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Uluslararası İlişkilerde Güvenlik

 Kenneth Waltz: Man, State and War
 Savaşların nedenleri:

 İnsan doğası
Devlet yapısı
UA sistemin anarşik yapısı

 Realist bakış açısı: Hobbesçu
 Liberal bakış açısı: Kantçı
 3. Yaklaşım: Grotiusçu

KADIOĞLU

2



Farklı Yaklaşımlar

 Hobbes:
 Şiddet düzeni hakim yapı

 Kant:
 Şiddeti aşmak ve barışçıl düzene sahip olmak mümkün

 Grotius:
 Şiddeti yok etmek imkansız

 Ancak aşırılıkları azaltmak mümkün
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 ‘Yeni’ İdealizm, barışçıl bir küresel toplumun gelişmesine yönelik iyimser
görüşler

 “Eski” Realizm, uluslararası güvenlik meselelerinde en iyi yaklaşım: İşbirliği 
geçici ve ulusal ve uluslararası güvenliğin en sert gerçekleri yakın zamanda
tekrar ortaya çıkacak

 11 Eylül saldırıları
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Geleneksel ‘Realist’ Görüşler ve 
Güvenlik

 1648 Vestfalya sonrası dönem
 Devletler en üst otorite
Güvenlik devlet hükümetlerinin temel sorumluluğu
 Devletler kendilerini ‘kendileri’ korumalı
 Hobbes, Machiavelli ve Rousseau: Karamsar tablo

 Devletlerarası ilişkiler ‘fayda’ merkezli
Güç mücadelesi
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 Klasik Realistler: 
Carr ve Hans Morgenthau

 Neo-Realistler:
 Kenneth Waltz ve John Mersheimer
Güvenlik ve güvensizlik UA sistemin sonucu
 Anarşik yapı sürekli

Mearsheimer, “Back to the Future” makalesinde, Soğuk
Savaş’ın sona ermesinin, aşırı milliyetçilik ve etnik
çatışmaların geniş istikrarsızlık ve çatışmalara yol
açacağını, geçmişin çok kutuplu geleneksel güç
dengesi politikalarının dönüşüne sebep olmasının
muhtemel olduğunu savunmuştur (Mersheimer, 1990). 
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Tartışmalı Bir Kavram Olarak Güvenlik

 ‘Bireysel’, ‘Ulusal’, ya da ‘Uluslararası’
 Ulusal güvenlik hakim yapı
 Barry Buzan; siyasi, ekonomik, sosyal, çevresel ve askeri 

boyutlar üzerinde durmuş
 Daha çok UA boyut

 Soğuk Savaş sonrası süreç
 Toplumsal Güvenlik: Birleşme ve parçalanma

KADIOĞLU

7



Karamsarlar Yaklaşımlar

 Realist ve Neo-realistlerin Karamsar Yaklaşımları

 Gelecekte dünya daha güvenli bir yer olacak mı sorusu

 Soğuk Savaş sonrası dönemde güvenlik algısı

 Waltz ve Mersheimer
 Devletler arasında işbirliği

 Birlikte çalışmanın fırsatı

 ANLAŞMALARA UYULMAMASI

 Modern askeri teknolojinin getirdikleri

 İşbirliği: ‘mutlak’ kazanç yerine ‘göreli’ kazanç
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İyimser Yaklaşımlar

 İyimser Olarak Realist ve Neo-Realistler

 Charles Glaser:
 ‘Yerleşmiş anlayışın aksine, rakiplerin rekabet etmeye yönelik genel eğilimi, yapısal

realizmin temel varsayımlarının mantıki bir sonucu değildir.”

 Güvenlik hedeflerine ulaşmanın rolü rekabetçi politikalar

 Koşulcu realistler (Standart varsayımlardaki eksiklikler)
 Teorinin özünde yer alan rekabete dayalı önyargıyı reddederler.

 Standart yapısal realizm, göreli kazançları vurgulaması sebebiyle hatalıdır.

 Aldatmanın gereğinden fazla vurgulanması.
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Alternatif Yaklaşımlar

 Sosyal inşacı Yaklaşımlar:
 UA politikanın temel yapıları maddi değil, sosyal
 Düşünce şekli değişmeli
 Amaç yaşadığımız dünyayı ‘açıklamak’ değil, ‘anlaşılmasını 

sağlamak’

 Alexander Wendt: Post-pozitivist sosyal inşacılar
 Neo-realistlere yönelik eleştiri
 Neo-realistler yapının maddi imkan ve kabiliyetlerin dağılımı, 

sosyal inşacılar ise yapının sosyal ilişkilerin ürünü olduğunu 
düşünürler.
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Önümüzdeki Haftaki Konu

 21. Yüzyıl Güvenlik Sorunları
 Zorunlu Okuma: Uluslararası Güvenlik Kitabı: Oktay Bingöl, 

Yeni Güvenlik Yaklaşımları ve 21. Yüzyıl Güvenlik Sorunları, ss. 
17-44.

 Ek Okuma: Ömer Göksel İşyar, Günümüzde Uluslararası 
Güvenlik Stratejileri: Kavramsal Çerçeve ve Uygulama, Gazi 
Akademik Bakış, 2 (3), ss. 1-42. 
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