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IIIAzime Telli

Ö N S Ö Z

Uluslararası ilişkilerde yaşanılan hızlı değişim ve yeni gelişmeler, kaçı-
nılmaz olarak Uluslararası İlişkiler biliminde teorik tartışmaları beraberin-
de getirmekte, analiz ve analiz düzeyini yeniden gözden geçirmeyi zorunlu 
kılmaktadır. Bu bağlamda, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Elemanlarının özverili giri-
şimi ile 2009 yılında “Uluslararası İlişkilere Giriş: Teorik Bakış” isimli eseri-
miz yayınlanmıştır. Özgün nitelikteki bu eser, bilim alanına önemli katkılar 
sağlamıştır.

Elinizdeki “Uluslararası İlişkilerde Teorik Tartışmalar” adlı yayın, ulus-
lararası ilişkiler teorilerine farklı bir yaklaşım ve analitik model getirmek-
tedir. Aynı zamanda yayının, Türkçe literatür eksikliğini kısmen giderebi-
leceği değerlendirilmektedir. Bu eser, bilim alanındaki tüm teorik tartışma-
lara yer vermek yerine, Uluslararası İlişkiler bilimini daha çok etkileyen 
teorilere odaklanmıştır. 

Günümüz dünyasında değişen dinamik koşullara uygun doğru politika-
ların belirlenmesi ve bu politikaların başarılı uygulanması büyük önem ka-
zanmaktadır. Bu düşünceden hareketle; dünyayı, olayları ve olguları daha 
iyi analiz etmeyi sağlayan ve yorumlayan teorilere son derece gereksinim 
duyulmaktadır.

Uluslararası İlişkiler bilimi; son derece geniş ve kapsamlı konu, kavram 
ve gelişmeleri içermektedir. Elinizdeki bu çalışma, uluslararası ilişkileri te-
ori yönünden inceleyerek bu çok kapsamlı bilimin bazı yönlerine ışık tut-
maktadır. Bu yayın, aynı zamanda Türkçe kaynak eksikliğinin giderilmesi-
ne kısmen yardımcı olabilecektir. 

Öğrencilerimize kılavuzluk etmek, Türkçe uluslararası ilişkiler literatü-
rüne katkı sağlamak ve bilim alanına özgün eser ve tartışma kazandırabil-
mek düşüncesinden hareket edilerek hazırlanan bu yayın için eser sahipleri 
uzun ve özverili çalışmaya gönül vermişlerdir.
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Çalışmamızın içeriğine bakıldığında eserin 17 bölümden oluştuğu gö-
rülmektedir. Bu bölümler; Normatif Teori ve İnsancıl Müdahale, Mearshe-
imer ve Waltz’ın Realist Bakışı, Realist ve Liberal Teorilerde Güç Anlayışı, 
Uluslararası Rejim Teorisi, Bütünleşme ve Bütünleşme Teorileri, Avrupa 
Birliği’nde Federalizm-Konfederalizm Tartışması, Soğuk Savaş Sonrasında 
Güvenliğe Yönelik Teorik Tartışmalar, Bölge, Bölgeselleşme ve Güvenlik, 
AGSP’de Gelişmeler ve Türkiye’nin Uyumu, Birleşmiş Milletler Aracılığıyla 
Uluslararası Güvenliğin Sağlanması, Uluslararası İlişkilerde Marksist Yak-
laşımlar ve Tartışmalar, Dünya Sistemi Teorisi, Hegemonya ve Hegemonik 
İstikrar Teorisi, Jeopolitik Teoriler ve Küresel Jeopolitik, Uluslararası İlişki-
lerde Kimlik Sorunsalı, Eleştirel Teori Olarak Konstrüktivizm, Uluslararası 
İlişkilerde Post-Yapısalcı Yaklaşımlar ve Anarşi’nin Yapı-Sökümü’dür.

Kitabın içeriğine bakıldığında tüm uluslararası ilişkiler teorilerinin ya-
yın içinde yer almadığı görülecektir. Özellikle yazarlarımızın ilgi ve çalışma 
alanları ile güncel teorik tartışmaların içerikte bulunmasına özen gösteril-
miştir. Eserlerin sıralamaları metodolojik bir yaklaşımla belirlenmiştir.

Kitabımızın hazırlık ve basım sürecinde katkı ve destekte bulunan bü-
tün dost ve meslektaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım. Kitabımızın 
bölümlerini yazan Azime Telli, Tuğçe Varol Sevim, Sertif Demir, Ali Bilgin 
Varlık, Mesut Şöhret, Caner Sancaktar, Mehlika Özlem Ultan, Özgün Erler 
Bayır, Gökçen Yavaş, Serdar Örnek, Ateş Uslu, Kübra Deren Ekici, Burcu 
Güçlü Akpınar, Muharrem Hilmi Özev ve Hakan Övünç Ongur’a bu zorlu 
çalışmayı dikkatli, özenli ve kısıtlı bir zamanda ortaya çıkardıkları için çok 
teşekkür ederim. Çalışmayı bizzat özveri ile yayına hazırlayan ve birlikte 
editörlüğünü yürüttüğümüz Caner Sancaktar’a ayrıca çok teşekkür ederim. 
Eserin basılmasını sağlayan Beta Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Seyhan Satar’a şükranlarımı sunarım.

Bu eserin tüm okuyuculara yararlı olmasını yürekten dilerim.  

OCAK / 2013, KOCAELİ

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
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REALİST VE LİBERAL TEORİLERDE 

“GÜÇ” ANLAYIŞI

Dr. Sertif Demir*, Dr. Ali Bilgin Varlık**

Giriş

Bütün teoriler (kuramlar), geliştirildikleri dönemi ve mekânı, onun ko-
şullarını ve ortamını yansıtırlar, döneme içkindirler.1 Yine bütün kuramlar, 
önceki kuramların eksikliklerinden kaynaklanan ihtiyaçları karşılamaya yönelik 
yönleriyle öne çıkmakta, karşılayamadıkları ihtiyaçlar nedeniyle de sonraki 
kuramların hem başlangıç noktası hem de eleştirilerinin odağı olmaktadırlar. 

Bir bilimsel teorinin yaygın kabul görmesi için betimleyicilik, korelas-
yon ve açıklayıcılık özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Diğer yandan 
uluslararası ilişkiler alanındaki bir genel teorinin kapsayıcı (comprehensi-
ve,) anlaşılması kolay (comprehensible) ve dünya politikasını ve devletler 
arasındaki ilişkileri kontrol edebilmeyi, anlamayı, ön görmeyi ve değerlen-
dirmeyi (evaluation) sağlayabilecek niteliklere sahip olmalıdır.2 Bu nitelik-
lere sahip olmayan bir teori, uluslararası olgu ve süreçleri analiz ve değer-
lendirme gücünden yoksun olacağı değerlendirilmektedir. 

* Strateji Uzmanı

** Uluslararası İlişkiler ve Strateji Uzmanı
1 İlhan Uzgel, Ulusal Çıkar ve Dış Politika, Ankara, İmge Kitabevi, 2004, s.11 ; Richard 

Wyn Jones, Security, Strategy, and Critical Theory, Boulder, London, Lynne Rienner Pub-
lishers, Inc., 1999, s. 3.

2 James E. Dougherty, Robert L Pfaltzgraff, Contending Theories of International Relations, 
New York, Longman, 1997, s. 2’den aktaran Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler Teorileri: 
Çatışma, Hegemonya, İş Birliği, Bursa, MKM Yayıncılık, 2008, s. 30-31.
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Bütün kuramlara ilişkin olarak yapılabilecek bir diğer genel tespit ise 
bunların, uluslararası sistemde “güç” olgusunu tahlil edebilmedeki başa-
rıları ölçüsünde kabul gördükleridir. Çünkü güç mücadelesi perspektifin-
den bakıldığında, insanlık tarihi birbirinin devamını oluşturan, birbirini 
doğuran, büyüten, sonlandıran savaş ve barış ortamlarında cereyan etmiş-
tir.3 Esasen bu iki kavram da gücün oluşumunun, paylaşımının, dengelen-
mesinin, dağılımının kısacası güç ilişkileriyle şekillenen siyasi, ekonomik 
ve sosyal oluşumların bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Uluslararası 
siyasetin pek çok işlevinden biri olan “güç mücadelesi” kavramı ile daha 
çok ilişkilendirilmesi ve siyasetin bu veçhesinin her zaman diğer özelliklere 
oranla daha fazla ön plana çıkması, savaşın belirleyici, yıkıcı ve sonuçları 
itibarıyla telafi edilemez doğasından kaynaklanmaktadır.

Gücün kazanılmasında, elde bulundurulmasında, kullanılmasında ve 
güç dengelerinin oluşumunda temel vasıta olarak kullanılan siyasete iliş-
kin kuramların güç olgusunu esas alması bu nedenle doğal bir zorunluluk-
tur. Bir başka ifadeyle, siyasette hâkim unsur güç olduğuna göre, siyaseti 
tanımlayan, yorumlayan ve yönlendiren kuramların asıl ilgi alanı da güç 
kavramı olması doğaldır. Şüphesiz uluslararası yapıdaki değişimler ile bu 
yapıya ilişkin kuramlar, güç olgusunun boyutlarını, vasıtalarını, kullanım 
yöntemlerini ve çeşitlerini kendi kabulleri çerçevesinde şekillendirmiştir.

Felsefi temelleri, insanlık tarihinin köklerine dayanan uluslararası iliş-
kiler disiplininin tanımı, ilk kez 1955’te Quincy Wright’ın “Uluslararası 
İlişkiler Çalışması” adlı eserinde yer almıştır. Ancak Edward Hallet Carr’ın, 
1939’da yayımlanan ve uluslararası ilişkiler disiplinini “bir bilimin başlan-
gıcı” olarak tanımladığı, “Yirmi Yılın Krizi: 1919-1939” adlı eserinin ulus-
lararası ilişkiler kuramının bugünkü anlamda ilk akademik temelini oluş-
turduğu, genel kabul görmektedir. Bu eserin bir diğer önemli özelliği ise, 
burada ele alınacak olan Realist (Gerçekçi) ve Liberal kuramlar arasındaki 
“büyük tartışma”yı başlatmasıdır.

20. yüzyılın başlarından itibaren “güvenlik yaklaşımı ve güç 
kullanımı”na ilişkin teorilerin farklı süreçlerden geçtiği ifade edilebilir. Bu 
gelişim süreçleri dört dönem halinde incelenmektedir.4 1919-1945 birinci 

3 3400 yılı aşkın yazılı tarih boyunca yalnızca 28 yıl savaşsız geçmiştir (Ali Çimen, Göknur 
Göğebakan, Tarihi Değiştiren Savaşlar, İstanbul, Timaş Yayınları, 2007, s. 9). 1945’ten bu 
yana 50’den fazla savaş yaşayan dünya, Stockholm’deki Uluslararası Barış Araştırma 
Enstitüsü’nün verilerine göre, sadece 1997-2006 döneminde ortalama 21 savaşa tanık 
olmuştur (SIPRI Yearbook 2007, Oxford, Oxford Universty Pres, 2007, s. 80).

4 Bill McSweeney, Security, Identity and Interests: A Sociology of International Relations, 
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döneminde, liberal akımların hâkim olduğu bir dönemdir. Güvenliğin ulus-
lararası hukuk, uluslararası örgütlerin vasıtası ile sağlanmaya çalışıldığı, 
demokrasi, uluslararası kurumlar ve silahsızlanmanın teşvik edildiği, gü-
venliğin çok disiplinli ve çok boyutlu bir sorun olarak algılandığı ve güç 
kullanımının sınırlandırıldığı dönemdir. İkinci dönem: 1945-1980 döne-
mi realist akımların etkin olduğu ve realist yazarlarca altın dönem olarak 
adlandırılan dönemdir. Üçüncü dönem: 1980’li yılların ortalarıyla 1990’lı 
yılların başları arası dönemdir. Bu dönem realist akımların etkisinin azal-
maya başladığı, geniş anlamda önceki dönemin politik bilim anlayışına yö-
nelik eleştirilerin başladığı güvenlik çalışmalarının birbirine rakip çoğulcu 
(pluralist) yaklaşımlara açılmaya başladığı ve realist kuramların yeşerdiği 
dönemdir. Dördüncü dönem ise Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonraki 
içinde bulunduğumuz dönemdir. Bu dönem eleştirel teori, feminist teori, 
post modernizm, yapısalcılık ve eleştirel güvenlik araştırmaları dönemidir. 
İçinde bulunduğumuz dönem, tek bir akımın öncüllüğünden ziyade çeşitli 
uluslararası ilişkiler teorilerinin sınandığı ve değerlendirildiği bir dönem-
dir. Bu genel değerlendirmelerin ışığı altında makalemizde, uluslararası 
ilişkilerde “realist” ve “liberal” teorilerin “güç” kavramına yaklaşımı ince-
lenecektir. 

1. Klasik Liberal Teori ve Güç Kavramı

Klasik Liberal teori,5 anarşik yapısına karşın uluslararası ortamın de-
ğerler, karşılıklı çıkarlar ve yaptırımlar tarafından düzenleneceği, “Toplum-

Cambridge University Press, 1999, s. 28-31’den aktaran Suat Dönmez, Güvenlik Anla-
yışının Dönüşümü: İttifak Kavramı ve NATO, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara 
Üniversitesi, 2010, s. 22-23.

5 Liberal teori, Ortaçağ Avrupa’sına egemen olan kilise merkezli, baskıcı, adaletsiz, iki-
yüzlü kültür ve ideolojiye tepki olarak Aydınlanma Çağı ile birlikte ortaya çıkmıştır 
(Dougherty, Pfaltzgraff, a.g.e,1997, s. 60). Bireyi esas alan ve yücelten, insan doğasın-
daki olumlu yönlerden hareketle özgürlükçü, eşitlikçi ve anayasal düzeni öne çıkaran 
kuramın temellerini Thomas More (1478-1535), Hugo Grotius (1583-1645), John Locke 
(1632-1704), L. Montesquieu (1689-1755), David Hume (1711-1776), Jean Jacque Rous-
seau (1712-1778), Immanuel Kant (1724-1804), Adam Simith (1723-1790), Jeremy Bent-
ham (1748-1832) gibi yazarlar atmıştır. (Mete Tunçay, Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi: 
Yeniçağ, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2002 ; Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler 
Teorileri: Çatışma, Hegemonya, İş Birliği, İstanbul, Alfa Yayınları, 2002, s. 354). Başlıca 
liberal kuramcılar arasında Norman Angell, Charles Beitz, Michael Doyle, Franchis Fu-
kuyama, David Held, John Hobson, Stanley Hoffman, Richard Rosechrance, Woodrow 
Wilson ve Alfred Zimmern yer almaktadır. (Martin Griffiths, Fifty Key Thinkers in Inter-
national Relations, London, New York, Routledge, 1999, s. vıı).
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sal Mutabakat” ve “Görünmez El” kuramlarının temelinde yatan öğelerin bu 
ortamı şiddet ve kargaşadan (kaos) kurtaracağı varsayımına dayanmaktaydı. 
Kurama göre; kuvvet kullanılmasını önleyecek uluslararası kuruluşların, 
hukuk kurallarının ve rejimlerin tesis edilmesi hallinde, kuvvete başvurma 
nedenleri de ortadan kalkacaktır. Buna göre devletler, birbirlerine yönelik 
taleplerini güce başvurulmadan, barışçı yöntemlerle gerçekleştirmeyi kuv-
vet kullanmaya tercih edeceklerdir.

Liberalizmin uluslararası ilişkiler teorisi olarak kabul görmesi, I. Dünya 
Savaşı sonrası barışı korumaya yönelik girişimlerin sonucunda gerçekleş-
miştir. Özellikle liberalizmin hümanist anlayışı, liberal uluslararası ilişkiler 
kuramına yol gösterici olmuş ve güç kullanımdan ziyade “uluslararası iş-
birliği” ve “çatışmaları önleme” bu kuramın esasını oluşturmuştur. Liberal 
uluslararası ilişkiler teorisi, klasik liberal teorinin insan unsurunu ve birey 
yaklaşımımı temel alarak, bunları uluslararası ilişkilere ve dış politikaya 
uyarlamıştır. Bireyin temel analiz birimi olarak alındığı klasik liberal teori, 
uluslararası ilişkileri çok yönlü ve plüralist (çoğulcu) bir yaklaşım ile de-
ğerlendirmektedir. Bu yönü ile, analiz düzeyi realist akımlardan oldukça 
farklılık arz etmektedir.

Kuram, iki genel savaşı engellemekteki başarısızlığı nedeniyle büyük 
eleştirilere uğramış, bu durum II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası iliş-
kiler biliminin realist teorinin tekelinde şekillenmesine neden olmuştur.6

2. Klasik Realist Teori ve Güç Kavramı

Klasik Realist teori,7 insan doğasında var olan olumsuz özelliklerin 
devletlerin davranış biçimlerini belirlediği ve uluslararası ortamın kaotik 
/ anarşik yapısında temel belirleyicinin “güç” olduğu varsayımına dayan-
maktaydı. Güvenlik konularını uluslararası ilişkilerin temel konusu olarak 
algılayan realist görüş devleti tek aktör olarak görmektedir.

6 Kirk Greyson, The Study of Internatiınal Relations in American Collages and Universities, 
New York, the Council of Foreign Relations, 1974, s. 4’ten aktaran Dougherty, Pfaltzgraff, 
a.g.e,1997, s. 11.

7 Klasik Realist teorinin kökeni Thucydides (İ.Ö. 460-400), Machiavelli (1469-1577) ve 
Hobbes (1588-1679) gibi klasik siyaset felsefecilerine dayanmaktadır (Dougherty, Pfaltz-
graff, a.g.e,1997, s. 63). Klasik Realist yaklaşımın güçlü savunucuları arasında E. Hal-
let Carr, Hans Morgenthau, Martin Wight, George Schwarzenberger, Reinhold Niebuhr, 
Gottfried-Karl Kindermann yer almaktadır (Mustafa Aydın, Uluslararası İlişkilerin “Ger-
çekçi” Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği,” Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 1, 2004, s. 37).
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Realist görüş, insan doğasında var olduğunu varsaydığı güçlü olma, yö-
netme ve egemen olma gibi dürtüleri devletler arası ilişkilere yansıtmıştır. 
Doğuştan hırslı ve aç gözlü olan insanlar gibi, devletlerin de kaos ortamında 
varlıklarını sürdürmek için sürekli bir mücadele içinde olacaklarını ve bu-
nun da güç mücadelesine neden olacağını ileri sürmüştür. Güç mücadelesi-
ni devletler arası olguların temel kaynağı gören bu yaklaşım, bu mücadele-
nin devletler arasında bir güç dengesi yaratarak uluslararası kaotik ortamı 
sonlandıracağını savunmuştur. 

Realizm; korku, kuşku, güvensizlik, saygınlık vb. gibi nedenlerin devlet 
adamını savaşa zorlayabileceği gibi, bir ulusal çıkarın korunması ve ger-
çekleştirilmesi için gerekli ise savaşın yapılabileceğini kabul etmektedir. 
Bir devlet veya ulusun kendisini korumak için her türlü tedbiri alma hakkı 
veya kendini savunma hakkı geniş bir perspektifte ele alınmıştır. Bu ge-
niş savunma olgusu, devletlerin yayılmacı ve sömürgeci amaçlar için güç 
kullanmasının önünü açmıştır. Bu açıdan bakıldığında, realizmin kuramsal 
algısının, emperyalist tutum ve politikalara zemin hazırladığı düşünülmek-
tedir. Realistler, pragmatik bir yaklaşıma sahip olduklarından, idealistler 
gibi, soyut nitelikli ahlaksal yaklaşımların/değerlerin politik araç olarak 
kullanılmasını benimsememişlerdir. Realizmin, genel teorik çerçevesiyle, 
ABD’nin II. Dünya Savaşı sonrası ulaştığı küresel üstünlüğünün devamlılı-
ğını sağlamak için yürüttüğü/yürüteceği emperyalist politikalara kuramsal 
destek sağladığı ileri sürülebilir.

Klasik realistler, uluslararası ilişkileri nihayetsiz bir güç mücadelesi 
olarak algılayan varsayımdan hareketle 1648-1914 döneminde; savaş, güç 
dengesi ve ittifaklar konularına yoğunlaşmışlardır. I. Dünya Savaşı sonra-
sında; milliyetçilik olgusu, emperyalizm, diplomasi ve jeopolitik konuları, 
kuramın başlıca inceleme alanları arasında yer almıştır. II. Dünya Savaşı 
sonrasında kurulan “yeni düzen”, Realist kuramın “güç ilişkisi” anlayışı 
çerçevesinde şekillenmiştir.8 

II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ilişkiler bilim dalında realist 
kuram üzerinde yoğunlaşma yaşanmıştır. ABD’nin II. Dünya Savaşı son-
rası dış politika ve uluslararası ilişkilerdeki tekil niteliği ile koşut olarak 

8 M. Rochester, “The Rise and Fall of International Organizations as a Field of Study,” In-
ternational Organization, Vol. 40, No. 4 1986, s.813’ten aktaran Atilla Eralp, “Uluslarara-
sı İlişkiler Disiplininin Oluşumu: İdealim-Realizm Tartışması,” Devlet Sistem ve Kimlik: 
Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, Atilla Eralp (der.), İstanbul, İletişim Yayınları, 
2003, s.71.
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etkinleşen realist kuram, Anglo-Amerikan bir teori olarak algılanmıştır. Söz 
konusu teori, özellikle 1940’tan 1970’lere kadarki uluslararası ilişkiler ve 
dış politika alanındaki çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturmuştur. 
Klasik realist çalışmalarda güç kavramı, ulusal güç ve insan unsuru merkezi 
bir öneme sahip olmuştur. 

Soğuk Savaş döneminde uluslararası ilişkilere hâkim olan realizm ku-
ramı; devletler arası çatışma ve savaşların “yüksek politiği” unsuru olan as-
keri güç üzerinde yoğunlaşmış, “düşük politiğin” unsurları olan ekonomik, 
kültürel, sosyal ve çevre unsurlarını ihmal etmiştir. Gerçekçilik kuramcıları 
Westphalia devlet sisteminde ulus devleti ana öğe görmüş, devletler ara-
sındaki çıkar çatışmalarında askeri gücü en son araç olarak görmüşlerdir. 
Ayrıca bu dönem, dört “s” olarak sıralanan “state, strategy, science ve status 
quo” (devlet, strateji, bilim ve statüko)9 kavramlarından oluşan bir düzlem-
de ifadesini bulmuştur.

1946 yılında Martin Wight10 güç kavramını, uluslararası politikanın 
genel adı olarak tanımladığı “Güç Politikaları (Power Politics)” isimli ese-
rinde, devlet adamlarının hak ve adalet gibi kavramları göz ardı etmelerinin 
akıllıca bir davranış olmayacağını ancak, güç politikası kavramının ahlaki 
olmayan yönüyle incelenmesinin doğru olacağını ifade etmiştir. Diğer bir 
İngiliz bilim adamı George Schwarzenberger, gücü uluslararası politikanın 
temel belirleyicisi olarak tanımlanmıştır. Hans Morgenthau, 1948 yılında 
yayımlanan “Uluslar Arasında Politika (Politics Among Nations)” adlı eseri 
ile sadece Klasik Realizmin esaslarını değil aynı zamanda dönemin ulusla-
rarası ilişkiler yaklaşımını da tanımlamıştır. Morgenthau, siyasetin temelin-
de insanların doğasında var olan güç elde etme güdüsünün yattığını, siya-
setin başlıca hareket noktasının ulusal çıkar kavramı olduğunu, uluslarara-
sı ortamın değişken nitelikli çıkarların çatışma alanından ibaret olduğunu, 
uluslararası politikanın normatif değerleri uygulamak zorunda olmadığını 
söylemiştir.11 

Klasik Realistler başlangıçta güç kavramını, askeri güç unsurları tara-
fından yöneltilen psikolojik ve maddi vasıtalar yardımıyla politik amaçların 

9 Paul D. William, Security Studies an Intruduction, London, 2008, s. 3.
10 Martin Wight, Power Politics, Hedley Bull, Carsten Holbraad (ed.), New York, Leicester 

University Press Royal Institute of International Affairs, 1995, s. 23, 29.
11 M.John Vasquez, Power of Power Politics: A Critique, New Brunswick, Rutgers University 

Pres, 1983, s.17’den aktaran Aydın, a.g.e., s. 46; Hans J. Morgenthau, Uluslararası Politi-
ka, çev. Ünsal Oskay, Ankara, Sevinç Matbaası, 1970, s. 1-17.
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tahakkukunu sağlayan bir amaç olarak algılamışlardır. Morgenthau, önceki 
realistlerin aksine gücü, bir amaç olmanın ötesinde ulusal çıkarların sağlan-
ması için bir vasıta/araç olarak tanımlamış ve milli güç unsurları ile milli 
politika uygulayabilme kapasitesi arasındaki ilişkiyi irdeleyerek kavrama 
derinlik kazandırmıştır. Morgenthau’nun incelemelerinin diğer katkıları ise; 
güç bileşenlerinin maddi unsurlarla beraber, liderliğe ilişkin veya psikolo-
jik vb. soyut unsurlardan oluştuğunu ve gücün, hasım devletlerin/devletin 
konumuna, kuvvetine, tehdit algılamalarına ve şartlara göre değişken ve ba-
ğıl olduğunu ortaya koymasıdır. Ayrıca Klasik Realistler, bugün de bütün 
pek çok kuram tarafından kabul gören, güç vasıtasıyla cezalandırılmaktan 
kaçınma, çıkar sağlama beklentisi ve saygı-sevgi gibi ikna edici güdülerin 
yaratılabildiği tespitini yapmışlardır.12

Güç kavramının, uluslararası ilişkilerde birincil amaç olarak tanım-
lanması ve devletlerin daima güç peşinde koşmaları, başlıca beş nedenden 
kaynaklanmaktadır. Bunlar: (1) Uluslararası sistemin anarşik yapısı, (2) ba-
şat güçlerin birbirlerini ortadan kaldırmaya yönelik olarak devamlı surette 
ve yeterli askeri kapasiteye sahip olmaları, (3) devletlerin diğer devletlerin 
kendilerine yönelik niyetlerinden hiçbir zaman emin olmamaları, (4) devle-
tin bekasının her devletin birinci amacı olması, (5) akılcı (rasyonel) davra-
nan aktörler olan devletlerin, ulusal stratejilerini diğer devletlerin strateji-
lerini karşılayacak şekilde kurgulamalarıdır.13

1940 ve 1950’lerin uluslararası ortamına hâkim olan güç algısı salt dev-
let merkezlidir. Bu ortamda güç, Nye’ın, Robert Davro’nun 1950’de yayımla-
nan “Güç (Power)” adlı eserine atıfla ifade edildiği üzere; “olmaması halinde 
diğerlerinin yapmayacakları şeyleri yapmalarını sağlama yetisi”14 veya bir 
başka ifadeyle, “başkalarının davranışlarını belirleme ve kontrol edebilme 
kapasitesi” olarak algılanmıştır.15 Kuramın uluslararası ortamı anarşik ve 
kaotik bir yapı içerisinde tanımlaması, gücün cazibe ve hayranlıkla sağla-
nan “ikna edici”, ortak değerler ve uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla sağla-

12 Hans J. Morgenthau, “A Realist Theory of International Politics”, Essential Readings in 
World Politics, Karen A. Mingst, Jack L. Snyder (ed.), New York, W.W. North & Company, 
2008, s. 59.

13 John Mearsheimer, “Anarchy and the Struggle for Power”, Essential Readings in World 
Politics, Karen A. Mingst, Jack L. Snyder (ed.), New York, W.W. North & Company, 2008, 
s. 61-62.

14 Harry Kreisler, “Joseph S. Nye, Jr. ile Mülakat” konulu televizyon söyleşisi, 24 Mart 2011, 
http://www.youtube.com/watch?v=AMqvDEQBCAs , (21.12.2011).

15 Morgenthau, “A Realist Theory of International Politics”, s. 59.
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nan “gündemi oluşturma” boyutlarını, ekonomik gücün önemini ve başat 
devletler dışındaki aktörlerin güce olan etkilerini tanımlamakta yetersiz 
kalmıştır.

3. Neo-Realist Teori ve Güç Kavramı

Klasik Realist teorinin, devlet davranışlarını insan doğasından gelen 
özelliklere bağlayan ve salt devlet merkezli yapısının, uluslararası sistemin 
ortama olan etki ve katkılarını açıklayamamasından kaynaklanan sınırlılık-
ları, 1960’lı yıllardan itibaren uluslararası ortamın ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere birbiri ardına ortaya çıkan kuramların eleştirilerine maruz kalmasına 
neden olmuştur. Realist paradigma, 1960’lı yıllarda gelişen ve doğa bilim-
lerinde kullanılan yöntemlerin sosyal bilimlerde (uluslararası ilişkiler da-
hil) de kullanılmasına, gözlenebilen olgu ve olayların matematiksel/sayısal 
olarak açıklanmasını savunan davranışsalcı yaklaşımın eleştirileri ile karşı-
laştı. Doğa bilimleri paradigmalarından yola çıkarak sosyal olayları ve ulus-
lararası ilişkilerin analiz edilebileceğini savunan davranışsalcılar, sınırları 
açıkça belirlenmiş varsayımları kullanmakta ve bunları olgularla sınanması 
üzerinde durmaktaydı.16

1960’ların başından itibaren Klasik Realist kurama yöneltilen başlıca 
eleştiriler şöyleydi:17

-  Güç kavramını her şeyi açıklamakta temel parametre olarak görmesi 
nedeniyle, güçlünün haklılığını yasallaştıran normları ile determinist 
(gerekirci) bir yöntem takip etmesi ve temel evrensel değerler ile ulus-
lararası hukuku göz ardı etmesi, 

- İnsan doğasındaki kötümser özelliklerin devletin karar verme biçimi-
ne yansıyacağı hususundaki varsayımının bilime aykırı olması,

- İç ve dış politikanın birbirinden ayrı oluğu, kararların strateji ve bü-
rokratlar tarafından ulusal çıkarlar doğrultusunda alındığı yolundaki 
varsayımın yanlış olması,

- Uluslararası ortamdaki diğer unsurların önemini göz ardı etmesi,

- Az gelişmişlik, üçüncü dünya, Vietnam Savaşı gibi, 60’lı yılların sonu 

16 Arı, a.g.e, 2002, s. 99.
17 Ali Bilgin Varlık, “Yumuşak Güç”, Strateji, Harp ve Askeri Harekât Üzerine Dünya Klasik-

leri Öz İnleme Dizini, Ali Bilgin Varlık (ed.), Kara Harp Okulu Basımevi, 2012, s. 468.
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ve 70’lerin başından itibaren yaşanan değişiklikleri tanımlayamama-
sı,

- Ekonominin en az askerî güç kadar stratejik önemi haiz olduğunu 
kavrayamayışı18 

Bu eleştiriler, realist teorinin kendisini yenilemesinde ve böylece “neo-
realizm” denilen “yeni-gerçekçiliğin” ortaya çıkmasında etkili oldu. Yani 
eleştiriler karşısında klasik realist kuramın yeniden yapılandırılması zorun-
luluğu, liderliğini Kenneth Waltz’ın yaptığı Neo-Realist teorinin doğmasına 
neden oldu.19

Neo-realist teori,20 klasik realizmden farklı olarak, bilim felsefesinin 
ilkelerini esas almış, tarihselci bakış açısı yerine yapısalcı bir yaklaşımı be-
nimsemiş, bireysel kabullerden sıyrılarak uluslararası yapı/sistem üzerine 
ağırlık vermiştir. 

Neo-realist kuramın getirdiği temel değişiklik/yenilik “sistem/yapı” dü-
zeyinde olmuştur. Bu nedenle “yapısal realizm”21 olarak da adlandırılan 
neo-realizme göre uluslar arası siyasal sistem/yapı; (1) uluslararası düzenin 
ilkeleri (anarşik yapı), (2) değişim ilkeleri ve (3) kapasite dağılımı olmak 
üzere üç unsurdan oluşmaktadır22. Kuram incelemelerinde, uluslararası 
politikayı kabaca devletler arası etkileşim süreci olarak görmekten ziyade, 

18 Dougherty, Pfaltzgraff, a.g.e, 1990, s. 536; 1997, s. 89-93 ; Aydın, a.g.e, s. 47.
19 Neo-Realist teori ilk kez 1979’da Kenneth Waltz ve George Quester’in “Uluslararası Poli-

tika Kuramı” ile Hardley Bull’un “Anarşik Toplum” başlıklı eserlerinde ifade edilmiştir. 
(Arı, 2002, s. 202).

20 Neo-Realistler birbirlerinden bazı konularda ayrılıklar göstermektedir. Bunlardan sistem 
kavramının önemini birinci plana çıkarılar arasında, Kenneth Waltz, Stephen Van Evera, 
Stephen Valt, Jack Snyder‘ı saymak mümkündür. Buna karşın, John Mearsheimer, Wohl-
forth, Schweller, Zakaria, Henry Kissinger ise uluslararası sistemin öneminin abartıldığı 
düşüncesini savunmuşlardır (Chris Brown, Kirsten Ainley, Understanding International 
Relations, London, Palgrave Macmillan, 2005, s.45). Raymond Aron, Post Klasik Realist; 
John Herz ve Susan Strange, Realist-Liberal; George Kenan, Realist; Stephen Krasner, 
Ekonomist-Realist yaklaşımları benimsemişlerdir (Bkz. Griffiths, a.g.e., s. 1-46). Ayrıca, 
Hedley Bull, Robert Gilpin, Barry Buzan, Charlrs Jones, Richard Little da Neo-Realist 
kuramcılar arasında sayılmaktadırlar.

21 Brown, Kirsten, a.g.e., s.40.
22 N. Kenneth Waltz, Man The State and War, New York, Columbia University Press, 

1959’den aktaran Alexader Wendt, “Anarchy is What States Make of it: The Social Cons-
truction of Power Politics”, Essential Readings in World Politics, Karen A. Mingst, Jack L. 
Snyder (ed.), New York, W.W. North & Company, 2008, s. 94.
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bu etkileşimin “sistemsel/yapısal nedenleri” (system-level/structural causes) 
ve devletlerin kendilerine özgü durumlarını kapsayan “birim düzeyinde-
ki nedenler” (unit-level causes) üzerinde yoğunlaştı.23 Dolayısıyla savaşlar; 
klasik realizme göre insan doğasından ve devletlerin ulusal çıkar peşinde 
koşmalarında, neo-realizme göre ise uluslararası sistemin anarşik yapısın-
dan kaynaklanmaktadır.24 

Neo-realizm, uluslararası ortamın, tek tek devletlerin davranışlarından 
değil sistemin unsurları arasındaki ilişkilerden oluştuğunu ortaya koymuş-
tur. Korku, kıskançlık, şüphe, güvensizlik gibi duyguların insan doğasından 
değil, uluslararası sistemin anarşik yapısından kaynaklandığını ileri süren 
Neo-realistler, bu yönüyle klasik realizmden ayrılmıştır.25 Buna göre halklar 
birbirlerine karşı iyi niyetli davransalar bile çatışma kaçınılmaz olarak orta-
ya çıkacaktır, çünkü uluslararası ortamın anarşik yapısında savaşı durdura-
cak bir düzenek veya organ yoktur.26 Uluslararası ortamın anarşik mantığı, 
“kendine yardım (self-help)” ve “güç politikası (power politics)” kavramları-
nın, dünya politikasının gerekli özellikleri olmalarını sağlamıştır.27 Özetle, 
klasik realizmin “güç politikası”nı ve “kendine yardım”ı esas alan inceleme 
yöntemi, neo-realizm tarafında, yapısal/sistemsel analiz yapılarak ve gücü 
bir amaç değil bir araç olarak analiz ederek geliştirildi.

1960’lı yıllarda, askeri ve ekonomik güç gibi doğrudan güç unsurlarının 
kullanımı esas alınmakla birlikte, güç kavramı daha çok “sistemi yönlen-
dirme” yeteneği olarak görülmeye başlandı. Bu dönemde karşı tarafın güç 
vasıtalarının kullanımını engelleyen veya sınırlayan bir gündem yaratılma-
sı, gücün kullanımının başlıca verileri arasına girmiştir.28 1970’li yıllarda 
Neo-Realist kuramcılar, geleneksel çizgilerinden (liberal kuramın öne çı-
kardığı) “dolaylı güç” unsurlarının kullanıldığı modele yaklaşmışlardır.29 
Bu yıllarda neo-realistler, toplumbilimci Stewen Luck’un “bilek bükme veya 
gündemi belirlemenin ötesinde, karşı tarafı isteklerimiz doğrultusunda etki-

23 Arı, a.g.e., 2002, s.194.
24 Arı, a.g.e., 2008, s. 43.
25 Arı, a.g.e., 2002, s.170.
26 Waltz, a.g.e., s. 232.
27 Keneth Waltz, Theory of International Politics, Boston, Addison-Wesley, 1979’ten aktaran 

Wendt, a.g.e., s. 94
28 Kreisler, adı geçen söyleşi.
29 Neo-Realizm ve Neo-Liberalizm teorilerinin ara bölgesinde, liderliğini Friedrich Kra-

tochwill, Nicholas Onuf ve Alexander Wendt’in yaptığı, “İnşacı (Constructivist)” ve “İn-
giliz Okulu” olarak adlandırılan kuramlar ortaya çıkmıştır (Brown, Kirsten, a.g.e., s.47).
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leyebilme yeteneği” şeklindeki güç tanımını benimsemeye başladılar. Böy-
lece neo-realistler, “havuç ve sopa” yöntemi olarak tanımlanan güç algısına 
doğru kaymışlardır.30

Neo-realist kuram, dünya sistemi hakkında bir perspektif vermekle be-
raber bu yapı, kuvvet politikası tabanlı değerler dizini ile kısıtlı kalmıştır.31 
Kuramın temel çelişkileri, güç kavramını bütün yönleriyle tanımlamasına 
engel olmuştur. Kuram, güç kavramının dolaylı vasıtalarını açıklamakta ba-
şarısız olmuştur. Bu nedenle, sorunların doğrudan kuvvet kullanılmadan 
çözümlenmesini sağlayan, ekonomik ve psikolojik değer yaratan ve kurum-
sal yapı tesis eden imkânların geliştirilmesi mümkün olamamıştır. Neo-rea-
listler, gücün uluslararası ortamda nasıl parçalandığını/bölündüğünü tahlil 
edemediklerinden devlet dışı aktörlerin önemini de kavrayamamışlardır. 
Neo-realizm, güç ilişkilerinde bir tarafın mutlak surette kaybedeceğini (sıfır 
toplamlı) varsaydığından bunu sağlayan “anarşik yapıyı/sistemi” önemse-
miş, karşılıklı bağımlılık ve etkileşim gibi “işleyiş” kurumlarının önemini 
kavrayamamıştır.

Özetle, klasik ve neo-realist görüşler arasındaki temel fark gücün ta-
nımlaması ve niteliği üzerinde yoğunlaşmıştır. Realist görüş gücün bir ülke-
nin sahip olduğu askeri kapasite ile ifade ederken, neo-realist yaklaşım ise 
askeri güçle beraber diğer ekonomik, politik, teknolojik, sosyal ve benzeri 
kapasiteleri de ifade etmektedir. Klasik realistler gücü genellikle bir “amaç” 
olarak tanımlarken, neo-realistler ise gücü güvenliği sağlamada bir “araç” 
olarak görmektedirler. Neo-realistlerin güce yönelik temel algısı, onun dev-
letlerin güvenliğini sağlama da bir araç olmasıdır. Neo-realistlerin eski ku-
rama (klasik realizme) getirdiği en temel katkı; davranışsalcılar tarafından 
yöneltilen “bilimsel/teorik yetersizlik” iddialarına karşı sağladıkları “bilim-
sel/teorik tutarlılık”tır. Diğer yandan neo-realistler, uluslararası ilişkilerde 
olguların analizinde, klasik realistlerin aksine, sonuçlardan ziyade sebep-
lerle ilgilenmektedir. Bu iki yaklaşım arasındaki diğer önemli bir fark ise 
kullanılan yöntemlerle ilgilidir. Klasik realistler analizlerinde tümevarımcı, 
neo-realistler ise tümden gelimci bir yöntemi kullanmaktadır.32 

Neo-Realist kurama yöneltilen başlıca eleştiriler ise şöyledir:33 

30 Kreisler, adı geçen söyleşi.
31 Anthony McGrew, “Realism vs. Cosmopolitanism,” BBC The Open University Course, 

Buzan Barry, Held David (ed.), December 1996, s. 1.
32 Arı, a.g.e., 2008, s. 189.
33 Varlık, “Yumuşak Güç”, s. 470.
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- Klasik Realizmin uluslararası hukukun önemini göz ardı eden yapısı-
nı bir adım daha ileri götürerek, klasiklerin benimsedikleri güçlünün 
uygulamalarına meşruiyet kazandırma tezini, güçlünün hukukunu 
yaratma tezine taşıması.

- Klasik Realizmden devraldığı güç merkezli yaklaşımı nedeniyle ana-
lizlerinde güce çok fazla vurgu yapması.

- “Yüksek politika (high politics) – alçak politika (low politics)” ayırı-
mı yapması, güvenlik-askeriye konularını “birincil (yüksek) politika” 
kabul edip ekonomi, ticaret, kültür, çevre gibi diğer konuları “ikincil 
(alçak) politika” şeklinde tanımlayarak küçümsemesi. 

- Devleti, rasyonel stratejik davranışlar sergileyen tek boyutlu bir yapı 
(homojen/yekpare) olarak algılaması, böylece devlet içindeki hetero-
jenliği ve değişik gruplar arası rekabetleri / pazarlıkları görmezden 
gelmesi.

- İç-dış politika ve ekonomi-siyaset ayırımı yapması, bunlar arasındaki 
etkileşimi görememesi/açıklayamaması. 

- Dış politikaya ilişkin kararların daima ehil stratejistler, uzmanlar ve 
bürokratlar tarafından ulusal çıkarlar doğrultusunda rasyonel biçim-
de alındığını varsayması.

- Uluslararası sistemin rolünü abartması, bu nedenle devlet davranış-
larını yeterince açıklayamaması34 ve bu sistemin başat güçler tarafın-
dan şekillendirildiği gerçeğini göz ardı etmesi,

- Uluslararası ortamdaki diğer devlet dışı aktörlerin mevcudiyetini al-
gılamakla birlikte, bu unsurların önemini yeterince kavrayamaması, 

- Ekonomik gücü salt bir askeri vasıta gibi doğrudan güç unsuru olarak 
kullanmasına karşın, ekonominin bir istikrar ve barış vasıtası olarak 
kullanılmasına yönelik açılımları yeterince geliştirememiş olması, 

- Soğuk Savaş dönemi sonrasında “yeni dünya düzeni”nin oluşturul-
ması sürecini ve ABD’ye yönelik 11 Eylül 2001 saldırısı sonrasındaki 
gelişmeleri doğru şekilde tahlil edememesi ve ABD dış politikasında 
tek yanlı tutumun benimsenmesine altyapı oluşturması.35

34 Wendt, a.g.e, s.94.
35 Dougherty, Pfaltzgraff, a.g.e., 1997, s. 89-93; Aydın, a.g.e., s. 47.
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4. Neo-Liberal Teori ve Güç Kavramı

1960’lı yılların sonundan başlayarak küresel mali piyasalarda yaşanan 
krizlerin etkisiyle, devlet merkezli (gelenekselci) değerler dizininin ulusla-
rarası sistemi açıklamakta yetersiz kalması üzerine, liberal teori, 1980’ler-
den itibaren yeniden şekillenerek güçlenmeye başlamıştır.36 

1970’lerde “çoğulcu (puluralist)” görüşün düşünürleri, neo-liberal akı-
mın temellerini atmışlardır.37 Bu süreçte, klasik realist ve liberaller arasın-
da cereyan eden, devletlerin tercih ve kararlarında insan özelliklerinden 
hangilerinin ağır bastığı yönündeki temel felsefi tartışma, bu yeni dönemde 
devletlerin davranışlarında “yapıların” mı, “süreçlerin” mi belirleyici oldu-
ğu yönüne kaymıştır.38

Neo-liberal akım, klasik liberal yaklaşımın temel savlarını veri olarak 
kabul etmekle birlikte ondan farklı olarak, devletlerin “karmaşık karşılıklı 
bağımlılık”tan ötürü, diğerlerinin de çıkarlarını gözetmek durumunda kala-
cakları tezini esas alan daha çoğulcu bir anlayışı benimsemiştir. Neo-libe-
ralizmin klasik liberalizmden en önemli farkı, doğrudan bir başat devlete 
değil uluslararası rejimler ağından oluşan bir uluslararası sisteme dayan-
masıdır.39 Neo-liberal kurama göre devletler arasındaki ilişkiler, bir tarafın 
mutlak surette zararlı çıkacağı/kaybedeceği “sıfır toplamlı” ilişkiler değildir.

Klasik liberalizme hâkim olan demokrasi, self-determinasyon, uluslara-
rası kuruluşların istikrar ve barışa katkısı, uluslararası iş birliği vb. ilkelere 
ilave olarak neo-liberal kuramın temel savları arasında başlıca üç hususu 
saymak mümkündür. Birinci sav; devletin soyut ve tek parça (homojen/
yekpare) olmadığı, devletin karar ve tercihlerinde yöneticilerden çok güç 

36 Cem Karadeli, (ed.), Küreselleşme ve Alternatif Küreselleşme, Ankara, Phoenix Yayınevi, 
2005, s. 35. Neo-Liberalizm terimini ilk kez, 1974’te Nobel ödülü almış olan Avusturyalı 
ekonomist Friedrich von Hayek (1899-1992), bir uluslararası ticaret sistemini öngören 
gelişme modelini ifade etmek üzere kullanmıştır. Hayek, ekonomide devlet müdahalesi-
nin insanları devlete aşırı bağımlı kıldığını, pek çok gelişmiş ülkede yavaşlayan ekono-
mik gelişmenin ve çoğu ulus devletin karşı karşıya kaldığı mali krizin serbest piyasaya 
dönmek suretiyle aşılabileceğini ileri sürmüştür (Jerry Kloby, Küreselleşmenin Sefaleti: 
Eşitsizlik, Güç ve Kalkınma, İstanbul, Güncel Yayıncılık, 2005, s. 289). Uluslar arası iliş-
kiler alanında ise en önemli Neo-Liberal kuramcılar Robert O. Kehone, Joseph S. Nye, 
Richard Ned Lebow, Lisa L. Martin’dir.

37 Brown, Ainley, a.g.e., s. 45.
38 Wendt, a.g.e., s.93.
39 Yücel Bozdağlıoğlu, Çınar Özen, “Liberalizmden Neoliberalizme Güç Olgusu ve Siste-

mik Bağımlılık”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 4, 2004, s. 76.
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odaklarının belirleyici olduğu, buna karşın, uluslararası menfaatlerin söz 
konusu olduğu durumlarda devletin, tek bir güç odağının etkisi altında kal-
mayarak rasyonel davranış biçimini tercih edebileceğidir. İkinci sav; ulus-
lararası sistemde devletlere ilave olarak çok uluslu şirketler, hükümet dışı 
kuruluşlar, sivil toplum örgütleri gibi devlet dışı unsurların temel oyuncu-
lar arasında yer aldığı, gücün bu unsurlar arasında parçalandığı/bölündüğü, 
bu nedenle tek başına devletlerin uluslararası ortamı kontrol etme imkan 
ve kabiliyetinin ortadan kalktığıdır. Üçüncü sav; böyle bir ortamda askeri 
gücün tek güç vasıtası olamayacağı ve eskiye oranla önemini yitirdiği, eko-
nomik gelişmenin ve gücün askeri güçten daha önemli olduğu, demokratik 
devletler (demokrasiler) arasında savaş ihtimalinin çok düşük olduğu, dün-
ya çapında demokrasi yayıldıkça barışın da yayılacağı düşüncesidir.

Noe-liberal kuram güç kavramına, realistlerin geleneksel “doğrudan sert 
güç” anlayışından farklı olarak, cazibe oluşturmak, ortak değerlerden besle-
nen ortak menfaatler yaratmak, çoğulcu ve çok kutuplu güç yapılanmasını 
benimseyen politikalar uygulamak suretiyle yeni bir boyut kazandırmıştır. 
Bu, gücün “dolaylı kullanımı”nı olanaklı kılan “yumuşak güç (soft power)” 
kavramıdır. Bu kapsamda, askeri vasıtalar kullanma veya parayla satın alma 
gibi doğrudan güç vasıtaları kullanılmaksızın, istenilen davranışların, ya-
ratılan “cazibe” ve oluşturulan “kurumlar” yardımıyla gerçekleştirilmesi-
ni gündeme getirmiştir. 1990’lı yıllardan sonra güç kavramına, “istenilen 
sonuçların sağlanabilmesi için karşı tarafın istenilen davranış biçimlerini 
kendiliğinden benimsemesi” tanımı eklenmiştir. Mevcut eksikliklerine kar-
şın gücün bu şeklinin önemi; strateji, harp ve askeri harekât için bahşettiği 
imkânlar göz ardı edilemez.

Bu kuramsal açılımın, uygulamada doğrudan sert güç (hard power) un-
surları ile desteklenmeden başarıya ulaştığı bir örneğe rastlanmamıştır. Bu 
nedenle bazı istisnalar dışında neo-liberallerin çoğunlukla, doğrudan güç 
unsurlarının önemini reddetmedikleri görülmüştür. Örneğin, bu görüşün 
savunucularından olan ve “Tarihin Sonu” adlı eserinde devletin küresel ka-
pitalist düzen için bir engel olduğunu savunan Fukuyama, “Devletin İnşası” 
adlı eserinde, uluslararası barış ve istikrarın sağlanmasında devletin belir-
leyici rolünün önemini yeniden keşfetmiştir. Bu yeniden fark edişin güce 
ilişkin yönü, yumuşak gücün, sert gücün kullanımını ve önemini ortadan 
kaldırmadığı gerçeğidir. Bu nedenle, yumuşak güç kavramını ortaya atan 
Nye de gerektiğinde sert gücün kullanımını olanaklı kılan akıllı güç kavra-
mını geliştirmiştir.
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Neo-liberal kuramın güç kavramına kazandırdığı yumuşak güç kavra-
mı, sert güç ile sağlanamayan sonuçların elde edilmesini olanaklı kılması 
nedeniyle önemlidir. Bilgi çağının bilgi ve haber yoğun ortamında, kitle-
lerin ve karar birimlerinin istenilen davranış biçimlerini kendiliklerinden 
benimsemelerini olanaklı kılan yumuşak güç kavramı, sert gücün tamamla-
yıcı bir unsurdur. Yumuşak güç ayrıca devlet dışındaki aktörlerin yönlendi-
rilmesini sağlayan yönüyle, sert güçle karşılanamayan asimetrik tehditlerin 
bertaraf edilmesini sağlayabilmektedir. Özetle; neo-liberal kuramın, güç 
kavramının dolaylı vasıtalarını tanımladığını ancak kuramsal sınırlılıkları 
nedeniyle realist yaklaşımın güç tanımlamasını tamamen reddedemediğini 
söylemek mümkündür.

Neo-liberal kurama yöneltilen başlıca eleştiriler ise şöyle özetlenebilir:40

- Devletin önemini göz ardı etmesi,

- Devlet dışı aktörlerin rolünü abartması ve başat güçlerin bu aktörler 
üzerindeki kontrolünü yok sayması,

- Askeri gücün önemini yitirdiği, ekonomik gücün daha önemli bir hal 
aldığı yönündeki savının doğruluğunun tartışmaya açık olması,

- Küreselleşmenin refah artışı getirdiği yönündeki tezinin zenginleri 
daha fazla zenginleştiren, fakirleri daha fazla fakirleştiren küresel ka-
pitalizmin uygulama mantığı ile çelişmesi,

- Karşılıklı ekonomik bağımlılığın barış ve istikrarı sağlayacağı, savaş-
ları ortadan kaldıracağı yönündeki kabulün abartılı olması ve yanlış-
lıklar içermesi,

- Kuramın uygulamalarının neo-realist uygulamalardan yöntem bakı-
mından farklı olmasına karşın yaratılan sonuçlar bakımından köklü 
farklılıklar içermemesi.

Sonuç

İnsanlık tarihi, birey ve aileden başlamak üzere bütün insan topluluk-
larının varlığını sürdürmesinin güce bağlı olduğunu göstermektedir. Bu 
bağlamda güç, sahip olanın muhataplarında istenen davranışları yaratma 
imkân ve kabiliyetidir. Bu genel tanım, gücün öznesinden bağımsızdır. Sa-
hip olan devletin küresel, kıtasal, bölgesel güç odağı olmasına ya da bu 
ölçeklerden birine dâhil olmasına bağlı değildir. 

40 Varlık, “Yumuşak Güç”, s. 473.
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Güç, doğrudan olduğu kadar dolaylı vasıtalara da sahiptir. Doğrudan 
güç vasıtaları; askeri ve ekonomik gücün uygulanması veya bunların kul-
lanılması tehdidinde bulunulmasıyla sağlanır. Dolaylı güç (yumuşak güç) 
vasıtaları, gündemin belirlenmesi, uluslararası ekonomik ve politik siste-
min kurumları ve süreçleri ile sağlanır. Başat güçler, doğrudan gücü başka 
aktörlere bağlı kalmaksızın kullanabilir, sistemi kendi istekleri çerçevesin-
de şekillendirebilirler.

Başlangıçta devletlerin ve özellikle başat güçlerin tekelinde olan güç 
unsurları, küreselleşmenin etkisiyle diğer aktörlerin kontrolüne geçmeye 
başlamıştır. Örneğin pek çok devlet, ekonomik güç üzerindeki tekellerini 
yitirmişlerdir. 2000 yılı itibariyle, dünyanın en zengin yüz aktöründen 48’i 
devlet değil çok uluslu şirketlerdir.41

Toplumsal, siyasal, ekonomik ve askeri değişimler güç kavramı üzerin-
de etkileşimde bulunmuştur. Özellikle son otuz yıllık süre içerisinde yay-
gınlaşan küreselleşme olgusu, gücün anlam ve niteliğinin algısını ve tanı-
mını değiştirmiştir. Küreleşme, güç kavramına ve vasıtalarına özellikle bilgi 
çağının katkısıyla daha fazla çeşitlilik kazandırmıştır. Bu ortamda, gücün 
asimetrik boyutu, yumuşak güç boyutu ve sistemik boyutu daha belirgin bir 
şekilde ortaya çıkmıştır.

Güç ve güç kullanımına yönelik temel kuramlar, yüzyıllar süren dev-
letler arası mücadeleler sonucunda şekillenmiş ve bilimsel nitelik kazan-
mıştır. Oluşan uluslararası ilişkiler kuramları, genellikle içinde bulunduğu 
dönemin hakim gücün/devletin dış politika amaçları ile uyumlu olmuştur. 
Bu bağlamda, realist yaklaşımların kökeni geçmişteki Yunan devletleri ara-
sındaki mücadeleye kadar uzatılabilirse de, bu kuramın kavramsallaşma-
sı ve yaygınlaşması ABD’nin II. Dünya Savaşı sonrasında küresel bir güç 
olarak ortaya çıkması ile koşutluk arz etmiştir. Bu nedenle realist kuram, 
Soğuk Savaş döneminde ABD’nin küresel güç politikalarına bilimsellik ve 
meşruiyet sağlayama aracı olarak da görülmüştür.

Benzer şekilde, uluslararası işbirliği ve örgütler yoluyla devletler ara-
sı güvenliğin sağlanmasını öngören liberal uluslararası ilişkiler teori-
si de, Merkantilizm sonrası Avrupa’da (önce İngiltere’de sonra Fransa ve 
Almanya’da) yaşanan sanayi devrimi için gerekli olan barışçıl uluslararası 
ortamın tesisine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Böylece serbest güvenli 

41 Fortune ve World Development Report 2000’den aktaran Ali Bilgin Varlık, Küreselleşme 
ve Küreselleşmenin Orta Doğu’ya Etkileri, (Basılmamış Doktora tezi), Ankara Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, s. 368.
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ticaret ortamı sağlandı ve bu ortamda sömürgelerden hammadde alımı ve 
üretilen mamullerin satılması kolaylaştı. Doğrudan sert güç kullanımını sa-
vunan görüşler, serbest ticaret için bir tehdittir. Avrupa’da Napolyon sonra-
sı 19. yüzyılda tesis edilen “Avrupa Ahengi (Concert of Europe)” ve güçler 
dengesi de, Avrupa’nın ticaret ve sanayi devrimi için gereksinim duyduğu 
serbest (liberal) ortamı sağlamada önemli rol oynamıştır. 

Günümüzde ise neo-liberal kuram, ABD’nin küresel politikaları ile 
uyumlu kuramsal çerçeve çizmiştir. Artan küreselleşme nedeni ile geniş-
leyen karşılıklı bağımlılık ve uluslararası işbirliği ortamı, neo-liberal ulus-
lararası ilişkiler kuramına hem şekil verdi hem de gelişip güçlenmesi için 
uygun bir zemin sağlamıştır. Neo-liberal kuramın ileri sürdüğü işbirliği ve 
barışçıl esaslara dayalı devletler arası ilişkiler ile ABD ve Amerikan şirket-
leri önemli oranda kazanç sağlamıştır. Çünkü büyük ölçüde Amerikan he-
gemonyası / kontrolü altında gelişen “işbirliği ve barışçıl ilişkiler”, başka ül-
kelerde yatırımların önündeki engelleri azalttı, yatırımları ve bu yatırımlar-
dan kaynaklanan karların Amerika’ya transferini kolaylaştırdı. Bu durum 
Batı Avrupalı devletler için de geçerlidir. Böylece; “liberalleşme, işbirliği 
ve barışçıl ilişkiler”in nimetlerinden en fazla yararlanan aktörler ABD, Batı 
Avrupa ülkeleri ve Batılı büyük şirketler oldu. Ayrıca ABD (ve Batı Avrupalı 
devletler) Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu 
gibi kendi kontrolündeki kuruluşları kullanarak küresel gücünü korumakta 
ve kurumsallaştırmaktadır.42

Klasik realizm ile neo-realizm arasındaki farklılıklar şöyle açıklanabilir. 
Her şeyden önce, klasik ve neo-realist görüşler arasındaki temel fark gücün 
tanımlaması ve niteliği üzerinde yoğunlaşmıştır. Klasik realistler gücü ge-
nellikle bir amaç olarak tanımlarken, neo-realistler ise gücü, güvenliği sağ-
lamada bir araç olarak görmektedirler. Diğer yandan neo-realistler, uluslara-
rası ilişkilerde olguların analizinde, realistlerin tersine, sonuçlardan ziyade 
sebeplerle ilgilenmektedir. Neo-realistlerin, klasik realist kurama getirdiği 
en temel katkı ise; klasik teoriye davranışsalcılar tarafından yöneltilen te-
orik yetersizlik iddialarına karşı,  ona sağladıkları bilimsel tutarlılık oldu. 

Klasik liberal ve neo-liberal uluslararası ilişkiler teorileri ise genellikle 
uluslararası işbirliği ve barış konuları üzerinde yoğunlaşmışlarıdır. Klasik 
liberal ve neo-liberal uluslararası kuramların arasındaki farklar ise, ulusla-

42 Sertif Demir, “Küresel Güvenlik Ortamın Analizi: Riskler, Aktörler, Beklentiler, Tedbir-
ler”, Türk Dış Politikasında Güvenlik Arayışları, Mehmet Seyfettin Erol, Ertan Efegil, An-
kara, Barış, 2012, s. 35.
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rarası işbirliğin hangi düzeyde ve hangi araçlarla sağlanması üzerinde ol-
muştur. Bu bağlamda neo-liberal yaklaşım, devletlerin davranışlarında “ya-
pılar” dan ziyade “süreçlerin” belirleyici olduğu tezini savunmuştur. Yine, 
neo-liberal kurama göre devletler arasındaki ilişkiler, bir tarafın mutlak su-
rette zararlı çıkacağı/kaybedeceği “sıfır toplamlı” ilişkiler değildir.

Realist ve liberal kuramlar arasındaki farkları ise şöyle betimlenebilir: 
Realist kuram, gücün askeri ve ekonomik vasıtalarının doğrudan kullanı-
mına ve bunlarla ilgili kurumlara, liberal kuram ise politik ve ekonomik 
süreçlere ve gücün dolaylı vasıtalarına ilişkin yönünü aydınlatmıştır. Her 
iki kuramın, “sistemik güç” olarak adlandırılan ve gücün uluslararası rejim-
ler vasıtasıyla uygulanmasına yönelik boyutunda birleştiği görülmektedir.43

Realist ve liberal uluslararası ilişkiler teorileri her ikisi de uluslararası 
güvenliğin sağlanması üzerinde yoğunlaşırken, kullanılan varsayımlar, dev-
letlerin rolü, gücün kullanımı uluslararası aktörlerin rolleri gibi kavramlar 
üzerinde farklı görüşlere sahiptirler. Devletleri uluslararası temel aktör gö-
ren realistlerin tersine, liberal yaklaşım devlet dışı aktörleri de (çok uluslu 
şirketler, uluslararası örgütler, hükümet dışı örgütler vb. gibi) “uluslararası 
aktör” olarak kabul etmiştir. 

Realistler, hegemonik istikrar teorisi kapsamında uluslararası güvenli-
ğin sağlanmasında bir hegemonik güce gereksinim duyulduğunu savunur-
ken,  Keohane gibi neo-liberaller, uluslararası güvenliğin sağlanması için 
hegemonik gücün ne zorunlu ne de yeterli bir koşul olduğunu belirtmişler-
dir. Liberal uluslararası ilişkiler kuramı güvenliğin boyutunu genişletmiş ve 
refah, modernleşme, kültür, ticaret, çevre gibi diğer konuları da uluslararası 
ilişkilerin önemli konuları olduğunu söylemiştir. Yine liberal yaklaşımlar 
tarafından uluslararası kurumlaşma vasıtası ile pozitif toplamlı ilişkilerde 
artış sağlanacağı savunulmuştur. Uluslararası örgütlerin ve uluslararası hu-
kukun,  barış ve güvenliği sağlayıcı rollerine özel önem vermişlerdir. Bu 
bağlamda neo-liberaller, realistlerin aksine, uluslararası ilişkilere iyimser 
bir bakış açılarına sahiptirler.44 Neo-liberallerin güç tanımına getirdiği en 
önemli yenilik ise “yumuşak güç” tanımıdır. Bu kapsamda, doğrudan sert 
güç vasıtaları (silah) kullanılmaksızın istenilen davranışların, yaratılan “ca-
zibe” ve oluşturulan “kurumlar” yardımıyla gerçekleştirilmesi gündeme ge-
tirilmiştir. 

43 Bkz. Bozdağlıoğlu, Özen, a.g.e.
44 Robert O. Keohane, After Hegemony, New Jersey, Princton University Press, 1984, s. 31-

39 ; Arı, a.g.e., 2008, s. 356-363.
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Sonuç olarak, gücün uluslararası alanda kullanımına ilişkin kuramlar 
genellikle içinde bulunan çağın hakim gücünün politikaları ile uyumlu bir 
teorik betimleme yapma çabası içine girmişlerdir. Bu bağlamda liberal ku-
ram, 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarının; klasik realist kuram, Soğuk Sa-
vaş döneminin; neo-liberal kuram ve neo-realist kuram ise son 20-30 yıl-
lık egemen güç/güçleri politikaları ile uyumlu uluslararası ilişkiler teori-
leri üretmişlerdir. Bu bağlamda söz konusu kuramların, “gücün tanımı ve 
uluslararası ilişkilerde kullanımı” konusunda çizdikleri teorik çerçeveler de 
farklılıklar arz etmiştir. Liberal yaklaşımlar gücü, en son başvuracak çare 
olarak algılamışlar ve uluslararası işbirliği, öğütlenme ve hukuk vasıtasıyla 
güvenliğin sağlanabileceğini öngörmüşlerdir. Diğer yandan ise realist yak-
laşımlar, güce sahip olmanın bir devletin güvenliği için en önemli unsur 
olduğu konusunda hem fikirdirler.
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