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1. Giriş

Uluslararası anlamda sorunlar veya krizlere ilişkin tarihsel paradoks dev-
letlerin varoluşlarıyla eşit bir süreci karşımıza çıkarmaktadır. Krizlere dair ge-
lişmeler küresel olarak ifade ettiğimiz tüm sorunlarla temas halindedir. Başta 
çevre sorunları olmak üzere krizlerin etkilediği boyut devletlerin ellerindeki 
araçları çeşitlendirmesi sonucunu doğurmuştur. Bunu yaparken kamuoyunun 
etkilenmesi ve kendi refahı anlamında özenilen bir çerçeve oluşturulması bu 
türden sorunlarda yumuşak güç, akıllı güç gibi kavramların tartışılma düzeyi-
ni üst noktalara taşımıştır. Özellikle bölgesel krizlerde yakın coğrafyalardaki 
olumsuz gelişmeler devletlerin ajandalarında daha etkin bir şekilde yer almak-
tadır. Bu olumsuzlukların yönetilebilir olması aynı zamanda etki ve prestij 
düzeyiyle de alakalıdır. Özellikle dış politika krizlerinde bu düzey daha da 
hissedilir olmaktadır.

Analiz birimleri açısından genişleyen dünya dış politika veya uluslararası 
krizlerde halen devlet merkezli bir yapıya sahiptir. Realist paradigmanın bas-
kınlığı da bu çerçevede halen geçerlidir. Fakat özellikle Soğuk Savaş sonrası 
toplumların hareketliliği ve sahip olduğu etki baz alındığında devlet merkezli 
yapının sarsıldığını görmekteyiz. Bu derinden sarsılma dış politikadan daha 
çok devletlerin iç politika dinamikleriyle de açıklanabilmektedir. Özellikle 
dış politikada karar vericilerin ağırlığı dünyanın getirmiş olduğu yeni koşullar 
açısından sarsılmıştır. Yumuşak güç olgusu da tam olarak burada devreye gir-
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mektedir. Özellikle kriz yönetimine ilişkin kriz evrelerinde bir etki biçimine 
dönüşmektedir. Krizlerin tırmanmasında veya tırmandırılmasında dikkate alı-
nan bir örneklem haline gelmiştir.

Yumuşak gücün uluslararası krizlerdeki örneklemi düşük yoğunluklu ça-
tışmalar ve kuvvet kullanımına paralel yapıda ortaya çıkmaktadır. Kriz evresini 
hafifletme unsuru olarak da ifade edebileceğimiz örneklem tarafların tavizi ile 
status quo durumuna dönmektedir. Temel sebep yumuşak güce bağımlı unsur-
lardır. Etnik ve kimliklere bağımlı unsurlar bu temelde daha etkilidir. Bunun en 
önemli sebebi günümüzde artan milliyetçi söylemlerdir. Bu konuda özellikle 
Türkiye gibi ülkelerin bölgesel anlamda söylemleri ve krizlere müdahil oluşu 
yumuşak güç unsurlarına dayandırılmaktadır.

Yumuşak gücün örneklemi askeri müdahalelerle yoğunlaştırıldığında 
akıllı güç kavramı karşımıza çıkmaktadır. Özellikle askeri potansiyele dayalı 
sınamalarda veya sıcak çatışmalarda yumuşak güç, kriz sonrası evrelerde belir-
leyici olabilmektedir. Bush yönetiminin terörle mücadele konsepti bu konuda 
iyi bir örnektir. Krizler içerisinde ayırıcı bir örneklem olarak yumuşak gücün 
önemi belirgin özellikleriyle dikkat çekmiştir. Bir tercihten daha çok ihtiyaca 
dönüşen yumuşak güç olgusu yoğunluk kazanarak akıllı güç, erdemli güç gibi 
kavramlarla daha da fazla anılmaya başlanmıştır. Çalışma dahilinde yumuşak 
güç olgusunun krizler ve kriz yönetimine ilişkin boyutu değerlendirilmiştir.

2. Değişen Güvenlik Anlayışı

Güvenlik anlayışı değişir mi ya da güvenlik anlayışı uluslararası ilişki-
lerde nasıl değişir gibi sorulara 2001 sonrası gelişmeler iyi bir örnek oluştur-
muştur. Aslında değişen güvenlik ya da güvenliğe ilişkin parametreler değil-
dir. Değişenin küresel gelişmelere bağlı parametreler olarak karşımıza çıktı-
ğını belirtmemiz gerekir. Bundan nasibini en çok alan da devletler olmuştur. 
Ulus-devlet kavramının beslendiği temel bileşke olarak bir değişken daha çok 
adından söz ettirmiş ve son zamanlarda: “insan güvenliği” olarak anılan ifade 
gündemde üst sıralara yükselmiştir.1 İnsan kendi güvenliğine ilişkin temel nok-
talarda krizlerin etkilerini azaltmak yerine artırmak seçeneğini kullanmıştır. 
Bu artış güvenliğe ilişkin temel noktalarda insana dair son sözü söyleme yet-
kisini de yok olma boyutuna getirmiştir. Dünyanın artan nüfusu da göz önüne 

1 Brent J. Steele, Ontological Security in International Relations (New York: Routledge 
Publishing, 2008), 65.



149NEW SECURITY ECOSYSTEM AND MULTILATERAL COST

alındığında tespitlerimiz daha gerçekçi durmaktadır. Bu konuda sivillerin kriz-
lerden etkilendiği boyut daha sık hissedilir olmuştur. Özellikle terör olayları ve 
getirdiği düzeysizlik çarpıcıdır.

1968-1988 yılları arasında dünya genelinde uluslararası ve yerel bazda 
olmak üzere toplam 35150 terör olayı kaydedilmiştir. Bu ortalama olarak o 
yıllar için 1673 olaya denk gelmektedir. 1990-1996 yılları arasında bu sayı 
30725 olarak kayda geçmiştir. Yılda ortalama 4389 olay olarak gözlemleyebi-
leceğimiz bu döngü verilen yıllar kıyaslandığında Soğuk Savaş yılları dahilin-
de ciddi bir artışı karşımıza çıkarmaktadır.2 Değişen güvenlik kurgusu sadece 
terörizme ilişkin değildir. Küresel sorunlar başta uluslararası örgütler olmak 
üzere uluslararası sistemin gündemindedir. Ulusal güvenlik parametrelerine 
bağlı yaklaşım dahilinde günümüz dünyasını açıklamak an itibariyle oldukça 
güç gözükmektedir.

Değişen olguların temelinde tartışılmaya başlanan küreselleşme ise ge-
tirdiği tüm farklılıklarla net bir şekilde savunulacak ya da karşıt olunacak bir 
olgu da değildir. Bilişim alanında getirdiği tüm yenilikler uluslararası ilişkiler 
adına bir atılım gerçekleştirmiştir. Küreselleşmenin aslında daha iyi yönetilir 
olunabileceği anlayışı gerçekçi durmaktadır.3 Terörizm gibi ulusal güvenliği 
tehdit eden unsurlar kontrol edilebilirlik açısından bu hususla ayrışmaktadır. 
Ulusal güvenliğe ilişkin önceliklerin değişimi dış politika araçlarını da çeşit-
lendirmektedir. Dış politika araçlarını çeşitlendiren bir uluslararası sistem söy-
lemi realist paradigma açısından da hala geçerliliğini korumaktadır.

Güvenliğe ilişkin başta siyaset gibi kurumlarda yer alan değişim, seçe-
neklerin artmasıyla alakalıdır. Tehdidin tek boyutlu, devletten devlete olan kla-
sik boyutu, asimetrik ve çok boyutlu bir alana taşmıştır.4 Güvenlik anlayışının 
değiştiğine dair en önemli gerekçe asimetrik yoğunluğun küresel alana yayıl-
masıyla ilgilidir. Yapısal olarak asimetride, güç dengesi ve çatışma farkındalı-
ğı kesişimi en üst noktada sürdürülebilir barışın oluşumunu zorlaştırmaktadır. 
Güvenliğin küresel boyuttaki tehditsel niteliği çevre sorunları ve insani olgu-
larla önüne geçilemeyecek olumsuz bir süreci karşımıza çıkarmaktadır. Tehdit 
algısında uluslararası aktörlerin vizyonu, güç kapasiteleri ve sisteme ilişkin 
anlayışları belirleyici olmaktadır.

2 Peter Chalk, Non-Military Security and Global Order (New York: Macmillan Press, 2000), 16.
3 Karabulut Bilal, “Küreselleşme Sürecinde Güvenlik Alanında Değişimler: Karadeniz’in 

Güvenliğini Yeniden Düşünmek”, Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 6, Sayı: 23 (2009): 4. 
4 Bilal Karabulut, a.g.m. (2009): 6.
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Şekil.1: Yapısal Olarak Asimetrik Çatışmanın Evreleri

Kaynak: Giorgio Gallo and Arturo Marzano, “The Dynamics of Asym-
metric Conflicts: The Israeli-Palestinian Case”, The Journal of Conflict Stu-
dies, Volume 29 (2009): 17

11 Eylül sonrası gelişmeler uluslararası sistem içindeki değişimi ve en-
tegrasyonu terör tehdidi yönünde değiştirmiştir. Kurumsal bağlar açısından 
da yeni dönem daha güçlü iletişim ağlarının oluşmasını sağlamıştır. Asimetrik 
tehditler karşısında operasyonel unsurlarda güçlendirilme yoluna gidilmiştir.5 
Bu konuda uluslararası sisteme öncülük eden ve söylemleri önemsendiği ka-
dar tepki de çeken bir ABD ile karşılaşmaktayız. Başta CIA gibi politize olan 
ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen ABD kurumları son yıllarda düşüşe 
geçmiştir. Özellikle Soğuk Savaş’ın bitişiyle politik rekabet başlı başına çok 
boyutlu bir paradoks haline gelmişken uluslararası sistemin de istikrarsızlaş-
ması manidardır. İnsani müdahalelerde etkisiz kalan devletler ve uluslararası 
aktörler istikrarsız boyutun karmaşasını defalarca gözler önüne sermiştir. Gü-
venlik temelinde bireysel kurgular ve amaçlar küresel anlamda bir bunalımı 
beraberinde getirmiştir.

3. Güvenlik Bunalımları ve Krizler

5 Arnold M. Howitt and Robyn L. Pangi, “Intergovernmental Challenges of Combating 
Terrorism”, Countering Terrorism, ed., Arnold M. Howitt and Robyn L. Pangi (Cambridge: 
The MIT Press, 2003), 38.
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Gelişim ifadesi ve fikri kendi şeklinden daha da öte sonuçlarına bağlı bir 
olgudur. İnsanlığın kendi önyargıları, bireyin devleti yönettiği şekliyle otori-
teye sirayet eder. Kendi zincirleriyle doğan bireyler özgürlük karşısında bu 
zincirleri görememektedirler.6 Bireysel olarak bu eksiklik uluslararası hukuk 
açısından insani müdahaleler konusunda geniş bir uzlaşı kültürünün oluşması-
nı zorlaştırmaktadır. İnsani müdahalelere ilişkin güvenlik bunalımları da ortak 
hareket edememenin bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle ihti-
laflı bir yön de göstermektedir.

İnsani krizler güvenlik anlamından sorunların su yüzüne çıktığı boyut-
tur. Uluslararası krizlerde güvenlik bunalımına dönüşen süreç bir ülke içinde 
rejim karşıtı veya değişik gruplara karşı hareketlerle daha trajik bir hal alabil-
mektedir. Bu düzeyde uluslararası bir müdahalenin yönü, soruna ilişkin daha 
gerçekçi tespitler yapabilmemizi sağlamaktadır. Bu düzeyde kriz yönetimine 
ilişkin parametreler devreye girmektedir. Özellikle krizlerin tırmandığı aşama-
da farklı düzeylerdeki başlıklar güvenlik sorunu oluşturmasına göre bir düze-
ye sahiptir. İnsani krizlere kayıtsız kalınmasındaki temel noktalarda bu husus 
önemlidir. Tırmanma safhası şiddet içermesine bağlı olmaksızın güç dengesi, 
ittifak yapıları ve oyunun kuralları açısından geri dönülemez değişiklikler or-
taya çıkarmaktadır.7

Şekil.2: Tırmanma Modeli

Kaynak: Annegret 
Bendiek and Tobias 
Metzger, Deterrence 
Theory in the Cyber 
Security, Working Pa-
per RD EU/Europe, 
(Berlin: Research di-
vision/EU, 2015), 11

6 Ken Booth, Theory of World Security (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 113.
7 Oktay Bingöl, “Uluslararası Krizlerde Liderin Rolü”, Krizler ve Kriz Yönetimi, haz., Mehmet 

Seyfettin Erol ve Ertan Efegil (Ankara: Barış Platin Yayınları, 2012), 92.
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Güvenlik ve krizlere ilişkin ikilemde uluslararası hukuk kurallarının oluş-
turulması ya da gözetilmesi tırmanan sorunlarda nasıl düşünülmelidir? Bu so-
ruya cevap oldukça zor iken cevap verilmesi de bir o kadar zorunlu bir önceliği 
oluşturmaktadır. Temele ilişkin bu soruda kurumların zorlanması hususunda 
gereken düzey ön plana da çıkarılmalıdır.8 Güvenlik sorunlarında uluslararası 
hukuk düzeyinde oluşturulacak önlemler krizlerin oluşumunu engelleyebilir. 
Önemli olan önceliklerin belirlenmesidir. Tehdit karşısında uzlaşamayan bir 
taraf varsa arkasından çatışma gelmektedir. Sonuç olarak elde edilmek iste-
nilenler taraflardan biri açısından daha da ağır basarsa süreç tırmandırılır ve 
savaşa varan bir seyir izler. Özellikle çatışma yönetiminin daha önceden her 
safhası düşünülmüş ve planlanmış olmalıdır.9

Çatışma yönetiminin düşünüldüğü safhalara ilişkin parametreler özellikle 
Batılı devletlerin 1970’ler ve sonrasındaki süreçlerine ışık tutan uluslararası 
güvenlik çalışmalarında daha çok gözler önüne serilmektedir. 1990’larda bu 
düzey yine bizi Avrupa merkezli bir yapıya götürmekte ve ABD ile birlikte 
harmanlamaktadır.10 Özellikle 1962 Küba Krizi ve sonrasındaki gelişmeler So-
ğuk Savaş’ın yumuşama dönemiyle birlikte farklı güvenlik bunalımlarını da 
beraberinde getirmiştir. Başta Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar ve Afrika ülke-
lerinde yaşanan krizler bu sürecin çıktılarını oluşturmaktadır. Örnek bir yakla-
şım olarak Soğuk Savaş döneminden II. Irak işgaline kadarki süreçte ABD’nin 
sağladığı veya sağlamaya çalıştığı güvenlik düzeni mevcuttu. Obama döne-
minde ABD’nin Ortadoğu politikasında yaşanan değişim ile birlikte Körfez 
bölgesindeki güvenlik yapısı da ciddi bir türbülans yaşamıştır. ABD’nin Kör-
fez güvenlik yapısındaki garantör rolünden kurtulmak istemesi, geleneksel 
olarak tehditleri kendi başına göğüslemeye alışık olmayan Körfez ülkeleri adı-
na bir travma oluşturmuştur.11

8 Larry May, “International Rules, Custom, and The Crime of Agression”, War, Torture and 
Terrorism (London: Routledge, 2009): 148.

9 Osman Çelikkan, “Uluslararası Kriz Yönetimi”, Krizler ve Kriz Yönetimi, haz., Mehmet 
Seyfettin Erol ve Ertan Efegil (Ankara: Barış Platin Yayınları, 2012), 11.

10 Barry Buzan and Lene Hansen, The Evolution of International Security Studies (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2009), 200.

11 Abdullak Erboğa, “Bölgesel Dönüşüm Süreci ve Körfez Güvenliği”, Türkiye Ortadoğu 
Çalışmaları Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, (2016): 13.
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4. Yumuşak Güç Örneklemi

Uluslararası politika analizi çalışmalarında en kışkırtıcı kavram olarak 
güç, realist yaklaşımlarda daha çok ön plana çıkarılsa da geniş bir alana ya-
yılan teorik çalışmalar açısından idelizm, marksizm ve feminizm gibi birçok 
yaklaşımın da merkezinde tartışılagelmektedir. Realizme ilişkin boyutu gücün 
yalnızca kaba somut uygulamalar yoluyla sonuç doğurabileceğidir.12 Güç kav-
ramı bu haliyle yumuşak güç (soft power) kavramının da merkezinde yer al-
maktadır. Yumuşak güç Joseph Nye’ın ifadelerinde kendisini tanıtmış ve daha 
sonra akıllı güç (smart power) gibi kavramlarla da evrimini sürdürmektedir.

Yumuşak güç Joseph Nye’ın deyimiyle ilgili devletin kendi çıkarlarını 
liderlik ettiği ülkelerin ulusal çıkarlarıyla bütünleşecek şekilde pazarlayabil-
me, etkileyebilme kapasitesini ifade etmektedir.13 Yumuşak gücün Joseph Nye 
ile sivrildiği düzey aslında iki dünya savaşı arası dönemde de tartışılan bir 
husustu. Temel yaklaşım istediklerinizin başkalarının da istemesi ve özenmesi 
üzerine kuruludur. Uzunca yıllar farklı çalışmalarda tartışılan bu yaklaşım he-
defe ulaşmadaki psikolojik süreçleri içermektedir.14 Bu süreçler ifade bulduğu 
haliyle kriz anlarında ihtiyaç duyulan bir etkiyi de tartışmaktadır.

Bir aktörün sahip olduğu yumuşak gücün dış politikada bir başarı olarak 
yorumlanması genel olarak kabul edilebilir bir durumdur fakat kavramın ya-
ratıcısı Nye da ölçülebilirliğinin temelinde sorunsal bir durumun olduğunun 
farkındadır.15 Ölçülebilirliğe ilişkin bir yaklaşım oluşturulacaksa ve bunun dış 
politikada etkisi yorumlanacaksa bazı verilerin analiz edilmesi gerekmektedir 
ya da bu durumun kriz öncesi ve sonrası evrelere etkisi varsa test edilmesi ge-
rekir. Uluslararası krizlerde yumuşak gücün belirleyici olduğunu hissedilse de 
kapsamlı bir test edilebilir düzey ortaya çıkarılması zor gözükmektedir.

Yumuşak gücün, sert güç (hard power) ile harmanlanmış hali olan akıllı 
güç ölçülebilirlik açısından daha düzeyli görünmektedir. ABD’nin 2003 yılı 
Irak’a müdahelesi ile sert gücün etkileyicilik ve nüfuz açısından tek başına 
yeterli olmadığı hissedilmiştir. Artan ABD karşıtlığı ve uluslararası kamuo-
yunun tepkisi 2006 sonrasında yine Joseph Nye ve içerisinde bulunduğu ortak 

12 Özdemir Haluk, “Uluslararası İlişkilerde Güç: Çok Boyutlu Bir Değerlendirme”, Ankara 
Üniversitesi SBF Dergisi 63/3 (2008): 114.

13 Nye Joseph, Amerikan Gücünün Paradoksu, (İstanbul: Literatür Yayıncılık, 2003), 14.
14 Utku Yapıcı, “Yumuşak Güç Ölçülebilir mi?”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 12, Sayı 47 

(2015): 8.
15 Utku Yapıcı, a.g.e. (2015): 11.
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çalışma komisyonu tarafından akıllı güç kavramını ortaya çıkarmıştır. Temel 
amaç hem ölçülebilirliğin ve etki düzeyinin belirlenmesi, hem de askeri müda-
helelerde kriz sonrası gelişime ilişkin bir seviye belirleyebilmektir.

Krizlere ilişkin yumuşak güç kavramı büyük güçlerin elini güçlendiren 
bir etkiye sahiptir. Daha doğrusu büyük güçler birbirlerini korkutmakta ve her 
bir düzeyi şüpheli olarak görmektedir. Bu konuda birbirlerini çekişme alanla-
rının dışına itme yumuşak güce ilişkin bir tespittir. Bu noktaya ilişkin tepkisel 
durum Avrupa ölçeğinde sıkça gözlenmektedir.16 Uluslararası krizler yumuşak 
güç anlamında da bir kapasite testi içerebilir. Devletlerin etkileyiciliği ve yu-
muşak güce ilişkin düzeyi de burada ortaya çıkmaktadır. Bu konuda belirleyici 
olan husus devletlerin bilinçli olarak yumuşak güç alanlarına ilişkin mücadele 
içerisinde olmasıdır ve krizleri dolaylı olarak kontrol etme istekleridir.

5. Sonuç

Gücün kavramsal olarak evrildiği uluslararası sistem yumuşak gücü bir 
yaklaşım olarak terminolojiye eklese de kavramın anlaşılabilirliği halen tartış-
ma konusudur. Bunun en önemli sebebi belki de kavramın Joseph Nye’ın dahi 
tahmin edemediği bir tartışma zeminine çekilmesidir. Kavram evrimini akıllı 
güç yaklaşımıyla da 2006 yılı sonrasında sürdürmeye devam etmiştir. Özel-
likle Türkiye’de de oldukça tartışılan ve güncelliğini koruyan kavram kimi 
araştırmacılara göre ise küresel anlamda etkisini ve model olma özelliğini yi-
tirmiştir. Uluslararası ilişkiler boyutunda tartışma bulduğu pratik karşılıklı ba-
ğımlılık içerisinde olan devletlerin birbirlerini etkileme sürecine ilişkin olduğu 
için gelişen ve gelişmeye yatkın tüm düzeylerde ilgi uyandırmıştır.

Joseph Nye’ın kavrama hayat verdiği ABD coğrafyası en çok yumuşak 
güce ihtiyaç duyan devletlerin başında gelmekte. Fakat ABD’nin nüfuz kurma 
mücadelesi ve sert güçle bütünleştirdiği uluslararası sistem meşruiyet kriz-
leriyle boğuşmaktadır. Bu düzeyin kabul edilebilirliği adına harmanlanan bu 
kavram kimi çevrelerce de modasını yitirmiştir. Uluslararası sistemin hiyerar-
şisi ve anarşisi bu tarz kavramların devamlılığını sağlamada zorlaştırıcı bir 
etkiye sahiptir. Uluslararası krizlere etkisi de bu bütünlükle tartışılmaktadır. 
Krizler içinde etkili bir aktör olma ya da söz dinletebilme yumuşak güç kavra-

16 John Mearsheimer, “Anarchy and The Struggle for Power”, Essential Readings in World 
Politics, 2nd Ed., ed., Karen A. Mingst and Jack L. Snyder (New York: The Norton Series in 
World Politics, 2004), 55.
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mının etkisiyle eş zamanlı kullanılmaktadır. Bu açından yumuşak gücün bir dış 
politika aracı olduğu sorunsalı realist yaklaşımlar açısından geçerlilik düzeyini 
kısmi olarak korumaktadır.

Uluslararası krizler yumuşak gücün varlığından ve etkisinden nasibini 
almaktadır. Bu etkilenme bazı ülkeleri doğrudan krizlerin içine iterken bazıla-
rını bu oyuna etki edebilen aktörlere dönüştürmektedir. Fakat kriz ortamlarına 
etki eden önemli güçlerin bu konuda doğrudan bir mücadele alanı oluşturmak 
yerine dolaylı olarak bölgesel krizlere destek verdiği gerçekliktir. Bu konuda 
etkilenen kamuoyu yumuşak güç ve son dönemde ortaya çıkan akıllı güç kav-
ramlarıyla beraber anılmaktadır. Fakat yumuşak gücün krizlere ilişkin yorumu 
daha çok Batı merkezlidir. 
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