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DIŞ POLİTİKADA SİYASAL SÖYLEM VE TEHDİT İNŞASI 
 
Uluslararası siyasetin aktörleri devletler ya da kurumlardır fakat bu yapıların hepsi bireyler tarafından 
yönetilmektedir. Bireyler ise uluslararası siyasette etkin rol oynarken tamamen kendi düşüncelerinden ve 
algılarından soyutlanmış bir biçimde davranış sergilemez. Bu nedenle uluslararası siyaset bireylerin algıları 
ve söylemleri üzerinden şekillenebilmektedir. 
 
Siyasal söz edimi olarak tehditlerin ortaya çıkışını da bu düşünceden yola çıkarak ele alacağız.  İlk olarak, Ole 
Waever’ın “elitler, bir sorunu güvenlik sorunu olarak ilan ettiğinde, o sorun güvenlik sorunudur.” düşüncesini 
inceleyeceğiz. Bu düşüncede bir devletin elitlerinin güvenlik ile alakalı bir konuda tehdit oluşturan ögeler 
üzerinde belirleyici bir rolü olduğunu ifade etmektedir. Yani ülkenin önde gelen aydınları ya da elitlerinin 
söylemlerinin devletin dış politikası üzerinde belirleyici bir etkisi olması durumu vardır. Bu nedenle de 
devletin dış dünyaya bakışını, dış dünyaya karşı algılarında elitlerinin yetişme tarzı, eğitim düzeyi, inanç 
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biçimi etkili olmaktadır. Çünkü elitlerin dış dünya ve oradan gelen muhtemel tehditleri algılama süreci 
bireyin kişiliğinden bağımsız değildir. 
 
Bir tehdidin varlığı ile ilgili elitler tarafından söylem oluşturulurken olağanüstü tedbirlerin alınmasını 
gerektirecek şekilde bir söylem inşa edilir ve ilgili kitle de tehdidin varlığı hususunda ikna edilecektir. Eğer 
elitlerin muhatap olduğu kitle ikna edilemezse bir güvenlik tehdidinden söz edilemeyecektir. Çünkü 
güvenlik tedbirleri almak için veya devleti harekete geçirebilmek için ilgili kitlelerin bir tehdidin varlığı 
konusunda ikna edilmiş olmaları gerekmektedir. Güvenlik politikaları inşa edilirken aktörler tehdit olarak 
algıladıkları hususları ötekileştirir ve bu süreçteki söylemler bir yandan tehdidin tam olarak ne olduğunu 
belirleyip açıklarken diğer yandan da bu tehdide karşı oluşturulacak olan güvenlik tedbirleri inşa edilir. 
 
İlgili devletin dış politikasında belirleyici olan aktör, eylemlerine meşruiyet sağlamak için tehdit söylemi 
sırasında mevcut siyasi düzene yönelik bir tehdidin ne zaman aciliyet teşkil ettiği konusunda da bir söylem 
oluşturur. Siyasal düzenin korunması hususunda ne gibi kurallar alınması gerektiği ve süreçlerin nasıl 
işleyeceği konusunda da aktör bir söylem inşa eder. 
 
Güvenlik tehdidinin varlığı konusunda devlet adamı, aktör zihninden geçenler doğrultusunda otoriter 
biçimde karar vermektedir. Devlet adamı, sistem analizi veya durum değerlendirmesi yaparak, devletin 
güvenliği hakkında bir düşünce oluşturur ve bir tehdit varlığına karar verir. Yani, herhangi bir durum devlet 
adamının aklının süzgecinden geçtikten sonra karşısında politika üretilen bir tehdide dönüşür. 
 
Tüm bu incelemeler neticesinde devlet adamının oluşturduğu şey bir “siyasal söylem”dir. Siyasal söylem ise 
ilgili aktörün devletinin yararına hizmet edecek konularda karar verme sürecindeki müzakere ya da 
tartışmalardır. Bu siyasal söylemler neticesinde de tehdit unsurlarının neler olduğu belirlenmiş olmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


