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REALİZME YAPILAN ELEŞTİRİLER ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM 

                                                                                                                              Ümit Bayram

 

Şüphesiz ki uluslararası ilişkilerde, devletlerarası ilişkileri en iyi şekilde açıklayan ve 

devletlerin amaçlarını ( güç, güvenlik, ulusal çıkar…) en gerçekçi şekilde analiz eden 

yaklaşım realizm olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan bu paradigma 

dönemin geçerli tek paradigması olma özelliğinin yanında daha sonradan kendisine eleştirel 

yaklaşımlar getiren düşüncelere de kaynaklık etmiştir.  

Realizm, Soğuk Savaş boyunca hakim paradigma olarak kabul görmüştür. Ancak 

uluslararası sistemde bazı değişikliklerin yaşanmaya başlamasıyla ve yine uluslararası sisteme 

yeni aktörlerin dâhil olması ile realizm bazı noktalardan eleştirilmiş ve onun artık uluslararası 

sistemi açıklamada yetersiz olduğu düşünülmüştür. Realizmi eleştirenler özellikle Soğuk 

Savaş sonrasında uluslararası ilişkilerin marjinal konuları olarak görülen alçak politika olarak 

nitelenen ekonomi, kültür ve çevre konularının, yüksek politika olarak görülen askeri ve 

güvenlik konuları kadar önemli hale geldiğini ve bu ayrımı anlamsız hale getirdiğini ileri 

sürmektedirler. Realizmin göz ardı ettiği unsurların -alçak politika; ekonomik ilişkiler, 

toplumsal ve kültürel ilişkiler, çevre sorunları- uluslararası ilişkilerde giderek önem 

kazanması ve sistemi etkilemesi örneği, eleştirilerin haklılık payının olduğunu gösterebilir. 

Ayrıca, realizmin artık mevcut gelişmeler karşısındaki betimleme ve açıklama 

gücünün de sorgulandığı gözlenmektedir. Realizmin genellemeleri ile mevcut koşulların 

örtüşmediğini düşünenler artık realizmin gerçek olmadığını ileri sürmektedirler. Hegemonya 

mücadelesinin karakterize ettiği Soğuk Savaş gündeminin yerini uluslararası karşılıklı 

bağımlılık, çevre sorunları, uyuşturucu kaçakçılığı, insan hakları sorunu, hızlı nüfus artışı, 

doğal kaynakların etkin kullanımı ve uluslararası borç sorunları gibi konuların aldığını işaret 

ederek, uluslararası ilişkileri artık realist teorinin gerçekçi bir şekilde anlayamayacağını ve 

yeni bir eksene kaydığını iddia etmektedirler. Bu nedenlerden dolayı realist teorinin 

uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmalara rehberlik etme yeteneğini kaybettiği ifade 

edilmektedir. Realist yaklaşımın cevap veremediği ve yetersiz kaldığı noktalar olması onun 

artık uluslararası ilişkilerde geçerli olmadığı anlamına gelmemektedir. Nitekim realizmin 

önem verdiği kavramlardan olan güç ve güvenlik bugün dahi uluslararası ilişkileri ve 

dolayısıyla sistemi etkileyen unsurlardır. Özellikle ulusal güvenlik ve uluslararası güvenlik 

noktalarından bakıldığında devletlerin ulusal güvenliklerini sağlamak için güce önem 

verdiklerini ve uluslararası güvenliğin korunması ve sağlanması için devletin, devlete ya da 

uluslararası bir koalisyonun devlete müdahalesi gündeme gelebilmektedir. Realistlere göre 

uluslararası ilişkilerin ana gündemini ulusal güvenlik konuları oluşturmaktadır. Siyasi ve 

askeri konuların, en önemli konular olduğu realistlere göre devletler ulusal çıkarı maksimum 

kılmak için çaba gösterirler. Çıkarların gerçekleştirilmesi için en önemli unsur güçtür. Bu 

nedenle güç mücadelesi uluslararası ilişkilerin temelini oluşturur. Uluslararası sistemdeki 

istikrarsızlıklar devletlerin güvenliği için tehlike oluştururlar ve devletler tehditlere karşı 

destek sağlamak için ittifak yapabilirler. Bu şekilde ortaya çıkan ittifakların amacı, güç 

kapasiteleri düşük olan ülkeler için güvenliğin sağlanması, güçlü devletler için ise güvenlik 

konusunun yanında çıkarların gerçekleştirilmesinin aracı olmasıdır. 
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Belirtildiği gibi Soğuk Savaş sonrası dönemde realizmin geçerliliğini yitirdiği, artık 

uluslararası ilişkileri açıklayamadığı gibi eleştiriler yapılmıştır. Ancak son yirmi yıldaki 

gelişmeleri incelediğimizde –bazı noktalarda realizmin yetersiz olduğunu kabul etmekle 

birlikte- realizmin güvenlik, ulusal çıkar, uluslararası güvenlik gibi konularda hala hakim 

paradigma olduğunu görmek kaçınılmaz olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’nin 1991 ve 

2003 yılında Irak’a yapmış olduğu müdahaleler görünen/gösterilen nedenler dışında ulusal 

çıkar ve ulusal ve uluslararası güvenlik adına yapılmıştır. 2001 yılında Amerika’daki Dünya 

Ticaret Merkezi binalarına yapılan saldırılardan sonra ulusal güvenliğin sağlanması için ABD 

askeri güç kullanmıştır. Diyebiliriz ki güvenlik sorunu devletler için güce başvurmada 

meşruiyet kaynağıdır. Bu nedenle realist paradigma uluslararası ilişkilerde varlığını hala 

korumaktadır. Yine ABD’nin 2001 yılında Afganistan’a müdahalesi ulusal çıkar ve 

uluslararası güvenlik noktalarında meşruiyet kazanmaya çalışmıştır. İçinde olduğumuz 

günlerde de Libya’ya yönelik şuan da devam eden uluslararası koalisyon güçlerinin 

müdahalesinin amaçları biran önce bölgedeki güvenliğin sağlanmasıdır. Müdahalenin arka 

planındaki amaçlar ve çıkarlar bir kenara bırakıldığında K.Afrika ve Ortadoğu’da yaşanan 

rejim karşıtı muhalif ayaklanmalar uluslararası güvenliği tehdit eden bir noktadır.  

Üzerinde kısa olarak yapılan açıklamalar da göstermektedir ki ulusal veya uluslararası 

güvenlik, ulusal çıkar ve güç parametreleri açısından realizm uluslararası ilişkilerde hâkim 

varlığını devam ettirmektedir. Uluslararası sistemde bir dönüm noktası olarak gösterilen 

Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucu, realizmin ortaya çıktığı ve hakim paradigma olduğu 

dönemin sona erdiği yorumları, 1990’dan sonra yaşanan olaylar neticesinde geçerliliğini 

kaybetmiştir. Realizm, uluslararası ilişkileri bazı noktalarda açıklamada yetersiz olsa bile 

bugün dahi uluslararası ilişkilerde hakim ve geçerli paradigma olduğunu göstermeye devam 

etmektedir. 


