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Öz 
 
Bu makale güvenlik anlayışında realist yaklaşımı açıklamaya çalışmaktadır. 

Uluslararası ilişkilerde realist yaklaşımın egemenliği, savaşların artması ile 
güçlenirken geçmiş tecrübelerden faydalanarak, savaşların etkisini azaltmaya yönelik 
çalışmalar gerçekleştirmektedir. Realizmin etkinliği 2. Dünya Savaşı ve öncesi, soğuk 
savaş ve 11 Eylül saldırıları ile artarken, çağdaş yaklaşımın önemli bir parçası 
olmuştur. Bu konuyla ilgili günümüzde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Geçmişte Sun 
Tzu, Machiavelli, Yusuf Has Hacib gibi düşünürler de güvenlik konusunda 
açıklamalarda bulunmuş ve günümüze ışık tutmuştur. 

 
Realist görüş, devlet güvenlik anlayışında etkili görüş olmuştur. Bu durum 11 

Eylül saldırıları ile teyit edilmiştir. 11 Eylül saldırılarından sonra dönemin Amerikan 
Başkanı olan Bush basın açıklamalarında bulunarak realist görüşün bir enstrümanı 
olan “Bush Doktrini”ni dünya ile tanıştırmıştır. Realist görüşe sahip olan düşünür ve 
akademisyenler, güvenlik, tehdit ve bu doğrultuda uygulanacak gücün yöntemini ve 
derecesini sistematik bir şekilde irdelemiş ve farklı perspektiften konuyu ele 
almışlardır.  

 
Anahtar Kelime: Uluslararası İlişkiler, Güvenlik Kavramı, Realizm, Terör, 11 

Eylül Saldırıları, Bush Doktrini 
 
 

The Concept of Security in International Relations and  
Overview Realist Approach 

 
 

Abstract 
 
This article tries to explain the concept of security in the realistic approach. 

Realist approach in international relations, sovereignty, war and strengthened with 
increasing advantage of past experiences efforts to reduce the impact of the war is to 
perform. The effectiveness of realism and before the 2nd World War, the Cold War 
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and the September 11 attacks, has been a key part of modern approaches, while 
extensive studies on this topic today, in the past to occur at Sun Tzu, Machiavelli, 
Yusuf Has Hacib thinkers such as descriptions found in and have shed light on the 
present.  

 
Realist views have been influential position in the understanding of state 

security. Realist approach in international relations, sovereignty, war and 
strengthened with increasing advantage of past experiences, efforts to reduce the 
impact of war is realized. Realist thinkers and scholars who have opinions, security 
threats and methods in this direction and degree of force to be applied in a systematic 
way to examine the issue from different perspectives and have picked up.  

 
Keywords: International Relations, Security Concept, Realism, Terrorism, The 

September 11 Attacks, The Bush Doctrine  
 
 
Giriş 
 
Savaş, insanların kolonileşip, devletleşmesi ile başlayan ve köklü bir 

geçmişe sahip olan bir olgudur. Sun Tzu’dan, Machiavelli’ye, Yusuf Has 
Hacib’den, Vegetius’a, Kenneth Waltz’dan Bush’a kadar bir silsile haline gelen 
realist yaklaşım, devlet güvenliği ve uluslararası ilişkiler alanında sürekli 
gündemde olmuştur. 

 
Uluslararası ilişkilerde realist yaklaşımın egemen olduğu görülmektedir. 

Özellikle 1. Dünya savaşı, 2. Dünya Savaşı ve sonrasında soğuk savaş dönemi 
devlet güvenliğinde realist yaklaşım, uluslararası literatürde egemenliğini 
kanıtlamıştır. Son olarak bu durum 11 Eylül ABD ikiz kule saldırıları ile teyit 
edilmiş ve BUSH doktrini bu durumun bir sonucu olmuştur. 

 
Kaçakçılık, siber savaş, anarşizm vb. tehdit olgularının daha kitlesel 

olması sebebi ile realist yaklaşım, devletlerin güvenlik politikalarında ilk 
sırada yer almasına sebep olan durumlardan biridir. Bu durum, idealist 
yaklaşımcılara ait teorilerin etkili olamaması ve devlet hareketlerinin sadece 
platonik bir durum sergilemesi ile realist yaklaşımın güvenlik algısında 
etkinliğini arttıran diğer bir olgu olmasına sebebiyet vermiştir. 

 
Realist düşünürler, “savaşların etkisi azaltılabilir mi” veya “savaşlar 

tamamen bitebilir mi” gibi bir takım soruların cevaplarını ararken, savaşların 
hızla arttığı ve asimetrik bir hal alması sebebi ile karamsar bir tablo 
çizmektedir. 1945 yılı sonrası Realizm, temel düşünce ekolü olarak görülse de, 
1945 yılı öncesine hatta Milat’tan önceki tarihsel geçmişe haizdir.  
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 Güvenlik Kavramına Genel Bakış 
 
Güvenlik, tarihsel bir geçmişe sahiptir. Ancak imparatorluk ve 

devletleşme zamanında güvenlik algısı iç ve dış güvenlik olarak ikiye 
ayrılmıştır. İç güvenlik asayiş, dış güvenlik ise sınırlar dışarısından gelebilecek 
olan olası saldırılar olarak açıklanmaktadır. Türki Dil Kurumu’na göre 
güvenlik, “toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin 
korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet”  olarak açıklanırken1, Türkiye 
Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği “….gereklilik 
doğrultusunda, devletler; bölgesel ve küresel ortamın izlenerek tehdit ve 
fırsatların tespit edilmesi…” açıklamasında bulunmaktadır.2 Amerika Birleşik 
Devletleri Savunma Güvenlik Departmanı “….bilgilerin ve teknolojilerin 
korunması…” olarak açıklamada bulunurken3, Cambridge Academic Content 
Dictionary online sözlüğünde güvenlik, “özgürlükleri tehdit eden kötü değişim” 
olarak tanımlanmaktadır.4 

 
Bu belirtilen açıklamalar doğrultusunda “güvenlik” tanımlaması 

muallakta kalmaktadır. Güvenlik, Bush doktrininde “önleyici” ve “önalıcı” bir 
durumun getirdiği şart olarak belirtilmektedir. Bu açıklama ile potansiyel bir 
tehdit karşısında devletlerin savunma mekanizmalarını genişletmesi de 
güvenlik ihtiyacından doğmaktadır. TDK’da belirtildiği üzere “emniyet” olarak 
açıklanmış güvenlik, potansiyel bir tehdit karşısında var olan bir ihtiyaçtır.  

 
Uluslararası güvenlik kavramı farklı düzenlemelerle de incelenmektedir. 

Bunlar; “uluslararası sistemin bütününü kapsayan, ulusal, bölgesel veya 
bireysel boyutta olan” şeklinde sıralanmaktadır. Silahlanma, nükleer tehdit, 
çevre kirliliği, az gelişmişlik, ulusaşan suç faaliyetlerinin etkisinin daha da 
artması sebebi ile güvenliğin küresel boyutta irdelenmesine sebep olmuştur.5 
 

Güvenlik Üzerine Realist Görüşler 
 
Devletler, 1648 Vastfelya Antlaşması ile uluslararası alanda önemli 

aktör olarak kabul edilmektedir. Sun Tzu, Machiavelli, Vegetius, Yusuf Has 

                                                             
1 “Güvenlik”, Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts 
&arama=gts&guid=TDK.GTS.53ec947c405869.39672886, 14.05.2014. 
2 “Hakkımızda” Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği, http://www.mgk.gov.tr/index.php 
/kurumsal/hakkimizda, 14.08.2014. 
3 “Vision and Mision” U.S. Defense Security Service, http://www.dss.mil/, 15.08.2014. 
4 Cambridge Academic Content Dictionary, “Security”, 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/american-english/security_1?q=security  
5 Ahmet Cural, “Bush Doktrini ve Askeri Gücün Önalıcı ve Önleyici Savaş 
Kapsamında Kullanılması” Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası 
İlişkiler Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara, 2011, s.37. 
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Hacib, Kenneth Waltz devlet egemenlikleri ve buna bağlı olarak güvenlikleri 
üzerine geniş yelpazede düşünmüşlerdir.  

 
Uluslararası sistemlerde devletlerin kendi güvenliğini komşuları 

pahasına sağlamaya çalışmaları ve devletlerin birbirleri ile çıkarları 
doğrultusunda ilişkilerde bulunması, devletlerarası güç mücadelesinin 
doğmasına sebep olmaktadır.  Bu belirtilen husus doğrultusunda Kant; kalıcı 
barışın hiçbir zaman sağlanamayacağını belirtilmiştir.6  

 
Realist yaklaşımcılara göre savaşlar, doğal bir durumdur. Bu sebeple 

devletler, kendi güvenliklerini sağlamak için güvenliği temel sorumluluk 
olarak kabul etmişlerdir. Nitekim geçmişte ve günümüzde devletler, eli silah 
tutan herkesi asker olarak kabul etmiş, devlet güvenliğini bu doğrultuda 
dinamik hale getirmeye çalışmışlardır. Bu durum tarihte Perslerin yurttaşlık 
ve vatan bilinci ile eli silah tutan herkesi askerliğe alıp “kamu hizmeti” 
yaptırması, Atina ve Sparta’nın sürekli savaş halinde olması, günümüzde ise az 
gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde askerlik hizmetinin zorunlu olması 
örnek olarak gösterilebilir.7  

 
Machiavelli’ye göre devletlerin iki dönemden geçtiği belirtilmektedir. 

Bunlar; yükselme ve alçalma dönemi olarak belirtilirken, bu durumun dünya 
coğrafyasında sürekli değiştiği, stabil olamadığını belirtmektedir. Bu duruma 
etki eden faktörler arasında devletlerin toplumsal yozlaşması, toplumun 
siyaset ile olan ilişkisi ve askeri yapısı sayılabilir. Machiavelli’nin belirtilmiş 
olduğu bu durumu Antik Çağ’da Roma’ya romantik bir bakış açısı 
sergilemeyerek incelemesi ile teyit etmeye çalışmıştır.8   

 
Toplumun ve askerin siyaset ile olan ilişkisinin, devlet güvenliği ve çıkar 

ilişkisine dayalı olarak gerçekleştiği Machiavelli tarafından da belirtilmektedir. 
Sun Tzu da devlet (hanedanlık) güvenliği için realist yaklaşımlar sergilemiş, 
savaşların kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir. Hatta bu savaş zamanı 
antlaşmasız barışın gerçekleşmesinin çıkar ve hile’den ibaret olduğunu şu 
sözleri ile belirtmektedir: 

 
“Antlaşmasız barış istemek birbirlerine karşı saldırgan bir tutum izleyen 

ve bundan vazgeçmeyen ülkeler için genel bir tanımdır. Sonra birdenbire 
içlerinden biri belli bir neden yokken barış ve dostluk istemeye gelir. Bu mutlaka 
içlerinden bir krizin ortaya çıktığını gösterir ve bir taraf kendi sorunlarına 
                                                             
6 Jhon Baylis, “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, 
Cilt: 5, Sayı: 18, 2008, s. 71-72. 
7 Machiavelli, “Askerlik Sanatı”, (çev. Nazım Güvenç), Anahtar Kitapları Yayınevi, 
İstanbul 2002, s. 42. 
8 Machiavelli, a.g.e. s. 45-63. 
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eğilebilmek için sürekli bir barış ister. Aksi şekilde kullanabileceği gücün 
olduğunu bilip, seni daha sonra gafil avlamak için barış ve dostluk hilesine 
başvurur…”9 

 
Sun Tzu’nun yukarıda belirtilen karamsar yaklaşımı, realist 

yaklaşımcıların çeşitli eserlerinde belirtilmektedir. Jhon Baylis “Uluslararası 
İlişkilerde Güvenlik Kavramı” konulu makalesinde yapısal realistlerin, 
devletlerin kendi ulusal güvenliklerini devletin çıkarları doğrultusunda 
belirlediklerini belirtmiştir.10 

 
Devlet güvenliği, Tao felsefesinde “ölüm kalım, hayata veya yok oluşa 

giden yol” olarak belirtilmektedir. Ancak Yusuf Has Hacib’e göre devlet 
güvenliği, sadece savaşmakla sağlanamaz; devletin adil yönetilmesinin devlet 
güvenliğinde önemli bir rolü vardır. Bu duruma ek olarak, memleket (devlet) 
güvenliğinin sadece dışarıdan gelen saldırılar ile değil, yöneticilerin ihmalkâr 
davranışları ile de tehlikeye düşeceğini açıklamaktadır. Yusuf Has Hacib 
tarafından nispeten ılımlı bir yaklaşım belirtilse de devletlerin uluslararası 
alanda söz ve hak sahibi olması, bir ülkeye karşı güç göstermesi, yine kılıç ve 
kuvvet ile gerçekleşmektedir. Yusuf Has Hacib, devlet güvenliğini sağlayan 
bekçinin Kılıç ile Balta olduğunu belirtirken, potansiyel gücün devletin 
güvenliğini oluşturan önemli bir etken olduğuna da dikkat çekmektedir.11 

 
Emekli Tuğgeneral Ömer Esenyel’in “Stratejinin Öncüleri” adlı kitabında 

Vegetius, Roma güvenliğinin askerlerin gücüne bağlı olduğunu belirtmiştir. 
Vegetius’un bu doğrultuda dinamik bir askeri yapı için sürekli çalışmalar 
gerçekleştirdiğini, uzun süreli barışın devlet güvenliğini olumsuz etkilediğini 
açıklamıştır. Ömer Esenyel, Roma güvenliğini şöyle özetlemiştir: 

 
“…. Uzun süren barışın getirdiği güven onların tabiatını bozmuş askerliği 

bırakıp sivil işlere dönmüş ve rahatını, tembelliğini seven kişiler haline 
getirmiştir. Bu rahatlama sonunda, askeri disiplin zayıflamış ve zamanla 
tamamen unutulmuştur.”12 

 
Bu açıklama doğrultusunda Roma’nın uzun süreli barış zamanının 

askerleri tembelliğe ittiğini ve askeri disiplini unutmalarına sebep olduğunu 
belirtmiş, bu duruma örnek olarak Roma’nın II. Pön savaşında Hannibal 
karşısında yenilmesini göstermiştir. 

                                                             
9 Sun Tzu, “Savaş Sanatı”, (çev. Sibel Özbudun, Zeynep Ataman), Anahtar Kitaplar 
Yayınevi, İstanbul 2005, s. 159. 
10 Jhon Baylis, a.g.m. s. 77. 
11 Erkan Göksu, “Kutadgu Bilig’e Göre Türk Savaş Sanatı”, Uluslararası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 5, 2009, s. 272-273. 
12 Ömer Esenyel, “Stratejinin Öncüleri”, Okyanus Yayınevi, İstanbul 2013, s. 90-91. 
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Çok da uzak sayılamayacak bir zamanda gerçekleşen 2. Dünya Savaşı ve 

bunun en etkili aktörü olan Almanya, Avrupa’da anti-semitzm’i gerekçe 
göstererek savaşmış olsa da aslında Avrupa’nın yer altı kaynaklarını tekelinde 
bulundurmak istemiştir. Bu iktisadi gerekçe, 2. Dünya Savaşı’nın 
oluşmasındaki en önemli sebep olmuştur.  Bu doğrultuda devletler kalıcı bir 
barışı ne kadar çok istese de devletler için iktisadi olgular ve kıt kaynaklar 
savaşı her zaman ve/veya her an oluşmasına sebep olacaktır. Diğer bir sebep 
ise müttefik devletin düşman devlet ile istişareye girmesi, diğer bir müttefik 
devletin güvenliğini potansiyel olarak etkileyeceği yönündedir ki 1940 Hitler 
Almanya’sının Müsteşarı WEIZACKER bu durumu 24 Mart 1940 tarihinde bir 
rapor hazırlayarak Türkiye’ye belirtmiştir. Bu rapor, Türkiye’nin Ruslar ile 
görüşmesinin savaşın seyrini ve Almanya’nın güvenliğini olumsuz etkileyeceği 
üzerinedir.13 

 
Savaşlar, çeşitli sebepler doğrultusunda kaçınılmazdır. Bu nedenle 

Kenneth N. Waltz “Man, The State and War a Theoretical Analysis” başlıklı 
eserinde savaşların nedeninin açıklanması ve devletlerin uyum içinde bir 
araya gelmesi gerektiğini savunmaktadır.14 Waltz’a göre yine devlet 
güvenlikleri veya güvensizlikleri, uluslararası sistemin yapısal sorununun bir 
sonucu olması sebebiyle gerçekleşmektedir.15 Hobbes, “War of All Against All” 
adlı eserinde, devletlerin birbirleri ile savaşmasını doğal bir sonuç ve doğanın 
bir kanunu olarak belirtmiştir.16  

 
Soğuk savaş sonrasında özellikle Amerikan hegemonyası; kuvvet, irade 

ve moral gücüne sahip ilkeler üzerine inşa edilmiştir. 15. Yüzyıldan itibaren 
deniz güçlerinin etkinliği oluşurken, küresel rekabet çerçevesinde 1968 
Vietnam Savaşı ile önemli bir dönüm noktasına gelinmiş ve güç algısında 
değişiklik olmuş, sürdürülebilir hegemonya anlayışı ABD’yi güç arayışlarına 
itmiştir.17 ABD ve pek çok ülke soğuk savaş sonrasında tehdidin ne olduğunu 
ve güvenliklerini nasıl etkileyeceklerine dair net bir tutum sergileyememiştir. 
Bu sebeple pek çok devlet kontrolsüz ve amaçsızca silahlanmıştır. Bu durumda 
özellikle Amerika ve Avrupa devletleri olası komünist tehdidine karşı bir 
tutum sergilerlerken 11 Eylül’de ABD’ye gerçekleştirilen saldırılar ile bu 

                                                             
13 Sezen Kılıç,“Hitler’in Gizli Dosyalarında Türkiye”, İlgi Kültür Sanat Yayınevi, İstanbul 
2012, s.279. 
14 Kenneth N. Waltz, “Man, The State and War a Theoretical Analysis”, Columbia 
University Press, Newyork 2001, s.2-15.  
15 Jhon Baylis, a.g.m. s.72. 
16 Gregory S. Kavka, “Hobbes's War of All Against All”, Chicago Journals, Cilt: 93, Sayı: 
2, 1985, s. 292.  
17 Sait Yilmaz, “ABD İstihbarat: 1947-2013”, Kripto Yayınevi, Ankara 2013, s.86-87. 
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devletler bir travma yaşamışlardır. 11 Eylül saldırıları sonucunda devletler 
güvenliklerini ve tehdit unsurlarını tekrar irdelemişlerdir.  

 
ABD ve pek çok Avrupa devleti, yeni tehdit olgusunu radikal dinci 

teröristler olarak belirlemişlerdir. Diğer bir tehdit ise devletlerin birbirlerine 
karşı kontrespiyonaj hareketleri olmuştur. Amerikan Merkezi İstihbarat 
Teşkilatı (CIA) bu tehdit unsurlarını şu şekilde açıklamaktadır: 

 
“Terörle Mücadele, Kontre İstihbarat, Uluslararası Organize Suçlar ve 

Uyuşturucu Kaçakçılığı, Çevre ve Silah Kontrolü istihbarat masaları gibi çok 
alanlı konularda görev yapan birimler oluşturmuştur.” 

 
Bu açıklama ile Amerika, güvenlik anlayışını yeniden revize etmiştir.18 Bu 
kararın belirlenmesindeki diğer bir tutum ise BUSH doktrininin etkili 
olduğudur. BUSH doktrinine göre savaşlar, “önalma” veya “önleme” stratejileri 
üzerine belirlenmektedir. 11 Eylül saldırıları ile gerçekleşen bu stratejiyi kesin 
bir şekilde belirten Bush, şu açıklama ile kararlılığını dünya kamuoyuna 
sunmuştur: 

 
“….Terörle mücadelemiz devam edecektir. Her ulus kendi bölgesinde 

kararını versin. Ya bizimlesiniz ya da teröristlerlesiniz.”19 
 
Açıklaması ile tüm dünyayı net bir karar almaya zorlarken, terör 

tehdidinin her an var olduğunu da tüm dünyaya hatırlatmıştır. Realist görüşün 
etkinliği artarken, BM gibi idealist görüşlerin sonuçları etkililiğini yitirmiş ve 
idealist görüşün tekrardan tartışılmasına sebep olmuştur. Örneğin, İsrail’in 
güvenlik anlayışı üzerine Filistin sivil halkına karadan ve havadan operasyon 
gerçekleştirmesi ve bu durum sonucunda Birleşmiş Milletler okulunun 
bombalanması konusunda Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler bu saldırıyı 
sadece kınamakla yetinmişlerdir.20  

 
Realist ve neorealistler geçmişte savaşların varlığını göz önüne alarak, 

gelecekte de savaşların kaçınılmaz gerçek olduğunu savunurlar. Bu durum için 
devletlerin güç arayışlarında olduğunu belirtmektedirler. Zbigniew Brzezinski 
“İkinci Şans” adlı eserinde Amerika’nın güç sahibi olmasının her devleti kendi 
tarafına çekeceğini belirtmektedir. Bu durumda, güç kazanımını etkileyen en 

                                                             
18 “About CIA”, Central Intelligence Agency (CIA), 19.12.2012, 
https://www.cia.gov/about-cia/  
19 George W. Bush, “Address to a Joint Session of Congress and the American People” 
United States Capitol, Washington, D.C., 09.09.2001, http://georgewbushwhitehouse. 
archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html  
20 “İsrail yine BM okulunu vurdu”, Sabah, 31.07.2014, 
http://www.sabah.com.tr/Dunya/2014/07/31/israil-yine-bm-okulunu-vurdu  
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önemli faktör ise nükleer silahlanma olarak belirlenmiştir. Özellikle Soğuk 
Savaş sonunda bu tehdit ortadan kalksa da nükleer silahlanma yeni bir ivedilik 
kazanmıştır.21  

 
Realist ve neorealistler dünyayı gördükleri gibi yorumlamaktadır. 

Devletler için güvenlik her zaman en önemli görev iken bunu tehdit edecek 
unsurlar her zaman var olacaktır. Bu doğrultuda devletlerin birbirleri ile olan 
ilişkisi sadece çıkara dayalı gerçekleşirken kalıcı bir barışın sağlanmasının zor 
olduğu belirtilmektedir. Geçmişten çıkarılan dersler bu duruma çözüm olarak 
gösterilen en önemli yolun “güç” arayışından geçtiğini göstermektedir. 

 
Sonuç 
 
Bu çalışma, devletlerin güvenlik algısında realist görüşün egemenliğini 

göstermeye çalışmaktadır. Nitekim savaşların kaçınılmaz olması bu durumu 
teyit ederken, devletlerin savaş gerekçeleri her gün bunu yinelemektedir.  

 
Devletlerin siyasi, diplomatik ve müttefik ilişkileri, karar alıcı liderlerin 

tutumları güvenliklerini etkilemektedir. Kıt kaynak ve iktisadi olgular da 
devletleri hem savaş sebebi, hem de yer altı kaynaklara sahip olan devletlerin 
güvenliğini her zaman tehdit edecek durum ile karşı karşıya bırakmaktadır. 
Türkiye’nin doğusunda yer alan ülkelerin, petrol gibi yer altı kaynaklarında 
çok fazla rezerve sahip olması, Türkiye’nin batısında yer alan ülkelerin bu 
rezervlere sahip olamaması her zaman doğu-batı çatışmasına sebep olacaktır. 
Bu yaklaşım, realist yaklaşımların belirttiği hususlar çerçevesinde 
gerçekleşmektedir.  

 
Devlet güvenliklerini etkileyen diğer bir durum ise terör ve buna bağlı 

olan radikal dinci örgütlerdir. Bu durum soğuk savaş döneminden sonra 
gerçekleşen 11 Eylül saldırıları ile gündeme gelmiş ve dönemin ABD Başkanı 
Bush ile açıklık kazanmıştır. Tehlikenin iki kutuplu devlet, komünist veya 
faşist hareketlerden ziyade radikal dinci terör örgütlerinden geleceği üzerine 
yoğunlaşılmıştır.  

 
2. Dünya Savaşı’ndan sonra idealist görüş Avrupa’da hızla etkisini 

göstermiştir. Ancak, 11 Eylül saldırılarının gerçekleşmesi ile Avrupa 
devletlerince kabul gören idealist görüş, tartışılmaya başlanmıştır. Realist 
görüşün etkililiği 11 Eylül saldırıları ile artarken, tarihsel tecrübesi de bu 
duruma katkı sağlamış, 11 Eylül saldırıları ile realist görüş teyit edilmiştir. 11 

                                                             
21 Zbigniew Brzezinski, “İkinci Şans”, (çev.: Yelda Türedi), İkılap Yayınevi, İstanbul 
2008, s. 40-41. 
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Eylül saldırıları bütün dünyada tehdit ve tehlikenin her daim var olduğunun 
göstergesi olmuştur.  

 
Vegetius ve Yusuf Has Hacib devlet güvenliğinin asker, kılıç ve baltalar 

ile gerçekleşeceğini belirtmiştir. Dinamik ordunun her zaman tehdide karşı 
caydırıcılık özelliği taşıdığı özetlenmektedir. 

 
 Realist görüşün, yaygın bir görüş olmasındaki diğer bir sebep ise, 

pragmatist sebebi netlik kazanamamış İsrail-Filistin savaşıdır. Bu tür bir 
örnek doğrultusunda realizme göre kalıcı bir barışın sağlanması güçtür.  

 
Devletlerde ortak amaç güvenliğin sağlanmasıdır. Tehdit ve tehlikeyi 

önleyici yöntemlere başvurulacağı kesindir. Ancak ekonomik çıkarlar, realist 
yaklaşımı yumuşatan bir faktör olmuştur. Zamana ve olaylara bağlı olarak 
realist görüşlerin uygulanışı değişebilmektedir. Realist yaklaşımın aracı olan 
gücün ortaya konulması ise önlem alınmasının bir yolu olarak belirlenmiştir. 
Realist görüş şiddete karşı şiddet esasına dayanmaktadır. Devletlerin 
egemenlik, hak ve yetkilerinin kesin bir uygulamasıdır. Tehdit anında şiddet 
doğar. Bu tehdidin gerçekleşmesi beklenmez. Anlaşma ile sonuçlanma etkisi 
taşımamaktadır. Çünkü müdahale, anlaşmadan daha meşru görülmektedir. 
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Summary 
 
This article tries to explain the concept of security in the realistic 

approach. Realist approach in international relations, sovereignty, war and 
strengthened with increasing advantage of past experiences efforts to reduce the 
impact of the war is to perform. The effectiveness of realism and before the 2nd 
World War, the Cold War and the September 11 attacks, has been a key part of 
modern approaches, while extensive studies on this topic today, in the past to 
occur at Sun Tzu, Machiavelli, Yusuf Has Hacib thinkers such as descriptions 
found in and have shed light on the present.  

 
Realist views have been influential position in the understanding of state 

security. Realist approach in international relations, sovereignty, war and 
strengthened with increasing advantage of past experiences, efforts to reduce 
the impact of war is realized. Realist thinkers and scholars who have opinions, 
security threats and methods in this direction and degree of force to be applied 
in a systematic way to examine the issue from different perspectives and have 
picked up.  


