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Giriş

Ulus-devlet modeli, egemen yetkileri dikkate alındığında, hala küresel 
siyasetin en temel birimi ve en önemli aktörü olarak değerlendirilmektedir. 
Devletler, kendi sınırları içinde rakipsiz güç kullanırken, dünya siyasetinin ba-
ğımsız ve özerk birimleri olarak hareket ederler. Ancak günümüzde devletlerin 
egemenlikleri daha önce hiç olmadıkları kadar tehdit altındadır. 

1648 yılında imzalanan ve devletlerin egemenlik hakları konusunda bir 
dönüm noktası olan Westphalia Antlaşması sonrası dönemde, devletlerin ege-
menlik haklarını aşındıracak yeni bir uluslararası sistem oluşmaya başlamıştır. 
Küreselleşme1 olarak adlandırılan bu süreçte küreselleşmenin ekonomik ve si-
yasi biçimleri, devletin geri çekilme sürecini başlatmış; hatta kimileri dönüşen 
bu devleti post-egemen devlet olarak adlandırmıştır. Küreselleşme ile birlikte 
ulus-devletin sınırlarının daha geçirgen olması, dolayısıyla egemenliğinin za-
yıflaması, kısacası doğasının değişmesi uluslararası düzen ve istikrarı olumsuz 
yönde etkilemektedir. 

Soğuk Savaş döneminde uluslararası sistemin anarşik yapısı çerçevesinde 
devletler, bağlı oldukları blok içerisinde, kendi güvenliklerini sağlamak ve do-
layısıyla savunma kapasitelerini artırmak amacıyla askeri güce (high politics) 
1 Küreselleşme, yaşamlarımızın, giderek bizden çok uzaklarda alınan kararlar ve gerçekleşen 

olaylar tarafından şekillendirilmesi anlamına gelen karmaşık karşılıklı bağlanmışlık 
ağlarının ortaya çıkışıdır. Dolayısıyla küreselleşmenin en önemli özelliği, coğrafi uzaklığın 
konuyla ilgisinin azalması ve ulus-devletler arasındaki ülkesel sınırların daha az önemli hale 
gelmesidir. Fakat küreselleşme yerel ve ulusalın hiçbir şekilde küresele tabi olduğu anlamına 
gelmez. Daha doğrusu küreselleşme, yerel, ulusal ve küresel olayların (ya da belki de yerel, 
bölgesel, ulusal, uluslararası ve küresel olayların) sürekli etkileşmesi anlamında siyasal 
sürecin genişleme ve derinleşmesine vurgu yapar.
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büyük önem verirken Soğuk Savaş sonrası dönemde küreselleşmenin de etki-
siyle ortaya çıkan yeni tehditler karşısında güvenliklerini sağlamada yetersiz 
kalmaya başlamışlardır. Devletlerin güvenliğine yönelik riskler çeşitlenmiş ve 
askeri tehditlerin yanında askeri olmayan yeni tehditler de gündeme gelmiştir. 
Tehditlerin çok fazla ve değişken olması sebebiyle ulus-devletin temel aktör 
olarak ele alındığı “ulusal güvenlik” anlayışı da değişmeye başlamış; ulusal 
güvenliğin yanında uluslararası güvenlik, küresel güvenlik ve insani güvenlik 
kavramları daha fazla tartışılır olmuştur. Yeni güvenlik anlayışında temel aktör 
ulus-devletten az da olsa uzaklaşarak merkezde toplum ve daha çok bireyin yer 
aldığı güvenlik anlayışına doğru evrilmiştir. Bu ortamda bir yandan devletlerin 
arasında artan ekonomik ve siyasi karşılıklı bağımlılık nedeniyle sorunların 
barışçıl yöntemlerle çözüldüğü güvenlik toplumları ortaya çıkarken diğer yan-
dan devletler, başta terörizm olmak üzere, devlet-dışı aktörlerden kaynaklanan 
yeni güvenlik tehditleri ile karşı karşıya kalmışlardır. Güvenlik anlayışının 
kapsamı değişmiş/genişlemiş ve güvenlik, devletler için yalnızca ulusal dü-
zeyde ele alınabilecek bir kavram olmaktan çıkarak uluslararası düzeyde ele 
alınması zorunlu olan bir kavram haline gelmiştir. 

Bu çalışmada küreselleşme sürecinin de etkisiyle ulus-devletin değişen 
doğası ve Soğuk Savaş sonrası dönemde değişen/dönüşen güvenlik anlayışı 
ele alınacaktır. Birinci bölümde uluslararası sistemin en önemli aktörü olan 
ulus-devletin yapısı incelenecek ve ulusal güvenlik kavramı üzerinde durula-
caktır. İkinci bölümde, küreselleşme süreci ile birlikte ulus-devlet yapısında 
meydana gelen değişim ve dönüşüm tartışılacaktır. Bu bölümde ulus-devlet 
yapısına küreselleşmenin tek tip yapı haline getiren zorlamalarına ve ulus-dev-
let egemenliğine etkilerine yer verilecektir. Üçüncü bölümde ise küreselleş-
me ile güvenlik arasındaki ilişki üzerinde durulacak; küreselleşme sürecinde 
ortaya çıkan tehditlerin çeşitlenmesiyle birlikte klasik güvenlik anlayışında 
meydana gelen değişikliklere ve güvenliğin dönüşümüne değinilerek çalışma 
sonlandırılacaktır. 

1. Ulus-Devlet ve Ulusal Güvenlik

Devlet2, maddi ve manevi tüm diğer kurum ve grupları hâkimiyeti altına 

2  Devlet, belirli ülkesel sınırlar içerisinde egemen yetkiler tesis eden bir kuruluştur. Siyaset 
teorisinde devlet, genellikle sivil topluma karşıt bir biçimde tanımlanır: toplumsal yaşamın 
kolektif organizasyonundan sorumlu olması anlamında tipik olarak kamusal olan kurumları 
kapsar ve vergilendirme yoluyla finanse edilir (hükümet kurumları, mahkemeler, ordu, 
millileştirilmiş sektörler, sosyal güvenlik sistemi gibi). Fakat uluslararası politikada devlet, 
genellikle dışsal bir perspektiften tanımlanır ve böylece sivil toplumu kapsar. Bu açıdan 
devlet dört unsuruyla tanımlanır: sınırları belirli bir ülke, sürekli bir nüfus, etkin bir yönetim 
ve egemenlik. Aslında bunun anlamı, devletle ülkeyle eş anlamlı olmasıdır. Bkz. Heywood, 
Andrew, Küresel Siyaset, 3. Baskı, (Çev. Nasuh Uslu ve Haluk Özdemir), Küre Yayınları, 
İstanbul, 2011, s.152.
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almayı başaran bir merkezi yönetim sistemi olarak 15. ve 16. yüzyıl Avrupa-
sı’nda doğmuştur. Ulus-devlet temelli sistem, 17. yüzyılda yapılan Otuz Yıl 
savaşlarını takip eden yıllarda öncelikle Avrupa’da ortaya çıkmış, daha sonra 
da dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmıştır. Modern devlet kavramını resmileş-
tirdiği varsayılan 1648 Westphalia Anlaşması ile birlikte devlet egemen birim 
olarak, dünya sahnesinin temel aktörü haline gelmiş ve her devletin kendi sı-
nırları içinde en yüksek otorite sahip olduğu ve diğer devletlerin de bu hakla-
rına saygı duyması gerektiği anlayışı kabul edilmeye başlanmıştır. Westphalia 
Anlaşması ile dünya siyasal sistemi, devletlerin eşitliği, egemenliği ve başka 
devletlerin içişlerine karışmama doktrini gibi temel uluslararası hukuk norm-
ları aracılığıyla yapılandırılmıştır. Devlet içi ve devlet dışı alanlar birbirinden 
kesin çizgilerle ayrılmış; devlet içinde düzen ve güvenlik durumu sürerken, 
devletlerarası ortamda düzensizliğin ve anarşinin var olduğuna inanılmıştır.3 
Devletlerin uluslararası hukuktaki klasik tanımı ise 1933 yılında imzalanan 
Montevideo Konvansiyonu’nda yer almıştır. 4  Montevideo Konvansiyonu’nun 
1. Maddesi’ne göre uluslararası hukuk açısından bir devletin sahip olması 
gereken nitelikler belirtilmiştir. Devletin siyasal varlığı, diğer devletler tara-
fından tanınmasına bağlı değildir. Söz konusu Konvansiyon’un Madde 3’üne 
göre Devlet, tanıma olmadan da varlığını ve refahını sürdürme ve bunun sonu-
cunda kendisini uygun gördüğü biçimde örgütlemeye yönelik olarak bütünlük 
ve bağımsızlığını koruma hakkına sahiptir. Montevideo Konvansiyonu Madde 
10’a göre ise “devletlerin öncelikli çıkarının uluslararası barışın korunması 
olduğu ve aralarındaki sorunları barışçıl metotlar kullanılarak çözülmesi ge-
rektiği” ifade edilmektedir. Benzer ifadeler, 1945 yılında imzalanan Birleş-
miş Milletler (BM) Antlaşması’nın çeşitli maddelerinde de yer almaktadır.5 
Ancak geleneksel güvenlik anlayışı bu yönde gelişmemiştir. Özellikle Soğuk 
Savaş dönemi boyunca güvenlik, çoğunlukla realist yaklaşımdan beslenmiş-

3  Ayrıntılı bilgi için bkz. Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, McGraw-Hill 
Inc., New York, 1979.

4 Devletlerin Hak ve Yükümlülükleri Hakkında Montevideo Konvansiyonu’na göre hukuk 
açısından bir devletin sahip olması gereken nitelikler:

 Sürekli bir nüfus,
 Sınırları belli bir ülke,
 Etkin bir yönetim,
 Diğer devletlerle ilişkiye girebilme yeteneğidir.
 Montevideo Konvansiyonu’nun orijinal metni (Convention on Rights and Duties of States) 

için bkz. http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-40.html (Erişim tarihi: 27.06.2016).
5  Örneğin BM Antlaşması Madde 2/3’te “Tüm üyeler, uluslararası nitelikteki uyuşmazlıklarını, 

uluslararası barışı ve güvenliği ve adaleti tehlikeye düşürmeyecek biçimde, barışçı yollarla 
çözerler.” şeklinde bir hüküm mevcuttur. BM Antlaşması tam metni için bkz. http://www.
ombudsman.gov.tr/contents/files/6535501-Birlesmis-Milletler-Antlasmasi.pdf 

 (Erişim Tarihi: 27.06.2016).
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tir. Uluslararası sistemin anarşik olması nedeniyle devletler, anarşi ortamında 
diğer devletler karşısında kendi güçlerini en yüksek dereceye çıkararak hayat-
ta kalma arayışına girmişlerdir.6 Realistlere göre, uluslararası siyasi ortamın, 
ulusal siyasi ortamlar gibi hiyerarşik değil de anarşik olmasının bir neticesi 
olarak uluslararası ilişkilerde her devlet kendi başının çaresine bakabilecek 
bir konumda olmak zorundadır.7 Bu zorunluluk durumu kendi başının çare-
sine bakma ya da kendine yardım kavramı (self help) ile ifade edilir. Böyle 
bir anarşik ortamda devletler rekabet içerisinde, gücün öncelendiği ve maddi 
faktörlerin daha fazla dikkate alındığı askeri/stratejik (high politics) konulara 
odaklanmışlardır.8  Dolayısıyla siyaset, güç elde etmek için bir mücadele hali-
ne gelmiş ve nihai hedef ne olursa olsun güç birincil amaç olmuştur.9 Tehditkâr 
ve kendi kendine yetmenin hâkim olduğu bir ortam olarak yorumlanan anarşik 
uluslararası devlet sisteminde, “rasyonel” olarak hareket eden devletler, güçle-
rini diğer devletlerin sahip olduğu gücün üzerine çıkartırken içgüdüsel olarak 
ulusal çıkarlarını belirlerler.10 Bir devletin en önemli ulusal çıkarı ve dış politi-
ka amacı, varlığını sürdürmek yani güvenliğini sağlamaktır.11 Beka, hayati bir 
saik olup, devletlerin sahip olabileceği diğer tüm araçlara ulaşmak için bir ön 
şarttır.12 Devletler ve devletleri yönetenler, öncelikli olarak devletlerin toprak 
bütünlüğünü ve iç siyasi düzenlerindeki özerkliğini idame ettirme peşindedir-
ler.13 Bunu da daha fazla güç elde ederek sağlamaya çalışmaktadırlar. Ulusal 
beka risk altındaysa sorumlu liderlerin ahlak dâhil tüm kaygı ve düşünceleri 
bir tarafa bırakmak dışında bir seçeneği kalmayabilir. Klasik realizm açısından 
bu durum insan doğasının siyasal ortama yansımasından kaynaklanır; devlet-
lerin eylemleri, ahlaki ilkeler ve hukuki bağlılıklarca değil, çıkar ve güce dair 
hesaplarca belirlenir.14

6 Mearsheimer, John J., “Back to the Future: Invisibility in Europe After the Cold War”, 
International Security, 15 (1), 1990, s. 12.

7 Waltz, a.g.e., s. 88.
8 Realist teori açısından savaş ve güvenlik konuları üst düzey bir politika (high politics) olarak 

kabul edilirken toplumsal ve kültürel konular ile ekonomi alt politika (low politics) sayılır. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. Arı, Tayyar, Uluslararası İlişkiler Teorileri: Çatışma, Hegemonya, 
İşbirliği, 3. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul, 2004, s. 93.

9 Morgenthau, Hans J., Scientific Man Versus Power Politics, University of Chicago Press, 
Chicago, 1946, s.195.

10 True, Jacqui, “Feminizm”, Scott Burchill, Andrew Linklater vd. (ed.), Uluslararası İlişkiler 
Teorileri, (Çev. Muhammed Ağcan ve Ali Aslan), Küre Yayınları, İstanbul, 2014, s. 334.

11 Morgenthau, Hans J., Uluslararası Politika: Güç ve Barış Mücadelesi, (Çev. Baskın Oran) 
Siyasi Bilimler Türk Derneği Yayınları, Ankara, 1970, ss. 12-13.

12 Waltz, a.g.e., s. 91.
13 Mearsheimer, John J., The Tragedy of Great Power Politics, W. W. Norton, New York, 2001, s. 31.
14 Morgenthau, Hans J., Truth and Power: Essays of a Decade, 1960-70, New York, 1970, s. 382.
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Güvenlik,15 her ne kadar bireysel alandan uluslararası ya da küresel alana 
kadar kapsama alanı olan çok geniş bir kavram olsa da üzerinde uzlaşılmış bir 
tanıma sahip değildir. Bu nedenle tehdit (threat) ve çıkar (interest) kavramları 
bir dikotomi olarak güvenliği betimlemede kullanılır. Güvenlik, Uluslarara-
sı İlişkiler disiplininin temel kavramlarından birisi olup, disiplinin dayandığı 
teorilerin her birinde güvenlik perspektifi teorik kurgunun temelinde yer al-
maktadır. Güvenlik, bu bağlamda Uluslararası İlişkiler disiplininin, bir disiplin 
olarak ortaya çıkışından itibaren her dönemine damgasını vurmuştur.16 “Ulu-
sal güvenlik”, ulus-devlete yönelik sınırları dışından gelecek tehditleri ve bu 
tehditlere yönelik önlemleri içerir. Ulusal güvenliğin öncelikli koruma alanı 
ise ulus-devletin egemenliği, ülkesel sınırlar ve ekonomik refah gibi konuları 
barındıran çıkar alanlarıdır. Bu çıkarları korumak için öncelikli vasıtalar ise 
askeri güç ve kapasitedir. Devletlerin varlıklarını sürdürebilmelerinin temel 
koşulu güvenliktir. Her devlet ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini ar-
tırma çabası içerisindedir. Hayatta kalma amacıyla güvenliklerini sağlama ve 
sürdürme çabasıyla kuvvetlerini, özellikle de askeri imkânlarını, artırmaya ça-
lışan devletlerin, hiçbir zaman birbirlerinin niyetlerinden emin olmayacağıdır. 
Niyetler, aniden değişebilir ve devletlerin niyetleri bir gün barışçıl ve diğer 
gün düşmanca olabilir.17 Devletler bir taraftan askeri güçlerini azami düzeye 
çıkarmaya çalışırken kendisinden daha güçlü devletlere karşı da “güç dengesi” 
kurmaya çalışırlar. Dengeleme siyaseti izleyen devletler daha kuvvetli veya 
yükselen bir güce karşı koyarak risklerini azaltmaya çalışırlar.18 Bu durum 
Soğuk Savaş döneminde bu şekilde devam etmiştir. Soğuk Savaş sonrasında 

15  “Güvenlik” kavramı üzerine yapılan akademik çalışmalar 1980 öncesinde oldukça sınırlıdır 
ve daha çok askeri güvenlik içeriklidir. Akademik çalışmaların sınırlı olmasının ya da ihmal 
edilmesinin; kısacası güvenlik düşüncesinin kalıcı az gelişmişliği en azından beş farklı şekilde 
açıklanabilir. Bunlar;

 Güvenlik kavramının analizcileri kendine çekemeyecek kadar karmaşık ve müphem olması,
 Güvenlik ve güç kavramı arasındaki ilişki ve güvenliğin, gücün özellikle de askeri gücün bir 

yan ürünü olarak ele alınması,
 Realist tutuculuğuna karşı 1970’lerin sonuna kadar olan çeşitli başkaldırıların doğası,
 Bir alt alan olarak askeri politika sorunları üzerine geniş bir ampirik literatür üreten stratejik 

çalışmaların doğası ve bu çalışmaların büyük ölçüde Anglo-Amerikan ve daha geniş bir 
ifadeyle Batı politikası ve ihtiyacının bir ürünü olması, 

 Devlet  politikası   uygulayıcıları  için, onun  sembolik  muğlaklığının   devam ettirilmesi  için 
var  olan zorlayıcı sebeplere dayanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Buzan, Barry, İnsanlar, 
Devletler & Korku, (Çev. Ed. Emre Çıtak), Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2015, ss.26-32.

16 Dedeoğlu, Beril, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Derin Yayınları, İstanbul, 2003, ss. 11-12.
17 Mearsheimer, John J., The Tragedy of Great Power Politics, W. W. Norton, New York, 2001, s. 31.
18  Donnelly, Jack, “Realizm”, Scott Burchill, Andrew Linklater vd. (ed.), Uluslararası İlişkiler 

Teorileri, (Çev. Muhammed Ağcan ve Ali Aslan), Küre Yayınları, İstanbul, 2014, s. 61. 
Ayrıca bkz. Walt, Stephen M., “The Enduring Relevance of the Mearsheimer”, John J., The 
Tragedy of Great Power Politics, W. W. Norton, New York, 2001, s. 31.
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küreselleşmenin de etkisiyle, güvenlik anlayışını savunanların “alçak politika” 
(low politics) konuları olarak niteledikleri birçok konu, uluslararası politika-
nın kapsamı içine girmiş; güvenlik kavramı, siyasal gelişmelere paralel olarak 
değişim ve dönüşüm geçirmiştir/geçirmektedir. Bu durumda uluslararası siste-
min egemen ulus-devletler şeklinde devam eden örgütlenmesinin ve uluslara-
rası sistemin devamının istikrarlı bir biçimde sağlanabilmesi için artan, çeşit-
lenen yeni sorun ve tehditler karşısında yalnızca askeri tedbirler alınmasının 
yeterli olamayacağı ortaya çıkmıştır.

2. Küreselleşme ve Ulus-Devlet Egemenliği

Montevideo Konvansiyonu’nda devletin unsurları açıkça belirtilmiş ol-
mamasına rağmen, devletin temel özelliği, en temel nitelik olan egemenlik 
kavramı ile tesis edilmiştir. Devletleri devlet yapan şey, tanımlı ülkesel sınırlar 
içerisinde egemen yetkiler kullanabilmeleri ve otonom ve bağımsız aktörler ol-
malarıdır. Jean Bodin, egemenliği “ortak refahın mutlak ve daimi gücü” olarak 
tanımlamış; Thomas Hobbes ise “zorlayıcı güç tekeli” olarak tanımlayarak, bu 
yetkinin tek bir yöneticiye teslim edilmesi gerektiğini savunmuştur.19 Devletin 
ikili yapısı doğrultusunda egemenlik, içsel ve dışsal anlamda anlaşılabilir.20 
İçsel egemenlik olgusu, gücün konumu veya devlet içerisindeki güç ya da 
otoriteyi ifade eder ve devlet yapılarının veya yönetim sistemlerinin gelişimi 
açısından büyük öneme sahiptir. İçsel egemenlik, ülke sınırları dâhilindeki tüm 
vatandaş, grup ve kurumları bağlayıcı kararlar alan, devlet içerisinde bir kuru-
ma verilmiş üstün güç/otorite olgusu olarak ifade edilmektedir. Egemen gücün 
içsel konumu hakkında netlik olmasa da bir devlet, halkı ve ülkesi üzerinde 
egemen olarak değerlendirilebilir. Dışsal egemenlik ise devletin diğer devletler 
ve uluslararası aktörlerle olan ilişki biçimini tanımlar ve devletin dünya siyase-
tinde bağımsız ve otonom bir varlık olarak davranabilme yeteneğini oluşturur. 
Bu çerçevede dışsal egemenlik uluslararası hukukun temelini oluşturur ve kü-
resel siyaset açısından büyük öneme sahiptir. BM, Genel Kurul üyeliği yoluy-
la bütün devletlerin uluslararası ilişkilere eşit katılımını sağlayarak; egemen 
eşitlik, devletin ülkesel bütünlüğü ve siyasal bağımsızlığının dokunulmazlığını 
güvence altına alır.

Küreselleşmenin yükselişi, küreselleşen dünyada devletin güç ve önemi 
konusunda önemli bir tartışma başlatmıştır. Bazı teorisyenler, çok iddialı bir 
biçimde, küreselleşmenin yükselişi sürecinde, kaçınılmaz olarak uluslararası 

19 Detaylı bilgi için bkz. Beriş, Emrah, “Egemenlik Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Geleceği 
Üzerine Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 
63 Sayı: 1, 2014, ss. 56-80. http://dergiler. ankara.edu.tr/dergiler/42/933/11632.pdf (Erişim 
Tarihi: 27.06.2016).

20 Heywood, a.g.e., ss. 151-152.
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sistemin temel aktörü olan ulus-devletin düşüşe geçtiğini ileri sürmüşler ve 
post-egemen yönetişim biçiminin ortaya çıktığını ilan etmişlerdir.21 Küresel-
leşme süreci ulus-devlet ölçeğini aşan ve ulus-devletlerin üstesinden geleme-
yeceği ekonomik, siyasal, sosyal ve çevresel birçok yeni sorunun ortaya çıkar-
mıştır. Ulus-devlet ve egemenliğin, küreselleşme güçlerinden etkilenmediğini 
ileri sürmek zordur. Geleneksel egemenlik teorisi, ulus-devletin kendi sınırları 
içerisinde olup bitenler üzerinde üstün bir kontrole/otoriteye sahip olduğu ve 
sınırlarını geçen her şeyi kontrol ettiklerini ima eden bir düşünceye dayanır. 
Ancak uluslararası göçün artması ve kültürel küreselleşmenin yaygınlaşması 
gibi gelişmeler, devlet sınırlarını giderek daha geçirgen hale getirmiştir. Bu du-
rum, herhangi bir devletin bunları tespit, hatta etkin bir şekilde kontrol edebil-
me kapasitesini aşmaktadır. Örneğin radyo, televizyon, cep telefonu ve internet 
yoluyla gerçekleşen sınırlar arası iletişim ve bilgi akışlarını kontrol edebilmek 
neredeyse imkânsızdır. Bununla birlikte ulus-devletin değişen doğası ve gücü 
konusundaki tartışmaların çoğu ekonomik küreselleşmenin etkileriyle ilgilidir. 
Ekonomik küreselleşmenin ana unsurlarından biri, ülkesel konumların, coğ-
rafi mesafelerin ve devlet sınırlarının azalan öneminde yansımalarını bulan 
ülkeler-üstünlüğün yükselişidir.22 Ekonomik etkinlikler yelpazesi, sınırsız bir 
dünyada giderek genişlemektedir. Devletler ortaya çıkan sorunları çözebilmek 
amacıyla örgütlenmeye ve bu örgütleri güçlendirmek zorunda kalmışlardır. 
Uluslararası örgütlenmelerin güçlenmesi ulus-devletlerin egemenlik alanları-
nın aşınmasına neden olmuştur. Özellikle Avrupa’da yaşanan bölünerek bütün-
leşme süreci, Avrupa Birliği (AB) gibi ekonomik olarak karşılıklı bağımlılığa 
dayalı istikrarlı ve sürdürülebilir ulus üstü güçlü siyasi birliktelikleri sağla-
mıştır.23 AB üyesi ülkeler daha önceleri ulusal ölçekte kendi hükümetlerine ait 
olan pek çok karar alma yetkisini daha yukarıda, uluslarüstü (supranasyonal) 
AB organlarına devretmek zorunda kalmışlardır. 

Siyasal küreselleşme süreci, ulus-devletin egemenliğini etkilemiştir. Gü-
nümüzde hükümetler arası veya ulus-üstü düzeyde alınan kararların önem ve 
sayısı giderek artmış ve bu durum devletleri, ya bölgesel veya küresel ku-
rumlar aracılığıyla etki yaratmaya ya da kurumların oluşturduğu çerçeveler 

21 Heywood, a.g.e., s. 154. Küreselleşme tartışmasındaki çeşitli tutumları özetlemeye yönelik 
en kabul gören girişim Held ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Bu araştırmacılar üç farklı 
tutum saptamışlardır: Hiper küreselciler, Şüpheciler ve Dönüşümcüler. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Held D., A. McGrew, D. Goldblatt ve J. Perraton, Global Transformations, Polity Press, 
Cambridge, 1999. 

22  Heywood, a.g.e., s.154.
23 Ekonomik egemenlik terimi; devletin, sınırları içerisindeki ekonomik yaşam üzerinde, 

maliye ve para politikaları, ticaret ve sermaye akışlarının bağımsız denetimini de kapsayacak 
şekilde kullandığı mutlak otorite olarak tanımlanabilir. Bkz. Heywood, a.g.e., s.154.



88 Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları

içerisinde hareket etmeye zorlamıştır. Bu eğilimler, karşılıklı olarak birbirine 
bağlanmış bir dünyada devletlerin tek başlarına hareket edebilme kapasitesi-
nin azalmakta olduğuna işaret etmektedir. Çünkü devletler, giderek ulus-ötesi 
hatta küresel boyutta tehdit veya zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Diğer taraftan 
siyasal küreselleşme, devletler için hem fırsatları azalmakta hem de yenilerini 
yaratmaktadır. Devletler uluslararası örgüt veya rejimler içerisinde birlikte ça-
lışarak tek başlarına çözemeyecekleri sorunlar karşısında birlikte sinerji sağla-
yarak kapasitelerini artırabilmektedirler. 

Küreselleşme ile birlikte, karşılıklı bağlanmışlığın artması, dünyanın her-
hangi bir coğrafyasında meydana gelen ekonomik, siyasal ya da toplumsal bir 
gelişmenin dünyanın geri kalanı üzerinde doğrudan etkide bulunmasına yol aç-
mıştır. Bu nedenle, devletler, uluslararası gelişmelere kendi ulusal çıkarlarına 
yönelik olarak doğurabileceği etkilerden dolayı daha duyarlı bir hâle gelmiştir. 
Bu çerçevede, küreselleşmenin hız kazandırdığı bir kavram olarak “bütünleş-
me” ve bu yönde devletlerin yoğunlaşan çabaları ortaya çıkmıştır. Bilgi ve 
iletişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmeler ve artan ekonomik karşı-
lıklı bağımlılık, bütünleşme fikrini güçlendiren önemli unsurlardır. Ekonomik, 
siyasal ve toplumsal alanda artan etkileşim süreci, benzer ya da ortak çıkarlara 
sahip ülkeler arasında bütünleşme eğilimini güçlendirmiş ve uluslararası ilişki-
ler daha bölgeselleşmiş bir karakter kazanmıştır. Bu ortamda, Amerika ve Av-
rupa kıtalarında başlayıp Güneydoğu Asya’da ve dünyanın diğer birçok bölge-
sinde devam eden bölgesel örgütlenme girişimleri, küresel girişimlerin doğal 
bir parçası hâline gelmiştir. Özellikle AB ile somutlaşan Avrupa’daki bölgesel 
bütünleşme çabası, hukukun egemenliğinin devletin ötesine geçebileceğini 
göstermiştir.24 Bölgeselleşme yoluyla Westphalyen egemenlik anlayışının ve 
devletin ülkeselliğinin aşıldığı bir döneme girilmiştir. Devletin faaliyet alanı 
daralmış ve tesis ettiği ulusal kimliği şüpheli hale gelmiş bir devletin meşru-
iyet ihtiyacını eski alışkanlıklarıyla giderebilmesi zorlaşmaktadır.25 Devletler, 
bölgeselleşme hareketlerini, büyük bir pazarın avantajlarını azami seviyeye çı-
karırken bölge ötesinden gelen rekabet tehdidini en aza indirerek kendi yararı-
na dünya ekonomisine katılma vasıtası olarak görebilir.26 Örneğin, AB, Kuzey 
Amerika Serbest Ticaret Antlaşması’nın (NAFTA), Güneydoğu Asya Uluslar 
Birliği (ASEAN) gibi örgütlenmeler yoluyla devletler, kendi bölgelerinde hem 
ekonomik hem de siyasi ilişkilerini geliştirmeye çalışmaktadırlar. 

24 Falk, Richard, Dünya Düzeni Nereye: Amerikan Emperyal Jeopolitikası, 2. Baskı, (Çev. 
Neşenur Domaniç ve Nusret Arhan), Metis Yayınları, İstanbul, 2004, s. 104.

25 Habermas, Jurgen, Küreselleşeme ve Milli Devletlerin Akıbeti, (Çev. M. Beyaztaş), İstanbul: 
Bakış Yayınları, 2008, s. 102.

26 Falk, Richard, a.g.e., ss. 33- 34.
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Günümüzde mal, sermaye, bilgi ve insanlar dünya üzerinde eskisinden 
daha özgürce hareket etmektedir ve bunun ekonomik, kültürel ve siyasal ya-
şam açısından kaçınılmaz sonuçları vardır. Karşılıklı bağlanmışlığın büyük-
lüğü, sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel etkinlikleri yalnızca ulusal sınırlar 
arasında değil, potansiyel olarak küresel çapta genişletmiştir. Hükümet dışı 
örgütler ve özellikle uluslararası ekonomik ilişkiler bağlamında ulus-ötesi şir-
ketler küreselleşme sürecinde etkin rol oynamaktadırlar. Hükümet dışı örgüt-
lerin ve ulus-ötesi şirketlerin etkisini artırması dolaylı olarak ulus-devletlerin 
egemenlik haklarını aşındırmaktadır. Dünya giderek tek bir dünya sistemine 
dönüşme tehdidi ile karşı karşıyadır. Devletler arasındaki sınırların teknolojik, 
politik, ekonomik ve kültürel olarak aşınmasını ve daha geçirgen hale gelme-
sini sağlayan küreselleşme süreci, geleneksel toplumlarda yarattığı homojen-
leşme eğilimleri birer tehdit olarak da görülmektedir. Karşılıklı bağlanmışlığın 
yoğunluğu, göç dalgalarından uluslararası ticaretin büyümesine ve Hollywo-
od filmleri veya Amerikan televizyon programlarına daha fazla erişime kadar 
yayılan sınır ötesi ve hatta dünyalar ötesi etkinlikleri gelişen bir büyüklükte 
artırmıştır. Bunun yanında küreselleşmenin milli/kültürel kimliği tehdit ettiği 
ve Batılılaşmaya hizmet eden bir araç olduğu şeklinde yorumlar da mevcuttur. 
Dünyaya gelişme yolunda sunulan sosyal ve moral değerler yalnızca Batı’nın 
değerleri olarak şekillendiğinden, ortaya çıkan tepkisellik, aşırıcılığın güçlen-
mesine ve tutuculuğun artmasına neden olmuştur. Batı’nın toplumsal, ekono-
mik ve siyasal değerlerinin evrensel ve “kutsal” doğrularmış gibi dayatılması, 
o değerleri benimsemeyen veya reddeden kesimler üzerinde tahrik edici bir 
unsur hâlini almaktadır.27 Böylece küreselleşme, insanları homojenleştirmesi-
nin yanında farklılıklarının bilincine varmasına da yol açmaktadır. Küreselleş-
me ulusun ve devletin mahiyetinin değişmesi dolayısıyla ulus devletlerin bir 
yönüyle krize girmesi28 ulus-devletin alternatifsizliğini ortadan kaldırmamak-
tadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken durum ulus-devletlerin sistemin 
en önemli aktörleri olarak varlığını devam ettirdiğidir. Bu açıdan bakıldığında 
ulus devletler bir süredir önemsiz ve dünya düzeni açısından zararlı gözükseler 
de bu düzeni kuran ve hala destekleyen en önemli unsur ulus-devlettir.29 So-
nuçta ulus-devletlere eş güçte ve istikrarlı bir şekilde varlığını devam ettiren 
bir ulus ötesi yapı hala oluşturulamamıştır.30 Ancak AB gibi ulus üstü yapıların 

27 Arıboğan, Deniz Ülke, Tarihin Sonundan Barışın Sonuna: Nefretten Teröre, Ümit Yayıncılık, 
Ankara, 2005, ss. 129-130.

28 Sarıbay, Ali Y., “Küreselleşme, Postmodern Uluslaşma ve İslam”, Küreselleşme Sivil Toplum 
ve İslam, Ankara: Vadi Yayınları, 1998, s. 2.

29 Modelski, George,”Küresel Politikanın Uzun Döngüsü ve Ulus-Devlet”, Uluslararası 
İlişkiler, Cilt: 2, Sayı: 7, 2005, ss 3- 30.

30 Jessop, Bob., Post-Fordism and the State, (Ed. A. Amin.), Post-Fordism: A Reader, Oxford: 
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gelişimi egemenlik kavramının tedrici olarak aşınmasına neden olduğu göz-
lenmektedir.31 Gerek AB’nin kendi içinde ve gerekse dünyanın diğer bölge-
lerinde ortaya çıkan siyasal, ekonomik ve sosyal olayların milliyetçiliği, hatta 
ırkçılığı, besleyerek milliyetçi hareketlerin güçlenmesini ve yakın gelecekte 
ulus-devletlerin etkisini olabildiğince artıracağını ortaya çıkartmaktadır.32  

3. Küreselleşme ve Ulusal Güvenliğin Dönüşümü

Uluslararası İlişkiler tarihinde başat aktör olarak görülen ulus-devletlerin 
en temel ihtiyacı varlıklarını devam ettirmek için güvenliklerini sağlamaları 
olmuştur. Hayatta kalabilme amacıyla ulus-devletlerin güvenliklerini sağlama-
ya çalışmaları realist teori açısından güvenlik ikilemlerine, güçler dengesine 
ve bölgesel ittifaklar kurulmasına yol açmıştır. Geleneksel güvenlik anlayışı 
açısından “güvenlik” kavramı, devletler arasındaki askeri çekişme ve rekabeti 
esas alır. Burada önemli olan ulusal güvenliğin sağlanması kapsamında devle-
tin ulusal sınırların diğer devlet veya devletler tarafından herhangi bir saldırıya 
uğramamasıdır. Bu kapsamda, geleneksel güvenlik anlayışı, güvenlik çalışma-
ları alanının yalnızca askeri kuvvetin kontrolü, kullanımı ve tehdit çalışmaları 
anlamında tanımlanmasında ısrar etmektedir.33  Ancak buna rağmen güvenlik 
anlayışı zamanla dönüşmüş ve başlangıçta askeri güvenliği önceleyen dar bir 
şekilde kurgulanan “geleneksel güvenlik anlayışı” özellikle Soğuk Savaş son-
rasında tehditlerin çeşitlenmesiyle birlikte daha geniş ve derin perspektiften 
ele alınmaya başlamıştır.34 Böylece dünyada meydana gelen çok yönlü eğilim-
leri ve gelişmeleri dikkate alarak güvenliği daha geniş bir biçimde yorumlayan 
yeni, “eleştirel güvenlik yaklaşımları” da uluslararası güvenlik konuları arasın-
da yerini almıştır. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte uluslararası sistemde 
yaşanan değişim ve dönüşüm neticesinde eskiden olduğu gibi yine stratejik 
güvenlik kapsamında “ulus-devletin güvenliği” önceliğini korurken bunun ya-
nında  “insan/birey güvenliği”, “terörizm” ve “çevre ve iklim sorunları” gibi 
güvenlikle ilişkili yeni konular da önem kazanmaya başlamıştır. Devletlerin 
kendilerini sınırlarının ötesindeki sorunların/tehditlerin dışında tutabilmeleri 
giderek zorlaşmaktadır. Artık ulusal ölçekli bir sorun uluslararası bir sorun ha-
line de gelebilmektedir. Artık Soğuk Savaş döneminde dar kapsamlı, yüksek 

Blackwell, 1994, ss. 251-280.
31 Norman, Barry, Modern Siyaset Teorisi, Ankara: Liberte Yayınları, 2003, s. 72.
32 Modelski, a.g.m., s. 26.
33 Walt, Stephen, “The Renaissance of Security Studies”, International Studies Quarterly, Cilt: 

35, Sayı: 2, 1991, ss. 212-213.
34 Ayrıntılı bilgi için bkz. Keith Krause ve Michael C. Williams, “Broadening the Agenda of 

Security Studies: Politics and Methods”, Mershon International Studies Review, Cilt: 40, 
Sayı: 2, 1996, ss. 229-254.
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politika (high politics) olarak sadece askeri/stratejik konuları ele alan devlet 
merkezli güvenlik anlayışı, giderek alçak politika (low politics) konularını da 
içerecek şekilde genişlemiş ve derinleşmiştir. Böylece ortaya çıkan yeni gü-
venlik anlayışı, uluslararası sistemin en önemli aktörü olan egemen ulus-dev-
letin fiziki ya da askeri güvenliği yanında ortaya çıkan yeni tehditleri de içe-
recek şekilde dönüşmüştür. Aslında Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte 
uluslararası güvenlik çalışmalarının genişleme ve derinleşme yanının evrimi 
ve gelişmesi 1980’li yıllar boyunca ortaya çıkmıştır.35 Soğuk Savaş sırasında 
askeri/stratejik ve nükleer gücün yarattığı baskı nedeniyle güvenlik alanının 
dar olması; askeri güvenlik açısından tek meşru aktör olarak devleti öne çıka-
ran bir düşünce etrafında oluşması36 ve dolayısıyla ortaya çıkan yeni tehditlere 
cevap verememesi gibi kaygılar nedeniyle güvenlik alanının boyutu tartışılır 
hale gelmiştir. Özellikle, 1970’ler ve 1980’lerde uluslararası ilişkilerde eko-
nomik ve çevresel gündemlerin ortaya çıkmasıyla ve daha sonra da 1990’lar-
da kimlik sorunları ve ulus aşırı suç ile ilgili kaygıların artmasıyla güvenlik 
alanı sorgulanır hale gelmiştir.37 Örneğin 1994 yılından itibaren ortaya çıkan 
gelişmeler ışığında, BM örgütü de BM İnsani Gelişme Raporunda, güvenli-
ğin ülkesel (teritoryal) güvenliğe vurgu yapmak yerine insanların güvenliğine 
vurgu yapmak ve güvenliğin silahlar yoluyla değil, sürdürülebilir insani kal-
kınmayla sağlanabileceği düşüncesini egemen kılmak yoluyla değiştirilebile-
ceğini öne sürmüştür.38 Yine aynı raporda BM örgütü, insanlığın karşı karşıya 
kaldığı tehditleri yedi kategoride toplamıştır.39 Ortaya konulan yeni güvenlik 
anlayışı, “eleştirel güvenlik yaklaşımı”, ulus-devlete yönelik tehdit ve riskler 
yerine bireyi merkeze alarak insan potansiyelinin önündeki engellere de dikkat 
çekmesi bakımından siyaset bilimine jeopolitiğin ve stratejinin ötesinde kat-
kılarda bulunmuş; “geleneksel güvenlik yaklaşımı”, dış tehditlere ve özellikle 
rakip devletlerden kaynaklanan askerî tehditlere odaklanmakla eleştirilmiş-
tir. Günümüzde devletler, çevre sorunları, küresel iklim değişikliği, mülteci 

35 Buzan, Barry ve Lene Hansen, The Evolution of International Security Studies, Cambridge 
University Press, Cmbridge, 2009, s. 224.

36 Buzan, Barry vd., Security: A New Framework For Analysis, Lynne Rienner Publishers, 
London, 1998, s. 52.

37 Buzan, a.g.e., 1998, s. 2.
38 United Nations Development Programme (UNDP) Human Development Report, Oxford 

University Press, New York, 1994, s.24. http://hdr.undp.org/sites/default/files/ reports/255/
hdr_1994_en_complete_nostats.pdf (Erişim Tarihi: 28.06.2016).

39 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Raporu’nda güvenlik; Ekonomik, Sağlık, Gıda, 
Kişisel, Toplumsal, Çevresel ve Politik Güvenlik olmak üzere yedi kategoride toplanmıştır. 
Bkz. Human Development Report, Oxford University Press, New York, 1994, ss. 24-
25. http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994 en_complete_nostats.pdf 
(Erişim Tarihi: 28.06.2016).
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krizleri, terörizm, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı, salgın hastalıklar, AİDS 
gibi bulaşıcı hastalıklar, kaçakçılık, nükleer silahların yayılması, kitle imha 
silahları, kaynakların kıtlığı gibi sınırları dışından kaynaklanan birçok tehditle 
de karşı karşıyadırlar. Dolayısıyla devletlerin güvenliğini etkileyen tehditler 
çeşitlenmiş ve güvenlik kavramı da genişleyerek derinleşmiştir. Küreselleş-
me yalnızca devlet egemenliği ilkesinin anlamlılığının devam edip etmediği 
konusunda şüphe uyandırmakla kalmamış, devletin doğası ve rolünü de yeni-
den şekillendirmiştir. Ulus-devletin giderek egemenliğinin çok az da olsa bir 
kısmını paylaşması, yeni bir devlet biçiminin doğuşu iddialarına yol açmıştır. 
Bu biçim, rekabet devleti, piyasa devleti ve post-modern devlet gibi çeşitli 
biçimlerde tanımlanmıştır. Uluslararası sistemin değişim ve dönüşümü süre-
cinde ulus-devletin merkezi konumu giderek değişmeye/zayıflamaya; bir ta-
raftan birey diğer taraftan uluslararası ya da küresel aktörler önem kazanmaya 
başlamıştır. Eleştirilerin odağında ise uluslararası ilişkilerin giderek ulus-aşırı 
bir nitelik kazandığı ve aktörlerin sayısındaki artışla nedeniyle artık devletin 
tek karar verici olmaktan çıktığı ve klasik anlamda sahip olduğu egemenliğin 
tartışılır hale geldiği argümanı yer almaktadır. Ayrıca geleneksel güvenlik an-
layışı, güvenliği savaş ve barış kavramları üzerinden askeri güvenlik temelinde 
ele alınması; askeri olmayan tehditlerin dikkate alınmaması nedeniyle eleş-
tirilmektedir. Çünkü askeri güç ulusal güvenliğin tek kaynağı olmadığı gibi 
askeri tehditler de devletlerin yüz yüze geldiği tek tehlike değildir. Dolayı-
sıyla askeri tehditlerin dışında ortaya çıkan yeni güvenlik sorunlarının askeri 
tedbirlerle çözülebilmesine imkân yoktur. Güvenliği etkileyen askeri olmayan 
sorunlar ancak devletler arasında, işbirliği içinde, demokratikleşme, ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi, çatışmaların görüşmelerle çözümü, sivil toplumun ör-
gütlerinin desteklenmesi ve bireysel hak ve özgürlüklerin korunması ve geniş-
letilmesi gibi askeri olmayan yöntemlerle çözülebilir. Her ne kadar ulusal gü-
venlik kavramı devlet düzeyi ile ilgili bir olgu önerse de, bu düzey ile bireysel, 
bölgesel ve sistem düzeyleri arasındaki bağlar inkâr edilemeyecek kadar güçlü 
ve çok sayıdadır.40 Bu kapsamda eleştirel yaklaşımlar, güvenlik ilişkilerinin 
karşılıklı bağımlılığını vurgulamakta ve güvenliğin tüm insanlık için olduğunu 
düşünmektedir. Özellikle Soğuk Savaş sonrasında bir taraftan insan hakları 
gibi konular önem kazanırken küresel düzeyde ve demokrasi ve serbest piya-
sa ekonomisinin yayılması konuları ön plana çıkmıştır. Güvenlik de değişim 
geçirerek ulus-devlet merkezli güvenlikten birey merkezli güvenliğe doğru bir 
yönelim olmuştur. Realist teori açısından tanımlayıcı özellik olarak kabul edi-
len anarşi kavramı reddedilmekte; eleştirel güvenlik çalışmaları, güvenliğin 
gönderge nesnesi olarak devletin yerine ya toplumsal grupları ya da bireyi ko-
yarak güvenliği daha geniş sosyal, ekonomik, çevresel ve politik amaçlarla bir-

40  Buzan vd., a.g.e., 1998, s. 363.
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leştirmekte ve kabaca özgürleştirme (emancipation) olarak tanımlamaktadır.41

Devletler artık dünya sahnesindeki tek veya mutlaka başat aktör olmak 
durumunda değildir. Ulus-ötesi şirketler, çoğu devletten daha fazla mali güce 
sahiptir ve küresel ekonomide üretim ve yatırımlarının yerini kolaylıkla de-
ğiştirebilme yetenekleri sayesinde, devletlere etkin bir biçimde politika dikte 
ettirebilirler. Greenpeace ve Amnesty International gibi devlet-dışı uluslararası 
örgütler, küresel bir etkiye sahiptir. Devlet güvenliği, diğer devletler tarafın-
dan olabileceği gibi, El Kaide gibi küresel terörist örgütler tarafından da tehdit 
edilebilir. Modern koşullar altında devletler, giderek kolektif ikilemlerle ve tek 
başına hareket ettiklerinde en güçlü devletleri bile başarısızlığa itecek özellikle 
maliyetli sorunlarla karşılaşmaktadır. En basitinden küresel sorunlar küresel 
çözümler gerektirir. Giderek daha fazla sayıda sorun kolektif ve hatta küre-
sel (iklim değişikliği, terörizm, ulus-ötesi suç, salgın hastalıklar, uluslararası 
göç vs.) nitelik kazanmıştır. Bu sorunlarla egemen olduğu varsayılan devletler 
değil, yalnızca uluslararası örgütler baş edebilir. Kendi halklarına muamelele-
ri bağlamında bütün devletlerin uyması gereken standartları olduğu yönünde 
güçlenen inanç, devlet egemenliğine saygıyı zayıflatmıştır. Genellikle bu gö-
rüş, insan hakları inancına ve temel bireysel hakların, devletin bağımsızlık ve 
özerklik haklarından üstün olduğu fikrine dayanır. Bu düşünce, uluslararası 
hukuktaki değişimden ve insani müdahale kavramının giderek daha fazla ka-
bul görmesinden açıkça görülebilir.

Küreselleşme ile güvenlik arasında yakın bir ilişki ve etkileşim vardır. 
Küreselleşme çerçevesinde değişen şartlar ve bunun sonucu olarak meydana 
gelen belirsizlikler ve istikrarsızlıklar güvenlik çalışmaları alanının öncelikli 
araştırma konularından biri haline gelmiştir. Güvenliğin artan biçimde küresel 
şebekeler içinde yapılanmaya başlamasıyla birlikte, güvenlik kavramının ge-
nişletilmesi ve yeniden kavramsallaştırılması gerektiği düşüncesi, küreselleşme 
ve küresel değişim süreçlerinin etkilerine açık hâle gelmiştir. Askeri güvenlik 
dışındaki güvenliğin giderek önem kazanması, güvenlik tehditlerinin çeşitlen-
mesi ve yeni güvenlik gündemi ile küreselleşme arasındaki bağ, kimliğin bir 
güvenlik sorunu olarak kendisini güçlü bir biçimde ortaya koyması ve devletin 
vatandaşları için güvenlik üretme kapasitesinin azalması, küreselleşme ve gü-
venliğin birbirleriyle ilişkide olduğu temel alanlardır. Küreselleşme ile birlikte 
tehdit kavramı daha da karmaşıklaşmış ve güvenlik tehditlerinin doğasında 
temel bir değişim olmuştur. Çeşitlenen tehdit karşısında devletin yetenekleri 
yetersiz kalmakta; ulusal güvenlik sağlayıcısı olarak devletin merkezi konumu 

41 Özgürleştirme, insanları yapmak istedikleri şeyleri özgürce seçmelerine engel olan fiziksel 
ve insani kısıtlamalardan kurtarmaktır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ken Booth, “Security and 
Emancipation”, Review of International Affairs, Cilt: 17, Sayı: 4, 1991, ss. 313-326.
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erozyona uğramaktadır. Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan 11 Eylül terör 
olayları ve terörle savaş gibi gelişmeler, yeni uluslararası sitemde ulus-devlet-
lerin ilişkileri yanında kimlik, etnisite, tarih, din ve kültür gibi daha önce çok 
fazla dikkate alınmayan yeni değerlerin önemi artmaya başlamıştır. Hatta bu 
değerler küresel siyasetin temel düzenleyici ilkesi olarak ideolojinin yerine 
geçmiştir. Özellikle dinci fundamentalizm, küresel siyaseti büyük ölçüde et-
kilemektedir. Küreselleşmeyle birlikte istikrarsızlaşan yerel kimlikler Batı’nın 
siyasi ve kültürel hegemonyasına karşı direnmekte ve meydan okumaya çalış-
maktadır. Homojenleşmeye karşı koyan yerel kimliklerin güçlenmesi, merkezi 
güç olan devlete karşı da eleştirilerin artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla 
devletler dışarıdan gelen tehditlerle maruz kalırken bir taraftan da kendi içinde 
yerelden gelen baskılara maruz kalmaktadır. Bu tür baskılarla başa çıkamayan 
ve otoritesini sağlayamayan devletler ise başarısız/çökmüş devlet (failed sata-
te)’e dönüşmektedir. Bu devletlerin kendilerini küreselleşmenin baskılarından 
koruyabilmeleri oldukça zor olup, diğer devletler için de güvensizlik kaynağı 
haline gelmektedirler. Küreselleşme süreciyle birlikte güç kavramı da değiş-
miştir. Gücün doğası hakkında son dönemlerdeki tartışmalar, kavramsal olarak 
yeni güç biçimlerinin ortaya çıkmasından çok, ilişkisel gücün kullanılmasını 
sağlayan mekanizmaların değiştiğini göstermektedir. Bu bakımdan sözü edilen 
iki değişim dikkat çekmiştir. Birinci değişim, Soğuk Savaş sonrası askeri güç 
yine en önemli ve dikkate alınması gereken olgu iken, ekonomik güç daha çok 
ön plana çıkmaya başlamıştır.  İkinci değişim ise hem askeri hem de ekonomik 
gücü kapsayan ve sert gücün genel anlamda düşüşte olduğu iddiasıdır. Sert güç 
(hard power), yönlendirme gücü, yani teşvikler (havuç) ve tehditler (sopa) kul-
lanılarak başkalarının yaptıklarını değiştirebilme yeteneğidir.  Bunun tersine, 
yumuşak güç (soft power)’te bir artış olmuştur. Yumuşak güç, tercih sunma gü-
cüdür; diğerlerinin tercihlerini zorlamadan ziyade cazibeyle şekillendirebilme 
yeteneğidir.42 Bir diğer değişim de hem sert güç hem de yumuşak gücün unsur-
larının birlikte kullanımını içeren akıllı güç (smart power)’tür. Küreselleşmeye 
paralel olarak Soğuk Savaş sonrasında çift kutupluluğun oluşturduğu ulusla-
rarası sistem içerisindeki düzen bozulunca, Doğu-Batı çatışması yerini yeni 
bir dünyaya bırakmıştır.43 Bu ortamda baskı altındaki kültürel, dini ve etnik 
farklılıklar gibi çeşitli sorunlar da su yüzüne çıkmıştır. Bu kapsamda özellikle 

42  Ayrıntılı bilgi için bkz. Nye, Joseph S., Soft Power, New York: Public Affairs, 2005.
43  Doğu-Batı çatışması yerini üçe bölünmüş bir dünyaya bırakmıştır:
 Zayıf, haydut veya başarısız devletler,
 Ulus-devletler hala etkinliğini devam ederler ve egemenliklerini korurlar; güç dengesini 

önemini korur,
 Güvenliği sağlamanın bir aracı olarak çok-taraflı anlaşmalar,  uluslararası hukuk ve küresel 

yönetişim lehine savaştan vazgeçilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Cooper, Robert, The Breaking 
of Nations: Order and Chaos in the Twenty-first Century, Atlantic Books, London, 2004.
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demokrasi ve insan hakları gibi değerlerin tüm dünyada süratle yayılmasıyla 
milliyetçi eğilimler artmış ve devletler parçalanma tehdidiyle karşı karşıya kal-
mışlardır. Bu süreçte devletler, devlet-dışı aktörlerin yasal ya da yasadışı faa-
liyetlerini gözetleme yeteneğinden çok uzak hale gelmişlerdir.  Sınırların daha 
geçirgen bir hale gelmesi, terör örgütleri yanında diğer organize suç örgütleri, 
uyuşturucu kaçakçıları, silah tüccarları için de oldukça uygun bir ortam yarat-
mıştır. Bunlar arasında en çok ses getireni etnik çatışmaların dışında terörizm 
olmuştur. İnsanlık tarihi ile başlayan terörizm özellikle Soğuk Savaş sonrası 
ortaya çıkan dinci terörizm, “küresel terörizm” olarak tekrar dünya sahnesine 
çıkmış ve 11 Eylül eylemleri ile büyük ses getirmiştir. Günümüzde El Kai-
de yanında Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), El Nusra Cephesi, Boko Haram 
gibi terör örgütleri dünyanın çeşitli bölgelerinde Batı değerlerine karşı “cihad” 
olarak tanımlanan radikal çatışmaları ya da savaşları sürdürmektedirler. Buna 
karşın bu terör örgütlerinin çoğunluğunun Ortadoğu’daki Müslüman coğraf-
yasından çıkması Müslüman-Hıristiyan karşıtlığını ortaya çıkarmıştır. Kimi-
lerine göre bu durum medeniyetler çatışması olarak tanımlanmaktadır. Ancak 
Ortadoğu’daki iç savaşlara bakıldığında bölgenin giderek istikrarsız bir hale 
geldiği ve Şii-Sünni mezhep ayrımı kapsamında, ölen masum insanların çoğu-
nun Müslüman oldukları görülmektedir. Bunun yanında Suriye iç savaşındaki 
gelişmeler ve ülkelerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık beş milyon Suriyeli 
mülteci, hem komşu ülkeler hem de Avrupa için başta güvenlik olmak üzere 
ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlar yaratmaktadır. Ayrıca devletler arasında 
karşılıklı bağımlılığın artması ile birlikte, etnik, dini ve kültürel farklılıkların 
da daha belirgin hale gelmiş ve buna karşın yerelleşme akımlarının güç kazan-
mıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün çok önceden belirttiği gibi, ulusal bir sorun, 
uluslararası bir sorun haline gelebilmektedir.44 

Sonuç

Kimileri tarafından bir süreç ya da bazen örtüşen, iç içe geçen ve zaman 
zaman çelişen süreçler bütünü olarak değerlendirilen küreselleşmeyle birlikte, 
dünya siyasetinin geleneksel ulus-devlet merkezli imajına radikal bir şekilde 
meydan okunmuştur. Bu süreçte ulus-devletin egemenliği giderek aşınmış ve 

44 Atatürk’ün konuyla ilgili görüşü şu şekildedir: “Bütün dünya hadiseleri bize bunu açıktan 
açığa ispat eder. En uzakta zannettiğimiz bir hadisenin bize bir gün temas etmeyeceğini 
bilemeyiz. Bunun için beşeriyetin hepsini bir vücut ve bir milleti bunun bir uzvu addetmek 
icap eder. Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan diğer bütün aza müteessir olur. “Dünyanın 
filan yerinde bir rahatsızlık varsa bana ne?” dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa tıpkı 
kendi aramızda olmuş gibi onunla alakadar olmalıyız. Hadise ne kadar uzak olursa olsun bu 
esastan şaşmamak lazım. İşte bu düşünüş, insanları, milletleri ve hükümetleri bencillikten 
kurtarır. Bencillik şahsi olsun, milli olsun daima fena telakki edilmelidir.” (Atatürk’ün 
Söylev ve Demeçleri,  ATATÜRK Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 326).
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otoritesi zayıflamıştır. Ancak, bu durum ulus-devlet modelinin yok olacağı an-
lamına gelmemektedir. Ulus-devlet modeli, hala uluslararası sistemin temel 
birimi, en önemli ve en cazip aktörü olmaya devam etmektedir.45 Küreselleşme 
süreci ile birlikte bir yandan sınırların ortadan kalkmasıyla dünyada artan bir 
“bütünleşme” yaşanırken, diğer yandan ise küreselleşmenin tek düze haline 
getirme (homojenleştirme) zorlamalarına karşı tepkiler de ortaya çıkmakta ve 
bu kapsamda yerelleşme akımları güçlenmektedir. Özellikle Soğuk Savaş son-
rasında Batı demokrasisinin ve neoliberal politikaların hızla küresel ölçekte 
yayılmasıyla birlikte, ulus-devletlerin kontrolündeki siyasal sınırlar daha ge-
çirgen ve önemsiz hale gelmiş ve bu süreçte devletler sınırları dışından gele-
bilecek askeri olmayan güvenlik tehditleriyle daha fazla karşı karşıya kalmış-
lardır. Soğuk Savaş sonrası dönemde ulus-devletin kendi sınırları içerisinde 
ise vatandaşlarının kendi kültür ve dini inançlarını serbestçe yaşayabilecekleri 
bir ortam yeşermeye başlamıştır. Devletin katı otoritesi yumuşamış, bireyin 
önemi giderek artmış; birey hak ve özgürlükleri, birey güvenliği gibi konular 
daha fazla tartışılır olmuştur. Kısacası birey, merkezi bir konuma sahip olmaya 
başlamıştır. 

Ulus-devletlerin doğasının değişmesi hiç şüphesiz güvenlik anlayışını da 
yakından etkilemektedir. Geleneksel güvenlik anlayışı kapsamında, realizmin 
uluslararası sistemi anarşi olarak tanımlayan ve devleti en önemli aktör olarak 
gören bakış açısından “ulusal güvenlik”, askeri alanda güçlü olan devletin bü-
yük olasılıkla daha güvende olacağı varsayımının bir yansıması olarak askeri 
güce büyük önem verir ve devletin bekasının devamının sağlanmasını önceler. 
Ancak özellikle Soğuk Savaş sonrasında, küreselleşme sürecinin de katkısı ile 
devletlerin katı sınırları giderek belirsizleşmiş; iletişim ve ulaşım araçlarındaki 
meydana gelen teknolojik gelişmeler sayesinde insan, mal, para ve en önemlisi 
bilgi kısa süre içerisinde erişilebilir hale gelmiştir. Devletler arasında karşılık-
lı bağımlılığın artması, neoliberal politikaların ve demokratikleşme dalgası-
nın yayılasıyla birlikte iç/dış ayrımı da belirginliğini yitirmiştir. Artık realizm 
açısından öncelikli olarak ele alınan “ulus-devletin askeri gücünün artırması” 
hususu yerini “ulus-devletin ekonomik gücünün artırılmasına” vermiştir. Bu 
süreçte her ne kadar ulus-devletin güvenliği önemini kaybetmese de ulus-dev-
letin merkez aktör olma özelliği törpülenmiş; ulus-devletin güvenliği yanında 
özellikle “birey güvenliği” ve “uluslararası güvenlik” önem kazanmaya baş-
lamıştır. 

45  Devletlerin çoğunun ulus-devlet olması nedeniyle, dünyanın en güçlü ideolojik akımı olan 
milliyetçiliğin devamı bunu güvence altına almaktadır. Kozmopolitanizm ve örneğin din, 
kültür veya etnisiteye dayalı bağlılıklar gibi rakip doktrinler, milliyetçilikle karşılaştırıldığında 
ikincil öneme sahiptirler. Bkz. Heywood, a.g.e., s. 163.
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Küreselleşme sürecinde toprak bütünlüğünün, egemenliğin ve bağımsız-
lığın temel değerler olarak görüldüğü ülkesel (teritoryal) devlet anlayışı teme-
linde kurulu olan uluslararası sistem etkilenmiş ve ulus-devletler için mutlak 
güvenliğin sağlanabilmesi giderek çok daha zor hale gelmiştir. Çünkü dün-
yanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir olay ulaşım ve iletişim imkân-
larının artması sayesinde çok kısa bir süre sonra başka yerleri de kolaylıkla 
etkileyebilmektedir. Dolayısıyla diğer bütün sorunlar da olduğu gibi güvenlik 
sorunlarını da küreselleşiş ve bu sorunlarla yerel ölçekte mücadele etmek ne-
redeyse imkânsız hale gelmiştir. Her geçen gün siyasi, ekonomik, çevresel ve 
sosyal alanları da ortaya çıkan yeni tehditler, güvenlik gündeminin kapsamının 
genişlemesine yol açmaktadır. Birey, toplum, ulus-devlet, uluslararası sistem 
ve daha geniş olarak küresel güvenlik alanının genişlemesi ve aynı zamanda 
derinleşmesi, ulus-devlet güvenliğine yönelik eleştirel bakış açılarının gelişti-
rilmesine yol açmıştır. Bu durumda ulus-devletlerin küresel sorunların çözü-
münde işbirliğine gitmeleri zorunlu hale gelmektedir. Hiç şüphesiz devletlerin 
bir araya gelerek giderek daha karmaşık hale gelen küresel sorunlara karşı iş-
birliği içinde birlikte çalışabilecekleri ve politika üretebilecekleri BM örgütü 
gibi platformlara daha çok ihtiyaç vardır.

Sonuç olarak, ulus-devlet, uluslararası ilişkilerin temel aktörü olma özel-
liğini sürdürmekle birlikte güvenlik alanındaki rolü tartışılır hale gelmiştir. 
Klasik güvenlik anlayışına göre sınırları dışından gelecek tehditlere karşı tek 
güvenlik sağlayıcı olarak kabul edilen ulus-devlet, günümüzde sınırları içe-
risinde kendi vatandaşlarına karşı bir güvenlik tehdidi de olabilmektedir. Bu 
durumda merkezde devletin yer aldığı dışa dönük klasik güvenlik anlayışının 
değişerek yerini merkezde birey ve toplumun yer aldığı; birey ve toplumun 
güvenlik ihtiyaçlarını önceleyen değer yüklü bir anlayışa doğru geçişi zorun-
lu kılmaktadır. Ulus-devlet modelinin devamlılığının sağlanması açısından bu 
durum gereklidir.
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