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Makale üç yazar tarafından ele alınmıştır. Bu yazarlar, Thierry Balzacq, Sarah Leonard ve Jan
Ruzicka’dır. Balzacq, doktorasını Cambridge Üniversitesi'nden almıştır. Doktora sonrası
Harvard'da görev yapan Balzacq, ardından Edinburgh Üniversitesi'nde Onursal Profesörlük
görevinde bulunmuştur. Ayrıca Beşeri Bilimler Enstitüsünde Yüksek Öğrenim Çalışmalarında
"seçkin araştırma" konusunda görev de yapmıştır. 2015 yılında Diplomasi ve Uluslararası
Güvenlikte Seviye 1, Kanada Araştırma Başkanı (yılda 200.000 ABD Doları değerinde)
ödülüne layık görülmüştür. Balzacq, güvenlik, güvenlikleştirme teorisi, Uluslararası İlişkiler
Teorisi ve Avrupa Birliği politikası üzerine 100'den fazla bildiri yayınlamıştır. 150'den fazla
da sunum yapmıştır. Güvenlik üzerine çalışan Balzacq, 2015 yılında yayımlanan “Gözden
Geçirilmiş Güvenlikleştirme: Teori ve Vakalar” konulu makalede diğer iki yazarla beraber
siber güvenlik konusuna değinmiştir. Diğer yazarlardan Leonard, Birleşik Krallığa bağlı
İskoçya Dundee Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Yazarın çalışma alanları; dış politika ve
güvenlik konularıdır. 2015 yılında Balzacq ile birlikte ele aldığı bu makalede, güvenlik
konusunu siberle bağlantılı olarak ele almıştır. Üçüncü yazar olan Ruzicka, 2010 yılında
güvenlikleştirme teorisine ilişkin teorik bir eleştiri ile Fransız ve Rus devrimlerinin tarihsel
vaka incelemelerini konu alan teziyle doktorasını almıştır. Güvenlik üzerine çalışmalar yapan
Ruzicka, öte yandan uluslararası ilişkiler teorisi ve Orta Avrupa bölgesi üzerine de çalışmalar
yapmaktadır.
Gözden Geçirilmiş Güvenlikleştirme: Teori ve Vakalar başlıklı makalede en dikkat çekici
durum güvenlik algısının siberle bağlantılı olduğu kısımdır. Bu kısım ikinci ana başlıkta
ayrıntılı olarak değinilmiştir. Bu kapsamda makale, üç ana başlıktan oluşmaktadır. Birinci ana
başlık Güvenlikleştirmenin Kavramsal Boyutlarıdır. Bu kısımda, güvenlikle ilgili olarak güç
ilişkileri, uygulamalar ve araçlar ele alınmıştır. İkinci ana başlık, Güvenlikleştirmenin Ampirik
ve Teorik Etkileri’dir. Bu kısımda kimlik ve göç, enerji ve çevre, küresel sağlık, din ve en
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önemli konulardan biri olan siber güvenlik alanlarına değinilmiştir. Üçüncü ana başlık ise;
Geleceğe Yönelik Kalkınma için Karşılaşılan Zorluklar ve Olası Yöntemler’dir. Burada ele
alınan konular ise, teori ve metodolojidir.
Üç ana başlıkta incelenen makalede ilgi çeken konu, siberden daha eski olan güvenlik
konusunun siberle bağlantılı olarak ele alınmış olmasıdır. Güvenlikleştirme üzerine yapılan
çalışmalarda, başlangıçta siber denilen bir alan olmadığı için siber alanın öneminden
bahsedilmemiştir. 196’lardan sonra yaygınlaşan internet, beraberinde siber alanı da ortaya
çıkarmıştır. O günden bu yana, daha geniş teorik gelişmelere yol açan siber güvenlik ve
güvenlikleştirme konusunda önemli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu alanın önemi
birbiriyle ilişkili iki eğilimden kaynaklanmaktadır. Birincisi, devletler, toplumlar, işletmeler
ve bireyler giderek siber uzayda bulunan veri, sistem ve teknolojilere güvenmiş ve bu, bir dizi
aktörün çeşitli tehditleri tanımlayan yeni güvenlikleştirme hareketlerini geliştirmesi için
verimli bir zemin sunmuştur. İkincisi, siber güvenlik açıklarıyla meşgul olmaktır. Bu durum
Soğuk Savaşın sona ermesinden bu yana güvenlik uzmanları ve bürokrasiler arasında
sürmekte olan yeni tehditler ve risklerin araştırılmasına çok uygun bir dönem olmuştur.
Makale, bilgi teknolojilerinin (BT) yalnızca bilgisayarların güvenlik açığı başlangıçlarından
beri bilindiği 1990'ların sonlarında güvenlikleştirmeyi incelemiştir. BT'nin güvenlik
gündeminin bir parçası haline geldiğini anlamak için, “çerçeveleme” kavramını kullanmıştır.
Bu kavramla başarılı bir güvenlikleştirme için kriterleri sunmuştur. Bunu ise yalnızca bir
konunun siyasi gündeme yerleştirilmesi ile eşleştirmiştir. Buna ek olarak, BT'nin bir güvenlik
sorunu olarak tanımlanmasının, geleneksel güvenlik uzmanlarının ötesine geçen, ayrı politika
alanlarından aynı anda ortaya çıktığını da savunmuştur. Eriksson’un çalışması İsveç davasıyla
sınırlı kalmıştır. Ancak uluslararası politika yayılımı konusunda daha geniş bir tartışmaya da
yer verilmiştir.
Siber uzayın güvenlikleştirilmesi ile ilgili daha yeni çalışmalar Amerika Birleşik
Devletleri’nde ortaya çıkmıştır. Bu anlamda makale, üç argüman üzerinde durmuştur. Bunlar;
çerçeveleme özellikleri, bağlamsal koşullar ve çerçeveleyici aktörler olarak ileri sürülmüştür.
Bu argümanları analizlerine dahil ederek gevenlikleştirme teorisinin ötesine geçmeye
çalışmışlardır. 1990’lı yıllarda birçok güvenlikleştirme eylemine rağmen, Bush yönetimi,
2001 yılına kadar “güvenlikleştirme” üzerine çok az sayıda olağanüstü önlem çağrısı
yapmıştır. Fakat bu dönemde siber güvenlik ve kritik altyapılar arasında kurulan bağlantı
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sayesinde, özellikle siber güvenlik alanına daha çok önem vermeye başlandığı görülmüştür.
11 Eylül saldırıları, daha sonra, devletlerarası siber çatışma açısından değil, siber terörizm
açısından, siber tehditlerin çerçevesini güçlendiren bir “odaklanma olayı” olarak algılanmıştır.
Bu döneme kadar siber tehditlere karşı (alınan istisnai önlemler dışında) çok az önlem alındığı
görülmüştür. Bu durum güvenlikleştirme teorisine daha da çok odaklanmasına ve “tehdit
politikası yaklaşımının” daha da çok geliştirilmesine olanak vermiştir.
Özetlemek gerekirse makale, ana hatlarıyla güvenlikleştirme teorisini siber güvenlikle
bağdaştırmada önemli bir yol izlemiştir. Bu yönüyle literatüre önemli katkılar sunmuştur.
Siber güvenlik açısından nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini çok ayrıntılara girmeden ve
karmaşık bir yöntem izlemeden, ana hatlarıyla ileri sürmüştür. Bu nedenle hem sade bir dil
kullanılmış hem de teorik çerçeve iyi analiz edilmiştir. Bu durum okuyucunun makaleyi daha
kolay anlamasını sağlamıştır. Öte yandan, güvenlikleştirme teorisi ile siber uzay arasındaki
bağlantının incelenmesi, sadece siberle ilgili altyapıların incelenmesiyle değil, aynı zamanda
sağlık, çevre, enerji, din, teori, kimlik ve göç gibi diğer alanlarda yapılan araştırmalar
üzerinde de durmuştur. Bu yönüyle makale, okuyucuya önemli bilgiler kazandırmaya
çalışmıştır/çalışmaktadır.
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