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Yeniden GiivenHk Toplulugu: Benzerliklerin Kar~lhkh 
Baglmhhglndan Farkhhklann BirHkteligine 

Beril DEDEOGLU· 

QZET 

Devletlerden rok toplumlarm kar~lllkil ilifjkiler gelifjtirmelerinin yarar saglayacagml savunan Karl 
Deutsch'un "gUvenlik toplulugu" yaklafjlml, ortak degerlerin olufjturulmasma hizmet edecek 
birimde toplumsal kesimler arasmda i/etifjim ve Ula$lm olanaklarmm artmlmasml ongormektedir. 
Bu yakla§lm, benzer nitelikteki toplumlar arasmda karfjtltklt gUven olu§turulmasmm bartl} 
saglamada onemi Uzerinde durmaktadtr. Bu turden ifjbirliklerinin, bir kanjl taraf, dU§man ya da 
"oteki" olu§masma katkl saglayan yonleri bulunmaktadlr. GUnUmUz karma§lk kar§lllklz baglmllilk 
sisteminde toplumlarm gUvenliklerini tehdit eden de, aslmda bu "oteki"lefjtirilenlerdir. 
Deutsch 'un, toplumlarzn yeniden birbirlerine gUvenmelerini saglamalarz baklmmdan onemli 
ipur1art sunan yaklafjlml, benzer degil de farkll nitelikteki toplumlar arasmdaki ilil;kilere 
uyarlandlgmda, ratl§malara engel olabilecek "yeniden gUvenlik toplulugu" olu§abilecektir. 

Anahtar Kelimeler: KarfjlllklJllk, PlUralistik GUvenlik Toplulugu, Amalgam GUvenlik 
Toplulugu, Trans-aksiyon, Haberleljme!1leti§im Kuraml. 

Security Society Revisited: From the Interdependece of Similarities 
to the Co-habitation of Differences 

ABSTRACT 

Karl Deutsch's "security community" approach which defends that development of mutual 
relations between societies rather than states will be beneficial, suggests that the increase of 
communication and displacement possibilities between social sectors allowing the elaboration of 
common values. This approach insists that establishment of mutual confidence between similar 
societies is important to assure peace. This kind of cooperation has also contributed to the 
formation of an opponent, enemy or "the other". In the actual complex interdependence system, 
those who are defined as the "others" are threatening the security of societies. Deutsch's approach 
which offers several important clues regarding the assurence of confidence between societies when 
applied to the relationship between different societies rather than similar ones. could help 
reestablishing securihJ societies. 

Keywords: Reciprocity, Pluralistic Security Society, Amalgam Security Society, Transaction, 
Communication Theory . 
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ULUSLARARASIILI;K1LEFI 

Giri§ 

Giivenlik kaVraml; devletlerin, toplumlarm, gruplann ve bireylerin 
varhklanm koruma ve siirdiirme yolundaki faaliyetleri He bunlan tehdit 
eden unsurlann bertaraf edilmesine yonelik algIlan, ara<;lan, uygulamalan 
ve politikalan kapsamakta, konjonktiiriin dinamiklerine gore de her 
seferinde yeniden ~ekillenmektedir. 

Sistemin tiirii ne olursa olsun ve hangi tiir oyuncu olursa olsun, ili§kilerin 
kan;nhkh bagunhhgl oyunculan gUvenlik konusunda iki temel dinamik 

etmeye zorlamaktadlr. Bunlardan birincisi, giivenlik ve 
tehdi t konusunda benzer talep ve algllan payla§anlarm i§birligi ya da 

ic,;erisine girmeleri, digeri bir ya da birden fazla tehdit ya da 
guvenlik, h;;in" ve kar§l" 

ikili giic,; 
yaratabllle<:ek bir "biz" ve II oteki" dengesi varsa, ve tehdit tammlan 

kolayhkla yapllabilmekte, benzer algI ve beklentideki oyuncular farkh 
kamplarda yer alarak ili§kilerini bu kampla§ma i<;inden sUrdiirebil
mektedirler. Ancak, sistem karma§lkla§tlk<;a oyunculann giderek giivenlik 
algl1anm birbirleJjnin farkhhgl Uzerinden tammlamalan ve her bir oyuncu 
i<;in bir digerinin tehdit haline gelebilmesi, ulusal, boigesel ya da kUresel 
diizeylerde daha giivensiz ortamlarm yaratllmasma yol a<;maktadlr. Ustelik, 
karma~nk uluslararaSl sistemde giivenligin sadece deviet dUzeyinden 
a<;lklanmasl da imkanslz hale gelmektedir. Bireylerin ve toplumlarm 
kar§lhkh ili§kileri ile birlikte tehditler de Slmr a§an ozellikler gostermekte ve 
devietin gUvenligi her zaman toplumun giivenligi ile e§anlamh 
olmamaktadlr. Dogrudan tehdit altmda bulunmayan bir devletin smlrlan 
ic;inde ya§ayan haklarm, bireylerin ya da vatanda§lann bile varhklanm 
koruma ve sUrdUrmeIerini tehdit eden olgular bulunmakta, dolaYlSlyla 
devletlerarasl baglantllar da bu tehditlerin bertaraf edilmesinde yeterli 
olmamaktadlr. 

Kiiresel sistemin biitiiniinii kapsamasa da, en azmdan bir klsmmda 
giivenli bir bolge yarahhr ise, kaqnhkh baglmllhk i<;inde bu ortamm diger 
ortamlara da ta§lnmasl mUmkUn olabilir mi sorusu, uluslararasl ili§kiler 
disiplininde ozellikle ikinci DUnya Sava~H sonrasmda tartl§llmaya 
ba§laml§t1r. Soruya verilen yamtlar, farkh degi§kenlere gore saptanml§ 
i§birligi modelleri olarak Hade bulmu~ ve NATO ile Avrupa Birligi i~birligi 
siirec;leri bu modellerin ya§ama gec;en farkh bi<;imleri olarak 
degerlendirilmi§tir. iki kutuplu uluslararasl sistemde, en azmdan bu iki 
i§birligi siireci i<;inde yer alan iilkelerin bolgelerini klsmen giivenli ktlan 
olu~umlar ve bunlan destekleyen modeller, Soguk Sava§. sonrasmda ortaya 
<;lkan ko§ullarda yetersiz kalml§hr. 
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Yeniden Guvenlik Toplulugu 

ikinci Diinya SaVa~l sonrasmda bolgesel giivenligin olu~turulmasma 
katkl saglaml~ dii~iiniirlerden birisi olan Karl Deutsch'un giivenlik 
toplulugu yakla1?lmmm, kiiresel sistemin karma1?lk yaplsma uyarlarunasmm 
miimkiin olup olamayacagml tarh~an bu c;ah~ma, bu yolla yeniden ne tiir 
i~birlikleri kurulabilecegini de ele alma amacmdadlr. Giivenli bolgelerin 
olu~turulmasl baklmmdan Karl Deutsch'un yakla~lmlanmn sec;ilmesinin 
nedeni; onun giivenlik olgusi.mu sadece devletler diizeyinde ele almaml~ 
oimasI, toplumlarm giivenliginden soz. etmesi ve giiniimiizdeki kar~Illkh 
baglmhhk ili~kilerini ac;tklayabilecek "kar~nhkhhk" ilkesini one C;lkarml~ 

olmasldlr. Bu <;en;evede <;ah~mada, oncelikle bir giivenlik toplulugunu 
kllabilecek sistemik ko~ullar ele almmakta, ardmdan Karl 

giivenlik toplulugu yakla~nmmm temel degi~kenleri 
degerlendirilmekte ve son olarak da "giivenlik toplulugu" yakla~lmlmn 

uluslararasl sisteminde c;areler iiretebilecek bi<;imde yeniden 
diizenlerunesi tarh§llmaktadlr. Sozkonusu tartI~ma, bir giivenlik alam 
arayl~l i<;erisindeyken olu1?turulan "biz" degerlerinin, nasll bir "oteki" 
yaratmadan olabilecegi sorusunu temel almaktadlr. 

Kiireselle§me ve Kar~;l1hkhhk 
(Mutuality or RecipronalitylReciprocity) 

Kiireselle§me, ulusal ve uluslararasl oyuncularm dl1? <;evreye daha aC;lk hale 
geldikleri bir sisteme i1?aret etmektedir. Dl§ <;evre, sadece devletlerin dl1? 
politika davram§lanyla Hade edilemeyen, c;ok sayldaki ve tiirdeki 
oyuncunun kar§lhkh ili§kileriyle §ekillenen karma§lk bir siire<;tir. 
Uluslararasl sistemdeki geli§meler, farkh tiirdeki <;ok saYlda oyuncu 
arasmda kar§lhkh baglmhhk ve etkile§im ili§kilerini yogunla§tIrml§, 
devletlerin klasik "Slmr" ve "egemenlik" kavramlanm erozyone etmi§, i<; 
politika-dl§ politika aymmmi da azaltml§hr1. Devlet, arhk biitiinsel yaplda 
bir uluslararasl oyuncu farzedilmekten <;lkml§ ve alt orgiitlerunelerden, 
sosyo-ekonomik birimlerden olu§an <;ogu1cu yapldaki bir oyuncu olarak 
tammlamr olmu§tur. Bu haliyle de devlete ili§kin politikalardan soz 
edildiginde, kendisini olu§turan parc;alarm etkilerinin yadsmmasl olanakslz 
bir hal alml~, bu alt birimlerin gozardl edilmesi uluslararasl sorunlarm 
<;oziim yollanm t1kaml~hr. 

Dl~ politika, oyuncular arasmdaki koalisyonlar, kar~l koalisyonlar, 
pazarhk, uzla~ma ve c;atI~ma i1i~kileriyle ~eki1lenir. Soz konusu oyuncular, 
devletin i<;indeki yapl ve kurumlarla alt gruplan, aynca her bir devlet ile 

1 Kar~Hhkh bagmulhk tezleri i<;in bkz. Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Power and Interdependence, 
Harvard, Harvard University Press, 1989i A. Linklater, International Relations: Critical Concepts in 
Political Science, London, Routledge, 2001. 
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ULUSLARARASIILI~KILER 

onlann alt gruplan arasmda olu!?muf? farkh orgiitleri Hade eder. Sistemdeki 
oyuncu saYlsmm artmasl, her bir oyuncunun devletler ya da alt gruplardan 
o kadar da baglmslz hareket edebildikleri anlamma gelmemektedir. 

Kiiresel sistemde oyuncular i<;in hem yatay hem dikey diizlemlerde 
hareket eden bir ilif?ki agl sozkonusudur. Devletin diger devletle, grubun bir 
diger iilkedeki grupla ya da bir f?irketin benzeri bir yabanCl !?irketle 
ili~kisinin yatay diizlemde algIlanmasl olanakhdlr. Dikey diizlemdeki 
ili~kiler ise, bir devletin uluslararasl ya da uluslariistii bir orgiitle, bir alt 
grubun <;ogunluk grubuyla ya da bir ~irketin hiikiimetle ilif?kileri bi<;iminde 
tarumalanabilir. Kiiresel uluslararasl sistemde yatay ve dikey diizlemdeki 
ili~kiler e~anh siirmekte, ancak bunlarm e~ yogunlukta ve lineer olmalan 
gerekmemektedir. Hiikiimet, bir dl~ politika aksiyonu gef(;:ekle~tireceginde 
bu aksiyonun yarar ve zararlanm toplumsal kesimler, idari ve biirokratik 
yapllar, ekonomik oyuncular vs. nin talep ve beklentilerine yamt verecek 
bi<;imde tasarlamakta ya da bunu yaphglm savunmaktadlr. iktidarlar, 
zaman ic;inde toplumsal talep ve beklentilerin kendi istemleri yoniinde 
~ekillenmesi i<;in ellerinden geleni yapsalar bile, kiiresel sistemde taleplerin 
~ekillenmesindeki tek etken iktidarlar olmadlgmdan, aslmda 0 kadar da 
ba~anh olunamamaktadlr. Devletin ic;inde yukandan al?aglya ve al?agldan 
yukanya hareket eden ve siirekli degi~im gosteren bu etkile~im siireci, aym 
zamanda diger devletlerdeki benzer siirec;lerden de etkilenmektedir. Yatay 
etkile~im siired denebilecek bu durum, biiyiik ol<;iide kiireselle~me ile 
birlikte amlan ileti~im olanaklanmn daha hlZh ve daha yaygm olmaslyla 
yakmdan ilintilidir. Diger bir ifadeyle ileti~im ruz ve kapasitesindeki arh~, 
etkile~im siirec;lerini klsmen e~anh duruma getirmektedir. Bunun sonucunda 
da iktidar He toplumsal kesimler ve iktid~r He uluslararasl kurulu~lar 
arasmdaki ili~kiler (dikey), sadece iilkenin ic;sel degi~kenleriyle degil, belki 
bundan daha fazla yatay diizlemdeki dl~sal kar~lhhk ili~kileriyle 

belirlenmektedir. 

Bir devlet ornegin giivenlik konusunda iki kutuplu sistemin 
dinamikleriyle hareket etmeyi siirdiirse bile, kendisini oluf?turan unsurlarm 
taleplerinin degif?mesinden kaynaklanan tepkilerle ya da diger devlet ya da 
gruplann baskllanyla ortaya C;lkan basmca direnme' olanagmasahip 
degildir. Sistemsel degi!?ikliklere uygun doniif?'iim yapmamakta direnen 
devlet liberal demokratik bir sisteme sahipse genel olarak iktidarlar 
degi~mekte, demokratik sisteme sahip degilse ya devrimler, sistemsel 
donii~iimler vs olmakta ya da kendilerine askeri arac;lan da kapsayan 
uluslararasl miidahaleler yapllmasma yol ac;acak siirec;lere 
siiriiklenmektedir. 
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Yeniden Giivenlik Toplulugu 

olgular, devletlerin diger oyuncularla yatay ve dikey dtizlemde 
az kurarlar ise, 0 kadar II guvensizlik" politikaSl 

gostermektedir. Devletin; kendi toplumsal ve 
degi~im dinamiklerinden hareket etmediginde -ki farkh 

bi<;;imlerdeki istikrarslZllk stire<;leri buna kar~1l1k gelmektedir-, diger 
toplumlan tammadlgl, onlarla ili~ki ve ileti~im kurmadlgl i<;in onlan "oteki" 
kabul ettiginde- ki <;at1~ma stire<;lerinin hemen her ttirti buna kar~nhk 
gelmektedir-, ve dolaYlSlyla giderek uzak durdugu devlet ve gruplarm 
ama<;lanm izleyemediginde, onlarm kullandlgl ara<;lardan mahrum 
kaldlgmda ve onlarm ba~kalanyla kurduklan i~birliklerin dl~ma itildiginde 
1/ gtivensizlik" tizerinden politikalar tiretmesi kac;:mllmaz olmaktadlr. Qzetle, 
ktiresel sistemin par<;asl olmadlg1 stirece devlet, sistemdeki varhgl 
konusunda tela~a dti~mekte ve gittikc;:e de kurulmu~ i~birligi stirec;:lerinin 
pan;asl olmamn ya: da yeni if;lbirlikleri tiretmenin maliyeti artmaktadlr. 

Ktiresel dtizeyde oyuncular arasmdaki yatay etkilel]im ve karl]lhkhhk 
ilil]kileri bal]hca dort degil]ken tizerine oturmaktadlr: Bunlardan ilki, 
ileti~imdir. ileti~im inan<;, dtil]tince ve doktrinlere ili~kin alana i~aret eder. 
C;ok kanalh, <;ok yonlti ve htiktimetler dl~l ozelligi giderek artan bir bilgi 
ah~-veri~ dtizeyidir. ikincisi, fiziksel nesnelerin ah~-veri~ine, hareketliligine 
kar~lhk gelen ula~lmdlr. D<;tincti degi~ken, mali serbesti ve hareketliligi 
Hade eden finans alamdlr. Son alan ise, ki~ilerin hareketliligi anlamma gelen 
seyehattir. 

Sozkonusu dort degi§kenin sistemdeki her oyuncu arasmda benzer 
bi<;imde geli§medigi, hatta farkhhklan artlracak bir dengesizlik yarattrgl 
aC;:lktIr. Bununla birlikte, farklhklan ve dengesizlikleri gidermenin yolu yine 
ktireselle~menin sozkonusu ozelliklerinin kullamlmasmdan gec;:mektedir. 
Toplumsal kam ve algllann degi~mesinde ve "otekile~tirme" stirecinin 
bertaraf edilmesinde ktireselle§menin sagladlgl olanaklar da mevcuttur. 
Ktiresellef;lme, oyunculan c;:evreye ve birbirlerine baglmh duruma 
getirmekte, bu kar~lhkh baglmhhk devletlerin klasik haretket yeteneklerini 
smlrlamakta ve c;ogu zaman da c;ah~macl politikalar tiretmelerinin ontinde 
bir engel olu~turmaktadlr. Toplumsal kam ve algllamalarm pozitH yonde 
degi~mesi halinde de devletler, toplam kazanc; yerine nispi kazanc;: hesabl 
yapmak zorunda kalmaktadlr. Bu durumda, "devletin oncelikli konusu" 
kavramlmn yerini, "toplumun oncelikli gereksinmeleri" almaktadlr. Nisbi 
kazan<; hesabl, diger devlet ya da toplumun talebini anlayabilmek ic;in 
i~birligi kanallanm zorunlu kllmakta, i~birligi arttIkc;a ve farkh oyuncular 
arasmda yaygmla§tIkc;a bunu bozmamn maliyeti ytikselmekte ve sonuc;ta 
askeri gtiC; kullammmm siyasal ve ekonomik yaptmm olaSlItgml da 
azaltmaktadlr. 
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sozkonusu k01,>ullarm Kantien anlamda 
olsa 

""'''~UlH''"'<C "":!U~Ula formunu da barmdmr. DolaYlslyla kiireselle~menin 
kar~lhkh baglmhhk, uzla~ma-<;atl~ma ili~kisiyle devinmektedir ve 

bu haliyle de mutlaka "giivenlik" olgusunu barmdmr. 

Kar~lhkhhk ili§kileri ve Giivenlik 

Kiireselle~menin devletleri dl~ <;evreye ve diger oyuncularla kurdugu 
ili~kilere daha bagtmh hale oimasl, giivenlik olgusunun da 
dogrudan bu .:;en;;eve h;inde ele almmasml Devletin sadece 
gii<; ve kapasitesini artIrdIgmda daha giivende ili~kin yakla~nml 

savunmak mutlak sonu<;;lar vermemektedir. ve kapasite artmml, 
caydmcl bir ozellik olarak varhgml korumakla birlikte giivenlik saglamada 
yeterli olmamakta, hatta bazl durumlarda 0 devleti hedef haHne bile 
getirebilmektedir. DolaYlslyla devletin gii<;-kapasitesini artirmasl kendi 
ba~ma pozitif bir etki yaratmamakta, bunlarm ancak bir giivenlik iiretimiI1e 
girdi olu~turmaSl sonu<; vermektedir. 

Denebilir ki, tUm c;ab~malar ve sava~lar daha giivenli, daha adil ya da 
daha "iyi" bir diinya yaratma adma ya~anmH;l, kIt kaynaklarm denetimini 
kim elinde tutmaya c;abalayacak olsa, bunu diinyanm yaran adma yaptlgml 
savunmu~tur. Dogaldlr ki geni§ kapsamh sava§lar, giiC; ve kapasitenin bir 
oyuncudan digerine gec;mesini saglayacak en keskin, en belirsiz ve en 
maliyetli sec;imdir. Oyunculann kar§lhkh baglmhhgl arttllkc;a, giiC; ve 
kapasitenin birinden digerine gec;i§ini slcak c;at1§maya varan yollarla 
gerc;ekle§tirmeye kalkmak ise, genel olarak "kar§lhkh mahvolma"yl 
hazlrlamaktadlr. Dolaylslyla giivenlik olgusu da, hpkl sava§ olgusu gibi 
artlk devletin kendi ba§lna alacagl onlemleri, devletin sadece kendine ili§kin 
C;lkarlarmm bir uzanhSl ya da dii§man algIlanm ifade edilen bir kavram 
olmaktan C;lkml§br. Sistemin en azmdan bir klSIlll bile giivenli olmadlgmda, 
devletlerin kendi giivenliklerinden, hele ki toplumsal giivenliklerinden soz 
etmeleri olanakh degildir. Ustelik giivenlik bozucu unsurlar da sadece 
devletler arasl §iddet kullammmdan kaynaklanmamaktadlr. Bu durumda, " 
devletin giivenlik onlemleri sadece diger devletlere kar§l gosterdigi giiC; 
performansma degil, c;evrede iirettigi toplumsal giivenlik performansma 
bagh olmaktadlr. <;evrede giivenlik iiretebilmek de, c;e§itli diizeylerde 
kar§lhkhhklar olu§maslyla miimkiindiir. Ancak hahrlatmak gerekir ki 
kar~llhkh ili§kilerinden pozitif sonuc;lar elde eden oyuncular, ili§kileri 
koruma yoniinde giivenlik onlemleri ahrlarken, bu ili§kilerden negatif 
etkilenen oyuncular, varolan ili§kileri ters-yiiz etmeyi ongoren giivenlik 
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onlemlerine ba§vururlar. Bu durumda her seferinde yeniden "biz" ve 
I/oteki" olu§makta ve yeni c;ah§malar ya§anmaktadlr. Dolaylslyla c;evreye 
giivenlik iiretmek, hem simetrik hem de asimetrik kaqnhkh baglmhhklan 
ve bunlarm negatif etkilerinin pozitife c;evrilmesini ifade etmektedir. 

Kendi toplumsal birimlerinin taleplerine ve dl§ c;evreye giderek daha 
baglmh hale gelen devlet politikalan, klasik dii§man ve tehdit tammlarmdan 
uzakla§maktadlr. Dogal c;evrenin bozulmasl, uluslararasl goC; hareketleri, 
AIDS gibi salgm hastahklar, uluslararasl terorizm, tammh bir otorite altmda 
bulunmayan silahlar, kiiresel ekonomik krizler gibi dogrudan bireyleri 
hedef alan bir dizi olgu, "devlet giivenligi" kavrammm yerini "toplumlar ve 
bireylerin giivenligi" kavrammm almasma yol ac;ml§ur.2 Bu haliyle de 
giivenlik statik degil, dinamik bir anlam kazanml§ur. Giivenligin dinamik 
ic;erigi, toplumsal yapllardak~ degi§imlerle dogrudan ilintilidir. Toplumlarm 
yatay ve dikey kar§lhkh ili§kileri, degi§im.1erin ruzlnI arthrmakta, bu da 
giivenlik olgularmm kar§lhkhhk ic;inde yeniden geli§tirilmesine yol 
ac;maktadlr. Kiiresel diizeydeki her olgu ve olaym §u ya da bu bic;imde 
hemen her oyuncuyu etkiledigi dii§iiniildiigiinde, giivenlikle ilgili 
politikalarm da bundan baglmslz olacagl ileri siiriilemez. Bir toplumun ya 
da bireyin giivenligi, diger toplumun ya da bireyin giivenligi ile yakmdan 
ve dogrudan ilintili durumdadlr. Giivenlik; diger toplum, birey ya da 
devlete ragmen (kar§m) alman onlemleri degil, onlan gozoniine alarak 
iiretilen geni§ spektrumlu politikalar ic;ermektedir. 

Gzetlemek gerekirse, kar§lhkhhk ili§kileri ic;inde geli§en giivenlik 
kavrammm ozelliklerinin §unlar oldugu soylenebilir: ic; giivenlik ile dl§ 
giivenlik arasmdaki aymm biiyiik olc;iide ortadan kalkml§hr ve giivenlik 
topraklarm savunulmasmm c;ok otesinde anlamlar kazanml§hr. Devletin 

. giivenligi toplumun ve bireyin giivenligi He e§ anlamh hale gelmi§ ve giiC;, 
ylkma kapasitesi ile degil yeniden yaplmlandlrma kapasitesiyle olc;iiliir 
olmu§tur. Kiiresel sistemin getirmi§ oldugu kaqnhkh baglmhhk ili§kileri, 
toplumlar arasmdaki etkile§imler sonucunda siirekli degi§en taleplere yol 
ac;maktadlr. Giivenlik de, bu taleplerin kar§llanmasl, yonlendirilmesi ya da 
bertaraf edilmesi baklmlanndan oyunculann tiimii ile kar§lhkhhk ili§kileri 
kurulmaSlnI saglayan dinamik bir siirec; anlamma gelmektedir. 

Kiireselle§menin getirdigi kar§lhkh baglmhhk ili§kilerinin, mutlaka ve 
her ko§ulda i~birligi siire~lerini te§vik edecegini soylemek zordur. 
Oyuncular arasmda benzer ya§am bi~imlerinin, benzer fiziksel ve zihinsel 
iiretim ama daha c;ok tiiketim kahplannm olu§masml ongoren tiim 
geli~meler aym zamanda benzelikler dl~mda kalmayl isteyecek davram§ 

2 Ian Clark, Globalization and International Relations Theory, OxMrd, Oxford University Press, 1999, s. 
110-111. 
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bi<;imlerini de hazlrlamaktadlr. Kiireselle~me de dogal olarak, 
partikiilarizrni, ayn~mayl ve farkhla~mayl te~vik etmekte, sistemin i~leyi~ine 
kar~l yeni diren<;ler, yeni kar~lthklar iiretmektedir. Ostelik, bu ikili siire<;te 
oyuneular benzer ara<;larlar kullanmaktadlr. Bu' durumda kiiresene~me 
olgusunun i<;kin <;eli~kileri yeni ayn~ma, farkhla~ma ve boliimlenmelerin 
daha hlZh ve yaygm bir bi<;imde ya§anmasma yol a<;maktadlr. Farkhhklar, 
yeni kimlik krizleri yaratmakta, iistelik bu kimlik krizleri askeri baklmlardan 
da desteklendiginde ortaya yeniden sleak <;ah~malar <;Ikmaktadlr. 

Sozkonusu dongiiyii degi§mez bir gen,;eklik gibi kabul etmenin sonueu, 
diinyada her giin daha fazla insamn sava§, kIthk, a<;hk, hastahk vs nedeniyle 
olmesine yol a<;makta, iistelik bu durum "benim ya~amam i<;in birilerinin 
olmesi gerekir" anlayl~mm siirdiiriilmesine de izin vermemektedir; <;iinkii 
arhk herkes her yerde farkh dozlarda da olsa, olup bitenlerin uzagmda 
kalamamakta, her tiirlii istikrarsIzhk istikrarh alanlarda bumerang etkisi 
yaratmaktadlr. DolaYlslyla giivenlik, oyuneularm kendi onlemlerini 
digerleri He kar~lhkh hale getirmedikleri siireee sozkonusu bile 
edilemeyecek bir kavramdlr. 

KararahCllann tehditIeri bertaraf etmek i<;in diger devletlerle ve <;e§itli 
toplumsal katmanlarla kar§lhkh ili~ki i<;inde bulunmalan "vatanda~hk", 

"toplumsal aidiyet" ve "degerler sistemi" tiiriinden konulan yeniden 
yapllandlracak siire<;lere dahll olmalan anlamma gelmektedir. 

Kar~lhkhhk ili~kilerinin giivenlik olgusuyia ilintilendirildigi bu tiirden 
bazl durumlar "giivenlik toplulugu" olarak adiandmimaktadir. Tlpkl 
sava~an Almanya ile Fransa'mn hemen sava~ somasmda biraraya gelerek 
bir giivenlik toplulugu olu~turmalan ve bu iilke vatanda~larmm bir giin 
aym para birimini kullamr hale gelmeleri; Almanya'nm i~gal ettigi Poionya 
ile AB i<;inde birlikte karar iiretir oimasl ya da <;ok yakm bir ge<;mi~te 
birbirlerini klyasqa oldiiren Hlrvatlarla Bo§naklann birlikte AB'ye kahhm 
i<;in ugra§lyor olmalanndaki gibi ornekler, bu <;er<;evede ele ahnabilir. 
Giivenlik Topululugu, geni~ ve zaman-mekan ko~ullarma gore i<;erigi 
degi§en bir kavram olmakla birlikte, esas olarak ikind Diinya Sava~l 
somasmda yeniden sava~ ya~anmamasl arayl~larmm bir uzantlsl olarak 
dogmu~tur. 

Kar§lhkhhk-Giivenlik Bagmtlsl Modeli: Deutschien "Giivenlik 
Toplulugu" 

ileti~im Kurami He tamnan pliiralist ve trans-aksiyonist Karl W. Deutsch, 
yakla~nmlanm ikind Diinya Sava§l somasmm iki kutuplu ortammda 
ge1i~tirmi§ ve kiiresel sistemin degil, sava~ somaSl ko~ullarmm dinamikleri 
iizerine <;ah§ml§tIr. Yakla§lmlarmda oncelikle Bah Avrupa'yl, ardmdan 
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Kuzey Amerika'yl ve bu iki bOlgenin kaqnhkh ili~kilerinin yeniden 
diizenlenmesini irdelemi~tir. Yeni sava~lara engel olunmasl ic;in Bah 
diinyaslmn kendi arasmdaki uyumu iizerine c;ah~an Deutsch, geli;;mi~ bah 
toplumlan arasmdaki kar~lhkh baglmhhk ili~kilerini c;ah~malarmm 

merkezine oturtmu;;, ancak farkh sosyo-ekonomik diizeyde ve kiiltiirdeki 
toplumlarla olan ili§kileri c;ah;;malarma c;ok da dahil etmerni;;tir. 

Karl W. Deutsch'un c;ah~malarmm birbirine bagh iki ana kategoride 
degerlendirilmesi olanakhdlr. Bunlardan birincisi, ilk olarak 1953 yllmda 
yayInlanml;; "Milliyeh;ilik ve Sosyal ileti;;im"3 ba§hkh kitablyla ele almaya 
ba§ladlgl toplumsal ileti§irnin onemi uzerine yaphgl c;ah;;malardlr. 
<;ah~manm 8. boliimiinde toplumsal geli!;>menin tarihsel siirec;lerinde 
toplumsal birimlerin hareketliliginin (mobilisation) c;ok onemli i;;levi oldugu 
ve bunda da toplumlar arasmdaki ileti~imin kilit rol oynadlgl ileri 
siiriilmektedir. "Siyasal Topluluk ve Kuzey Atlantik Alan!: Tarihsel 
Deneyimler I;;lgmda Uluslararasl Orgutler"4 ba!;>l1kh kitapla Hade bulan 
ikinci kategorideki c;ah~malarmda ise, oncelikle trans-aksiyon5 iizerinde 
durmu;;tur. Sava;;lara engel olunmasl amaclyla gUvenlik toplulugu 
olu!;>turulmasl dii!;>uncesinde yogunla;;an Deutsch, Avrupa Toplulugu ya da 
Trans-atlantik Toplulugu tiiriinden bir siyasal topluluk kurulmaslmn, sava§ 
olaslhklanm azaltacagml savunmu!;>tur. 

ikinci kategorideki eserler, uluslararasl yapmm sistemli bir bic;imde ele 
. almdlgl c;ah§malardlr. Her ne kadar realizmin guc;ler dengesi ve caydmclhk 
anlaYl§lm reddetse de, realizmden izler ta§lyan bununla birlikte idealizme 
gondermeler yapan c;ah§malarmda davran1§salc1 bir yontem izlemi;;tir. 
Deutsch, uiusiararasl sistemi anar§ik ve aktorleri devlet olarak gorerek 
realist, analiz birimi olarak sistemi alarak davram§salcl, ban§ amaCl 
buiunmasl ve bu amac; ugruna da ittifak kurulmaSIn1 gerekli gormesi 
bakImmdan da idealist onermeler ta§lmaktadlr. Deutsch, 1960'larm 
sonlarmdaki c;ah§masmda6, toplumun her diizeyinde geli§tirilen ileti§imin 
toplumsal homojeniteye katkida buiunmayacagi savml uluslararasl alanda 
da tarh§ml§tIr. Bu aC;ldan Deutsch, butiinle§meyi c;ab§maCl ve kaotik 
uiusiararasl sistemde nihal bir kurtulu§ durumu olarak kabul etmektedir. 

3 K. W. Deutsch, Nationalism and Social Communication, 2nd Ed., Cambridge, MIT Press, 1966. 

4 Karl W. Deutsch, S.A. Burrell, R.A. Kann, L.M. Lichterman, M. Lindgren, at al., Political Community 
and the North Atlantic Area: International Organization in Light of Historical Experience, Princeton, 
Princeton University Press, 1957. 

5 Sozcugiin Tiirkc;:eye c;:eviriminde sorunlar bulunmakla birlikte, 'slillra~an hareketlilik' olarak 
anla~tlmasl olanakhdrr. 

6 Karl W. Deutsch, The Analysis of International Relations, Englwood Cliffs, Prentice-Hall, N.J., 1968. 
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Deutsch, siyasal bir topluluk ongordiiyse de ekonomik ve kiiltiirel 
faktOrleri one <;lkaran c;alu;;malar yapml~t1r. Yazara gore siyasal birlik, diinya 
ban~l1 bakllnmdan son a~amayl Hade etmeyebilir. Aslolan, iiretgenlik kaqntl, 
yerel otoriteleri zaYlflatan, iC; c;eki~meleri c;ozemeyen ve toplumsal ayfl~ma 
yaratan mekanizmalann kurulmasma engel olmakbr. Sozkonusu 
mekanizma ise, toplumsal oyda~mamn (payla~llan deger ve duygular, ortak 
C;lkarlar, karf?lhkh saygl) saglanarak sosyal baghhk-birlef?me (cohesion) 
oluf?turulmasma baghdlr. Bu haliyle Deutsch, a~agldan yukanya dogru 
(bottom-up) evrilen bir biitiinle~me anlaYl§ma sahip goziikmektedir. Kollektif 
oyda~ma, devlet He toplum arasmda slkl bir bag olu~turacak ortak bir moral 
yarahr, yasalarla davram§lan koordineli hale getirir ve devlet de giiC; 
kullamna yonternlerine ihtiyac; duymaz hale gelir. Deutsch yakla§lmmda 
toplumsal oyda§ma saglayacak en onemli arac;, siirekli ve miidahalesiz 
ileti~im kanallanmn varhgl olarak gosterilmektedir. ileti~im toplumla devlet 
arasmda kesintisiz bic;imde siirdiiriildiigiinde, bu bir geri besleme 
mekanizmasl olu~turacak ve ban§ toplulugu ancak bu yolla kurulabilecektir. 

Deutsch, devletle toplum arasmda ongordiigii duzenegi, uluslararasl 
alanda da i§lemektedir. Toplumsal ileti~im, bir devletin smlrlan ic;indeki 
toplumla slmrh olmadlgmdan, slmra~km iletir;;imileri ve hareketlilikleri de 
ic;ermektedir. Farkh devletlerdeki toplumlar arasmda kurulacak ileti§im 
olanaklan, bpkl aym ulus ic;inde oldugu tiirden bir oyda~ma etkisi yaratacak 
ve slmra§km kururnla~malann olu§maslm te~vik edecektir (trans-aksiyon). 

Haberler;;melileti§im yakla§lmma gore uluslararasl toplumun birlik 
haline getirilmesi onernlidir. Bu birlik, ancak giic;lii bir ileti~im ve ula§lm 
mekanizmasl He olanakh olabilir. Ticaret, posta ya da turizm gibi her tiirlii 
faaliyet, e~it bic;imde biitiinle§tirici bir i~leve sahiptir. Ancak, ne tiir bir 
biitiinle~meden sozedildiginin alb c;izilmelidir. Karl Deusch, tam bu noktada 
yiiksek diizeyde kurumla§ma yoluyla olu§mu§ bir birligin 
biitiinle~mesinden soz etmektedir. Bu tiirden bir birlik olur;;turmak da, 
"giivenlik toplulugu" kurulmasma hizmet ebnektedir.7 

Deuschien anlaylf?a gore devletler, kar~lhkh faaliyetlerini arthrarak ortak 
bir sorumluluk gelir;;tirirler. Bu sorurnluluk, uluslararasl ban§ ve giivenligin 
saglamnasma ili§kin bir sorumluluktur. Devletler, egemenlik haklanm ve 
degerlerini bu sorumluluk dogrultusunda 'kombine ederler. Deger ve 
C;lkarlarm kombine edilmesi, ili§ki ic;ine giren dev letlerin birbirlerine kar§l 
baglanm giic;lendirir. Bu dogrultuda haberle§me kuramma gore 
"butiinler;;me, iki siyasal iinitenin belirli bir ol'tak amac; c;erc;evesinde 

7 Ibid., s. 92. 
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olabildigince yeni ve ortak bir siyasal iiniteye ge<;i~ siire<;leri"8 olarak 
tammlanmaktadlr. 

ortak sorumluluk olu~tururken gerek bu sorumlulugu 
siirdiirurken, devletlerin birbirlerinin deger, tutum ve <;lkarlarmdan 
haberdar olmalan gerekmektedir. Birbirleri He ileti~im kurmaryu~ 

toplumlarm ortak deger sistemleri olu~turmalan olanakslz goriilmektedir. 
Deutsch, 19. yiizyllda kurulmuf,l olan Alman Giimriik Birligi'nin (Zollverein) 
ba:;;anslYU, tUm Alman devlet<;ikleri arasmda yaygm bir demiryolu kurulmuf,l 
olmasma baglamaktadlr. Bununla birlikte, haberlef,lme kurammda ulusal 
alan He uluslararasl alamn birbirlerinden ayn ele almdlgl hattrlattlmahdlr. 

Goriildiigii gibi, haberlef,lme/iletir;;im kurammm uygulamadaki kar~lhgl 
"Giivenlik Toplulugu" olarak tammlanmaktadlr. 

KW. Deutsch'a gore giivenlik toplulugu, halk gruplarmm biitUnle~tigi, 
topluluk duygusunun gelir;;tigi ve kurumsal faaliyetlerin karf,llhkh olarak 
birbirlerine a<;lk tutuldugu topluluktur.9 Karf,llhkh sempati ve baghhk, diger 
bir ifadeyle "biz" duygulan geli§>ir ve bu yolla <;lkarlann ve taleplerin 
ortaklaf,lmasma, devlet davramr;;larmm benzemesine yol a<;an bir geligme 
olur,lo 

Yakla§>lma gore iki tiir gUvenlik toplulugu bulunmaktadlr: Bunlardan 
birincisi, birbirlerinden formel olarak ayn olan par<;alarm ortak kurumlar 
altmda bir kanr;;lm olur;;turduklan giivenlik toplulugudur (amalgam 
giivenlik toplulugu). ikinci tiir giivenlik toplulugu ise, farkh kimlik. ve 
hiikiimetleri bulunan devletlerin bir iist otorite altmda biraraya geldikleri 
giivenlik toplulugudur. (pliiralistik giivenlik toplulugu)l1 Buna gore 
birincisi tek bir hiikiimet tarafmdan kurulan toplulugu, ikincisi ise birden 
fazla egemen hiikiimet tarafmdan kurulan igbirligini ifade etmektedir. 

Deutschien anlaylg, pliiralistik giivenlik tpplulugunun karglhkh baglmhhk 
ilif,lkilerinin dogasma uygunlugu baklmdan amalgam giivenlik 
toplulugundan daha uzun omiirlii olacagml savunmakta, ancak biraraya 
gelecek oyuncularda bazl ko§>ullarm bulunmaSl gerektiginde de lsrar 
etmektedir. Buna gore, pliiralistik giivenlik toplulugunun olugabilmesi i<;in 
oncelikle, bilegenlerin kollektif deger yaratma kapasitelerinin bulunmasl 
gerekmektedir. Diger bir ifadeyle, oyle karr;;1l1klt iligkiler kurulmahdlr ki, 
bundan kollektif kimlik olugsun. ikinci kor;;ul, bilegenlerin giddet i<;eren 
ara<;lar yerine siyasal ara<;lan kullanma kapasitelerinin varolmasldlr. Bu 

8 Karl W. Deitsch, Tides Among Nations, New York, TFP, 1979, s.181. 

9 Karl W. Deusch s. 5. 

10 Ibid., s. 6. 

11 Karl W. Deutsch, The Analysis of International Relations, s. 193-195. 
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kapasite, kurulan kaqnhkh ili~kilerin sosyal siirec;ler, kurum ve yaptlar 
iizerinde pozitif etkiler yaratacak bic;imde diizenlenmesini gerektirmektedir. 
Son ko~ml ise, bile~enlerin birbirlerinin siyasal, ekonomik ve sosyal 
davram~lanmonceden tahmin edebilecek olanak ve yeteneklere sahip 
olmalandlr. Devletlerin birbirlerinin davramIJlanm onceden tahmin edebilir 
duruma gelmeleri, genel olarak negatif bir anlam ic;erir. Burada kastedilen 
kapasite, farkh hedefleri bulunan devletlerin bir zorlama olmakslzm, 
kollektif amac; adma birbirlerim bilgilendirme kanallanm kendiliklerinden 
aC;lk tutmalandlr. 

Tamm ve ileri siiriilen kOt?ullar gostermektedir ki, Deutschien giivenlik 
toplulugu, aralarmda daha onceden kurulmulJ haberle~me-ileti~im baglan 
bulunan, diger bir ifadeyle zaten c;e~itli diizeylerde ili~kiler siirdiiren ve 
benzer degerler c;en;evesinde evrilen toplumlann hiikiimetleri arasmda 
kurulabilmektedir,12 Giivenlik toplulugu, toplumlar arasmda yem bir 
topluluk duygusunun olu~turulmasl siired bic;iminde ele almmaktadlr. 
Dolaylslyla devletler arasmdaki ileti~im diizeyiyle topluluk duygusu 
arasmda dogru bir oranh kurulmaktadlr. Banr;; ic;inde yar;;amamn kor;;ulu 
olarak da gosterilen topluluk duygusu, yaygm ve etkin kurumlar aracll1g1 He 
yaygmlar;;tmlabilir olarak kabul edilmektedir,13 

Deutschien Giivenlik Toplulugunun Ele§tirisi14 

K.W.Deutsh'un gelit?tirmi~ oldugu giivenlik toplulugu yaklar;;lml, 
giiniimiizdeki giivenlik sorunlarma yamt aranmaSI baklmmdan son derece 
onemli bir ir;;leve sahiptir. Deutsch'un yaklar;;lmmm giiniimiize sagladlgl 
katkllar, birkac; bar;;hkta ele almabilir: 

Bunlardan birincisi, biitiinler;;me kuramlarma ve pliiralizm, liberal 
kurumsalclhk, transnasyonalizm ve konstriiktivizm gibi c;ok sayldaki 
uluslararasl ilir;;kiler yaklar;;lmma yaphgl katkldlr. Ozellikle Avrupa Birligi 
omeginden yola C;lkan biitiinler;;me c;ahr;;malan ic;inde son derece onemli bir 
ir;;leve sahiptir. ir;;levselci ve yeni it?levselci yaklat?lmlann eksiklerinin 
tamamlanmasma hizmet eden iletir;;im/haberler;;me kuraml He giivenlik 
toplulugu anlaylr;;l, federalizm, konfederalizm ve klsmi federalizm gibi 

12 Karl W. Deutsch, "Communication Theory and Political Integration", P.e. Jacob, J.V. Toscano, The 
Integration of Political Communities, Philadelphia, J.P. Lippencott and Co .. ' 1964. 

13 Juliet Lodge, "Integration Theory, Decision-Making and Institutions in the European 
Community", Juliet Lodge ed., The European Community, London, Frances Pinter,Pub., 1983, 8,7. 

14 K Deutsch'un yakla~unlarrnm gtinfuniiz "giivenlik toplulugu" arayl~lan bakurundan yaptIgl 
olumlu katkilar i~in bkz. Emanuel Adler, Micheal Barnett, Security Community, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1998, passim. Yaklal?lffim, gtinfuniizdeki Dogu-BatI, Miisliiman
HIristiyan vs. tfutinden "biz" ve "oteki" aymmlarlill ortadan kaldIramayan yonlerine yonelik 
elel?tiriler ise, yaygm bir akademik tartIl?ma haline gelmemi~tir. 
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biitiinle~me modellerinin aC;lklanmaSl Slrasmda da uygun bir zemin 
hazlrlamaktadlr. 

ikind katkl, Deutsch'un uluslararasl ili~kiler <;ah~malannda "halklar 
arasmdaki' duygusal ili~kiler" konusuna dikkat c;ekmif? olmasldlr. Genel 
olarak toplumlarm birbirleri hakkmda sahip olduklan negatif onyargllarm 
dl~ politikada c;atI1;lmaCl ilif?kileri, pozitH onyargllann da banf?<;ll ilif?kileri 
tef?vik edid sonw:;lan bulundugu ileri siiriilebilir. Bu c;er<;evede ileti~im, 
sosyal ve kurumsal bir eklemlenme (linkage) yaratarak i;;levsel sonU(;lar 
ortaya koyabilmekte, hiikiimetlerin ve toplumsal birimlerin birbirlerini 
yeniden tammlamalarma yol ac;an bir ogrenme siired olu~abilmektedir. 

U<;iincii katkl, ulusal <;lkar kavrammm halklar ile hUkiimet ilif?kisi ic;inde 
yeniden olu;;an bir ic;erige sahip olarak dii;;iiniilmesi noktasmda ortaya 
<;lkmaktadlr. 

Bir diger katkl, "pliiralistik giivenlik toplulugu" tammmdan hareketle 
ortaya <;lkmaktadlr. Toplumsal birimler ile hiikiimetin, ve bunlarm da diger 
toplumsal birim ve hiikiimetlerle kurduklan ili~kiler, biiyiik Olc;iide karar
alma siirec;lerinin demokratikle~mesine kar~lhk gelmektedir. Bu haliyle 
giivenlik toplulugu, bireysellik ile kollektiviteyi birarada bulundurabilen 
topluluktur, demokrasi de ortak degerler sisteminin, banf?m ve toplulugun 
kendini Hade bic;iminin gostergesidir. 

Tiim bu ozeIliklerine ragmen oncelikle belirtmek gerekir ki, Deutsch'un 
yaklaf?lml metodolojik bazl sorunlar taf?lmaktadlr. Gerek 
iletif?im/haberle~me kuraml gerek giivenlik toplulugu yaklaf?lml, bolgesel 
biitiinle~me, uluslararasl orgiit ve rejim kuramlan ya da uluslararasl 
kar~lhkh baglmhhk tezleri olmakslzm aC;lklanamamaktadlr. Yaklaf?lmm 
aC;lklaylcl olabilmesi diger yakla~lm ve kuramlann kullammlm 
gerektirmekte; ancak bu yolla nedensellik bagmtIsl kurulabilmektedir. 

Demokrasi, karf?lhkh baglmhhk ve uluslararasl orgiitlenme iizerine 
gelif?tirdigi dii~iince sisteminin alt yaplslm, esas olarak Kant'm "Nihai Banf?" 
anlayl~l olu~turmaktadlr. Giivenlik toplulugu, toplumsal birimler ya da 
devletler arasmda c;atlf?ma olmamasmm garantisi olarak sunulmakta v~tiim 
onermeler bu deterministik anlayl~ c;erc;evesinde i~lenmektedir. Aynca, 
ancak aralarmda 0 Slrada c;ahf?ma bulunmayan toplumsal birimlerin bir 
giivenlik toplulugu olu~turabilecegi ileri siiriilmektedir. DolaYlslyla, 0 

slrada c;ah~an toplumlar gozardl edilmektedit. Bir toplulugun giivenlik 
toplulugu olmasl ic;in, ic;indeki birimlerin normlanmn, davram~ bi<;imlerinin 
ve algrlannm birbirlerine yakm olmasl beklenmekte ve demokratik devletler 
birbirleriyle savaf?mazlar anlayl~ma gonderme yapllmaktadlr. 
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Deutsch'ta goriilen determinizm, yakla~nmm ele1',>tirilmesinin temel 
nedenini olu~turmaktad1r. Ornegin, toplum ile topluluk arasmdaki tammsal 
farkhhklar sosyolojinin konusuna girmekle birlikte, kiic;:uk bir hahrlatma 
yapllmasmda vardlr. Topluluk (community) ortak aidiyet, ortak gelecek 
duygu ve algllamalanmn bulundugu sozle~mesiz iligkileri ifade etmektedir. 
Toplum ise, yan-sozlegmeye dayah sorumluluk, igbolilmu, ortak <;:lkar 
iligkilerine karglhk gelir. Deutschien anlaYlg, topluluktan soz etmekte ve bu 
haliyle de kendiliginden geligecek bir topluluklagma siirecine, eger 
kendiliginden geli§mezse kurumlar yoluyla bunun saglanabilecegine, 
dolaYlS1yla kar~Ht diigiince ve algIlarm olugmayacagma ili§kin onyargIlar 
barmdlrmaktadlr. iletigim kanallanmn kar§lhkhhgmm, toplumlar arasmdaki 
algllan pozitif yonde etkileyecegi ve bunun da ban~ adma kollektH topluluk 
duygusunu geli~tirecegi iled siiriilmekte, bunun dl~mdaki olaslhklar 
tartl~llmamaktadlr. Bah Avrupa He Kuzey Amerika'yl c;ahgma alam olarak 
se.:;en Deutsch, onerdigi modelin adma pliiralistik topluluk dese de daha <;:ok 
bir mono-kiiltiirel yapl onermi~tir. 

Kar§lhkh iligkilerin geli~mesinin sosyolojik sonuc;lan her ko~ulda 

kollektif giivenlik toplulugu yaratmaya hizmet edecek bic;imde olmayabilir. 
Toplumsal birimlerin birbirlerine daha fazla benzer hale gelmelerini te§vik 
eden siire.:;ler, devlet ideolojilerinin, .:;e~it1i dini ve etnik gruplarm ya§am 
bi.:;imlerinin, farkh sosyal kesimlerin farkh algI ve davram~ bic;:imlerinin 
harekete gec;:mesi yolunda etkiler dogurabilir. Kiireselle~menin 

bolgeselle§meyi, bOlgeselle§menin partikiilarizmi ortaya C;:lkarml~ oimasl 
gibi, farkhhklarm vurgulanmasl onem kazanabilir. 

Giivenlik toplulugunun kendi ic;:inde kar~)1thklar iiretmesine 
kiiresellegmenin simgesi olan Mc Donald's'a kargl Fransa'nm geleneksel 
"cafe"lerine hayatta kalmalan ic;:in devlet destegi saglamasl; kigilerin kendini 
Franslz yerine Katalan, ispanyol yerine Bask, ingiliz yerine Gal olarak 
tammlar hale gelmesi; FranSIZ vatanda§hgl yerine kimligini Musevi 
toplulugu i<;inde goriip, bu kimlige kan,n aynmClhk yaplldlgml savunup 
israil'e goc;: edilebilmesi, ba1,lortiisii ya da hac;: kullananlar arasmda okullarda 
sorunlar ya/?anmasma kadar bir c;:ok farkh ornek bulunmasl miimkiindiir. Bu 
geligmelerin en somut karglhgml, bir giivenlik toplulugu esasma gore 
olugmu/? Avrupa Birligi'nde giderek daha milliyetc;:i ya da partiki.ilarist 
partilerin oylarmm artmasmda bulmak olanakhdlr. Homojenle1,ltirici 
politikalarm iiretildigi alanlarda toplumlar, kendilerini Hade edecek alt 
topluluklara, bolgelere, etnik, dinsel ya da dilsel kimliklerine Slglnmakta ve 
bunlar arasmdaki gerilimlerin artmasl da kac;:mllmaz olmaktadlr. 

Giivenlik toplulugunun uluslararasl sistemin biitiiniinde de karglthklar 
yaratmasl ya da varolan karglthklan keskinlegtirmesi miimkiindiir. 
Deutsch'un c;:ahgmalarmda benzer sosyo-kiiltiirel ozellikteki toplumlarm 
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c;ah§mamasmm yollan aranmaktadlr. Bu c;erc;evde iki temel sorunsal ortaya 
C;lkmaktadlr. Bunlardan birincisi, c;at1§malann dogasl geregi "elde elme" ve 
"elde tutma" ko§ullarmdan C;lklyor olmaslyla ilgilidir. Uluslararasl sistemde 
devletler araSl rekabet kac;:mllmazdlr. Deutsch, bu rekabetin nispi kazanc; 
davram§lan ic;:inde diizenlenebilecegini ileri siirmekte, ancak bunun hangi 
tiir uiusiararasl sistemde, diger bir ifadeyle hangi kuresel dinamiklerin 
etkisinde geli§ebilecegini tartl§mamaktadlr. Uluslararasl sistem c;:atl§macl 
egilimleri banndlrdlgmda, devletlerin davranl§lan bu anar§ik ortama gore 
§ekillenmekte ve nispi kazanc; anlaYl§mm mutlak kazanc; anlaYl§ma 
kaymasma yol ac;maktadlr. Irak olaylarmda goriildiigu gibi bu tiir 
durumlarda kollektif kimlik gozardl edilmekte, "giic;" politikasl demokrasiyi 
unutturmaktadlr. 

ikincisi ise, kendi ic;inde bir kollektivite duygusu olu§turan bir 
toplulugun, aym zamanda dl§sal tehdit olarak algllanan bir "oteki" 
iizerinden hareket etmesidir. Deutsch'un yakla~nmlarmda dl§sal tehdidin ne 
tiirden bir degi§ken oldugu aC;lklak kazanmamaktadlr. Yakla1;nm, daha c;ok 
uluslararasl sistemde etkili olan biiyiik giic;:lerin a§lrl rekabetinin c;:ah§macl 
sonuc;:lara yol ac;:mamasmm yollanm araml§, diger bir ifadeyle benzer giic;:ler 
arasmdaki c;:atH;>mamn kar§lhkh mahvolmaYl hazlrlayacagml savunmu§tur. 
Diinya sava§lan deneyimi bu gorii§ii bir <;01< baklmdan hakh kIlmaktadlr. 
Ancak, yakla§lm aym zamanda ekonomik liberalizmi de savundugundan ve 
liberalizmin oziindeki rekabetin de belirli durumlarda c;:ah§maya yol ac;:hgi 
bilindiginden, biiyiik gii<;lerin dogasl geregi c;:ab§maCl rekabete girecekleri 
de ileri siiriilebilir. Benzer sosyo ekonomik yap Ida ve guc;:te olan devletlerin, 
toplumlarm ya da gruplarm ancak tiimiinii tehdit eden dl§sal bir geli§me 
kar§lsmda giivenlik toplulug ihtiyacl ortaya <;Ikar. Diger bir ifadeyle, tehdit 
tammianmadigi siirece, kollektif giivenlik saglamaya yonelik bir 
gereksinmenin ortaya <;lkmasl pek miimkiin degildir. Guvenlik, sadece ic;sel 
degi§kenlere gore bir ortak algI olu§masma hizmet etmemekte, mutlaka 
"biz"i biraraya gelmeye mecbur eden bir "dii§man"a ihtiyac; duyulmaktadir. 

Yeniden Giivenlik Toplulugu: Farkhlar ve Farkhhklar Arasl 
Transaksiyon (Inter-diversities Transaction) 

Soguk Sava§ doneminde giivenlik, askeri saldlrl, yabancl i§gali, taktik ya da 
stratejik fuze tehlikesi ve kitle imha silahlanndan korunma (hard security) 
bi<;iminde algllamp tammlanml~, toplumsal mekanizmalarm hemen biitiinii 
de buna gore yaplmlandmlml~h. Oysa giivenlik, askeri kapasiteye bagh bir 
olgu olmakla birlikte sadece bu duzlemden a<;lklanmasl miimkiin olmayan 
bir i<;erige sahiptir. Siyasi baskl, a<;hk, <;evresel kirlenme, sosyal ve siyasal 
parc;alanmalar, <;e~itli bic;:imlerdeki insanhk dramlan, goc;ler, kitle imha 
silahlarmm giderilemez etkileri gibi konulardan korunma ve bunlar 
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kaqasmda toplumsal diizeyde giivende olma (soft security) 15, giivenligin 
ozunii olu~turmakta; bu haliyle de gtivenlik foplulugu diplomatik, 
kurumsal, siyasal, sosyal, ekonomik ve askeri diizenlemelerin bir <;lkhsl 
olmaktadlr. 

Askeri gUvenlik onlemleri, taruml ve i~levi geregi, toplumsal ve kiiresel 
gUvenlik onlemleri hiyerar~isinin en tistiinde yer almaktadlr. Askeri 
gUvenligin gUvenlik onlemleri hiyerar~isindeki yerinin a~agIlara kaydlgl 
hemen her durumda, toplumsal gUvenlik onlemlerinin i§leyi~ dengeleri 
bozulmakta ve bu durumda da gUvensiz ortamlar c;ogalmaktadlr. Sonuc;ta, 
giivensiz <;evrelerin ortaya C;lkmasma yol ac;an temel sorunlan c;oziimlemeye 
kalkI~mak yerine, bu sorunlan konsolide edip <;ah§malarm <;abgna 
ara<;lanyla durulmaya <;abalanmasl soz konusu olmaktadlr. Oysa toplumsal 
sorunlar ban§c;ll ara<;larla c;oziimlenmeye dogru siiriiklenmediginde 
gerilimler artmakta, artan gerilimler diger toplumlara, devletlere, alt
birimlere vs yonelik basmc; yaratmakta ve bu basmc; da §U ya da bu bic;imde 
yygun buldugu ko§ul, zaman ve yerde patlama yaratmaktadlr. 

Deutschien anlayJ§ta da belirtildigi gibi gUvenlik, i~levsel olarak sosyal, 
ekonomik ve ktiltiirel sorunlan i<;erir, toplumlan ve bireyleri ilgilendirir. 
Ancak tam bu noktada hahrlatmak gerekir ki, gUvenlik toplulugu sadece 
sava~ bulunmayan bir birliktelik ttiriine kar§lhk gelmemektedir. Ban§, savaf;l 
kavrammm karf;llhru ifade etmez; sosyal adaletsizligin, insan haklan 
ihlallerinin, farkh toplumlann ya§am bi<;imlerine mtidahalelerin bulundugu 
hi<; bir ortamda ban§tan sozedilmesi olanakh degildir. 

Karl W. Deutsch'un yaklaf;llmlru esas alan, ancak bu yakla§lml yeniden 
degerlendiren a<;lhmlar, giivenlik konusunda yukanda deginilen 
perspektiften hareket etmektedir. Giivenligi bozucu olgularm tek bir 
topluma, tek bir bolgeye ya da tek bir ko§ula ozgii olmadlgl ger<;egi, 
tehditlerin kiiresel oldugu yolunda bir <;lkanm sunmaktadlr. Bununla 
birlikte, oigu ve olaylarm her toplumda benzer bi<;imde algllandlglru 
savunmak miimkiin degildir. Dolaylslyla bir oyuncunun giivenlik bozucu 
unsur olarak tarumladlgl bir geli~me, bir digeri i<;in tam da gtivenligin 
yeniden olu§turulmasl i<;ine oturtulabilmektedir. Bu durumda da kar§lhkh 
baglmhhk, ancak tehditleri benzer bic;imde algllayan oyuncular arasmda 
kurulabilmekte, dolaYlslyla <;oziimler de bu oyuncular arasmda 
iiretilmektedir. 

Ancak gortilmektedir ki, benzer tehdit algllamasl bulunan toplumlar 
biraraya gelip bir pliiralistik gUvenlik toplulugu olu§turduklarmda bile 
tehditler bertaraf edilememekte, hatta kampla§malan keskinle§tirdiginden 

15 Turkey's Delicate Position Between NATO and the ESOP, SAM Papers, 1/2003, Ankara, March 2003, 
s.6. 
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tehditlerin ylklm kapasitesinin artmasl gibi bir sonuca bile yol ac;;maktadlr. 
Ko~ullar bu noktaya ula~hgmda, diger bir ifadeyle tUm onlemlere kar~an 
toplumlar daha giivensiz ko~ullara siiriiklendiginde krizler artmakta, ancak 
bu krizler de toplumlarm kendilerini yeniden tammlamalarma yoI ac;;acak 
kapllan aralama ~anSl yaratmaktadl):,. 

Deutschien anlayl~m giiniimiiz sorunlarma yamt vermedeki en onemli 
eksikliginin benzer oyuncular <!rasmda kurulmu~ bir gUvenlik toplulugu 
onermesi oldugu yukanda belirtilmi~ti. Buradan hareketle, yeniden 
giivenlik toplulugundan soz edildiginde Deutsch'un kar~lhkh baglmllhk, 
yatay ve dikey diizlemlerdeki toplumsal ileti~im, sosyo-kiiltiirel ve 
ekonomik ili~ki onceligi ve kurumsalla~ml~ eklemlenme onerilerinin 
benimsenmesi, ancak bunlarm ozellikle farkh toplumlar arasmda 
kurulmasmm yollan anla~llmaktadlr. "Biz"in, "oteki" ile olu~turacagl 

kar~nhkhhk, pliiralistik giivenlik toplulugu kavramlnln "farkhhklarm 
C;;ogulculugu"na donii~tiirmeye hizmet edebilecektir. Bu tiirden bir 
geli~menin oniindeki engellerin kaldmlmasl mutlak bic;;imde giivenlik 
saglamada dogaldlr ki yeterli olamaz. Ancak farkh toplumlar arasmda 
kan;nhkh giiven olu§lturmaya yonelik iliflki simetrileri, gerilimlerin patlama 
yaratacak basmc;;lar olu§lturmasma klsmen engel olabilir. 

"Dogu"nun "Bah", "Kuzey"in "Giiney", "iktidar"ln "toplumlar", 
"birey"in "diger birey"le ac;Ilan siyasal, ekonomik, sosyal diizlemlerdeki 
mesafesi, taraflann birbirlerini otekile§ltirmesi siirecine yol ac;;maktadlr. 
DolaYlslyla c;;eliflen taraflar arasmdaki mesafenin, kapahlmasl degilse de, en 
azmdan gerilim iiretmeyecek bir arahkta kalmaslmn yollanm aramak yeni 
giivenlik toplulugunun esasml oluflturmaktadlr. Yeni giivenlik toplulugu, 
farkh yaflam bic;;imi, talep ve beklentileri bulunan toplumlar arasmda baflta 
"karfllhkh fiziksel miicadeleye girilmeyecegi ve sorunlarm diger yontemlerle 
c;;oziilecegi yolunda kar§llhkh giivence verilmesi"16 anlamma gelmektedir. 
Yaplmlandmlmasl oldukc;;a zor bir siirec;; olsa da, halklar arasmda kar~Illkh 
gUven olu~turmadan gUvenlik ortamlarmm yaratllmasl, yaratIlsa da 
siirdiiriilmesi pek miimkiin olmamaktadlr. 

Halklar arasmda giiven olu~masl, halklar arasmda i§lbirligi 
ah~kanllklanmn geli§lmesiyle yakmdan ilintilidir. Aiglya dayah siibjektif 
degederin olu~masl ic;;in, toplumsal ya~amm ic;;inde gozlemlenebilir, 
Olc;;iilebilir, ic;;sellefltirilebilir objektif ko~ullarm varolmasl, yoksa da 
oluflturulmasl gerekir. Ko~ullarm olu~turulmasl, taraflann birbirlerinin 
taleplerini dikkate almalan ve iliflkilerin tiim taraflara saglayacagl yarann 
pozitif sonuc;;lan bulunmasl ya da negatif sonuc;;larm klsmen bertaraf 

16 Emanuel Adler, Micheal Barnett, Security Community Cambridge" Cambridge University Press, 
1998,6.6. 
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olmaslyla yakmdan ilitilidir. Daha once de deginildigi gibi "Biz" konusunda 
lsrar eden topluinIar, "oteki"nin marjinalle~mesine yol ac;makta, 
marjinalle;;en "oteki", kendim sistemde varedebilmek ic;in "biz"i hedef 
almakta ve taraflar birbirlerini tehdit olarak gormektedir. Bu bic;imde 
ba~;layan c;atl~maC1 miicadeleler, aslmda ne "biz"im ne "oteki"nin eskisi gibi 
bir standardl korumasma olanak vermemektedir. 

Yemden giivenlik toplulugu anlayl~l, sozkonusu taraflar arasmdaki farkh 
stratejik tercihlerin bir kombinasyonunun yaptlmaslm Hade etmektedir. Bu 
kombinasyon, Deutschien anlaYl1;;taki gibi bir mono kiiltiirel yapl ve iist
kurumla~malar olu~turulmaslm ic;ermemekte, tam tersine farkhhklarm 
birlikteligi kiiltiirii ve alt-kurumla§malar (sub-institutions) ongormektedir. 
Buna gore yem giivenlik toplulugunun bazl ozelliklerinin §u bic;imde 
slralanmasl olanakhdlr: 

17 Ibid., s. 38. 
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Farkh toplumlann benzer talepleri ya da benzer toplumlann farkh 
talepleri degi~ik tiirdeki c;ah~malarm oziinii olu~turduguna gore, 
her halukarda mutlak kazanc; sozkonusu olamayacakhr. Nisbi 
kazanc;, benzer sosyo-ekonomik ve kiiltiirel yapldaki toplumlar 
ic;in azami mii§terek anlamma gelebilir, farkhlar arasmdaki bir 
ili§ki sozkonusu oldugunda ise ancak asgari mii§terekten 
sozedilebilir. 

Asgari mii§terek, "bir giivenlik toplulugu olu§turulmasml 
gerektiren ko§ullann birlikte tammlanmasml kapsamaktadlr. 
Sosyal gerc;ekligin yem yorumlanmn geli§imi (developments of new 
interpretations of social reality) de denen bu durum, demografik ve 
teknolojik degi§im, kiiresel ekonomi, dl~ tehditler gibi c;evresel 
faktorleri kapsamaktadlr"17 

Onceden kurulu sistemli kar§lllhklan bulunmayan toplumlar 
arasmda giivenlik toplulugu olu§turacak itici bir giice gereksinme 
vardlr. Kurumsal ya da degil, ili§kilerin ba§lahlmasml ve 
kurgulanmasml saglayacak giic;lerin ba§mda hiikiimetler bulunsa 
bile, sadece hiikiimetlerarasl giri§imlerin sonuc,: vermedigi aC;lktIr. 
Varolan uluslararasl orgiitler, hiikiimetler dl§l kurulu~lar, sivil 
toplum orgiitleri gibi c;ok sayldaki oyuncu, bu itici giiciin 
parc;aClklandlr. 

Farkh oyuncular arasmda geli§mesi ongoriilen giivenlik toplulugu, 
oyuncularm birbirlerine negatif etkili miidahalesim ifade 
etmemektedir. Amacl kar~lhkh ho~gorii yarahlmasl ve farkh 
toplumsal geli§im siirec;lerinde 'am kmlmalarm olinamasml 
saglamakhr. 



Yeniden Giivenlik Toplulugu 

GiiC;, iktidar, zenginlik gibi unsurlar baklmmdan digerlerine oranla 
gorece iistiin durumdaki toplumlann diger ve farkh toplumlarla 
kurduklan kaqllhhkta giic;, iktidar ve zenginliklerini onlarla 
paylat;>malan, dolaYlslyla fedakarhk yap mal an gerekecektir. Bu 
fedakarhk, giiciil1, zenginligin ya da iktidarm ba~langlc;ta 

azalmasma, ancak bir siire sonra c;ok daha geni~ cografyalarda ve 
kalabahk yapliarla birlikte yeniden iiretilerek biiyiitiilmesini 
saglayabilecektir. 

Uluslararasl sistemin biitiiniinii kapsayan bir giivenlik toplulugu 
onerilmedigine gore, farkh i~levsel ya da cografi aU sistemlerde 
olu§mu~ giiverilik topluluklarmdan soz edilmektedir. Bu 
topluluklarm birbirlerine rakip ittifak sistemlerine donii~mesinin 
onunde c;ok fazla engel yoksa da, guvenlik topluluklanrun 
birbirleriyle kuracaklan kar~lhkh bag1mhhklarm klsmen yaran 
olabilecektir. Ban~c;ll ortamlar, bir giivenlik toplulugunun sadece 
kendi dinamikleriyle olu~mamaktadlr. DolaYIslyla, farkhhklarm 
birlikteliginden olu~mu~ c;e§itli giivenlik topluluklarm~n da kendi 
aralannda kar§lhkhhk kanallanru a<;lk tutmalanonerilrriektedir. 

So:i:1.U~ Yerine 

Yeni guvenlik toplulugu, kiiresel sisternin dinamikleriyle uyumlu bic;imde 
yeniden degerlendirilen giivenlik olgusunun, Karl W.Deutsch'un pliiralistik 
giivenlik toplulugu anlayl~l ve ileti~im kuramma uyarlanmasma kar~lhk 
gelmektedir. Buna gore, askeri ve ekonomik iistiinliigiin devlet giicii olarak 
kullaruldlgl sert giivenlik onlemleri, toplumlar arasI ili~ki kurma ve 
demokratikle~me kapasitesi olarak ele alman yumu~ak· giivenlik onlemleri 
tarafmdan belirlenmektedir. Diger bir ifadeyle giivenlik, dogrudan bir insan 
haklan sorunudur ve toplumlarm giivenlikle ilgili kapasitesinin alt yaplsml 
da bu olu~turmaktadlr. 

Giivenlik sorunsahrun insan haklan boyutundan okunmasI, bir 
toplumsal birirnin digeri iizerinde, bir iktidarm halklar' uzerinde, bir 
bOlgesel kurulu~un diger bolgeler iizerinde ve bir devletin bir bolgede ya da 
sistemin biitiintinde hegemonya kurmaslllin .oniinde onemli bir engel 
olu~turmaktadlr. Soz konusu durum, bazl kiiresel ve bOlgesel kurulu~lann 
guvenlik toplulugu anlayl~lanru yenilemelerine ve Deutschien anlayl~ta 

belirtilen konulan ilke edinmelerine yol ac;ml~tIr. 

Orne gin, Avrupa Birligi'nin 20-21 Haziran 2003 Selanik Zirvesi'nde 
Solona Belgesi diye bilinen "Daha iyi bir Diinyada daha Giivenli A vrupa" 
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stratejisi benimseruni~tir.18 Bu strateji, c;atl~malarm <;oziimlerinde c;ok 
tarafhhk, ekonomik ve siyasal arac;lara oncelik verilmesi, onleyici angajman 
unsurlanm barmdlrmaktadtr. Sivil unsurlarm, sivil olmayan unsurlarla 
birlikte giivenlik olu~umlanm desteklemesi anlayl~lm vurgulayan beIge, 
ozellikle "degerlere saygt" ilkesini benimsemektedir. ABD'nin "onleyici 
miidahale" politikasmdan ciddi bi<;imde ayn~an bu anlayl~, ehven-i ~er 
olmakla birlikte baZl paradokslan da banndlrmaktadlr. Oncelikle, 
benimsenen stratejinini amaCI AB c;evresinde ve onu gar anti altmda tutacak 
bir ban~ ku~aglf diger bir ifadeyle yan-<;evre olu~turulmasml 
amac;lamaktadlr. Bu da, "biz"i "oteki"nden klsmen uzak tutma politikasl 
olarak a<;lklanabilir. Aynca, yeni giivenlik anlayt~l c;er<;evesinde ozellikle 
Ortadogu'daki yeniden yapIlaruna siire<;lerine siyasal ve ekonomik katkl 
ongoriilmekte, katkllarm toplumun her diizeyinde saglarunasl gerektiginin 
alh <;izilmekte, ancak bu katkmm AB vatanda~larmm refah diizeylerini 
etkilemeyecek bic;imde oimasl istenmektedir. 

NATO'nun Prag Zirvesi'nde <;en;evesini C;izdigi ve Haziran 2004'de 
istanbul Zirvesi'ne konu ettigi yeni straijisi de benzer ozellikler 
ta~lmaktadlr. istikrann Bic;imlendirilmesi ya da istikrara Yonverilmesi 
(Shaping Stability) ad! verilen strateji, halklann korurunasl, halklarm 
ozgiirliigii He giivenligi arasmdaki bagmtlmn saglarunaslm ilke edinmi~ ve 
demokratikle~me konusunu oncelikli kllml~tlr. 

Diinyanm diger bolgelerinden de benzer orneklerin bulunmasl, her 
zaman olmasa da, olanakhdlr. Asya Krizi olarak bilinen ekonomik-mali kriz 
sonrasmda Giineydogu Asya'da giivenlik toplulugu olu~turulmasl 

dii~iincesi bOlge iilkeleri tarafmdan tarh~maya a<;Ilml~ ve sonunda 
Giineydogu Asya Ulkeleri Birligi (ASEAN)'nin 7-8 Ekim 2003 tarihinde 
Endonezya'mn Bali adasmda gef(;ekle~tirdigi zirve toplantlsmda, ekonomik 
i~birligi boyutu dl~mda giivenlik i~birligi boyutunu da gozden ge<;irmi~tir.19 
Buna gore, giivenlik konusunun sosyo-kiiltiirel bir sorun oldugu konusunda 
uzla~maya vanlml~ ve bOlgede giivenligi saglamaya yonelik olarak 
koordineli bi<;imde <;ah~acak ASEAN Giivenlik Toplulugu (ASC) ile ASEAN 
Toplumsal ve Kiiltiirel Toplulugu (ASCC) olu~turulmu~tur. ASEAN'a iiye 

18 Kitle imha silahlanrun yaygmla~masl, kfuesel terorizm, bOlgesel <;ah~malar ve <;okmekte olan 
rejimleri tehdit olarak kabul eden beIge, ban~m korurunasl (peacekeeping) faaliyetlerinde 
kaynaklarm birle~tirilmesi, insani yardlm ve yeniden yaptlanma (state-bulding) sfuec;lerinde 
ekonomik siyasal degerlerin desteklenmesi bic;iminde ifade edilen c;ok yonlti gtivenlik 
(comprehensive security) benimsemi~tir. Bkz. COM(2004)72 final. 3.2.2004. 

19 Filipinler, Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland, Brunei Dartisselam, Vietnam, Laos, Myanmar 
ve Kamboo;ya'run tiye oldugu ASEAN, sozkonusu zirvede 2020 yUma kadar ASEAN Ekonomik 
Toplulugu (AEC) olu~turulmasilll ongoren Bali Concord II'yi yaymlaffil1lhr. Serbest Ticaret 
Bolgesj'nin ise 2010 ytlmda <;:in Halk Cumhuriyeti, 2011'de Hindistan ve 2012 ytlmda Japonya ile 
imzalanacak anla$malarla geni$letilmesi karan ahnml$trr. 
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devletlerin birbirlerinin ic;if,;lerine mudahale etmeksizin, adem-i merkeziyetc;i 
ili~kilerin saglanmasl ve farkh bolgeler He toplumsal gruplar arasmda 
i~birligi yaratllmasl ongorulmu~tiir. 20 

Soz konusu ornekler, her ne kadar guvenlik-insan haklan-toplumlararasl 
kar~lhkhhk ili~kisine gonderme yapsa da, bu benzer oyuncular arasmdaki 
toplumsal ileti~im ve kar~lhkhhk ili~kilerini geli~tirmeye hizmet etmektedir. 
Ne zaman ki sozkonusu ornekler farkhhklan da bir arada tutma yonunde 
bir c;abanm merkezi olurlar, ancak 0 zaman birer I/otekil/ yarahlmasmm 
ko~ullanm yumu~atabilirler. Bununla birlikte, yeni gUvenlik toplulugu 
anlayl~lmn klasik devlet egemenligi kavrammm degi~tirilmesine sagladlgl 
katkIlar yadsmamaz. Devletlerin ya da devlet gruplarmm cografi slmrlanm 
koruma ve kollama konusundaki otonomileri mutlakttr. Yeni gUvenlik 
toplulugu bu otonomi ic;ine ozellikle smlrda~ devletlerin degerleri, 
kimlikleri, deneyimleri ve ah~kanllklarmm eklemlenmesi arac;lannm da 
dahil edilmesi anlamma gelmektedir. BUt a~amah bic;imde farklllklann 
birlikteligini saglayacak yapllarm olu~masma katkl saglayacak ve bunu 
ba~aran toplulugu da bir onceki durumundan daha saglam kllacakhr. 

20 LeonardiC;:~ Sebastian, Chong Ja Ian, "Toward an ASEAN Security Community at Bali", Perspective, 
Institute of Defense and Strategic Studies, Singapore, Nanyang Technological University, 
www.ntu.edu.sg/idss/Perspective/research_050336.htrn 
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