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ÖN SÖZ 

Savaş ve Barış dönemlerinin “Silahlı Siyaset” halinde birleşerek 

liminalleştiği ve “Felaketlerin Kesiştiği” çağımızda, İnsan, kendisini 

yarı Tanrı konumuna oturtarak antropozen çağı başlatan hem cinsleri 

tarafından biyolojik seçilime de maruz bırakılmaktadır. 

Siyasi Coğrafya analizlerinin ihtiyaç duyduğu teoriyi sahaya süren 

eleştirel jeopolitik disiplini; infosferde düşmanca sosyal 

manipülasyondan sahada etnik çatışmalara uzanan bilgi savaşına, 

jeokültürel fay hatlarında tektonik hareketleri tetikleyen söylemin 

analizine, “bir bilenler” dönemini yeniden üreten “Sivil Din ” 

fenomenine, hiper ve hibrit savaşların son durumda (end state) ulaşmak 

istedikleri küresel resmin çözümlenmesine kadar farklı düzey ve 

alanlarda farkındalık üretmektedir. 

Bu çalışma Suriye’nin jeopolitik şekillendirmesine yönelik hazırlanan 

doktora tezinin teorik alt yapısının öngörülerinin doğrulanması ile 

genişletilerek ilk olarak Hacettepe Sosyoekonomi SWPS’nde 

yayınlanmış ve ilgi görmüştür. Başvuru yayını niteliğindeki bu çalışma 

güncellenerek (2021) e-kitap haline getirilmiştir. “Bir Bilenler” e karşı 

her zaman “Gerçeği Görenler” var olacaklar ve seslerini 

duyuracaklardır. 
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1. Giriş 

21. Yüzyıl başlangıcında, bütün canlı varlıkların ortak özelliği olan 

yaşama/canlılık olgusu “Hayat” (bios) küresel güç mücadelesinin hem 

özne hem de nesnesini teşkil etmiştir. İnsan “şey”leştirilmekte ve 

biyolojik indirgemeye maruz kalmaktadır. Çıkar grupları ve teritoryal 

ağlarının eşitsizlik ve adaletsizlik yaratan rant arayışları, hiddete ve 

sonuçta şiddete bu da yönetimlerin karşı şiddet kartını yeniden ön plana 

çıkarmasına neden olmuş, kişiselleşen iktidarlar ile 19. yüzyılın 

postmodern sürümü kendisini göstermeye başlamıştır. 

Çatışmalara yansıyan asimetri ile Halk/Devlet Orduları siyasi 

denklemden çıkarılmakta, sermayenin özelleştirilmiş askeri kuvvetleri 

ile ulus/devlet-dışı silahlı örgütler IV. Nesil Savaşlar’da sahneye 

çıkmakta, savaşlar hibritleşmektedir. Şiddet bir yanda din ve etnisite 

üzerinden siyasallaşarak jeokültürel zeminde küreselleşirken, yarattığı 

jeokültürel parçalanma uluslararası müdahalelerin meşrulaşmasına 

zemin hazırlamaktadır. “Küresel iç savaş” ve buna müdahaleyi askeri-

endüstriyel kompleks üzerinden ranta çeviren nebülöz, neden olduğu 

şiddetin sera etkisiyle jeopolitiği iyice ısıtmaktadır. 

Küreselleşmenin 1980’li yılların sonundan itibaren, iktidarın iktisadi 

kaynağını finans sektörü üzerinden ele geçiren özel çıkar gruplarının 

lehine gelişimi, siyasal iktidarı zayıflatmış, hükümetlerde stratejik yön 
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kaybına ve stratejik sürtünmeye1 sebep olmuş ve jeopolitik durum 

üzerinde de asimetrik etkilere yol açmıştır. Dünya genelinde jeopolitik 

konstelâsyonların/işlevsel alt birimlerin, çatışmaların, yerel veya 

bölgesel düzeyde ele alınması eleştirel jeopolitiğin ilgi alanına girmiştir 

(Nissel, 2010: 11-21). Nissel’in “Eleştirel jeopolitiğin en önemli 

vazifesini jeopolitik “Tasarılar”ın (Leitbilder) incelenmesi” olarak ele 

alması kabul edilen bir tutum olmuştur. Tasarı/Rehber; birçok sahada 

ve safhada siyasi karar alıcıların güç kompozisyonunu derinliğine 

şekillendirerek ortaya çıkarmak istedikleri son resim (Jeopolitik 

Tassavvurlar), ulaşmayı hedefledikleri nihai netice (and state) ve 

bununla bağlantılı eylemlerdir. 

Silahlı çatışmalar ve şiddet ortamının; postmodern jeopolitik bir 

tasarının sonucunda mı geliştiği, yoksa postmodernizmin yarattığı 

toplumsal ve siyasi çözülmenin güç ve kontrol mücadelesine yeni 

olanaklar sunan ikliminden mi kaynaklandığı konusunda bu iki 

değişkeni üstbelirlenime götüren nedensellik bağı kurmak oldukça 

güçtür. Bu durum bolca kullanılan “strateji” teriminin toplumumuzu 

heyecanlandıran romantik siyasi söylemlerdeki açıklığının aksine, 

etkili stratejik eylemin varlığını belirsizleştirme ve saklama 

prensibinden kaynaklanmaktadır. Bordieu’nun belirttiği gibi stratejileri 

gizleyen stratejilerin neler olduğunun farkına varılması gerekmektedir 

 
 
 
1 Carl von Clausewitz: (Reibung- Friktion) “(...) kâğıt üzerinde yakından incelenmesine imkân 

bulunmayan bir sürü şeylerin etkisiyle, olaylar bizi hayal kırıklığına uğratır ve hedefin hayli gerisinde 
kalırız. Güçlü, çelikten bir irade bu sürtünmenin üstesinden gelir, engelleri yıkar, fakat onlarla birlikte 
makina da parçalanır”. Clausewitz, 1827 vom Kriege, H.1 Kap. 7, 45, 47). 
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(1975: 35). Postmodern küreselleşmenin edimlerine baktığımızda; 

küreselleşme stratejisi ekonomi-politik bir kurguya dayanmakta, 

jeopolitik sahada güç ve türevlerinin kullanımını planlamakta, devlet 

sistematiğini araçsallaştırmakta ve yönetimlerde arayüzler (interface) 

kullanmaktadır. Bunların tespiti ve anlamlandırılması ile siyasal 

sonuçlar üreten bir etki açığa çıkmaktadır: Stratejik etki “siyasi sonuçlar 

yaratan bir araçtır” (Gray, 2008: 29) ve yarattığı sonuçlar yukarıda 

değinilen iki değişken arasında (postmodern jeopolitik-postmodernizm 

ve çatışmalar) nedenselliğin ötesinde simbiyotik bir ilişki olduğu 

sonucuna götürmektedir. Jeopolitik tasavvurlar ve post modern iklimin 

şiddeti birbirini besleyerek gelişmektedir. 

Melez/Hibrit savaş kavramı şiddet sarmalını yeni bir boyuta taşımış 

uluslararası hukuku ve kurumları zora sokmuştur. Konvansiyonel 

güçlerin örtülü desteğinde, meşru hükümetleri devirmeye, kontrol 

altına sokmaya, toprak ilhakları ya da sınır değişimleri sağlamaya 

yönelik Melez/Hibrit savaşlarda sert ve yumuşak güçlerin müşterek 

kullanımı 51. Münih Güvenlik Konferansında ve NATO stratejik 

planlama gruplarında mercek altına alınmış ve seri konferanslarla 

alınmaya devam etmektedir. Devletlerarası ittifak ilişkileri, neoliberal 

elitler ağının menfaat ilişkileri bağlamında etik normların dışına 

taşınmaktadır. Bunun yanı sıra müttefikin varlığına tehdit teşkil eden 

rakipleri ile yeni tür ortaklıklar oluşturularak şiddet ürettimini 

desteklemek, NATO gibi örgütlerde “ittifak” ilişkisine negatif 

maliyetler yüklemektedir. Nitelendirme ve vasıtaları ne olursa olsun 

sonuçları itibarıyla bu uygulamalarının toplumlarda yol açtığı maddi ve 
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manevi yıkım, doğrudan olduğu kadar dolaylı şiddet kapsamına da 

girmektedir. 

21. yüzyılda Dünya’yı barış toplumları olarak inşa etmek ideali yerini 

şiddetin kendisini yeniden ürettiği, “düzenleyici” ilkelerin asimetrik 

uygulamaları ve manipülasyonlar ile adaletsizlik ve aşırı eşitsizliğin her 

alanda hâkim olduğu çatışma ve karşıtlıklar sistemine bırakmaktadır. 

Neoliberal elitler ağının siyasal kurgusu haline gelen “Küreselleşme” 

ve kamu yönetimlerini çıkarları doğrultusunda biçimlendirme 

paradigmasına dönüşen “Yönetişim”, rasyonel bürokrasi aklını 

“kamuoyu” yargısına indirgeyerek manipüle etmektedir.  

Neoliberal küreselciliğin sabıka kaydı kabarmaktadır Lazzarato 

devletin ontolojisinin değiştiğine işaret ederken, “Devletin boyutunun 

küçülmesi ile insanların piyasa ekonomisinden daha fazla 

yararlanacakları efsanesinin çökmesinin yanısıra yaratılan “Borç 

Ekonomisi” devletin egemen iktidarını yeniden yapılandırmış olup, 

Ulus Devletler’in yapısı, işlevleri ve amaçları değiştirildiğini” öne 

sürmektedirmektedir (2014: 89). Bu bağlamda kamu borcu yoluyla 

bütün toplumun borçlandırılmakta, eşitsizlikler daha da 

şiddetlenmektedir. 1980’lerden itibaren gelişen uluslararası ve yerel 

ilişkiler, “alacaklı - borçlu kutuplar, sermayeye sahip olanlar ile 

olmayanlar arasındaki bir güç ilişkisi”ne dönüşmektedir (2014: 7-8). 

Lazzarato’nun yanı sıra Chang da ”serbest ticaret mitolojisine hâkim 

kılınan ‘korumacılık eşittir faşizm’ iddiasının büyük balığın küçük 

balıkları yutma gerçeği karşısında çöktüğü”nü savunmaktadır (Chang, 

2015: 94). 
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Eleştirel kuram, küreselleşme ve yerele yansıyan paralel formlarında 

meta tikelciliğin2 ürettiği ve daha sonra kendisine dönen şiddeti değişik 

alanlarda sorgulamaktadır. Küresel şekillendirmenin; jeokültürel 

parçalanmalar, “emperyal ırkçılık”3, adalet yoksunluğu ve eşitsizlik 

temelinden beslendiğini belirlemektedir. Özellikle kültür coğrafyası 

merkezli politik analizler artarak anlam kazanmaktadır (Reuber & 

Wolkersdörfer, 2001: 3). Kültürel coğrafyada sosyal yapılar insanların 

kimliklerini ve çıkarlarını şekillendirirken (Nye & Welch, 2011: 12, 81, 

84, 94) ideolojik kurgu toplumsal algıyı ve “anlamları” asimetrik4 güç 

ilişkileri kurma ve sürdürmeye hizmet etme biçimleri bakımından 

kavramsallaştırılmaktadır (Thompson, 2013: 76). Çıkarları aklileştirme 

senaryoları, akademik kavramsallaştırmalar ve ideolojik propaganda, 

para ve güç tarafından oluşturulan Chang’ın finansal entelektüel 

kompleks adını verdiği gruplar tarafından gerçekleştirilmektedir (2015: 

19). 

Bu çalışmada küresel ve yerel sistemlerde ortaya çıkan şiddet eğilimi, 

postmodern jeopolitik tasavvur sistem ve aktör düzeyinde eleştirel 

jeopolitik disiplini çerçevesinde sorgulanmakta, metalaşma ve 

 
 
 
2 Tikelcilik, toplumsal yapı ve bütünlük yerine, tek bir konunun, tek bir nedensellik bağının (örneğin 

cinsiyetin veya etnik grubun) işlenmesi anlamına gelir. Her toplum/klan kendine özgüdür. Bütüncül ve 
evrensel kültürel evrim hattını eleştirir. 

3 Étienne Balibar “emperyal ırkçılık” olarak adlandırılan yeni ötekileştirme sürecinde; yeni ırkçılığı 
farklılık temelli bir ırkçılık ya da daha özelde biyolojik ırk kavramına dayanmayan bir ırkçılık olarak 
adlandırmaktadır. Balibar‟a göre biyoloji temel dayanak olarak terk edilmiş olsa da kültür biyolojinin 
oynadığı role soyunarak boşluğu doldurmaktadır. Balibar, É.ve Wallerstein, I. “Is There a ‘Neo-
Racism?” içinde: Race, Nation, Class: Ambiguous Identitie, Londra, Verso, 1991, 17-28. 

4 Asimetri mukabilinin bulunmaması, yetersiz olması, farklı nitelik ve nicelikteki vasıtalarla mukabelede 
bulunulması veya yaratacağı etkinin gücünün üstünde olması durumunu işaret eder. 
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ticarileşmenin yayıldığı her alan gibi savaş ve şiddetin özelleştirilmesi 

çeşitli açılardan incelenmektedir. Jeopolitik şekillendirmenin vasıtaları 

ve kullanımı mercek altına alınmaktadır. 

2. Şiddet Kavramı 

21. yüzyıl neoliberal açık rekabet devletinin şiddet tutumu, 19. yüzyıl 

birikim rejimlerinin şiddet kartını ön plana çıkaran devletinin tutumuna 

benzetilmektedir. Küresel iktidar alanında her geçen gün hâkimiyetini 

artıran ve “%1” olarak adlandırılan en zengin kesimin umarsız hırsı ve 

eylemleri ile bunların yerel devletler düzeyindeki ortakları olan 

izdüşümü elitler grubu ve eylemleri, iki çağ arasında benzeşim 

yaratmaktadır. Çatışma ortamlarına sınıf indirgemeciliği penceresinden 

bakan yaklaşımlar günümüzde malul olsa da eşitsizlikleri, “yeni sınıf 

farklılıkları” (Lazzarato 2014: 8) olarak nitelemeleri gerçeği 

yansıtmaktadır. Küreselleşmenin zengine daha fazla gönenç, fakire 

daha fazla yük getiren asimetrik yüzünün ortaya çıkması paralelinde, 

kamusal alanın özelleşmesi ile insan hakları ve kurumsal güvence 

tartışmaları da yaygınlaşmakta, şiddet algısı ile bunun niteliksel 

tanımları farklılaşmaktadır. 

Michaud’a göre “gücün şiddet olarak tanımlanabilmesi için belirlenmiş 

norm sayısı kadar şiddet biçiminin bulunduğu” kabul edilebilebilir 

olmaktadır. Ancak açık bir güç kullanımının görülmemesi “güç 

yokluğu” anlamına gelmediği gibi “zorbalığın” görülmemesi de şiddet 

yokluğu anlamına gelmez. Bu çerçevede, “biri veya bir grup, bir 

diğerine veya gruba yönelik, onların bedensel veya törel bütünlüğüne 
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veya mallarına veya simgesel ve sembolik kültürel değerlerine zarar 

verecek şekilde davranırsa” (Michaud, 6-9) bu durum şiddettir. “Şiddet; 

güç, zorlama ve baskı yoluyla bedensel ya da ruhsal zarara neden olan 

söz, yaklaşım, tutum ve hareketlerin tümüdür”. Koçöz de şiddetin 

fiziksel, cinsel, duygusal, sözel, ekonomik ve politik olmak üzere 

birçok çeşidinden söz etmenin mümkün olduğunu ifade etmektedir 

(Koçöz, 2011: 247). 

Şiddetin geniş tanımı içerisinde yer alan dolaylı şiddet, fiziki/açık 

şiddete dönüşüm potansiyeli taşıyan zorlamalardır. Geniş anlamda 

şiddet; “insan üzerindeki fiziksel ve ruhsal etkileri açıkça ölçülemeyen, 

dolaylı ve somut bir biçimde hissedilen çeşitli baskılardır; ekonomik 

şiddet, medya terörü, enflasyon, işsizlik, trafik korsanlığı vb. gibi” 

(Kocacık, 2004: 14). İnsel ise şiddetin ikinci türünü oluşturan dolaylı 

şiddet; açık haksızlık, zenginliğin olduğu yerde yoksulluk, sömürü, 

saygınlığını yitirmeye mecbur kalmak gibi durumları tanımlamaktadır. 

İnsel’e göre “fiziki şiddetin olmaması, bir kısım insanın istemediği bir 

yaşamı kabul etmeye zorlanmadığı anlamına gelmez. Dolaylı güç 

kullanımı fiziki şiddetten daha etkili ve kalıcı olabilir” (İnsel, 2011). 

Bu bağlamda insan onuru ile bağdaşmayacak yaşam şartları altında 

çalışmaya ve barınmaya mahkûm edilen kitlelerin itildiği durum 

şiddetin farklı bir içerikte karşımıza çıkışıdır. Yıllarca üretici 

konumdaki küçük çiftçi ailelerinin uygulanan borçlandırma ve tarım 

politikaları ile (serbest piyasa vb. sözde ilkelere rağmen) maden 

ocaklarında, şehir banliyölerinde törel ve kültürel bütünlüğüne, sağlık 

ve gıda güvenliğine zarar verecek şartlarda çalışmak zorunda bırakılmış 
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olması bu şiddet durumuna işaret eder. Lazzarato, borçlandırılmış 

insanların borcunu ödemeye uygun bir yaşam tarzı benimsediği ölçüde 

özgür hale geldiğini belirtmektedir (2014: 30). Bu durum yönetişim 

devletinin sermaye lehinde uyguladığı veya ortak olduğu dolaylı 

şiddettir. Bir başka açıdan işletme haline getirilmiş bir devletin arz 

lehine uyguladığı görmezden gelme politikasıdır. 

Günümüz toplumunun kültürel bölünmüşlüğü ile ortaya çıkan 

“kamu”ların farklılaşan normlarınca bu durum olağanlaştırılabilmekte, 

teolojik terimler ile üstü örtülmektedir. Siyasal alanda ortaya çıkan 

“kamu”lar kulak verdikleri otoritenin tasarrufunda; güç, menfaat, 

meşruiyet ve şiddet alanında etik ve normatif tikel ayrışmalar 

yaşamaktadır. “Bir bilen” veya “baba figürü”, sorgulayıcı aklı bloke 

etmektedir. 

Şiddet doğası gereği araçsaldır ve amacın rehberliğinde 

meşrulaştırılması gerekmektedir. Rehberler/önderler gerekçe 

göstererek haklılaştırabilir ancak Arent’in vurguladığı gibi “hiçbir 

zaman meşru olmayacaktır” (2012: 63). Buna karşılık şiddetin meşru 

görülmesi, önce ailede sonra da toplumda tekrar tekrar üretilmesine ve 

bir sorun çözme yöntemi olarak kuşaktan kuşağa aktarılmasına yol 

açmaktadır. Şiddetin dar ve geniş anlamda tartışılmasının yoğunlaştığı, 

ancak insanlar üzerinde yarattığı maddi ve manevi tahribat boyutunun 

varlığını sürdürdüğü günümüzde, cemaatlerin ve cemiyetlerin 

kavramları algı boyutunda farklılaşmaktadırlar. Neticede kavramlar dış 

gerçekliği insan zihnine taşıyan vektörlerdir. 
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Arendt’e göre “şiddet iktidar tehlikeye girdiği anda ortaya çıkmaktadır” 

(2012: 54, 64, 68) şiddetin sıklıkla hiddetten kaynaklandığı görüşü çok 

yaygındır “ancak hiddet tek başına sefalet ve acı çekmeye karşı 

otomatik bir tepki değildir. Hiç kimsenin tedavisi olmayan bir salgına, 

depreme ya da değişmez görünen toplumsal koşullara hiddetle tepki 

göstermediğini” belirten düşünür, “ancak koşulların değiştirilebileceği 

yönünde bir şüphe varsa ve buna rağmen koşullar değişmiyorsa” hiddet 

gelişmektedir. Adalet duygumuz rencide olduğunda hiddet gösteririz; 

bu tepki için kişisel zarar görmemiz gerekli değildir” (2012: 75). 

Baudrillard özgürlük üreten sistemin daha sonra güvenlik son aşamada 

ise panik ve terör ürettiğini ifade etmektedir. (2011: 47). Sosyal 

adaletsizlik ve gelir dağılımı makasındaki büyük açıklığın giderilmesi 

bir yana her geçen gün artması gerek küresel gerekse ulusal düzeyde 

toplumsal tahammül katsayısını düşürmekte, hiddeti tetiklemektedir. 

3. Şiddet Serası Orta Doğu 

Arkaik şiddetin bütün özellikleri ile tekrar sahnelendiği Orta Doğu ve 

İslam coğrafyasında, kafa kesme adam yakma ritüelleri güçlü görünme 

çabasındaki DEAŞ, Haşdi Şabi gibi örgütler ile aşağılandıkları 

düşündürülen tebaalarını tatmin ettiği kadar, Batı’nın İslamofobik 

politikalarına ve çevre üretimine büyük katkı sağlamaktadır. Bu vahşi 

gösterilerin anlamlandırılacağı saha yerel terörizmin 
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uluslararasılaştırıldığı aşama olarak kendisini göstermiş ve “gri 

bölgeler”5 yaratılmasına neden olmuştur. 

Žižek küresel kapitalizme karşı can alıcı “direniş sahaları”nın dinsel 

köktencilik tarafından belirlendiğini öne sürse de (2014: 365) bu 

kitlelerin büyük kısmında emperyalizme karşı mücadele söylemine 

raslanılmamaktadır. Suriye trajedisi sonucunda basına yansıyan devlet 

tutum ve belgelerinde açıkça görünen o dur ki, İslamofobi, siyasalın 

kıyısında (J. Ranciére) üreyen sorunlu nüfustan arınmada Avrupa’nın 

detoks6 argümanı, Orta Doğu ise dekontaminasyon sahası haline 

bilinçli olarak getirilmiştir. Radikal İslamcı grupların emperyalizme 

karşıt bir söylemi yoktur. S. Âmin bu politik duruşu şu şekilde 

netleştirmektedir; “Politik İslam anti emperyalist perspektifi reddedip, 

onun yerine “anti Batı” (neredeyse anti Hristiyan) bir pozisyon 

benimsedi. Böylece söz konusu toplumları bir çıkmaza hapsediyor ve 

küresel emperyalizmin yayılması ve dünyayı denetim altına alması 

karşısında bir engel oluşturmuyor” …”politik İslam anti emperyalist 

değildir. Tam tersine emperyalizmin değerli bir müttefikidir (Âmin, 

2014: 88-89). Emperyalizm karşıtlığına odaklanması gereken mücadele 

 
 
 
5  Bir dereceye kadar, gri bir alan siyah ile beyaz arasındaki, ışık ile gölge arasındaki veya basitçe ifade 

etmek gerekirse: iyiyle kötü arasındaki geçişi temsil eder. Genellikle bu terim, açıkça yasal veya 
yasadışı ilan edilemeyen veya en azından yoruma açık alan bırakan, yasal olarak oldukça şüpheli bir 
alan anlamına gelir. Bu, belirli bir konu için net kuralların formüle edilmediği anlamına gelir, böylece 
yasal ve yasa dışı arasındaki çizgi akışkandır. Uwe Gerstenberg “Grauzone”, Glossar für 
Sicherheitsthemen, https://glossar.sicherheitsexperte.eu/ grauzone/ 

6 Detoks, vücudun ihtiyacı olmayan ve vücutta deformasyona neden olan toksinlerin ve yabancı 
maddelerin vücuttan atılmasıdır. Vücut yapımız belirli bir oranda kendi çabasıyla bu toksinleri vücuttan 
atar ancak bu durumu daha çok hızlandırmak için belirli gıdaların tüketilmesi gerekmektedir. 
Dekontaminasyon, doğal çevrede bulunan toksik bir maddenin, nötralizasyon ve eliminasyon gibi 
değişik yöntemlerle zararsız duruma getirilmesi, bulaşın temizlenmesi veya azaltılması işlemi. 
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kültürler arası mücadele formuna dönüştürmesi emperyalistlerin 

sahnelediği cambaz metaforunu yansıtmaktadır. 

Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya uzanan “yay” (Kriz Yayı) hızla artan 

genç nüfusun 21. yüzyıl modern patrimonyallerine7 karşı ayaklanışına 

sahne olduysa da bu kitlelerin sahnedeki yerini boğaz kesen sakallı 

radikaller almış, Müslüman halkların uyanışına uluslararası 

kamuoyunda oluşan sempati ortadan kaldırılmıştır. Diğer taraftan 

demokratikleşme hareketlerinin önünün kesilmesi, sosyal refah devleti 

umudunun tükenişi de hiddete ve radikal çizgiye geçişe neden olmuştur. 

BM Nüfus Fonu 2014 verilerine göre 500 milyondan fazla genç günde 

2 doların altında gelirle hayatta kalmaya çalışmaktadır. Rasyonel akıl 

insanları hüsrana uğrattıkça bir kısım insanlar gündelik hayatını 

düzenlemek için dünya dışı akıldan medet ummaya başlamakta, 

“doğru” kavramını kendisine sunan “bir bilenlerin”, “kanaat 

önderleri”nin yıldızı tekrar parlamaktadır. 

“İnsanın doğası anlaşılmadan siyaset teorisi var olamayacağından!” 

(Waltz, 2009: 28) jeopolitik mercek realist paradigmadan 

konstrüktivizme kaymış, “algı” eksenine oturarak; insan tabiatı, sosyal 

yapı ve sonuçta jeokültüre yönelmiştir.  

 
 
 
7 Orta Çağ Patrimonyal yönetimlerinde yönetim tamamen kişiselleşmiş olup, hukuk ve mülkiyette keyfilik 

ağır basmakta, yönetilenleri yöneticiye karşı koruyan mekanizmalar bulunmamakta, yapıyı değiştirecek 
her türden hareketler bastırılmaktadır. Patrimonyal sistemlerin özellikle de âdemi merkezi türünde tüm 
idari güçler ve bunların iktisadi hakları, özel olarak tahsis edilmiş ekonomik imtiyazlardır. Patrimonyal 
egemenlik düzeninde hizmetliler; egemenin sofrasından yiyerek, egemen güç sahibinin ambar ve 
hazinesinden yapılan ayni ve nakdi ödemelerle, hizmet karşılığı toprak kullanım haklarıyla ya da mülk, 
vergi ve resim gelirleri tahsis edilmek suretiyle desteklenmektedir. Weber, 2013: 81, 83. 
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Jeopolitikte kültür coğrafyası merkezli politik analizler artarak anlam 

kazanmaktadır (Reuber & Wolkersdörfer, 2001: 3). Jeokültür tanım 

olarak “homojen bir kimlik ve karaktere sahip insanları ve halkları 

kapsayan bir alandır. Bunun yanı sıra diğer alanlarda ve kültürlerdeki 

kimliklerden farklı olarak geleneksel düşünce ve davranışa hâkim olan 

baskın siyasi, sosyal ve kültürel bir yapıdır. Bu sebeple farklı bir 

jeopolitik konumu vardır” (NESA’den aktaran Korkisch, 2010: 16). Bu 

bağlamda topluluğun tanımlanmasının adeta organik özelliklerin -

tikelin - tekil üyelere dayatıldığı bir zihniyet temelinde inşa edilmekte 

olduğu coğrafyamız jeokültürel bir yapı oluşumu baskısı altındadır. Bu 

coğrafyada Barber’in ifadesi ile “bireyin topluluk lehine ortadan 

kalkması” (aktaran: Üstel, 1999: 12) süreci artan bir ivme kazanmıştır.  

Egemenin “seçilmiş” ile halen yer değiştirememiş olduğu toplumlarda 

siyasi kültürün gelişme istikameti içyapısal olarak da kriz 

istikrarsızlığı8 içermekte, siyasi tepkiler güvenlik ikilemi bağlamında 

gelişmekte, hukuki sürece “istisna hali” hâkim olmaktadır. Toplumsal 

algı alanında devlet olgusu liderin şahsında cisimleşmektedir. Bu 

durum otoriterleşen ulus devletlerdeki stratejik ağırlık merkezini 

parlamentodan, hâkim kişi ve gruplara kaydırmaktadır (Ay & Ergün, 

2014: 207-208). Bu irade doğrultusunda hukukun Moore’nin tespiti 

paralelinde antropolojik olarak toplumu kontrol etme mekanizması 

 
 
 
8 Nye ve Welch’in Sistem ve Kriz istikrarı analizinden alınmıştır. Kriz istikrarsızlığı durumunda kendini 

akut bir uluslararası krizin içinde bulan ülke veya ülkeler ilk darbeyi indirmek için muazzam bir baskı 
hissedeceklerdir. Barışçı bir çıkış yolu bulmak için güçlü bir dürtü varsa bu durum kriz istikrarının 
göstergesidir. Nye & Welch, 64-65. 
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(Moore, 1959: 56-58) halinde aynı zamanda otoriter biçimde 

şekillendiği görülmektedir. 

“Politik amaçlara hizmet eden bölgesel ve bununla birlikte toplumsal 

coğrafi proje için kamuoyu nasıl şekillendirilmektedir?” sorusu 

jeopolitikada eleştirel bakışla çözümlemesi gereken bir mimaridir 

(Tuathail & Dalby, 1996). Eleştirel bakış diyalektik anlamlara sahip 

olaylara mahsus bir çözümleme getirebilmektedir. Patafizik (düşsel 

ortam) veya metafizik ilişkiler ortamı diyalektik anlamdan yoksun 

olduğu ölçüde eleştirel çözümlemeleri güçleştirmektedir. Nitekim 

bulunduğumuz coğrafyada yaşayan oldukça geniş kitlelerin dış 

gerçekliği sorgulayıcı paradigmadan/mantıktan koparırılıp inanç 

alanında manipüle edilmesi sık yaşanmaktadır. Coğrafyamızda “bir 

gecede Başbakan” metaforunda olduğu gibi bir gecede terörist, bir 

gecede kahraman, bir gecede seyit yaratılabilirken, kadim dostluklar da 

ezeli düşmanlıklara devşirilebilmektedir. 

Şiddetin bu bölgedeki yoğunlaşması ve tektonik hareketlenmenin 

yaratılmasında hassasiyet alanını, stratejik ağırlık merkezini9, otoriter 

yöneticiler ve kanaat önderleri oluşturmaktadır. Bunlar emperyal 

amaçlar için her zaman tercih edilmiştir. İkna edilmesi veya elde 

edilmesi gereken kişi sayısı bir gruba indirgenebilmektedir. Rahatlıkla 

 
 
 
9 Gücün dayandığı temel öğe o gücün “Ağırlık Merkezi”dir. (Askeri siyasi-hukuki veya ekonomik). Ağırlık 

merkezi bir kuvvetin hareket serbestîsini, fizikî gücünü ve mücadele azmini artıran imkân ve kabiliyetler, 
özellikler ve mekânlardır. Ağırlık merkezi, fizikken tahrip etmek, yönetim ve kontrol mekanizmasını 
bozmak, müttefiklerinden tecrit etmek, lojistik imkân ve kabiliyetlerini sekteye uğratmak, liderliğin 
mücadele azmini kırmak gibi yöntemlerle ortadan kaldırılabilir veya sınırlandırılabilir.(14 Haziran 
2001 basımlı FM 3.0 -Operation- kitabından uyarlanmıştır). 
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şu tespitte bulunulması mümkündür ki otoriter sistemlerde ağırlık 

merkezi hâkim kişi ve grup/lar iken Ulus Devlet’in ağırlık merkezi 

siyasal birliktir. Yönetim liberal demokratik bir düzen ise kuvvetler 

ayrılığı ve parlamenter yapı birliğin temellerini oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda Ranciére’in öne sürdüğü “siyasal düşünüm ve eylemin 

güncel çıkmazı, siyasetin, bir cemaate/gruba özgü söylem ile 

özdeşleştirilmesinden ileri gelmektedir” tezi somut gerçeklerle 

örtüşmektedir. Ranciére göre bu küçük veya büyük bir cemaat olabilir. 

Söz konusu özdeşleştirme, hükümet ilkesinin - evrensel sıfatıyla, yasa 

sıfatıyla, ya da hukuk devleti sıfatıyla - cemaate has olanla 

özdeşleştirilmesi olabilmektedir (Ranciére, 2013: 71). 

Demokratikleşme çabası içerisindeki bölge ülkelerinde ise 

Horkheimer’in ifade ettiği gibi “rasyonel temellerinden 

yoksunlaştırılan demokrasi, insanların çıkarlarına bağımlı hale 

getirilmiştir (Horkheimer, 2013: 72-74). 

Mahçupyan’ın zihniyetin bize dış gerçekliğin doğasına ve işleyiş 

mantığına ilişkin ölçütler veren, sınırlar çizen ve gözlemlerimize anlam 

kazandıran bütüncül yaklaşım tarzları” olduğunu ifade ederek; 

(…) İdeolojilerin dayandığı “Otoriter Zihniyet; gerçekliğin 

bilgisine sahip olanları toplumun geri kalanından hiyerarşik 

olarak farklılaştırır, yöneticiler ile yönetilenler arasında tek 

yönlü bir bağımlılık ilişkisi yaratır. Sert bir denetim 

mekanizmasını meşru hale getiren bu anlayış, sonuçta tüm 

yönetilenlerin homojen bir bütünlük içine alınarak yönetime tabi 



Asimetrik Küreselleşme ve Şiddet, %1’in Postmodern Jeopolitiği ve Sera Etkisi | 19 

kılınmasını içerir.” (…) Teolojik kökenli Ataerkil Zihniyet ise 

“gerçekliği bizatihi zihinsel, giderek ulvi bir kaynakta arar. Bu 

nedenle ilahi gerçeklik ile sıradan insanlar arasında enformel 

doğal rehberliğe dayanan-aracılar-gerekir (Mahçupyan, 2008: 

92-93). 

Görüldüğü gibi her iki zihniyette de hiyerarşik bir yapı oluşturularak 

birey ikinci plana itilmektedir. Bunların dışında kalan demokratik 

zihniyet, bu coğrafyada sosyo-kültürel tarihi süreç içerisinde 

gelişmemiş, geliştirme umudu dış müdahaleler ile söndürülmüştür. 

Critchley siyaset sanatını “siyasi bünyeye hayat verecek suni bir ruhla 

dolu, suni bir insan kurgusu” olarak tanımlamaktadır (2013: 43). 

Demokrasi umudunun tükenişi ile birlikte cemaatler bedene bu ruhu 

kendilerince üflemiştir. Bu suni ruh ontolojik olarak “sivil din”10 

kavramında karşılık bulmaktadır. Batı sivil dinine İslamofobi 

üflenirken Doğu’lu gruplar cihat söylemlerine yönelmiştir. Batılı ulusal 

güvenlik stratejileri “cihadistler” ile güncel düşmanını yaratmıştır. Yine 

Critchley, “post-metafizik olduğu söylenen seküler bir çağdan, siyasi 

eylemin doğrudan doğruya metafizik çatışmadan doğuyor gibi 

göründüğü yeni bir duruma bir şekilde geçildiği”ni öne sürmektedir. Bu 

durumu ölümcül sonuçları olan üçlü iç içe geçişle betimlemektedir: 

 
 
 
10 W.M. McClay sivil dini, “belirli siyasal ve sosyal düzenlemelere kutsal bir “aura” yükleyerek bunların 

itibarlarını arttıran ve kalıcılığını sağlayan bir olgu” olarak tanımlamakta, “bir ulusun paylaşılan 
inancı için referans noktası” olarak değerlendirmektedir. W.M. McClay, “Bir Ulusun Ruhu”, Public 
Interest, İlkbahar 2004, 4; <http://photos.state.gov/ libraries/turkey/ 231771/PDFs/mcclay.pdf>, 
13.09.2013. 
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“Siyaset, din ve tepe noktasında şiddet” (2013: 16). Bu üçleme Orta 

Doğu’nun bugününü gerçek ölçekte yansıtmaktadır. IV Nesil Savaşlar11 

ve şiddetin hüküm sürdüğü yeni dönemde sorunların kaynağının tespiti 

için “dünya düzenlerinin nasıl dönüştürülebileceği sorusuna 

odaklanmak” (Cox 1993: 62) failleri bu istikamette aramak 

gerekmektedir.  

Sorgulayıcı demokrat zihniyetin oluşumu içinde bulunduğumuz 

coğrafyada bastırılmaktadır. Bölge coğrafyasında gittikçe artan teolojik 

kökenli şiddetin mimarisi mevcut jeokültürel tabanda oluşturulmakta, 

fay hatları tetiklenmekte ve sera etkisi eylemin karşı eylemi yaratarak 

kendisini yeniden ürettiği bir döngüde gerçekleşmektedir. Tetikleyici 

unsurların başında adaletsizlik ve artan eşitsizliğin giderilmesinde 

umudun tükenişi gelmekte, toplum rasyonel akıldan kopmaktadır. 

Otoriter ve ataerkil zihniyetin demokrat zihniyete dönüşmesi Batı’da 

yüzyıllara mal olmuştur. Coğrafyamızda bireyin bağımsızlığına 

 
 
 
11 “IV. Nesil Savaş” olarak adlandırılan ve asimetrik savaş türünün saldırgan bir formunu -terörizm- 

tanımlamasıyla sahaya taşıyan savaş yönetiminde de düşman toplum ve onun politik arzuları ile 
mücadele hedef alınmaktadır. Asimetrik bir savaş türü ve partizan savaşlarının gelişmiş bir formu olan 
IV. Nesil Savaş, sınırlara bağlı olmaksızın, hedef ayırt etmeksizin, hiç bir kural tanımaksızın saldırılarda 
bulunma eylemi olup, küresel ölçekte mobilize eylemlerdir” T. Tartsch, (27.09.2012), Krieg der vierten 
Generation, (G.S. Stiftung, Dü.), <http://www.stresemann-stiftung.de/publikationen/diskussions-
papiere/thomas-tartsch-krieg-der-vierten-generation/>, 12.10.2012. Nye’ın tabiri ile hibrit 
karakterlidir J.S. Nye, (27.06.2011) Mächtige Umverteilung, (K. Ridderbusch, Röportaj Yapan, 
drradio, <http://www.deutschlandfunk.de/maechtige-
umverteilung.1310.de.html?dram:article_id=194393>, 12.12.2014). 
Genelde IV. Nesil Savaş “dinî” olarak etiketlenmektedir. Çoğu çevrelerce, ulus dışı veya ulus ötesi 
tabanlı, ideolojik veya dini olarak karakterize edilmiştir ki, açıkça İslam Dünyası’ndan 
bahsedilmektedir. Temelinde yetersiz askeri teknolojik kapasiteyi dinî meşruiyet kaynakları ile 
kullanıma sokmak yatmaktadır (Tartsch, 2012: 4-5). 
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kavuşması, siyasetin aktörü olması ve demokrasinin işlemeye 

başlaması ancak beklenti seviyesindedir. 

4. Yaygınlaşan Şiddet 

Günümüzde şiddet yaygın olarak teolojik kisvede, aynı zamanda etnik 

ve kültürel fay hatlarının keskinleştiği bölgelerde dış tahrik ve teşvikler 

ile esasen yön değiştirerek ortaya çıkmaktadır. İnançlara rağmen 

tepkilerin yön değişimi ya da davranış asimetrisi, algı ve 

dezenformasyon yönetimi ile gerçekleşmektedir (İstihbarat teorisinde 

M2 tipi aldatma olarak örtülü operasyonlar kapsamındadır). Halkların 

hiddetinin adaletsizliğe kaynak teşkil eden ülke ve yapılardan kültürel 

fay hatlarına kaydırılması, iç savaşlar ile terör eylemlerine 

dönüşmesinin arka planında yumuşak güç ve holistik vasıtaların 

kullanımı12, stratejileri gizleyen stratejik uygulamalar bulunmaktadır. 

Doğu ve Batı ayrı dünyalara bölünmeye çalışılmaktadır. Ayrı 

dünyalarda yaşanmaktadır çünkü Baudrillard’ın ışık hızı metaforunda 

(2011: 23) olduğu gibi bazı ülkelerin medyasında bazı dönemlerde ışık 

hızı düşmekte, nesneler ve olaylar oldukları yerde kalmakta veya 

ekranlara gecikmeli olarak yansımaktadır. Gazze’de, Suriye, Irak ve 

Afganistan gibi bölgelerde öldürülen kadın ve çocuklara yönelik 

 
 
 
12 Joseph Nye’ın geliştirdiği yumuşak güç (soft power) kavramı, politik tercihleri şekillendirme ve tesir 

etmekte maddi olmayan değerlerle yakından bağlantılıdır. Bu değerler başkaları üzerinde etki 
geliştirecek ve hatta paylaşılacak değerlerdir. Etik değildir. Holistik ise eskiden beri bilinen bir metot, 
bir şifa yöntemidir. Buna göre bedensel hastalıklar ancak beden tarafından tedavi edilebilir. Burada dış 
politik kullanım şekli olarak, sistemi rahatsız eden bir ülkedeki rahatsızlığın, o ülkenin yerel 
unsurlarınca küresel amaçlara yönelik olarak giderilmesi anlamında kullanılmaktadır. 
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şiddetin, katliam görüntülerinin kamuoyunda siyasi sonuç yaratacak 

tepkiyi oluşturamaması, engelleyici savaş konseptleri geliştirilmemesi 

büyük oranda “öteki” kültür sahasındaki bireylerin “şeyleştirilme” 

ölçütünün geldiği biyolojik indirgeme noktasını göstermektedir. 

Rasyonel aklı kamuoyu algısına indirgemek nasıl bir üretim eylemi ise 

rıza üretimi de aynı mahiyettedir. Chomsky, ABD’li gazetecilerin 

hocası olarak nitelendirdiği Walter Lipmann’ın “rızanın üretilmesi” 

kavramını demokrasi tarihinde bir devrim olarak nitelendirdiğini 

vurgulaması (Chomsky, 2002: 26-32) ürünün demokrasilerde nasıl 

etkili olduğunu açıklayan başka bir bakış açısıdır. 

20. yüzyılda demosid’e13 bağlı 262 milyon ölüm gerçekleşmiştir. 

Devletlerin kendi halkları arasında doğrudan ve dolaylı olarak 

gerçekleştirdikleri ölümlerin, harplerde düşmanların eylemleri sonucu 

gerçekleşen ölümlerin sayısından en az 6 kat daha fazla olduğu öne 

sürülmektedir (Rummel, 1998). Nicel verilerle bağlantılı tanımlamalar 

yapan Heidelberg Üniversitesi CONIS (Conflict Information System) 

araştırma grubu verilerine göre 1945-2007 yılları arasında devlet içi 

kültürel tabanlı sınırlı savaş sayısının diğer tabanlı sınırlı savaş sayısına 

oranı 97/57, devletlerarası kültürel tabanlı savaş oranının diğer 

tabanlılara oranı ise 18/12’dir. Sosyal yoksunluk kültürel 

parçalanmalara taban teşkil ederken CONIS’e göre “dil” farklılıklarının 

olduğu ülkelerde çatışma riski artmaktadır (Schwank, 2010). Adorno, 

 
 
 
13 Ülkedeki bir iktidarın kararları sonucu gerçekleşen; jenosit (soykırım), politisid (siyasi katliam), 

ekonomisid (iktisadi kıyım) dâhil kitlesel ölümler demosid olarak adlandırılmaktadır. 
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“Çağdaş dünyanın akıl dışı vahşetinde, her şeyi kucaklayan sistemler 

kurma tutkusunun izi olduğunu öne sürmektedir (aktaran: Horkheimer, 

2013). 

Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde dünya genelinde çıkan savaşların ¾’ü 

devlet dışı ve ulus ötesi karakterdedir. Bu durum bazı analistler 

tarafından devletlerarası savaşın artık modasının geçtiği ve üretilmediği 

yorumuna neden olurken esasen devletlerin savaş türünü 

değiştirdiklerini gözden kaçırmışlardır. 1995 yılında 

çatışma/anlaşmazlıkların 1/3'i, 1996'da 1/4'ü, 1997 yılında 1/5'i şiddet 

içermekte iken 2016 da bu oran 3,5/5'e yükselmiştir. (Anlaşmazlıkların 

hemen hemen %66'sı şiddet içermektedir) (Ergün 2020, s.218). Örneğin 

Afrika ve Orta Doğu açısından 2000’li yıllar farklı ekonomi-politik 

gelişmelere paralel olarak terörün yükselişe geçtiği yıllardır. Çin-Afrika 

İşbirliği Forumu’nun (FOCAC) 2000 yılında faaliyete geçmesinden iki 

yıl sonra ABD bölgeye yönelik Pan-Sahel projesini (Anti-terör) 

geliştirmiştir (Ergün 2018, s. 124). CONIS çatışmaların en yoğun 

olduğu yıllardan biri olan 2013 yılı içerisinde dünya genelinde 414 

çatışma yaşandığını, bunların 45’i yüksek şiddet içerirken 40’ının savaş 

sınıflandırması içerisine girdiğini ve beş kıtada 15 devlete yayıldığını 

belirtmektedir. Bunun onbiri sadece Afrika kıtasında gerçekleşmiştir. 

Somali ve Kongo’da 21 yıldır iç savaş yaşanmaktadır. Suriye’de 

yaşanan iç savaşta ölü sayısı 200.000’i geçmiştir ve her geçen gün 

artmaktadır. Meksika’da yönetim güçlerine karşı savaşan uyuşturucu 

mafyaları 12.000 insanın ölümüne neden olmuştur. Pakistan’da ABD 

İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırılarında 2013 yılında yine yüzlerce 
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sivil yaşamını yitirmiştir (CONIS, 2013). Irak’ta ve Suriye’de ortaya 

çıkan yeni silahlı aktörlerden IŞİD terörünün bilançosunun son durumu 

henüz netleşmemiştir. Asimetrik ve Hibrit tehdit ulusal güvenlik 

siyasetinin belirleyicisi olmuş durumdadır. 2010 – 2020 yılları arasında 

devletler arası savaş tanımına giren iki çatışma yaşanırken (CONIS 

verilerine 2020 sonlarında yaşanan Azerbaycan ve Ermenistan arası 

savaş dahil edilememiştir) 18 şiddet içeren kriz, 4 adet de sınırlı savaş 

belirlenmiştir (CONIS 2020). 

5. Savaşın Hibritleşmesi 

Simetrik Savaş kavramının altında birbirine hemen hemen eşit güçte iki 

devlet arasında açık saldırıların olduğu hukuki normları belirlenmiş 

klasik silahlı çatışma anlaşılır. Meşru şiddet tekeline sahip iki ulus 

devletin varlığı genel olarak ön şarttır. Asimetrik Savaş; asimetrik 

vasıtaların ve devlet dışı aktörlerin (terör, gerilla/ayaklanma/direniş 

grupları gibi) kullanıldığı, savaş ve barış, cephe ve geri bölge, savaşçı 

ve savaşçı olmayan arasında, belirgin ve kesin ayrımların bulunmadığı 

kural tanımayan bir savaş türünü tanımlamak için kullanılmaktadır. 

Benzer şiddet eylemlerinden düzensiz (irregular) savaşı CSIS (Stratejik 

ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi), konvansiyonel ve nükleer 

savaşa benzemeyen ve bir ülkenin erkisini ve meşruiyetini genişletmeyi 

amaçlayan faaliyetler olarak tanımlamaktadır (CSIS 2021). 

Vekâlet savaşları (Proxy Wars) geçmiş dönemlerde nükleer silaha sahip 

büyük güçlerin konvansiyonel hedeflere ulaşmada bağlantılı ülkelerin 

silahlı kuvvetlerini (Ordu) kullanmaları ile ortaya çıkmış iken 
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günümüzde yerini ülkelerdeki sosyal grupların silahlandırılarak 

kullanılmasına veya desteklenmesine bırakmıştır (Sosyal Güçler). 

Savaşın temel aktörü olan konvansiyonel ordu bazı bölgelerde destek 

unsuruna dönüşmüş (Kırım, Ukrayna, Suriye) iken başka coğrafyada 

gayri nizami kuvvetlere alan açarak arka plana çekilmektedir (Irak, 

Afganistan, Libya). Stratejik tutum doğrudan güç kullanımının bir süre 

sonra dolaylanmasına yerini bırakmaktadır. 

“Uluslararası sisteminin karşıtlıklar sistemine kaydığı” 21. yüzyılda 

(Kissinger, 2011: 15) savaş ve şiddet kendi karakterini sisteme 

uyumlamış, asimetrik karaktere bürünmüştür. Aron’un ifadesiyle 

“stratejik düşünce ilhamını kendi yüzyılından ya da tarihin o anından 

almaktadır” (Aron, 1970: 25).  

Şubat 2015 tarihinde Münih’te gerçekleşen ve 20 Hükümet ve Devlet 

Başkanı’nın katıldığı 51. Güvenlik Konferansında Rusya’nın Kırım’ı 

işgali ve Ukrayna’da gerçekleştirdiği şiddet eylemleri Hibrit Savaş 

olarak adlandırılmıştır. 14 Mayıs 2015 tarihinde Antalya’da demeç 

veren NATO Genel Sekreteri J. Stoltenberg Hibrit Savaş tehdidine 

odaklandıklarını (DoD News 2015) ifade etmiştir. Diğer türlerinde 

olduğu gibi hiçbir savaş türü yeni keşfedilmemiştir. Savaşın vasıtaları 

dönemin teknolojik ve politik mantığına uygun vasıtalarla bezenmekte, 

dönüşüm geçirmektedir, 
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Savaşlar; konvansiyonel güçlerin resimetrik14 olarak kullanıldığı, 

topyekûn kavramının dönüşüme uğradığı, farklı aktör ve araçların girişi 

ile melezleşmiş/hibritleşmiştir. 21. yüzyılın savaş türü olarak ifade 

edilmeye başlanan asimetrik karakterli Hibrit Savaş bir konsept15 

ifadesidir. Siyasi veya jeopolitik maksadın tahakkukuna hizmet eden, 

her tür şiddet unsuru/vasıtasının kullanıldığı örtülü stratejiler içeren 

torba kavram niteliği taşımaktadır. Münih Konferansı öncesi ve 

sonrasında yapılan açıklamalarda “Moskova’nın şaşkına çevirdiği, 

Batılı Devletlerin istikrarını süratle bozabilecek tehditler içeren bu 

savaş türü; partizan taktiklerinden enerji-politik tedbirlere ve siber 

saldırılara uzanan geniş bir tayfı kapsamakta, devlet ve devlet dışı 

aktörler kombine edilerek kullanılmaktadır” (ISSS, Röportaj: Stürmer, 

2015). Ülkelerin konvansiyonel savaşçıları ülke tanımlayıcı işaret ve 

alametleri taşımamakta, gerilla veya partizan savaş düzenine 

geçebilmekte, terör örgütleri ve kriminal gruplar, siber saldırılar, 

dezenformasyon, propaganda, iktisadi ve finansal vasıtalar, enerji 

kartları, medya ve internet kullanılmaktadır (Sputnik Zeitungen & 

NATO Basın Açıklaması, 2015). 

Terörist gruplara siyasi bir vasıta olarak başvurulması devletin karıştığı 

insanlık suçudur. Terörizm “şiddetten daha şiddetli olan bir şeydir” 

(Baudrillard, 2011: 47). Bu eylemler “hassasiyet”16 oluşturan etnik, 

 
 
 
14 Asimetriye mukabele: Özel Kuvvetler, jandarma, korucu güçleri gibi paramiliter iç güvenlik 

organizasyonları şeklinde teşkilatlanmalar ve Özel Şirket askerleri. 
15 Savaşın maksada uygun olarak nasıl yürütüleceğine ilişkin genel çerçeve. 
16 Hassasiyet Askeri Literatür’de istismar edilebilecek zafiyetlerdir. 
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kültürel ve dini fay kırıkları mihverinde17 gerçekleşmektedir. Münih 

Konferansı görüşmelerinde de Kırım’da etnik ve dini ayrılıklardan 

istifade edildiği dile getirilmiştir. Alman Dışişleri Bakanı F. W. 

Steinmeier’in “azınlıklardan istifade edilen” bu çatışmalara taraf ülke 

televizyonlarından bakıldığında bir tarafta Rusya, diğer tarafta ise 

Almanya gibi diğer Avrupa ülkelerinin farklı dünyalarda yaşadıkları 

hissi doğmaktadır (Röportaj Riedel, 2015) ifadesi algı yönetim 

vasıtalarının etkisini sergilemektedir. 

6. Stratejik İletişim 

Stratejik Kültür kavramı, ABD’nin diğer devletlere karşı dış politika 

eylem sahasına Edmund Gullion tarafından 1965 yılında ithal edilmiş 

ve tanımlanmıştır. 2005 yılında kavram “Stratejik İletişim” olarak 

kullanılmış ve tekrar kaybolmuştur18.  

Jeokültür kavramı Benedict Anderson. Benjamin Barber, Thomas 

Berger. Heinz BrilL Colin Dueck. David Hesmondhalgh. Samuel 

Huntington, Takashi Inoguchi. Robert J. Lieber. Immanuel Wallerstein 

gibi yazarlar tarafından kullanılmaktadır. Stratejik çerçevede 1936-

1946 yılları arasında Almanya ve Japonya’ya karşı uygulanan ABD 

propagandası bağlamındadır. Savaş sonunda Alman Reich’ı, Japonya 

ve İtalya’nın “kültürel saldırganlığı”nın yeniden eğitimi konusunda 

geliştirilmiş, soğuk savaş döneminde komünist kampa karşı ve son 

 
 
 
17 Mihver stratejide aynı hedefe ulaşan birçok istikamet içerir. 
18 Friedrich W. Korkisch [2010(2)], “Globale Strategie: Die Geopolitik der USA”, Österreichische 

Militärische Zeitschrift, 3-17. 
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olarak Huntigton’ın medeniyetler Çatışması, Benjamin Barber, Sani 

Holliday’in din ve İslam eleştirel araştırmalarında hâkim kavram olarak 

kullanılmıştır. 

Stratejik Kültür 1960’lı yılların ortalarından itibaren Kamu 

Diplomasisi’nin dış dünyaya dönük bir enstrümanı olarak 

kullanılmaktadır. Hedef ülke veya toplum insanlarının değer 

yargılarını, imaj ve itibar yönetimi ile algı yönetimini kapsamakta 

Holistik operasyonlara zemin hazırlamaktadır. Kamu Diplomasisi 

alanında Batı’nın toplumsal yönlendirme eylemlerinin bilgi obezitesi 

yaratmış olması da dikkat çekicidir. Obeziteyle ortaya çıkan sendrom; 

ilgi yoksunluğu ve şiddetin kanıksanmasıdır. Nye, insanların karşılarına 

çıkan bilginin büyüklüğü altında ezilerek neye odaklanacakları 

konusunda ayırt etme güçlüğü yaşadıklarını belirtmekte, bilgiden 

ziyade ilginin nadir bulunan bir kaynak olduğunu öne sürmektedir 

(Nye, 2005: 106).  

Şiddetin kanıksanması ise farklı bir boyut içermektedir. Konuya değişik 

bir açıdan bakışı Foreign Policy sergilemiştir. 2010 yılı 

araştırmalarında “video oyunları, geleneksel gazete ve televizyon 

yayınlarına nazaran, daha ideal propaganda vasıtası işlevi görmesinin 

yanı sıra daha avantajlıdır. Dünya genelinde haftada 3 milyar saat bu 

oyunların başında geçirilmiş ve Amerikan halkı aynı yıl bu oyunlar için 

25 milyar $ harcamıştır” (Global Research, 2013). Bu verilerin izi 

sürüldüğünde rıza ve algı üretim merkez ve vasıtaları kendisini 

göstermektedir. Turse, (ABD) Ordusunun 1990’ların sonlarına 

gelindiğinde, Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde bir merkeze 
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milyonlarca dolar döktüğünü belirtmektedir. “Yaratıcı Teknolojileri 

Enstitüsü”ne yapılan bu ödemelerde amaç özellikle oyun endüstrisi ve 

Hollywood’la ilişkileri geliştirmektir. (The Guardian 2013, Turse)19. 

CIA Halkla İlişkiler görevlilerinin de Hollywood senaristleri ile 

girdikleri ilişkiler araştırma kitaplarına konu olmaktadır. (The CIA in 

Hollywood - Tricia Jenkins). Bach, “hükümetlerin film endüstrisinde 

olduğu gibi video sektöründe de amacı değiştirerek, kendi fikirlerini 

benimsetmek için bu sektörü beyin yıkayan makineler haline getirmeye 

uğraştıklarını” (Bach, 2013) ifade etmektedir. Altın Küre ve Akademi 

(Oscar) ödüllerinin dağıtımında propaganda şaibesi mevcuttur (Kall & 

Pilger, 2013). Kıta Avrupası’ndan Weidenhausen ise “gençlerin 

bilgisayarlarda zevkle oynadıkları “savaş oyunları (War Games), 

jeopolitik çizgilerle belirlenmiş alanlar içermekte, kalıcı çatışma 

mantığı olan düşünceleri içselleştirmekte, bu oyunlarda apolitik gençler 

rakibin haksız taleplerine karşı askeri saldırılar ile ham maddeleri 

savunmayı ve ele geçirmeyi öğrendiklerini” (Weidenhausen, 2008) öne 

sürmektedir. Şiddet ve savaş objesi genç zihinlere kanıksatılmaktadır. 

7. Holistik Operasyonlar 

Lind’in IV. Nesil Savaş teorisinde ahlaki ve bilişsel alan bağlantılı 

psikolojik/örtülü operasyonların, medya/enformasyon müdahalesi 

biçiminde hâkim operasyon durumuna yükselerek, stratejik bir silaha 

 
 
 
19 Bkz. <http://ict.usc.edu/collaborators/>, (Government). Gazeteci, tarihçi ve yazar Nick Turse, 

Pentagon’un Hollywood film yapımcıları ile işbirliği halinde günlük yaşantıları nasıl işgal ettiğini “The 
Complex: How the Military Invades Our Everyday Lives” kitabında ele almıştır. 
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dönüşebildiğini öngörmüştür (Lind, 1989: 22-26). Ancak Enformasyon 

müdahalesinin, ulusal yargı/adalet birimlerinin operasyonları ile 

koordinesi, durumu daha da vahim hale getirmektedir. Türk Silahlı 

Kuvvetleri komuta yapısını ve moral değerlerini hedef alan, çeşitli 

isimlerle anılan yargı operasyonları stratejik sonuçlar yaratmış, resmî 

açıklamalarda aksi savunulsa da TSK’yı siyasi ve askeri denklemden 

ciddi ölçüde düşürmüş, kurumsal hafızasına büyük darbe indirmiştir. 

Hükümet/Lider kadrosuna yönelik ve ciddi istihbarat alt tabanı içeren 

17/25 Aralık operasyonları gibi dolaylı şiddet içeren ve yabancı sert güç 

müdahalesine gerek kalmadan ülkede siyasi sonuç almaya yönelik bu 

“dolaylı tutumlar”ın bir savaş türü ve stratejisi bağlamında izi 

sürülmeksizin anlaşılması güçtür. Bu durumu açıklayan bir terim 

Holistik Operasyonlar adı altında ortaya konulabilir. 

Holistik çift anlam taşıyan bir terimdir. İlk anlamı eskiden beri bilinen 

bir metot, bir şifa yöntemini ifade etmektedir. Bedensel hastalıklar 

ancak “canlının kendi doğasındaki iyileşme potansiyelini harekete 

geçirerek beden tarafından tedavi edilebilir. Bünyede rahatsızlık 

yaratan “yerel” organlar olarak bünyenin diğer vasıtalarınca sisteme 

uygun hale getirilecektir. Aynı kültür havzasından gelmiş yerli ve milli 

pasaportları ile aynı bünyeye ait görünen insanların kendi ülkesi, 

sistemi ve insanlarına karşı kullanılması holistik bir eylemdir20. Diğer 

 
 
 
20 Homeopati Derneği, <http://www.organon-homeopati-dernegi.org/alternatif-tip/>, “Kâinatta var olan 

en küçük bir birim bile, yani bir bitkinin yaprağı, küçük bir kurtçuk, bir planet ya da kara delikler… 
Bunların tümü birbirleriyle bir ilişki ve iletişim halindeler. Hatta en küçük bir birimin üzerinde 
yapacağımız bir değişiklik, bütünü değiştirme potansiyeline ve gücüne de sahiptir.” 
<http://www.holistikakademi.com/default.asp?id=aritanblog&ids=20>, 06.06.2016. 
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yandan Yarger stratejik düşünmeyi bütünsellikle ve holistik düşünceyle 

ilişkilendirmektedir. Parçalara ve parçaların birbirleriyle ilişkilerine- 

geçmişte, şimdi ve öngörülen gelecekte birbirleri üzerindeki etkilerine- 

bakarak bunların bütünü oluşturmak için nasıl bir etkileşime 

girdiklerini anlamaya çalışır. “Bu holistik perspektif” stratejik 

çerçevede olup biten her şeyin ve stratejinin kendisinin sunduğu 

seçimlerin nasıl işlediğine dair kapsayıcı bilgi sahibi olmayı gerektirir. 

Stratejist uzun vadeli çıkarlar için, hızlı ve kısa vadeli çözümleri 

reddetmelidir (Yarger, 2006: 36, 66, 73-75). 

8. Terörizm 

Terörizmin bir savaş türü olarak stratejik eylemlerde ilgili taraf 

devletlerce açık veya örtülü olarak desteklenmesi yeni bir olgu değildir. 

ABD’nin “Küresel Liderliğini Sürdürmek: 21. Yüzyıl Savunma 

Öncelikleri” raporunda, ABD çıkarlarına karşı, Çin ve İran’dan bu 

yönde saldırıların beklendiği vurgulanmaktadır. Stratejik ağırlığın Asya 

Pasifik bölgesine kaydırılacağı belirtilen raporun ABD Kuvvetlerinin 

Temel Görevleri bölümünde: “Çin ve İran gibi devletler asimetrik 

araçların kullanımını sürdürerek, güç projeksiyonu kapasitemize karşı 

çıkmaya devam edeceklerdir, bunu yaparken de karmaşık silah 

sistemleri ve teknolojilerinin devlet dışı aktörlere yayılmasına yardımcı 

olmayı da sürdüreceklerdir” (The Secretary of Defence, Pentagon, 

2012: 7) öngörüsü yer almaktadır. Raporda ifade edilen asimetrik 

araçların devlet dışı aktörlere yayılması ifadesinden kastın gerilla 

grupları veya terörist organizasyonları olduğu açıktır. Bu tür 

yaklaşımlar hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunu etkilemede 



32 | Asimetrik Küreselleşme ve Şiddet, %1’in Postmodern Jeopolitiği ve Sera Etkisi 

önemli bir silahtır. Örneğin Reagan yönetimi, Nikaragua’da işbaşındaki 

Sandinista yönetimini devirmeye çalışan Kontraları birer özgürlük 

savaşçısı şeklinde tanımlayarak Kontralara yardım için Kongreye 

sunduğu tasarıyı daha kolay bir şekilde geçirebilme imkânına sahip 

olmuştur (Khan, 1987: 947). Stephens, ABD’nin Nikaragua’daki 

Sandinista yönetimine karşı mücadele eden Kontralara verdiği desteği 

terörizme verilen destek olarak nitelendirmektedir. ABD’nin 

gerçekleştirdiği askerî müdahaleler ve terörist rejimlere veya 

organizasyonlara verdiği destekle dünyanın pek çok bölgesini terörize 

ettiğini ileri sürmektedir. Stephens, Nikaragua olayının ABD’nin 

düşman olarak gördüğü yönetimleri devirerek yerine uygun gördüğü 

yönetimleri işbaşına getirme veya halkının desteğini alamayan 

yönetimleri işbaşında tutmaya yönelik politikalarının ne ilk ne de son 

örneği olduğunu belirterek, 1950’li yıllarda İran ve Guatemala, 1960’lı 

yıllarda Kongo, 1970’li yıllarda Doğu Timor ve Şili örneklerini 

vermektedir (Stephens, 2002: 920-922). Terörü bir savaş türü olarak 

benimseyen grupların Terörist veya Özgürlük Savaşçıları 

sınıflandırmasında stratejik çıkar ilişkisi rahatlıkla gözlenmektedir. 

(ABD ve ortaklarının Suriye’de PYD21 bağlantılı YPG’yi “ortak” ilan 

etmeleri vb.) 

 ABD II. Dünya savaşından sonra bizzat yürüttüğü beş konvansiyonel 

savaşta da başarısız olmuştur. Üçünde -Vietnam, Irak ve Afganistan- 

 
 
 
21 Demokratik Birlik Partisi - Suriye, Kürtçe: Partiya Yekîtiya Demokrat’ın kısaltmasıdır. PYD’nin Silahlı 

kanadı YPG plarak adlandırılmakta olup Halk Savunma Birlikleri’nin kısaltılmasıdır. 
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“yolun daha başındayken” tek taraflı olarak geri çekilmiştir (Kissinger, 

2016: 305, 315). Savaşın yükselen maliyeti ve saldırgan duruma 

düşmeme isteği, terörizmi, hedef devletten istenilen siyasi çıktıyı 

alamaya zorlayan politik bir araç haline getirmiştir. Terörizmin bu denli 

etkili olmasının arka planında “Devlet Destekli Terörizm” saptaması 

yatmakta ve stratejik bir tutumu işaret etmektedir. Bu durum bu alanı 

sosyal bilimler disiplinlerinden ziyade strateji ve güvenlik disiplinin 

doğrudan inceleme alanı haline getirmektedir. Saldırı tanımının 

üzerinde uzlaşamayan uluslararası hukuk tartışmalarının bunun viral ve 

müstehcen modeli terörizmi tanımlama sorunu üzerinde uzlaşması 

beklenmemelidir. Neticede ulusal düzeydeki tanımlamalar iç siyasi ve 

stratejik zeminde anlamlı ve gereklidir.  

Günümüzde savaşı ve terörizmi; hasmın ulaşmak istediği nihai 

jeopolitik resim odaklı, siyasi bir amaçla, devlet otoritesine veya 

devletlere karşı, devletin koruma güçlerinin ve sivillerin insani yaşam 

kaynaklarının hedef alındığı etki odaklı hareketler toplamı olarak 

bütünleştirebilir- hibritleştirebiliriz. 

Terörizm bir ideoloji, bir doktrin, hatta sistematik bir fikir değildir. 

Terörizm bir yöntem, taktik, strateji, bir bakıma da bir savaş biçimidir. 

Kupperman bu son noktaya özellikle işaret etmekte; terörizmin çeşitli 

şekillerde düşünülmesinin ilgi çekici olabileceğini, fakat bir savaş, 

biçimi olarak düşünülmesinin daha doğru ve yararlı olacağını 

belirterek, terörizmle klâsik askeri stratejilerin esaslarının birbirine 

uyduğunu söyleyerek isbetli bir analiz gerçekleştirmektedir. 

(Kupperman 1980:39). 
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Kentleşen Terörizm 

Yersiz yurtsuzlaştırılarak şehir varoşlarında sadaka ekonomisiyle 

hayatta tutulan bir zamanların üretici kitleleri göçmenler, çaresiz 

stratejilerin sürtünmesini yaşayan hükümetlere yük olduğu kadar tehdit 

teşkil etmeye başlamış, kentleşen savaşın insan kaynağını 

oluşturmuştur. Son elli yıllık dönemde, 175 milyondan fazla insanın 

kitlesel olarak göç ettiği bilinmektedir. Birleşmiş Milletler (BM) 

küresel göç verilerine göre, dünya üzerinde 232 milyon kişi-yani dünya 

nüfusunun %3,2’si uluslararası göçmenlerden oluşmaktadır22. Göçlerin 

ortaya çıkardığı Gecekondulaşma zamanımızın en önemli jeopolitik 

olayı olarak nitelendirilmektedir. Göçmenler ve yabancıların 

çevrelediği şehirler potansiyel olarak kaos unsurları barındırmaktadır. 

Başta ABD olmak üzere hegemonik mücadelenin yarattığı vekâlet 

savaşları, rejim değişiklikleri, tarımın 2001 yılından itibaren rekabete 

açılması sonucu topraklarından kopmaya başlayan milyarlarca 

köylünün yersiz yurtsuzlaşması, iklim değişikliği nedeniyle göç etmek 

zorunda kalan insanların oluşturduğu vektörel uzamlar son tahlilde 

Parenti’nin ifadesi ile “Felaketlerin Kesiştiği” bir yüzyıl tasvir 

edilmektedir (Parenti 2011 :40). 

 
 
 
22 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları, Yayın No:4, Pozitif Matbaa, Ankara, 2013, s. 5. 
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Şekil 1 Küresel Kentli Nüfusu Artışı 

 

Kaynak: United Nations Population Division (UNPD), Department of 

Economic and Social Affairs, World Urbanization Prospects The 2014 

Revision 

65 milyon kişiye ulaşan nüfusla mülteciler 2015 yılı sonu itibarıyla 

dünyanın beşinci büyük devleti, 21nci büyük milleti durumundadır. Bu 

nüfusun yarısı çocuktur. Türkiye dünyada en fazla sayıda göçmen 

barındıran ülke durumuna yükselmiştir (Türkiye- 2,5 Milyon, Pakistan- 

1,6 M. Lübnan- 1,1 M, İran- 979.400, Etiyopya- 736.100, Ürdün -  

664.100). Dünya ölçeğinde yerinden edilmiş kişi sayıları bakımından; 

Kolombiya- 6,9 M. Suriye- 6,6 M. Irak- 4,4 M. Sudan- 3,2 M. Yemen- 

2,5, Nijerya- 2,2 kişi ile ilk sıralardadır (UNHRC 2015). 

Bir stratejik tercih olarak terörizm, nüfus yerleşimi ve mekandaki 

değişime uyum sağlayarak kentleşmiş ve insan kaynaklarını geliştirme 

ortamı bulmuştur. 

Kentleşen terörizmin özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür: 

- Halk desteği elzem değildir. 
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- Üs bölgesi ihtiyacı yoktur. 

- Merkezi kontrol gerektirmez. 

- Lojistik ve iletişim sorunu yoktur. 

- “Beton ormanında” fark edilmek daha zordur. 

- Hedef kitle sıkıntısı yoktur, sansasyonel niteliği ve eylemin 

manşet değeri yüksek, maliyeti düşüktür. 

- Halk potansiyel rehinedir. 

- Halk kolay kitlesel hedef olmasının yanısıra canlı kalkan olarak 

kullanılabilmektedir (Ergün 2018, s. 130). 

 

9. Yayılan Eşitsizlik ve Kara Ekonomi (Schattenwirtschaft) 

OECD kayıtları tutulmaya başladığından bu yana en yüksek gelir 

eşitsizliğine ulaşılmış bulunulmaktadır. Gini katsayısı çerçevesinde 

ABD, 2014 yılı itibarıyla eşitsizlik seviyesi açısında İran ve 

Türkiye’nin biraz daha üzerindedir. (2021 raporunda 2018 verileri baz 

alınarak; Türkiye 41.9, ABD 41.1). 2015 yılında açıklanan OECD 

raporunda ABD dünya dördüncüsü olmuş durumdadır. 2021 raporunda 

eşitsizliğin artış göstermiştir. ABD’nin takipçisi ve Yönetişim 

mucitlerinin diğer vatanı İngiltere’de de durum farklı değildir (2021 

raporu 41.1/34.8). İngiltere’de eşitsizliğin Victoria dönemine yaklaştığı 

tespit edilmiştir (UK High Pay Commision, 2012). Türkiye’de ise 

nüfusun %14,4’ü yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır (World Bank 

2021). Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2015 bütçesi sunum 

kitapçığına göre nüfusun yüzde 40’ı muhtaçlar kategorisinde yer 

almaktaydı (T24 Haber, 2015).  
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Türkiye, gelir eşitsizliği/adaletsizliği itibarıyla Avrupa ülkeleri arasında 

birinci (AB ortalaması %30,5) konuma yükselmiştir (Eurostat 2014). 

OECD 2019 gelir eşitsizliği raporuna göre ise 41.9’luk Gini katsayı ile 

gelir adaletsizliğinde OECD ülkeleri içerisinde üçüncü, %28,5 oranıyla 

genç nüfusu yoksulluk içerisinde bulunan ülkeler arasında birinci sırada 

yer almaktadır (OECD 2014). Türkiye’de en zengin %10 ile en yoksul 

10 % arasındaki gelir farkı ise 15,2 kata, OECD 2016 raporunda S80/ 

S20 oranı 7.6 ulaşmış durumdadır (OECD, Income Distribution and 

Poverty, 2015, 2016). Bu veriler Türkiye’de sosyal ve siyasi kriz 

tehdidinin ikazını vermektedir. 

Şekil 2 Gelir Eşitsizliği 

 

 

Kaynak: http://www.oecd.org/social/income-distribution-

database.htm 
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Şekil 3 Türkiye Üstgelir Dağılımı 

 

Şekil 4   2021 Dünya Bankası Raporu Gelir Eşitsizliği (Gini) 
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ABD’de bugün her altı kişiden biri yoksulluk sınırının içinde 

yaşamaktadır (%16) (2009’da 43,6 milyon, 2010’da 46,2 milyona 

yükselmiştir) ve devletten gıda yardımına ihtiyaç duyanların oranı 1/7 

(%14) olmuştur. Finans sektörü sadece kendi ülkesindeki insanların 

servetlerine el koyma üzerinden servet artışlarını gerçekleştirmemek-

tedir. Elde edilen gelir %90’lık alt kesimin refah seviyesine katkıda 

bulunmayıp bilakis düşürmekte, GSYİH rakamlarını çarpıtmaktadır. 

Bu gelirin toplandığı kesim hegemonyanın da çekirdek sınıfını 

oluşturan bir azınlığı işaret etmektedir. Stiglitz bu veriler bağlamında 

2011 yılında Wall Street’ten (Occupy Wall Street) Kahire’ye, 

İspanya’dan Yunanistan’a dünyayı sarsan halk hareketleri analizinde 

adaletin, evrensel değerlerinin aksi yöndeki söylemlere rağmen, küçük 

bir azınlığın açgözlülüğüne kurban edildiğine vurgu yapmakta, bu 

protesto eylemlerinin beklendiğini ancak neden geç kaldığını 

sorgulamaktadır. ABD’de, en zengin %1’lik kesim 2009’a kıyasla 

2010’da yaratılan ilave gelirin %93’üne sahip olmuştur. Yine bu 

kesimin 1979-2007 yılları arasında vergi sonrası gelirinin %273 artmış 

olmasına karşılık, 1981-2011 döneminde ekonomik büyüme önceki 30 

yıldan daha düşüktür. Stiglitz son otuz yıl içerisinde (Yönetişim ve 

kamu harcamalarının azaltılmasının dayatıldığı dönem) düşük 

ücretlilerin ücretlerinde sadece %15 oranında bir artış yaşanırken, en 

zengin %1’lik kesimin nerdeyse %150, bu kesim içerisindeki %0,1’in 

ise %300’ün üzerinde bir gelir artışı sağladığına dikkat çekmektedir. 

%1’lik kesimin, kendilerine başlangıçta fırsatlar sunmuş olan bu fırsat 

eşitliği sistemini ve kamusal düzeni, getirilerini elde tutmak için 

yıkmaya da razı olabilmelerinden endişe etmektedir. Dünyada siyasal 
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ve ekonomik sistemin ürünü olan “eşitsizlik” sorunu her iki sistemin de 

iyi çalışmadığını göstermektedir (Stiglitz, 2014: 24, 46-49, 63-66, 74). 

Aynı tespitleri paylaşan Mann ve Hall, “Ronald Reagan’dan başlayan 

ve Oğul Bush ile devam eden saldırgan muhafazakâr-neoliberal” 

dönemde ABD’nde eşitsizliğin çok büyüdüğünü belirterek aynı 

manzaranın Britanya’da da gözlendiğini öne sürmektedir (2014: 148, 

88). 

ABD yönetimleri ekonomik faturayı küresel sisteme ödetme 

çabasındadır. Endişe edilecek konu sadece sistemin çökmesi değil, eko 

ve biyo sistemin bir avuç azınlığın çıkarlarına kurban edilmesi, karşı 

çıkışların bir şekilde (holistik veya dışsal) şiddetle bastırılması bunun 

da öfke ve karşı şiddeti doğurmasıdır. Bu paralelde 1980’lerden itibaren 

devletin piyasaları düzenleyici rolünün kaldırılmasından 

(deregülasyon) sonraki otuz yıl boyunca sayısız kriz ortaya çıkmıştır 

(Stiglitz, 2014: 75, 85). Uluslararası arenada ABD cömert bir 

hegemondan yağmacı bir hegemona dönüşmeye başlamış (Conybeare, 

1985: 5-22), 1985 yılında ABD ticaret açığı 150 milyar dolara ulaşmış, 

“imkânsızı başararak” tüm ticaret ortakları ile işlemlerinde açık 

vermiştir (Gilpin, 2013: 240). 

1980 yılında aşırı borçlanan gelişmekte olan ülkelerle yapılan borç ve 

alacak müzakereleri sonunda alacaklı ülkelerin güçlü desteğiyle 

IMF’nin ticari bankalar ve uluslararası finans sistemi üzerinde 

uluslararası denetim hakkı elde etmesi ile yeni bir döneme girilmiştir. 

Ekonominin diğer alanlarına hizmet etmesi gereken finans sektörü 

iktisadi iktidarın sahibi olmuştur. 
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Finans ve hizmet sektörleri ile birlikte ABD milli hasılasını %70’ini 

oluşturan ve sübvansiyon ve desteklenerek ihracat fazlası veren tarım 

sektörüne diğer ülke ekonomilerinin açılmasını gerektirmektedir. 

Hizmet sektörü (finans, iletişim ve bilgi işlem) ülkelerin stratejik 

sektörlerine ve kültürel değerlerine tehdit içeriği taşımaktadır. Hizmet 

sektörü alt yapı sanayileri olup genel kontrolü ve kamusal alanı 

etkilemektedir ve “devlet” engelinin kaldırılmasını gerektirmektedir. 

Nitekim zirai sektörünü koruma kararlılığındaki Japonya bu duruma 

halen muhalefet etmektedir. .Bu kapsamda “devlet” engelinin 

kaldırılması ve deregülasyon Yönetişim’in ana temasını oluştururken, 

bu durum güvenlik ve demokrasi açığı23 yaratmaktadır. Gelişmekte 

olan ülkelerde devlet teşvik ve desteğini kaybeden/yasaklamalara 

maruz kalan tarım sektörü, devlet destekli ABD tarım ürünleri ile 

rekabet edememiş, milyonlarca çiftçi mal varlıklarını kaybetmiştir. 

Ay’ın da belirttiği gibi devletin gelir dağılımda adaletin sağlanması için 

ekonomiye yeniden dağıtım politikası ya da ikincil dağılım yoluyla 

müdahale etmesi gerekmektedir. Üretim faktörlerinin millî gelirden 

almış olduğu paylar piyasa ekonomisine bırakıldığında tam rekabet 

şartları bulunmadığı için aksak rekabet şartlarında altında marjinal 

verimliliğin altında yani adaletsiz gerçekleşmektedir. İşte devlet, aksak 

rekabet şartlarında bazı üretim faktörlerinin lehine bazılarının aleyhine 

adaletsiz olarak gerçekleşen bu paylaşıma yeniden/ikincil dağılım 

 
 
 
23 Democracy deficit: İktidarın, egemen uluslardan ulus ötesi kurumlarına geçmesiyle oluşan meşruiyet 

kaybını ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Robert A. Dahl’a göre “Uluslararası örgütler demokratik 
olamazlar”. Aktaran: S. Bayramoğlu (2010), Yönetişim Zihniyeti, İstanbul: İletişim, 241. 
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yoluyla düzeltmeye çalışır (Ay, 2014: 75-77). Devletin uluslararası 

anlaşmalar yoluyla elinin bağlandığı bu noktada halk da çaresiz 

kalmaktadır. 

Peter Locke’a göre parçalanan devletlerde ekonomik yapılar üç sahada 

şekillenmektedir. Devletler sürmekte olan küreselleşme sebebiyle 

gümrük gelirlerinden mahrum kalmaktadır. Bu durum devletlerin 

ekonomik sektörlerdeki düzenleyici maddi güçlerini kaybetmelerine 

sebebiyet vermekte ve ekonomik rekabete dayanamamaktadırlar. Bu 

bağlamda sürecin gelişmekte olan ülkelerin aleyhinde olduğunu ifade 

eden Stiglitz de “Serbest Ticaret Anlaşmaları”nı “sözde serbest” olarak 

nitelendirmektedir. “Bu anlaşmalar serbest olsalardı her iki tarafın da 

tarifeleri ve tarife dışı engelleri ve sübvansiyonları kaldırdığını 

açıklayan birkaç sayfadan oluşmaları gerekirdi” (2014: 118) 

demektedir ve bunların yüzlerce sayfayı bulan “yöneltilmiş ticaret 

anlaşmaları” olduğunu ifade etmektedir. Lehine olanaklar sağlanan 

küresel sermaye bir müddet sonra devletin içini boşaltmaktadır. 

Devletlerin küresel finans piyasalarına yüksek ölçüde bağlılık 

nedeniyle üretim yeteneklerini de kaybettiğini ifade eden Locke bu 

durumun ulus üstü dünya genelinden farklı bir Mal ticareti ağı 

oluşturduğunu gündeme taşımaktadır. Örnek olarak da Afrika’da mal 

ticaretinin yarıdan fazlasının devlet düzenlemesi olmaksızın 

gerçekleştiğini öne sürmektedir. 

“…devlet korumasında olmayan alanlardaki ekonomik döngü 

bölüşülmekte, bu meyanda bölgesel güvenlik illegal özel 

aktörlerce sağlanmaktadır. Bu durumda otonom ve gayri resmi 
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alanlarda şiddet devlet tekelinden çıkmaktadır. Güçlenen 

kriminalleşme ile resmi iktisadi ağın dışında yeni bir saha 

oluşmaktadır. Kara Ekonomi/ Yeraltı Ekonomisi 

(Schattenwirtschaft). Bu uyuşturucu ticaretinden devlet kontrolü 

dışındaki değerli kaynakların, sonuçta illegal malların ticareti 

olarak betimlenmektedir. Böylece şiddet ekonomisinin finansal 

kaynakları da oluşmaktadır. Kriminal savaş ekonomilerinin 

küresel ekonomik alana ulaşmasından sonra da çatışan tarafların 

savaşı sürdürmesi için gerekli kaynakları elde etmesi zor 

olmamaktadır.” (Lock 2003: 109). 

10. Şiddet Ticareti / Şiddetin-Savaşın Özelleştirilmesi 

Asimetrik araçlar ve devlet dışı aktörlerin kullanılacağı, buna karşı 

müdahalelerde re-simetrik olarak teşkil edilmiş askeri birliklerin (Özel 

Kuvvetler gibi), özel askeri şirketlerin (ÖAŞ) ve güvenlik/istihbarat 

firmalarının mukabelede bulunacağı yeni nesil bir savaş çağımızı 

şekillendirmektedir. Devlet dışı şiddetin bir şekli olan terörizme 

reaksiyon olarak, bu devlet dışı alanda özelleştirmenin doğal olduğu, 

devletin şiddet tekelini elinde bulundurması durumunun değişerek artık 

toplumsallaştığı savunulmaktadır (Creveld, 1999: 169, 400-405). 

RESET verilerinde her yıl dünya genelinde ortalama 740.000 kişi 

doğrudan veya dolaylı olarak silahlı şiddet nedeniyle ölürken kamuoyu 

gözünden kaçırılmakla birlikte yine her yıl 45-60 milyar dolarlık resmi 

silah satışı yapıldığı belirtilmektedir. Son yıllarda askeri harcamalarda 

ise dünya genelinde 1,2 trilyon $’lık yıllık artış gerçekleşmiştir. SIPRI 

(Stockholm International Peace Research Institute) tahminlerine göre 
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ise yıllık 45 milyar $’lık silah satışının 2/3’lük oranı gelişmekte olan 

ülkelere yapılmaktadır. Silah satışlarının %76’sı BM Güvenlik 

Konseyi’nin beş daimî üyesi tarafından gerçekleştirilmektedir (ABD, 

Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin) (SIPRI, 2020) Bu beş ihracatçıdan 

Fransa'nın ihracatı en yüksek oranda (yüzde 72) artarken, Rusya'nın 

silah ihracatı düşmüştür (SIPRI 2020 Tablo 9.1).  

En büyük 100 silah üreticisi firmanın (Top 100'ün) silah satışları 

2018'de toplam 420 milyar dolar oldu ve bu rakam 2017'ye kıyasla 

yüzde 4,6 ve 2002'ye göre yüzde 47 artış göstermektedir. Büyük 

silahların uluslararası transfer hacmi 2010-14 ve 2015-19 yılları 

arasında yüzde 5,5 oranında artarak soğuk savaşın sona erdiği günden 

bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 

İlk beş silah ithalatçısı -Suudi Arabistan, Hindistan, Mısır, Avustralya 

ve Çin- 2015-19'daki toplam silah ithalatı hacminin yüzde 36'sını 

oluşturmaktadır (SIPRI 2020, Tablo 9.5, 9.6) 

Konvansiyonel alanda hafif silah, hafif silah parçaları, aksesuar ve 

mühimmatın yasal yollarla uluslararası satışının yıllık değerinin ise en 

az 8,5 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Bu güne kadar 

Afganistan, Irak ve Somali’de 80.000 hafif ve küçük silah ele 

geçirilmiştir. Bunların büyük bölümü Sovyet (Rusya) ve Çin tarzı 

Kalaşnikof tipi silahlardır (The Small Arms Survey, 2012). 

Orta Doğu coğrafyasında mezhepsel söylem (Şii tehdidi) ve çatışmalar, 

başta ABD olmak üzere silah ihracatçısı ülkelerin Soğuk Savaş sonrası 

krize giren savunma endüstrilerine hayat suyu sağlamıştır. Sadece 
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ABD, 2009 yılında Suudi Arabistan’a tarihindeki en büyük silah satışını 

(60 milyar $) gerçekleştirmiştir. Bu satışın ABD’nin neredeyse 

tamamında (44 eyaletinde) 600’ü aşkın tedarikçi firmayı doğrudan 

etkileyeceği, ekonomiye de yılda ortalama 3,5 milyar dolarlık bir katkı 

sağlayacağı tahmin edilmektedir (Özkan, 2012). Almanya’dan 

Finlandiya’ya birçok ülke yüklü silah siparişleri almıştır. 

Ortamın değişmesi ile savaş da görüntü değiştirirken güç mücadelesi 

sürdükçe silahsız ve şiddetsiz bir dünya, bir yanılsama olarak 

nitelendirilmektedir (Röportaj: Brück, 2013). Şiddet, stratejik 

yaratıcılık ve siyasi rasyonalite üçlemesinden oluşan savaşa bu üçleme 

hali hazırdaki politik, sosyal ve ekonomik ilişkilere uygun karakter 

vermektedir. Bu bağlamda 1945’ten sonra meydana gelen savaşların 

ancak 1/3’ü klasik anlamda devletlerarası savaş niteliği göstermektedir. 

20. yüzyılın başından itibaren savaş eylemleri kapsamında ölen ve 

yaralananların %90’ı savaşçı, %10’u siviller iken çağın sonunda bu 

oranın tersine döndüğü (Münkler, 2003) göz önüne alındığında 

siyasetin başka vasıtalarla devamı olan savaşın karakteri değişmiştir. 

Neoliberal küreselleşmenin hâkim olduğu tüm ekonomik alanlardaki 

güçlü özelleştirme dalgasının etkisiyle neoliberalizmin yarattığı neo 

emperyalizm, şiddet ve savaş yönetimini de özelleştirmektedir. 

Özelleştirme şiddet ve güvenlik alanlarındaki devlet yetkisine 

uzanmıştır (Sturn, 2005). Clausewitz’in savaşın dönüşümü teorisindeki 

“politikanın başka vasıtalarla devamı” ifadesinin, “savaş, ekonominin 

daha verimli vasıtalarla sürdürülmesidir” (Hakami, 2006) savına 

dönüşümü gözlenmektedir. 
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Savaş yönetimi sadece devletlerin tekelinde olduğu ve devletin savaş 

hakkına sahip görüldüğü 16 ve 17. yüzyıl Avrupa’sından önce, İtalyan 

Condottieri örneğinde olduğu gibi askeri iş gücü belirli görev ve 

sürelerle sınırlı olmak üzere krallıklar ve devletlere satılmaktaydı. 

Ancak giderlerinin karşılanamaması ve teknolojik maliyetlerin artışı ile 

birlikte sermayenin amortismanı mantığı, bu alanın kontrolünü devlete 

bırakmıştır. Çünkü savaş artık sermayeyi amorti edememiştir. 20. 

yüzyılın son on yılında savaşlarda gözlenen köklü değişim çatışanların 

bir bölümü için savaşı ucuzlatırken, diğer bölümü için daha pahalı hale 

getirmiştir. Pahalılaşmada hassas silah sistemlerinin olduğu kadar 

özelleştirmenin (her alanda olduğu gibi) payı büyüktür. ABD’nin Irak 

işgali döneminde yapılan bir araştırmada, bir Yeşil Bereli için ABD 

bütçesine 18 aylık eğitim kursunun maliyeti 257.000 dolardır. Özel 

Askeri Şirketler (ÖAŞ) bu personele önceki ücretin en az üç katı maaş 

ödemektedir. Bu aynı zamanda, özel eğitime sahip askerlerin sayısının, 

resmi orduların saflarından ÖAŞ'lerin saflarına geçişine yol açmaktadır 

(Bellinzona 2004). Daha sonra bu hizmet ABD Ordusuna daha pahalı 

satılarak Ordu çift yönlü zarara uğratılmaktadır. 

Devlet dışı örgütlerin “Yeni savaşlar”ı büyük askeri donanım ve düzenli 

birliklerle yapılmamaktadır. Alelacele toplanan savaşçılar ve ucuz 

silahlar: otomatik tüfekler, hafif roketler, Pick-up arabalar yeterli 

olmaktadır (Münkler, 2003). Her şeyden önce savaş lordları ve milis 

liderleri savaşı kendi bütçelerinden finanse etmemektedir. Savaş 

Baronları sadece kendilerini ve takipçilerini zenginleştirmekle 

ilgilenmekte ve sonunda geriye ne kalacağını düşünmemektedirler. 
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Burada slogan “kazancın şahsileştirilmesi ve kayıpların 

sosyalleştirilmesi” olarak özetlenebilir. Diğerleri için durumu özel 

askeri şirketler bahsinde göreceğiz. 

Savaş savaşla beslenir ve tekrar bir iş sahası çıkar. Savaş tekrar bir iş 

kolu ve geçim sahası haline gelmiştir. İç savaş ekonomilerinin OECD 

dünyasının barış ekonomisiyle birbirine bağlanması büyük önem 

taşımakta ve bir şekilde de bağlantı sağlanmaktadır. IŞİD’in mali 

finansmanının kaynakların bombalanması suretiyle engellenmeye 

çalışılması bunu doğrulamaktadır. Doğal kaynakların ve illegal 

malların ticareti, bunun yanı sıra kuzeyin yardımlarının ticareti, iç 

savaşların neden bu kadar uzun sürdüğüne bir açıklama getirmektedir 

(Somali, Kongo, Afganistan, Münkler, 2003). 

11. Özelleşen Şiddet Sahasının Devlet Dışı Yeni Aktörleri 

Silaha sahip olup da hedeflerini gerçekleştirmek için silahları 

kullanmak isteyen gruplar: devletin resmi organlarına (polis, düzenli 

ordu ve devlete tabi özel güçler gibi) tâbi olmamaları nedeniyle “devlet 

dışı silahlı aktörler” olarak sınıflandırılırlar. Bunların örneği sokak 

çeteleri, milisler, kabile önderleri, savaş baronları, teröristler, mafya 

yapılanmaları, özel güvenlik şirketleri ve lejyonerlerdir (Schneckener, 

2006: Tablo: 2-1). 

“Yeni Devlet Dışı Aktörler” ise kendilerine has kaynaklara sahip olan, 

farklı bir kimlik ortaya koyan, parçası olduğu devletin dış 

politikasından farklı bir dış politika takip eden ve dış politik konularda 

farklı birçok özellikler gösteren örgütler ya da gruplardır. 
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Topraklarında faaliyet gösterdiği devletin finansal yapılarından tam ya 

da büyük ölçüde bağımsızlık göstermektedirler. Batılı çalışmalarda bu 

yeni nesil aktörler grubu; Silahlı Devlet Dışı Aktörler (Armed Non-

State Actors ANSA), Şiddet Yanlısı Devlet Dışı Aktörler (Violent Non-

State Actors- VNSAs), Terörist Gruplar (Phil, 2013: 81), İslami 

Hareketler, Dini Aktörler, Çok Kimlikli Aktörler (Identitary Actors) 

gibi isimlerle de tanımlamaktadır. 

Devlet Dışı Aktörlerin diğer kutbunda yer alan Özel Askeri ve Güvenlik 

Şirketlerinin (ÖAŞ) doğuşu ve yükselmesi SSCB’nin çöküş dönemini 

takip eden sürece denk gelmektedir. SSCB’nin dağılması ile birlikte 

birçok ülke askeri hizmet zorunluluğu ve muvazzaf personel 

miktarlarında indirime gitmiş ve birçok hizmet özel sektöre 

kaydırılmıştır. Bu durum “görünürde” askeri harcamaları büyük ölçüde 

düşürmüştür. (1987-2007, arasında bütçe içerisindeki payları Rusya da 

%14,5’tan 3,5’e (1/5’e yakın bir oran), ABD’de %5,5’ten %4’e, 

İngiltere %4’ten %2,4’e). Ancak realitede durum farklıdır. Başkan 

Bush gerekçeleri inandırıcılığını çoktan yitiren Irak Savaşı ile birlikte 

481,4 milyar $ olan 2008 ABD savunma bütçesine 716,5 milyar $ ilave 

etmiş ve 1 trilyon $ seviyelerine çıkarmıştır (Liebig 2007). Bu savaşın 

3 trilyon doları bulduğu ve bu paranın askeri endüstriyel kompleksin 

kasalarını doldurduğuna ilişkin ciddi iddia ve araştırmalar mevcuttur24. 

 
 
 
24 Ayrıntılı bir inceleme Joseph E. Stiglitz ve Linda J. Bilmes’in “Üç Trilyon Dolarlık Savaş-Irak 

Savaşının Gerçek Maliyeti” Ankara, ODTÜ, 2009 kitabında yer almaktadır. 
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ABD, Irak ve Afganistan savaşlarında kara birliklerinin sayısının İran 

veya Kuzey Kore’ye karşı icra edilebilecek bir harekâtta yetersiz 

kaldığının (Amerikan Ordusu, ihtiyatları, National Guard dâhil) 

görülmesi de bu şirketlerin çoğalmasında bir başka gerekçeyi 

oluşturmaktadır. Paralı askerlere ihtiyaç vardır. Ağır silah ve modern 

teçhizatla donatılmış ÖAŞ’ler savaş alanında görevlerini kendi 

hiyerarşik komuta zinciri içerisinde mümkün olduğunca hareket 

serbestisi içinde yerine getirebilmektedirler (Truppendienst, 2008). 

ABD yönetimi açısından konunun diğer bir yönünü insan hakları 

ihlallerinin yol açacağı hukuki sorumluluktan kurtulma ihtiyacı ve 

asker kayıplarının yol açacağı kamuoyu tepkisinin azaltılması 

oluşturmaktadır. Özellikle ABD’de halkın bir çatışmada askeri 

kuvvetlerin kullanılmasını desteklemediği durumlarda ÖAŞ’lerin 

kullanılması için kongre ve parlamento onayına ihtiyaç 

bulunmamaktadır. Özel AŞ çalışanlarına firmalarının devlet ile yaptığı 

anlaşmalara bağlı olarak ABD mahkemelerinde görev cürümleri 

nedeniyle dava açılmayabilmektedir. 

12. Özel Askeri ve Güvenlik Şirketleri (ÖAŞ) - Paralı Askerliğin 
Yeniden Yükselişi 

ABD’nin ilk ÖAŞ uygulaması Kolombiya’da test edilmiştir. 1999-2005 

yılları arasında ABD ve Kolombiya Hükümetleri Kolombiya’nın 

uyuşturucu devleti olmasını önleme planı çerçevesinde anlaşmışlar ve 

ilk ÖAŞ, ABD Birliklerinin yanında operasyonlara katılmıştır. 

Görevleri Koka üretim alanlarının tahribi ve Kolombiya güçlerinin 

desteklenmesi olmuştur. Özel Askeri firmaların varlığı, Irak’ta daha da 



50 | Asimetrik Küreselleşme ve Şiddet, %1’in Postmodern Jeopolitiği ve Sera Etkisi 

çoğalmıştır. Değişik kaynaklara göre 120.000 muvazzaf ABD askerine 

karşılık bu firmaların 170.000 çalışanı görev almıştır. Bunun yanı sıra 

güvenlik elemanı olarak ve sivil yeniden yapılandırma faaliyetlerinde 

40.000 firma memuru faaliyet göstermiş, bunlar diğer Orta Doğu 

üslerinde de konuşlanmıştır. 1991 yılında ilk Irak savaşında 1/100 olan 

ÖAŞ/Düzenli asker oranı, İkinci Irak savaşında 1/10’a ulaşmış 2009 

yılında düzenli asker sayısını geçmiştir. 2009 yılında ABD Savunma 

Bakanlığı özel asker sayısının Afganistan’da mevcut askerlerin 

%57’sini oluşturduğunu açıklamıştır (ARTE Tv, 2010). Human Rights 

First’ün “biten dokunulmazlık kültürü” gibi anlamlı bir başlık 

kullandığı raporuna göre Irak’ta görev alan özel /sözleşmeli personel 

sayısı 180.000’e ulaşmıştır (2008. 2). 

29.07. 2004 yılında açıklanan ABD Kamu Bütünlüğü Merkezi raporuna 

göre ABD hükümeti Irak’ta faaliyet gösteren 150 ÖAŞ’e 47 milyar $ 

ödeme yapmıştır. (Azzellini: 2004). Orduların kendi eğitip ÖAŞ’lere 

transfer olan askerlerinden aynı hizmeti kat be kat fazla ücretle takrar 

satın almakta, bu arada bilgi ve tecrübe kaybına uğramaktadırlar. 2008 

yılı araştırmalarına göre Irak’ta 100’den fazla ÖAŞ mevcut olup 

firmalar ağırlıklı olarak ABD, İngiliz, Avustralya ve Güney Afrika 

menşeilidir (Truppendienst, 2008). Görevleri, Yeşil Bölge kontrol 

noktalarını oluşturmak, BM tesislerini, ABD direnek noktalarını 

yönetmek, lojistik yönetim, kongre üyeleri ve diplomatlara koruma 

hizmeti vermek, yol-hava sahası silahlı devriye hizmeti vermek, 

stratejik danışmanlık, eğitim, özel harekât gibi birçok faaliyeti içine 

almaktadır. 
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Mart 2003'teki işgal sırasında, Körfez'deki savaş gemilerinde bulunan 

son derece gelişmiş silah sistemlerinin çoğu, Predator insansız hava 

araçları, Global Hawks ve B-2 gizli bombardıman uçaklarının silah 

sistemleri gibi dört farklı ÖAŞ'den uzmanlar tarafından çalıştırıldığı 

öne sürülmektedir (Traynor 2003). Birçok taşerondan en ünlüsü olan 

Halliburton'un Irak savaşı bağlamındaki çeşitli hizmetleri için sipariş 

hacmi 1,7 milyar ABD dolarıdır. Bunun 710 milyon doları petrol 

üretiminin bakım ve işletmesine aittir. Türkiye, Ürdün ve Kuveyt'te 

Halliburton ABD Ordusu için konaklama ve lojistik ile de ilgilenmekte 

ve karşılığında 390 milyon Amerikan Doları almaktadır. Yan kuruluş 

Kellogg, Brown & Root, yeniden yapılanma önlemleri için 170 milyon 

dolar ve savaş esiri kamplarının inşası için 28 milyon dolar almıştır. 

Ancak Kellogg Brown & Root (KBR) ayrıca ABD Ordusu personeli 

için konaklama ve ulaşım (269 milyon dolar) sağlamakta ve iddia edilen 

kitle imha silahlarını (40 milyon dolar) arayan ekiplere de lojistik 

destek sağlamıştır (Langhans 2004). Halliburton, Güney Amerika 

şubesi Halliburton Latinoámerica aracılığıyla örneğin Kolombiya'da 

Irak için reklam yapmaktadır. Irak’a gönderilen savaş tecrübesi olan ve 

ABD tarafından eğitilmiş Kolombiyalılara ayda 7.000 ABD doları artı 

hayat sigortası, altı ayda bir yenilenebilir bir yıllık sözleşmeler ve her 

üç ayda bir istedikleri Avrupa şehrinde kısa bir tatil sunulmaktadır. (El 

Tiempo 2004) 

İngiliz paralı asker şirketlerinden Janusian yöneticisi Irak'ın işgalinden 

bu yana cirolarının 320 milyon dolardan 1,8 milyar dolara yükseldiğini 

ifade etmektedir. Örneğin, ABD'nin Afganistan'a saldırısından önce 
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sadece iki çalışanı olan Global Risk Strategies’in bugün obje ve kişisel 

güvenlik alanında 1.000'den fazla çalışanı bulunmakta ve şirketin 

Londra, Washington, Johannesburg, Bağdat, Kabil, İslamabad, Dubai, 

Hong Kong ve Suva (Fiji)’da büroları bulunmaktadır (Fisk &Severin 

2004). 

ABD İstihbarat Topluluğunun 2021 Yıllık Tehdit Değerlendirmesi 

sonucuna göre, “Kremlin'e yakın Rus oligarkları tarafından yönetilen 

özel askeri ve güvenlik şirketleri, Moskova'nın askeri erişimini düşük 

maliyetle genişleterek, Rusya'nın müdahalesini reddetmesine ve savaş 

alanındaki kayıplardan kaçınmasına imkân sağlamaktadır (Office of the 

Director of National Intelligence -Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi 

2021) 

Moskova da hedef alanlarda çok sayıda konvansiyonel Rus askerini 

konuşlandırmak yerine, etkisini genişletmek, ortakların ve 

müttefiklerin kapasitesini geliştirmek ve ekonomik kazanımları 

güvence altına almak için özel harekât kuvvetleri, istihbarat birimleri, 

ÖAŞ'ler ve diğer hükümet ve sivil toplum kuruluşlarından 

yararlanmaktadır. Rusya 2015'ten başlayarak bir dış politika aracı 

olarak ÖAŞ kullanımını artırmıştır. Stratejik ve Uluslararası 

Araştırmalar Merkezi (CSIS) Rusya'nın düzensiz yollarla nüfuzunu 

artırmak için özel askeri şirketleri (PMC-ÖAŞ) artan kullanımını 

mercek altına almıştır. Rapora göre son yıllarda Moskova, ÖAŞ'lerin 

denizaşırı kullanımını Ukrayna, Suriye, Libya, Sudan, Orta Afrika 

Cumhuriyeti, Madagaskar ve Mozambik gibi ülkelere kadar 

genişetmiştir. ChVK Wagner gibi örgütler - daha çok Wagner Grubu 
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olarak bilinirler - Moskova'nın çıkarlarını ilerletmek için muharebe 

operasyonları, istihbarat toplama ve analizi, koruyucu hizmetler, 

eğitim, site güvenliği, bilgi operasyonları ve propaganda faaliyetlerinde 

yer almaktadırlar. Wagner Grubu gibi faaliyet gösteren ÖAŞ'lerin çoğu, 

Kremlin, Savunma Bakanlığı (özellikle Ana İstihbarat Direktörlüğü 

veya GRU), Dış İstihbarat Servisi (SVR) ve Federal Güvenlik Servisi 

(FSB) dahil olmak üzere Rus hükümetiyle sık sık işbirliği yaptığı ve 

çeşitli savaş, paramiliter, güvenlik ve istihbarat görevlerini yerine 

getirdiği öne sürülmektedir. Ancak, bu ÖAŞ'lerin çoğu operasyonel 

zarar ve insan hakları ihlalleri de dahil olmak üzere kötü bir sicile sahip 

olduğu ve güvenlik açıklarından yararlandıkları belirtilmektedir (CSIS-

2021). 

Stratejik İstihbarat temini askeri/güvenlik görevler kapsamında olmakla 

birlikte, Strafor, Carlyle, Hakluyt gibi şirketlerde amacı ve hedef kitlesi 

değişmekte, ülke siyasi yapılanma hareketlerinden iktisadi özelleştirme 

gibi alanlara kaymaktadır. Bu konu Wikileaks belgelerinde Türkiye için 

de söz konusu edilmiş, bazı gazeteci ve danışmanların adı geçmiştir. 

2013 yılında Almanya CDU-Milletvekili Michael Fuchs’un uzun 

süredir MI6-bağlantılı Firma “Hakluyt & Company”ye “danışmanlık” 

yaptığının ortaya çıkması (Reyher & Fuchs, 2003) ile gözler devletlerin 

resmi istihbarat örgütlerinin uluslararası kartellerin kurduğu istihbarat 

şirketleri ile işbirliğine çevrilmiştir. Harekâtın yanı sıra istihbarat alanı 

da özelleşmekte devletin yetkileri özel şirketlerce kullanılmaktadır. 

Siber casusluk alanında gelinen son noktayı Şubat 2015 itibarıyla Rus 

IT Caspersky firması açıklamıştır. Laboratuvarlarında deşifre edilen 
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yeni nesil casus programın şu ana kadar yaklaşık 30 ülkede aktive 

olduğu ortaya çıkmıştır. Piyasaya liderlerinden Western Digital, 

Seagate, Toshiba ve Samsung sabit disklerinde tespit edilen programın, 

en fazla yayıldığı ülkelerin başında İran, Rusya, Pakistan, Afganistan, 

Çin, Mali, Suriye, Yemen ve Arjantin gelmektedir. Program enerji ve 

medya şirketleri, banka işlemcileri ve askeri kanallara sızmış 

bulunmaktadır. Bu programın, enerji ve su şebekelerinin yanı sıra, 

havaalanları, fabrikalar ve finans sistemini çökertebileceği 

açıklanmıştır. Reuter haber ajansına bu konudaki bilgiler eski NSA 

ajanlarınca teyit edilmiştir. ABD’nin siber saldırı programına 1 milyar 

$ ayırdığı ifade edilmektedir25. Türkiye’de de yaşanan sebebi halen 

anlaşılamayan (!) genel elektrik kesintisine benzer olayların arka 

planlarının iyice araştırılması gerekmektedir. Program çalışmaları 

taşeron özel şirketlere yaptırılmaktadır. 

ÖAŞ operasyonları için devletin askeri operasyonlarından daha etkili 

verimli ve ucuza mal olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. 

Sözleşmeci devletler için uzun vadeli maliyetleri söz konusudur. 

Devlet, özel firmaların yerleştiği bu görev alanında bilgi/know how 

kaybına uğramakta ve daha pahalı fiyatlardan hizmet satın almak 

zorunda kalmaktadır. Devlet, eğitimli elemanlarının özel sektöre 

geçmesi sonucunda kendi eğittiği personelinden yüksek fiyatlara 

 
 
 
25 Neuartige Spionage-Software infiziert Festplatten - US-Geheimdienst im Verdacht, 

<http://de.sputniknews.com /panorama/20150217/301148514.html#ixzz3S02QX9ox>, Kaspersky Lab 
entlarvt Cyber-Bankenattacke und erklärt RT das System 17.02.2015; 
<http://www.rtdeutsch.com/12093/international/1-milliarde-us-dollar-kaspersky-lab-entlarvt-cyber-
bankenattacke-und-erklaert-rt-das-system/>, 12.04.2015. 
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hizmet satın almak zorunda kalmaktadır. Birçok ÖAŞ sözleşmeci 

devlet karşısında tekelimsi bir konuma gelmiştir. Çatışmanın farklı 

tarafları için de çalışan firmalar, çatışmaların sürmesine katkıda 

bulunmaktadır. Nüfusun bir bölümünün güvenliği sağlanırken bunun 

dışında kalanlar için güvensiz bir durum ortaya çıkmaktadır. Kamu 

güvenliği gibi müşterek bir form söz konusu değildir. Belirli tesisler 

koruma altına alınırken korunmayan diğerlerine yönelik tehdit doğal 

olarak artmaktadır. Şirket çalışanları Hukuk devleti ve şiddet tekeli 

arasında ticari bir mantıkla hareket ederek tenakuz yaratmaktadır 

(Schneiker, 2010). 

13. Özel Askeri Personelin Hukuki Durumu 

İlaç üretimi ve dağıtımı, gıda malzemelerinin dağıtımı, çevre koruma 

kararları daha açık ve sıkı kurallar içermesine karşılık, ÖAŞ’ler için 

elde mevcut ve BM Şartında yer alan kısıtlar sadece halkların kendi 

kaderini belirleme hakkını ihlal etmemesi (bir devletin iç işlerine 

müdahale etmemesi) ve savaş eylemlerine katılmamak ile ilgilidir. 

Uluslararası norm, işgal kuvvetleri yönetmeliğinde icra gücü dışında 

tutulmuştur (Wulf, 2009: 7-8). Kuralsızlığın en vahim örneği de bu 

bağlamda Felluce katliamında görülmüştür. 31 Mart 2004’te Amerika 

merkezli özel bir askeri şirket olan Blackwater Security Consulting’in 

(şimdiki adı Academi) 4 Amerikan sözleşmeli askerinin/çalışanının 

direnişçiler tarafından öldürülmesi “Felluce Katliamı” olarak 

adlandırılan operasyon için ABD ordusuna yeterli bir gerekçe 

oluşturmuştur. Felluce’de dört Amerikalı “sivil müteahhit’in” 

araçlarına yapılan saldırı ardından cesetlerinin yakılması ve Felluce 
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halkı tarafından yerlerde sürüklenerek direklere asılması, “tüyler 

ürpertici vahşet” manşetleri eşliğinde dünya medyasına servis 

edilmiştir. Savunma Bakanı Rumsfeld, CENTCOM komutanı General 

Abizaid ve Geçici Koalisyon Otoritesi’nin yöneticisi Bremer’in askeri 

bir cevabın acil ihtiyaç olduğuna karar vermesini müteakip26 başlatılan 

“Davud” operasyonu sonrasında Abdulbari Atwan’ın betimlemesiyle 

“Felluce Sünni toplu mezarına dönüşmüştür” (Ntv-Msnbc, 2004). ABD 

ve yakın kaynakların açıklamalarında 2800 sivilin hayatını kaybettiği 

1600 kişinin tutuklandığını bildirirken, direnişçilere yakın kaynaklarda 

bu rakamın 5-6 bin civarında olduğu, ABD Ordusu’nun direnişi kırmak 

için kimyasal silah kullandığı belirtmektedir (Yenişafak, 2004). 2007 

yılı sonbaharında aynı firmanın paralı askerlerinin Irak’ta hedef 

gözetmeksizin sivillerin üzerine ateş açması sonucu 14 sivil hayatını 

kaybetmiştir. Ancak Batı basınına yansıdığı ölçüde bu tür eylemler ve 

firmalar araştırmalara konu edilmektedir (Gupta, 2007). Büyük inşaat 

ve petrol şirketleri ile bağlantıları bulunan İngiliz Menşeili Sandline 

International’ın ise uluslararası silah ambargosu kapsamındaki Sierra 

Leone’a yönelik ambargonun delinmesi faaliyetlerini organize ederek 

uluslararası hukuk dışı yöntemlere başvurması, bu tip firmaların illegal 

eylemlerinin (Filla, 2005) Kara Ekonomi ilişkilerine nasıl uzandığını 

örneklemektedir. Afganistan’da uyuşturucu ticaretinin ABD 

varlığından itibaren patlama göstermesi (INCA Haber, 2014; İslah 

 
 
 
26 Stephen Soldz, “Felluce, Bilgi Savaşı ve ABD Propagandası, 2008”, Dünya Bülteni, İstihbarat Analizi, 

Felluce Katliamı Raporu, Nisan 2004 Felluce saldırısıyla ilgili İstihbarat Analizi için, 
<http://www.dunyabulteni.net/?aType =haberYazdir&ArticleID=32954&tip=arhaber>, 28.04.2013. 
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Haber, 2014) savaşın finansmanı konusunda diğer bir soru işareti 

yaratmaktadır. 

ÖAŞ’ler hukuki olarak iki temel problem sahası içerisinde 

incelenmektedir: 1. Statüleri 2. Sorumlulukları. ÖAŞ’lerin, silahlı 

çatışmalarda özel yardım hizmetlerinin meşruiyetine ilişkin hukuk 

kuralı bulunmamakla birlikte operasyonları “özel yardımın” ne anlama 

geldiği konusunda şüphe uyandırmaktadır. 

İnsancıl Kamu hukuku (İKH), uluslararası silahlı çatışmalara katılan 

aktörlerin hukuki statülerini uluslararası olmayan çatışmalardan daha 

ayrıntılı olarak belirlemektedir. Uluslararası silahlı çatışmalardaki 

statüleri açısından ÖAŞ’te çalışanların bireysel olarak savaşçı ya da 

sivil olarak tanımlanması, bir çatışmada hak ve yükümlülükleri 

açısından geniş kapsamlı sonuçlar içermektedir. Görevli, bir sivil olarak 

saldırıya katılamaz (EP I; Md. 51. 2 Siviller, muhasamatta doğrudan yer 

almadıkları sürece bu bölüm ile sağlanan korumadan 

yararlanacaklardır)27. Bu yükümlülük sonuçta düşmanlıklara iştirak 

etmemeye tekabül eder (Gasser, 2007: 101; Schaller, 2005). Bu 

yükümlülüğü ihlal etmesi düşmanca saldırıdan korunma hakkı gibi sivil 

statüsünden oluşan haklarını kaybettirmemekle birlikte sırf düşmanca 

hareketlere katılmaktan ötürü ceza hukuku kovuşturmasına uğrar. Her 

hâlükârda bu şahıslar herkes için geçerli olan kasıtlı katil, işkence ve 

rehin alınma eylemlerine maruz bırakılmamaları hususunda temel 

 
 
 
27 12.08.1949 tarihli Cenevre Anlaşması. Ek Protokolleri EP olarak kısaltılmıştır. 
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güvencelere sahiptir (EP I, md. 48 UA Silahlı Çatışma Kurbanlarının 

Korunması). 

Her “görevli” (çatışmanın bir tarafının silahlı kuvvetlerine mensup 

olanlar) hukuk ölçüleri içerisinde savaşçı olarak çatışmaya katılabilir 

(EPI.43.2). Lindsay savaşçıların çatışmada görev ihlallerinden ötürü 

medeni hukuk yasalarından çekinmesine gerek olmadığını belirterek, 

“Medeni Hukuk muafiyetinden yoksun olan ÖAŞ çalışanları için 

avukatları Ebu Garip hapishanesinde mahkûmlara kötü muamelede 

bulunmaktan ötürü haklarında açılan tazminat davalarının reddedilmesi 

için bunlara da savaşçı statüsü talep ettiklerini (Cameron, 2006: 575) 

ifade etmektedir. Felluce’de olaylarına ilişkin Blackwater çalışanları 

için açılan özel hukuk davalarına Blackwater avukatları da bütün 

çalışanlar için savaşçı statüsü talep ederek itiraz etmişlerdir (Human 

Right First, 55). 

Kim bir Silahlı Kuvvetler mensubu ise o savaşçıdır (Cenevre 

Sözleşmesi III Md. 4 AI, II, II, IV -CS III- ve EP I Md. 43’ün kapsadığı 

personel). 4 A açık bir şekilde savaş esiri statüsünü de düzenlemekte, I 

ve II paragraflarda silahlı kuvvetler tanımlaması bulunmaktadır. 

Savaşçı ve silahlı kuvvetler mensubu eş anlamlı olarak kullanılmakta, 

Silahlı Kuvvetler kavramının arasında düzenli ordu hem 

silahlandırılmış kuvvetleri, hem de silahlı güçlerin yanında yer alan 

diğer birlikler tarif edilmektedir. Bu durumda ÖAŞ üyeleri 4 AI, II ve 

EP I de silahlı kuvvetlerin bir bölümü olarak tasnif edilip ve savaşçı 

konumuna sokulabilir. Ancak Savaşçı statüsünü düzenleyen 4 A III ve 

4 A IV, silahlı kuvvetler tanımlaması içerisinde ÖAŞ’leri dikkate 
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almamaktadır. Bu durumda şirket çalışanlarının savaşçı statüsü 4 AI ve 

4 A II maddeler çerçevesinde düşmektedir. EP I 43 silahlı Kuvvetlerin 

bir kısmı olarak kademelenmiş unsurları kapsamaktadır. ABD Silahlı 

Kuvvetlerinin yanında hareket eden Blackwater gibi şirketlerin silahlı 

birlikleri 4 A I maddesi kapsamına girmemektedir. Bu madde de 

öncelikle bir çatışma içerisindeki tarafların silahlı kuvvetlerinin üyeleri 

ifade edilmektedir. Bu maddeyi takiben 4 A II de Milis ve Gönüllü 

birlikleri olarak adlandırılan, çatışmanın taraflarından birine ait 

unsurlardan bahsedilmektedir. Silahlandırılmış kuvvet üyeleri ile ilgili 

nihai ölçüt, resmi/yasal olarak bütünleşmiş (formal/de jure) halde ulusal 

kararlar ile teşkil edilmiş var olan unsurlardır. Birçok devlette yapı 

egemenin silahaltı çağrısıyla gerçekleşmektedir. ÖAŞ’ler de ise açık bir 

sözleşme ile devletle yasal bağlantı oluşturulması istisnadır. ÖAŞ’lerin 

gönüllü gruplara benzediği yönünde bazı yaklaşımlar bulunmaktadır. 

Bu yaklaşımlarda çatışan silahlı güçlerin hukuken oluşturulmuş bir 

organı olması yeterliliğinin aksine burada de facto bir ilişki doğmuştur. 

Devlet ile ÖAŞ arasındaki bağlantı yeterli görülmektedir. 

Silahlı Kuvvetlerin hiyerarşik yapısı altındaki disiplin sistemi insancıl 

hukukun gereklerine uyma zorunluluğu sağlar. Ancak ÖAŞ’ler ticari 

nitelikli sözleşme yükümlülüğü altındadır. Bu durumda işletmeye karşı 

disiplin kendi memurlarından ziyade hukukçular tarafından 

sağlanmaktadır (Avant, 2006: 337). Şayet Sözleşme detaylı talimatlar 

ve kontrol hükümleri öngörüyor olsa da bu EP I Md. 43.1’e göre bir 

disiplin sisteminin gerekleri için yeterli değildir. Çünkü onun 

gerçekleşmesi sadece sözleşmenin uyulmasına bağlıdır. EP I 
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md.43.1.2.’nin öngördüğü disiplin sistemi özellikle insancıl hukuk 

kurallarına uyulmasını hedefler (Bold, 2004: 525, 527). Bunu da ancak 

bir “Sistem” karşılar. Bu sistemin düzenli bir orduya nüfuz etmesi 

çalışanları tarafından sağlanır. Devletle ÖAŞ arasında böylesi bir 

sistemin yokluğu Silahlı Kuvvetlere ait olma unsurunu ortadan kaldırır. 

ÖAŞ kendi içinde belirgin bir askeri yapı oluştursa da, bir sözleşme 

orduya de facto bir üyelik oluşturmaz. Sözleşmelerin büyük ölçeği 

güvenlik endüstrisi sahasına uyumludur ve personel disiplin yönünden 

şirkete ait kuralları yerine getirir. 

Diğer taraftan bir ÖAŞ 4 A II md. (III. Cenevre Sözleşmesi) 

çerçevesinde; bir Silahlı Kuvvetlerin bir bölümü, çatışan tarafların bir 

üyesi olarak kabul edilmesi halinde dahi, savaşçı statüsü talep 

edebilmesi için 4 A II (a ve d) maddeleri uyarınca; görünür ayırt edici 

alamet/işaretler taşımaları, silahlarını açıkta taşımaları, operasyonla-

rında savaş yasa, örf ve adetlerine uymaları gerekmektedir. Kurallar çok 

açık bir şekilde böyle iken problem ayırt edici nitelik konusunda 

çıkmaktadır. Bir kısım ÖAŞ üyeleri askeri elbise giyerken diğerleri 

farklı olabilmektedir. Felluce katliamına sebep olan sözde mühendisler 

bu benzersizlik ve ayırt edilebilme şartını zora sokmuştur. 

Irak savaşının başladığında ÖAŞ görevlilerinin müdahale edilen 

ülkedeki yasal dokunulmazlıkları ceza takibatı yapılamamasına neden 

olmuştur. Aynı zamanda müşteri konumundaki ABD de suçluların 

soruşturmasında kendisini yükümlü görmemiş ve birçok suçlu 

mahkeme önüne çıkarılmamıştır. Birçok ÖAŞ çalışanının cürümleri 

cezasız kalmıştır (Schneiker, 2010). Blackwater olayında görüldüğü 
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gibi uluslararası norm işgal kuvvetleri yönetmeliğinde icra gücü dışında 

tutulmuştur (Wulf, 2014: 7-8). 

ÖAŞ personelinin devletlerarası ikili anlaşmalarla büyük ölçüde 

diplomatik dokunulmazlıkları mevcuttur. Böylece ABD resmi 

makamları bunların hareketlerinden doğrudan sorumlu 

tutulamamaktadır. ÖAŞ’lerin politik açıdan hassas bölgelerde icra ettiği 

operasyonlar bu yükten Silahlı Kuvvetleri kurtarmaktadır. Örneğin 

ambargo uygulanan Kürt bölgesinde ortaya çıkartılan bir silah 

kaçakçılığı soruşturmasında, bölgeye silah sokan Blackwater üyelerinin 

bu eylemi sivil işler olarak kabul edilmiş ve Silahlı Kuvvetler sorumlu 

tutulmamıştır. ÖAŞ’ler “hukuk dışı alan”da faaliyet göstermektedir. Ne 

Irak’ın kamu hukukundan, ne ABD Silahlı Kuvvetleri mevzuatından, 

ne de uluslararası hukuktan etkilenmektedirler (Truppendienst, 2008). 

Nitekim bu durum ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinden sonra 

ülkede bırakılacak 15.000 civarında “askerin” hukuki durumunu 

belirleyecek karşılıklı Güvenlik anlaşmasını H. Karzai’nin 

imzalamamasında en önemli etkenlerden biri olarak kabul edilmiştir 

(BBC 2013). “Eğer ülkemize barış gelmeyecekse neden Amerikalılara 

üs verelim ki” diyen Karzai, “Taliban ile mücadele” adı altında 

Afganistan’ı kullanmaya devam edemezler (Dünya Bülteni 2014) 

ifadesini kullanmıştır. 

 14. Askeri Endüstriyel Kompleks ya da Inner Circle 

Devletler sistemi, askeri gücü elinde bulunduran büyük güçlerin ve 

bunların arasında oluşan dinamiğin incelenmesinden ziyade, hem askeri 
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hem de ekonomik ve ideolojik üstünlüğü bir arada bulunduran 

hegemonik güçlerin yükseliş ve düşüşleri açısından incelemeyi 

gerektirmektedir (Yalvaç, 1996 166,180). ABD Başkanı Dwight D. 

Eisenhower 1961 yılında yaptığı veda konuşmasında gelecek nesilleri 

ciddi bir gücün gelişmekte olan tehlikesi konusunda uyarmıştır. Bu güç 

“askeri endüstriyel kompleks”tir. Bu yapı genişleyerek inner circle 

veya reel ABD siyasi kuruluşunu oluşturmuştur (Werner, 2005; Briody, 

2003: 28). Inner circle bugün personel, silah ve teçhizat firmaları, 

finans sektörü ve bunları destekleyen bilimsel düşünce kuruluşlarından 

oluşmaktadır. 

ABD hegemonyasını yapısal güç çerçevesinde inceleyenler, bu 

üstünlüğün devam etmekte olduğunu, dünya kapitalizmi için IMF, 

WTO, OECD, uluslararası hukuk üreticisi olarak da Birleşmiş Milletler 

gibi örgütler aracılığıyla kurumsal bir çerçevenin yaratılmış olduğunu 

öne sürmektedirler. Yapının merkezi otoritesini küresel çapta ve 

Gramsici çizgide ele alan Cox, belirli bir sınıfı ve bunun bölgesel 

izdüşümlerini işaret ederek, hegemonyanın devlet değil çıkar birliği 

oluşturmuş sınıflar düzeyinde yapılandığını ve devletin araçsallaştığını 

ifade etmektedir. Hegemonyanın çekirdeğini oluşturan bu sınıfı 

Nebülöz (Nébuleuse) olarak adlandırmaktadır28. Strange’de, Amerikan 

hegemonik gücünü, uluslararası politik ekonomideki güvenlik, üretim, 

 
 
 
28 Nébuleuse (Nebülöz), Dünya ekonomi politiğini ve düzenleme biçimini belirler, politikanın 

şekillendirilmesinde etkindir. Nebülöz içerisinde; uluslararası şirketlerin yönetici kadroları, ulusal 
temelli büyük işletmelerle sanayi gruplarını kontrol edenler ve mahalli temelli küçük kapitalistler yer 
almaktadır. (Robert Cox & Michael G. Schechter, The Politikal Economy of a Plural Word, Routledge 
2002). 
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finans ve bilgi yapılarından kaynaklanan, bölgeselliği aşan yapısal 

gücünün sağladığını ifade etmektedir (Strange, 1987: 565). Kurumlar 

hegemonyanın oluşumunda çevre ülkelerinin elitlerini sisteme çekme 

ve hegemonya karşıtı fikirlerin gelişimini engelleme rolü oynamakta 

(Cox, 1993; aktaran: Su, 2010: 57) ve hegemonyanın sivil gücünü 

oluşturmaktadırlar. Strange, ABD hegemonik yapısal gücünün 

jeokültürel etkisini de ortaya çıkaran bir yaklaşımla; “yabancı 

pasaportlu Amerikalı işadamlarının, becerileriyle vatandaşı 

olmadıkları ABD’nin kültürel vatandaşları arasında yer aldıklarını” 

ifade etmektedir (Strange, 1992: 439; aktaran: Bostanoğlu, 2008: 223). 

Žižek bu oluşumu “yöneticiler, gazeteciler, akademisyenler, kültür 

işçileri vb. kişilerin kendini kendi toplumunun diğer sınıflarından daha 

yakın gördüğü sözde yeni simgesel sınıf olarak nitelendirmektedir 

(2014: 388). Aynı noktada Mann ve Hall “Yabancı sermaye ile işbirliği 

yapan yerel nüfusun sayısının da, ABD’de eğitim görmüş beşinci kol 

neoliberal ekonomistler gibi ciddi şekilde yükseldiğini” öne 

sürmektedir (2014: 89). 

21. yüzyılda “Devlet” olarak okuma esasen hegemon çekirdeği ve bu 

çekirdeğin kontrol ettiği kurumları işaret etmektedir. Uluslararası 

sistem ulusal sistemler gibi asimetrik güç ilişkilerinin kalıcılığına 

dayanmaktadır. Etik, uluslararası politikada iç politikadan daha az rol 

oynarken “kendi ruhlarını kurtaran, ama halklarını korumada başarısız 

kalan başkanlar iyi emanetçi değildir (Nye & Welch, 2011: 33) özdeyişi 

bu alanda jeostratejik sete sahip ülkelerin realist paradigmalarını açığa 

vurmaktadır. Kendi halklarına yönelik eşitsizliğin siyasi düzenleyicisi 
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olan devletlerden, hegemonik rızayı oluşturacak meta paylaşımını 

beklemek güçtür. Meta paylaşımındaki eşitsizlik ve adaletsizlik hiddeti, 

hiddet ise yerel ve küresel düzeyde şiddeti beslemektedir. 

ABD Savunma Bakanlığı dünya genelinde 27,7 milyon dönüm arazi 

üzerinde 5.000’den fazla üs ve istasyon yerleşimini kapsayan, 557.000 

tesisten (binalar, yapılar vb.) oluşan 567 milyar $ değerinde küresel bir 

gayrimenkul portföyünü yönetmektedir. 40 ülkede en az bir askeri üsse, 

140 ülkede ise askeri istasyonlara sahip (Department of Defense, 2013: 

7-10). ABD askeri gücü, iktisadi/mali organizasyonları, rezerv parası 

ve siyasi kontrol organları ile dünyayı örümcek ağı gibi sararak, M. 

Mann, M. Hard, A.Negri gibi birçok düşünürün profilini çizdiği ilk 

küresel imparatorluk haline gelmiştir. Chalmers Johnson “kapsam dışı 

bırakılan ya da gizli tutulan tesislerle beraber ABD’nin denizaşırı en az 

1000 üssünün olduğunu, hatta bunların gerçek sayısını Pentagon’un 

bile bilmediğini” iddia etmektedir. Bu denli dış garnizon masraflarıyla 

Roma İmparatorluğunun çöküş akıbetini yaşamamasının nedeni doların 

senyoraj29 gücüne bağlanmaktadır (Gilpin, 2013: 172; Mann, 2014: 91). 

Küresel şiddetin tırmanışını tetikleyici önemli bir unsur Askeri 

Endüstriyel Kompleks genel ifadesi ile karşımıza çıkmaktadır. Ulusal 

servetin - vergi mükellefleri ve yabancı kredi kuruluşlarından alınan 

dâhil - yönetim üzerinden askeri sanayiye akışı Askeri Keynezyenizm 

olarak ifade edilmektedir. İktisadi durgunluk ve çöküşten kaçınmak için 

 
 
 
29 Sikke’nin materyal değeri ile parasal değeri arasındaki farktan doğan kazanç. (Cooper, 69). 
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ekonominin sürekli olarak askeri eylemlere ihtiyacı yaygın bir kanaat 

olarak varlığını sürdürmektedir. ABD’de siyasal yapılanmayı 

oluşturmuş olan bu durumu Michael Liebig, C. Johnson’a atfen “Askeri 

Keynezyenizm” (militärische Keynesianismus) ABD’de iki kanal 

üzerinden işlemektedir. İlkinde Pentagonun tam ve kısmi zamanlı 2,5 

milyon askeri personeli için malzeme ve hizmetin satıcılardan doğrudan 

tedarikleri (geleneksel kanal) yer alırken, ikinci kanalda Pentagonun 

özel askeri şirketlerden yaptığı alımlar (yenilikçi kanal) -endirekt 

harcamalar- bulunmaktadır. Bu kanal aynı zamanda “Dış Kaynak 

Kullanımı” (Outsourching) olarak adlandırılmaktadır. Dış Hizmet 

alımları 2003’te %60’lar düzeyine ulaşmıştır. Bu oran bundan 20 sene 

önce malzeme ve teçhizat tedarik oranı iken, bugün hizmete 

dönüşmüştür (Liebig, 2007). 

Askeri Keynezyenizmi inceleyenler ABD’de bir tarafta devlet -yasama 

ve yürütme- diğer tarafta özel sektör-yükleniciler (Contractors) 

arasında simbiyotik (birbirini karşılıklı olarak besleyen) bir ilişki ağı 

oluştuğunu işaret etmektedirler. Bunlara göre askeri özel endüstri 

sektörü, seçim kampanyalarına yaptıkları bağış üzerinden siyaseti 

büyük ölçüde etkilemekte ve lobiler siyasilere yasama ve yürütme 

görevlerinin sonunda veya işleri bittiğinde iyi donanımlı iş alanları 

teklif etmektedir. Bu durum piyasa düzenleme kurullarında görülen 

manzara ile örtüşmektedir. Stiglitz sektör liderlerinin siyasi nüfuzlarını 

kullanarak bu kurullara üye seçtirdiğini, bu kişilerin ise sektörden gelip 

aynı sektöre geri dönecek şahıslar olarak endüstrinin çıkarlarına uygun 

düzenlemeler yaptıklarını, bu surette devlete/kamuya milyarlarca 



66 | Asimetrik Küreselleşme ve Şiddet, %1’in Postmodern Jeopolitiği ve Sera Etkisi 

dolarlık bedelleler ödettiklerini göstermekte (Stiglitz, 2014: 101-106). 

Liebig ise buna Halliburton firmasını örneklemektedir. 1999-2000 

yılları arasında bu şirkette yönetim kurulu başkanlığını yapmış ABD 

Başkan Yardımcısı Dick Cheney’in üzerinden bu şirket Irak savaşında 

Pentagonun işbirliği yaptığı 14 büyük firmadan birini oluşturmuştur. 

Cheney, Halliburton yönetimindeyken karısı Lynne Cheney, Lockheed 

Martin yönetim kurulundaydı ve bu firma Pentagon’un en büyük 

tedarikçisidir (Liebig, 2007). Eski Dışişleri bakanı Condeleeza Rice ise 

Chevron Petrol Şirketi’nin eski bir yöneticisidir. 

Göze batan ve “eski başkanlar” şirketi olarak adlandırılan diğer şirket 

Carlyle Group’tur. 1987 yılında kurulan grup çok özel bir yatırım şirketi 

olarak faaliyet gösterirken, SSCB’nin dağılmasından sonra krize giren 

savunma sanayiindeki ciddi firmaları satın alarak dikkatleri üzerinde 

toplamış ve karşılığını görmüştür. Carlyle Group’un, 11 Eylül’den 

sonra, uluslararası teröre karşı başlatılan savaşta resmi olmayan 

rakamlara göre, 13,5 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştır. Carlyle 

Group ABD yönetimiyle sıcak ve sıkı ilişkileri olan bir şirket olarak 

hızlı yükselişi ile askeri endüstriyel kompleksin zirvesine taşınmıştır. 

ABD’nin 41. Başkanı olan George H.W. Bush, bu grubun eski yönetim 

kurulu üyesi, 1991’deki Körfez Savaşı’nın ABD Genelkurmay Başkanı 

ve daha sonra Dışişleri Bakanı olarak çalışmış bulunan Colin Powell, 

bir dönem Carlyle Group’un sözcüsüdür. Şirkette çalışanlar arasında 

hem Reagan döneminde hem de Birinci Bush döneminde Bakanlık 

yapan James Baker da bulunmaktadır. Carlyle grup Filipinler eski 

Devlet Başkanı Ramos’tan, İngiltere’nin eski Başbakanı Major’a kadar 
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birçok yabancı siyasileri de çalıştırmıştır. Ayrıca yönetim kurulunda 

büyük finans kurumlarında yöneticilik yapmış üst düzey profesyoneller 

ile BMW, Toshiba, Boeing gibi firmaların eski CEO’ları görev 

almaktadır. Carlyle şirketi vergi mevzuatındaki bir boşlukta doğmuştur 

(Sturn, 2005: 13). Bu tip boşlukların bilinçli bir üretim sonucu 

oluştuğunu öne süren Stiglitz, 2005 yılında en yüksek gelir düzeyine 

sahip %1’lik kesimin %8,4’ünü “Avukatlar”ın oluşturduğunu 

söylemektedir. Bu seçkin avukatlar karmaşık vergi kanunlarının 

hazırlanmasına yardım etmekte, daha sonra da ürettikleri boşluklardan 

müvekkillerinin faydalanmasını sağlamaktadırlar (2014: 93, 95). 

İktisadi iktidarın siyasi süreci kontrol altına alma eyleminin hukuki 

zemini ABD’de Anayasa Mahkemesi’nin (Supreme Court) (Yüksek 

Mahkeme) son otuz yılda aldığı kararlarla düzenlenmiştir. Bu gelişimi 

endişe verici bulan Mann ve Hall, “şirketlerin bireyler ile aynı haklara 

sahip olması gerektiği, böylece seçimlerde adaylar için yaptıkları 

harcamaların ifade özgürlüğünün bir biçimi olduğu” yönündeki 

mahkeme kararının iktisadi iktidar ilişkilerinin siyasi alanı işgal 

etmesine yardım ettiğini öne sürmektedir.(2014: 62). Stiglitz ise 

Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararı sıradan vatandaşların 

güçsüzleştirilmesi olarak yorumlamaktadır. Stiglitz “Olin Foundation” 

gibi Sağ görüşlü vakıflar tarafından finanse edilen büyük çaplı 
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programlarla özellikle yargıçların yeni iktisadi doktrine göre 

“eğitilmesi” sağlanmaktadır (2014: 198,97)30. 

15. Sonuç 

Savaş ve terörizm, çağımızda, hasmın ulaşmak istediği nihai jeopolitik 

resim odaklı siyasi bir amaçla, devlet otoritesine veya devletlere karşı, 

devletin koruma güçlerinin, sivillerin, insani yaşam kaynaklarının 

hedef alındığı etki odaklı hareketler toplamında iş birliği yapmaktadır . 

Terörizm tanımları sivillerin hedef alındığı, genellikle şiddet ve dehşet 

olgularının birleştiği, siyasal içerikli ve kurulu bir düzene/sisteme 

yönelik amaçlı eyleme verilen ad şeklinde vektörleşirken, 

konvansiyonel bir savaşın nihai amacında da siyasi bir hedefin 

gerçekleştirilmesi için şiddet kullanımı olduğu unutulmamalıdır. 

Savaşın meşruiyeti egemen bir devletin kendini koruma zorunluluğu ve 

eylemlerin savaş hukukuna uyması ile sınırlıdır. Yaşanan olaylarda 

büyük güçler için bu sınırın ancak söylemsel olarak mevcudiyetini 

koruduğu gözlemlenmektedir.  

Savaşın özelleşmesi ile artık bir geçim alanı ve iş kolu haline gelmesi, 

iç savaş ve kargaşaların neden bu kadar uzun sürdüğü sorusunun en iyi 

açıklayıcılarından bir olmuştur. 

Baskı ve tehdit ile halkı korkutmak ve yıldırmak suretiyle siyasi bir 

sonucu hedefleyen eylemler terör olarak tanımlanıyor ise (ki öyledir), 

 
 
 
30 “Alliance for Justice, Justice for Sale: Shortchanging the Public Interest for Private Gain” (Washington 

DC, 1993) ten alıntılamıştır. 
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konvansiyonel harbin Etki Odaklı yaklaşımı (EOH) ((Effects-based 

Operation-EBO) terörize olmuş konvansiyonel bir savaş biçimini 

yansıtmaktadır. Düşmanı mağlup etmek için silahlı kuvvetleri 

yıpratmadan doğrudan siyasî sonuçlar doğuran etkilerin (sivil halk ve 

yararlandığı yaşamsal kaynaklar dâhil) yaratılması hedeflenmektedir. 

Terörizmin eylem kipi terör birileri içindir, belirli bir stratejik tutumla 

bağlantılıdır ve birilerinin değişik ölçekli amaçlarına hizmet eder. 

Terörist eylemlerin yıkıcı sonuçları ve ulusal güvenliğe, bölgesel 

istikrara yönelttiği tehdit nedeniyle, hukukî bir sorun olmaktan ziyade 

savaş eylemi niteliğinde olduğu ve benzer şekilde terörizme karşı 

devam eden mücadelenin hukukî bir uygulama değil, devam eden bir 

savaş olarak görülmesi gerektiği saptamaları tamamen gerçeği 

yansıtmaktadır. Gelişen durum bunu doğrulamaktadır. Bu bağlamda 

Terörizm kavramına yönelik olarak bir ülkeye (özellikle Türkiye’ye) 

dayatılan tanım içerikleri, rakip oyuncuya kendi kuralları ile oyunu 

oynatma tutumundan başka bir şey değildir. Sürekli Kriz, stratejik bir 

tutum olarak devlet dış politikalarını, terör ve güvenlik arasına 

sıkıştırmış ve indirgemiştir. 

Asimetrik Küreselleşme, soğuk savaş döneminden sonra barış ikliminin 

hâkim olması beklenen uluslararası ve yerel atmosferi zengine daha 

fazla gönenç fakire daha fazla yük getiren sera etkisiyle ısıtmış, yerküre 

adaletsizlik ve eşitsizliğin artan ivmesi ile silahlı çatışmalar ve 

asimetrik savaşlar evrenine dönüşmeye başlamıştır. Küreselleşme ile 

birlikte asimetrik bağımlılıklar yeniden düzenlenmiş, sert güce dayalı 

sömürgeleştirme modelinin aksine emperyalist güç ve sömürge 
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ilişkileri satıcı-alıcı biçimine devşirilmiş, borçlandırılmış insanlar 

borcunu ödemeye uygun bir yaşam tarzı benimsediği ölçüde özgür hale 

gelmiştir. İnsanların çoğunluğu özgürlüğün de tartışmalı hal aldığı bir 

mekânda, büyük kentlerde yaşamak zorunda kalmıştır. Baudrillard’ın 

“bu mekânlarda yaşayan insanlar terörizmin ve nükleer caydırıcılığın 

potansiyel rehineleri durumundadır, bu bağlamda herkes mevcut 

düzenden sorumlu tutulmaktadır” tespitine (2011: 45-47). Rehine 

fenomenine günümüzde yükselen pandemik gelişmelerin de eklenmesi 

gerekmektedir. 

Pandemi ve şiddet ortamının olağan yaşam alanımız haline gelmesi 

ölçüsünde özgürlük ortamını kısıtlayan devletin edimleri, Agamben’in 

ifadesiyle olağanüstü hal (OHAL) yöntemlerini olağan yönetim 

tekniğine dönüştürmektedir (2005: 14). Güvenlik Devleti 

dispozitiflerinde yetişen nesiller için farklı bir model tecrübesi 

tanınmayacaktır. Çünkü Waltz’ın vurgusuyla “Hayatın adalet ve 

özgürlük üzerinde önceliği vardır” (2009: 11). 

Ekonomik küreselleşme dalgasının arka planında yer alan ekonomik 

bölge düzenlemeleri ya da “bölgeselleştirme” politikalarının 

“yerelleşme”/”etnikleşme” etkisi ile mikro kültürel fay hatlarını kırması 

şiddeti tetiklemiştir. Simetrik mücadele yeteneğini ve sosyal refah 

devleti umudunu yitiren ülkelerdeki yoksul kesimlerin hızla artan genç 

nüfusu, asimetrik mücadelelere insan kaynağı oluşturmuş durumdadır.  

Şiddet, stratejik yaratıcılık ve siyasi rasyonalite üçlemesinden oluşan 

savaşın karakteri değişmiştir. Savaş postmodern çağın karakterine 
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uyumlu asimetrik bir şekil alarak kurallardan sıyrılmıştır. Günümüzde 

asimetrik şiddet ile askeri-endüstriyel kompleksin geliştirdiği re-

simetrik şiddet rantı arasındaki simbiyotik ilişki bölgesel çatışmalara ve 

bunların yıllarca sürmesine neden olmaktadır. Gelişmekte olan ve az 

gelişmiş ülkelere sözde serbest ticaret anlaşması şeklinde dayatılarak 

kabule zorlanan yöneltilmiş ticaret anlaşmalarının az gelişmiş ülkelerde 

devletin zayıflamasına yol açması Kara Ekonomi/Yeraltı Ekonomisi 

doğuşuna neden olarak terör örgütleri ve savaş baronlarının mali 

kaynağını oluşturmuştur. Kazançlar şahsileştirilirken kayıpları 

sosyalleştirilmektedir. 

Asya-Pasifik alanlarında yükselen yeni ekonomik güçlere karşı 

Anglosakson merkezin uyguladığı çevreleme politikalarının bu 

tektonik fay hatlarındaki şiddet üretme potansiyeline dayandığı 

gözlemlenmektedir (Ay & Ergün, 2014: 214-215). Boko Haram’ dan 

IŞİD’e kadar uzanan terör organizasyonlarının ürettiği şiddet ile 

küresel/hegemonik kontrol arasında da ikincil bir simbiyotik ilişkiyi 

ortaya çıkmaktadır. 

Küresel ve bölgesel güç iddiasındaki merkezlerde (Çin ABD, RF gibi) 

soğuk savaşın bitimiyle savunma harcamalarında beklenen düşüş reel 

ölçekte gerçekleşmemiştir. Özellikle ABD’de harcamaların 

özelleştirilen her alanda olduğu gibi özel sektörden askeri hizmet 

alımına kayması ile daha da yükseldiği gözlenmektedir. Re-simetrik 

savaşın gerektirdiği hassas ve akıllı silah ve güvenlik sistemleri (ARGE 

dâhil) topluma konvansiyonel sistemlerden çok daha pahalıya mal 

olmaktadır. Milli İstihbarat sistemlerinin aczi ile bu maliyet artışı 
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arasında simetrik bir ilişki vardır. Soğuk Savaşın bitişiyle askıya alınan 

silah sistemleri üretim projeleri kriz alanlarının doğuşuyla yeniden 

hayata geçirilirken, tarihin en pahalı silah satış anlaşmaları bu dönemde 

gerçekleşmektedir. Bu gelişmelerden askeri endüstriyel kompleksin 

evrim geçirmiş formu büyük kârlar sağlamış, buna karşılık asimetrik 

savaşın maliyeti düşmüş insan hayatı ucuzlamıştır. 

ABD’nin (ya da hegemonik merkezin) küresel ekonomik mücadeleyi 

simetrik ölçülerde (ekonomik hamleye ekonomik) sürdürmede etkinliği 

zayıflamıştır. Buna karşılık Merkez’in ekonomik faturayı ötekilere 

ödetme ve kontrolü sürdürmede alan açma hırsı; ekonomik, askeri, 

siyasi ve ideolojik yapıların parçalanması üzerine gelişmektedir. İttifak 

ilişkilerinde etik alan ortadan kalkmış, yeni durum kendi jeopolitiğini 

üretmiştir. Yeni jeopolitik resimde hegemonyanın ulaşmak istediği 

nihai nokta, “küresel sömürü adacıkları” üretmek ve uluslararası 

örgütler ağı ile kontrol etmek üzerinde şekillenmekte, devletler üstü bir 

nitelik taşımakta, devlet dışı aktörleri dikkate almakta, asimetrik güç 

uygulamalarına zemin hazırlamakta, asimetri ise şiddette ölçü aşımı 

yaratmaktadır. 

Asimetrik Küreselleşme’nin, şiddetin sera etkisini kazanıma 

dönüştüren neoliberal elitlerin jeopolitik kurgusu haline geldiği 

düşüncesi pekleştirmektedir. Bu surette yükselen rakip güçlerin 

ekonomik alan kazanımları da çevrelenmektedir. Ancak buna mukabele 

gecikmemiştir. Doğu Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Pasifik bölgeleri ile 

Afrika’da uygulanan ve istikrarsızlığa dayanan çevreleme politikaları, 

rakip ve yükselen güçleri adeta 1941 yılında petrol ambargosu 
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sebebiyle Japonya’yı zorladıkları “Altın Vuruş”a (Pearl Harbour) 

benzer eylemlere teşvik etmektedir. Nükleer dengeler ve ekonomik 

karşılıklı bağımlılıklar bu vuruşu asimetrik savaşlar eksenine 

itmektedir. 

Güvenlik kavramının toplumsal algılamalarda nihai meşruiyet işlevi 

mevcuttur. Nihayetinde devlet teorileri sözleşmeye dayanan ve insan 

güvenliğinin hürriyet karşılığında terk edildiği varsayımları üzerine 

kurgulanmıştır. Günümüzün çağdaş toplumları için devletin 

MİT’leştirmesi organik siyasaya mahsus malul bir düşünce olarak 

görülmekte iken, siyasi kültürün olgunlaşmadığı ve seçimsel demokrasi 

tayfının değişik bölgelerinde yer alan ülkelerde devlet şiddetinde doz 

aşımı daha kolay gerçekleşmektedir. Yerel, kültürel ve dini kamulara 

bölünmüş tikelci toplumda şiddetin haklılığı kamuların normlarına 

indirgenmekte, çoğunluğa sahip kamu tarafından meşru görülmesi o 

ülkedeki fay hatlarını daha da ısıtmaktadır. 

Şiddetin devlet tekelinden çıkarak devlet dışı aktörlerce kullanımının 

yaygınlaşması şiddetin özelleştirilmesi başlığı altında Özel Askeri 

Şirketlerin devlet ordularının know-how’larını ele geçirmesine 

(personel transferleri), bir nevi tekelleşmelerine ve daha sonra bu 

hizmeti fahiş fiyatlarla devlete satmasına olanak tanımaktadır. Özel 

Askeri Şirketlerin kriz bölgelerinde kullandığı personel sayısı, ABD 

düzenli ordusunun operasyonel gücünün sayısal ölçeğini aşmıştır. 

Askeri endüstriden malzeme alımı oranlarının hizmet alımına 

dönüştüğü bu ülkelerde Ordu’nun niteliği sorgulanmaktadır. Askeri 

Keynezyenizmin finans sektörünün kontrolünde yeniden üretilmesiyle 
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ortaya çıkan şiddet eğilimi, Irak, Afganistan ve Libya müdahalelerinde 

gözlenmiştir. Ürettikleri şiddetin ancak küçük bir bölümü kamuoyunun 

bilgisine sızan Özel Askeri Şirketler, bir yanda hükûmetlerin 

uluslararası ve ulusal hukuki yükümlülüklerden kaçınma vasıtası olarak 

iş görürken, asker kayıplarının toplum tarafından da sorgulanmasını 

önlemektedir. Bu şirketlerin önündeki en büyük sorun çatışma 

ortamlarındaki cürümlerinden ötürü hukuki işlemlerden korunmak, 

yani yasal dokunulmazlıktır. Sonu gelmeyen çatışmaların temelinde 

ÖAŞ’lerin iş kaybına uğramama yönündeki arzuları olduğu 

düşünülemez mi? 

Uluslararası hukuk halen medeni hukuk ve savaş hukuku alanında bu 

hakkı şirket çalışanlarına “savaşçı” sıfatıyla tanımaz iken tartışmalar 

sürmekte, sorun ancak ilgili hükümetlerin karşılıklı sözleşmeleri ile 

aşılmaya çalışılmaktadır. İnsancıl Hukuktan ziyade ticari ilkeleri göz 

önüne alan bu yapı, olasıdır ki nebülözü halkının veya ötekilerin 

öfkesinden koruyacak ve şiddet sınırını aşmakta tereddüt etmeyecek 

şahsi ordular işlevi de üstlenecektir. 

Toplumun temelini teşkil eden sosyal sermayeyi güven duygusu 

oluşturmaktadır. Sosyal sermayenin tükenmesi sosyal anlaşmanın 

kopmasına ve demokrasilerde işlev bozukluklarına yol açmakta, 

toplumun kimlik duygusunu tahrip etmekte, kültürel faylarda kırılma 

yaratmakta ve şiddetin kendisini yeniden ürettiği bir iklim doğmaktadır. 

Asimetrik ve Hibrit şiddetin ürediği toplumsal fay hatlarında oluşan 

ısınma ancak adil bir temsil ve paylaşım sistemi, işlerliğini yitirmemiş 

parlamenter yapı, erdemli yöneticiler ve bağımsız yargı sistemi ile 
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soğutulabilecek, lakin neoliberal tikelcilik hüküm sürdükçe faylar 

ortadan kalkmayacaktır. 

Bu bağlamda Türkiye’nin dış politikasında hibrit uygulamalar da 

kaçınılamaz hale gelmiştir. İçinde bulunduğumuz dönem itibarıyla 

müttefiki ile mücadele (ABD ve AB), hasmı ile işbirliği (Rusya), 

Türkiye’nin fay hatlarının zorlandığı bu dönemde en uygun pozisyonu 

betimlemektedir. Bölgesel çıkar ve güvenlik algıları ittifak söylemini 

bir kenara iterek asimetrik ilişkileri gerekli kılmaktadır. Bu tip 

pozisyonl değişikliklerine iten iç dinamikler, önleyici kolluk ve “zor” 

uygulamaları başlıkları altında akademik ve siyasi alanda ne kadar 

tartışılsa da rehine toplumu haline getirilmek istenen şehir halkının can 

güvenliğinin “Güvenlikleştirme Politikaları” bağlamındaki eleştirilere 

nazaran önceliği olması kaçınılmazdır. Bu noktada devreye girmesi 

gereken faktör, Kissinger’in ifadesi ile “güç ve meşruiyet arasında 

denge kurulması devlet adamlığının özüdür” (Kissinger 2016:399) 

ifadesinde saklıdır. 

ABD’de Başkanlık değişiminin olası etkileri her dönem ilgiyle tarışılan 

konulardan biri olmuştur. İddia edilebilir ki; Obama, Trump ve Biden 

arasındaki farkın, analiz birimi olarak Türkiye alındığı takdirde, 

özellikle aç karnına içilen colalı içeceklerin arasındaki farktan daha 

fazlasını içermeyeceği değerlendirilebilir. Hepsi de zararlıdır. Aşsızlık 

ve işsizliğe, gelir dağılımındaki adaletsizliğe, sosyal devlet 

fonksiyonlarının terkine fay hatlarının tahammülü yoktur. Stratejik 

kaynak havzaları ve mücavir sahaların jeopolitik kontrolünde tektonik 

tetiklemeler, gelişmekte olan yeni güçlerin dizginlenmesinde etkili 
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olmuştur. Kontrollü istikrarsızlık ve kaosun, siyasi strateji olarak, güç 

kaybına uğrayan hegemonyanın dizginleme vasıtası olmaya devam 

edeceği düşünülebilir. Hegemononyanın simetrik ekonomik ve 

teknolojik müdahale gücü sınırlanmış olduğundan asimetrik 

dizginlemeye ihtiyacı devam etmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de 

siyasal birliğin tekrar teşkilinde, “kamular”dan tekrar “kamu”ya 

dönüşüm gayreti gösterilmedikçe konjonktür fazla zaman 

tanımayacaktır. Neoliberal ekonomik ve siyasi projelerin, postmodern 

demokrasiler ve postmodern diktatörlükler arasındaki çizgiyi 

belirsizleştirmesine karşın jeokültürel ve politik kırılma çizgileri daha 

da belirginleşmektedir. 
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