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İKİNCİ EDİSYON İÇİN ÖNSÖZ

Bu kitabın ikinci edisyonu, ‘küresel’ ile ‘uluslararası’nı rakip olmaktan çok 
tamamlayıcı anlayış biçimleri olarak görmesi açısından, birinci edisyonda 
benimsenen uluslararası ilişkiler ve dünya siyaseti yaklaşımlarına sadık kal-
mayı sürdürmektedir. Böylesi bir yaklaşım, devletlerin ve ulusal hükûmet-
lerin dünya sahnesinde büyük bir rol oynamaya devam ettiklerini kabul 
ederken, diğer yandan da, bir dizi önemli meselede devletlerin artık bir kü-
resel karşılıklı bağımlılık bağlamında iş gördüklerini de kabul etmektedir. 
Kitaba Küresel Siyaset başlığının seçilmiş olması, gerek devletlerin içinde ge-
rekse arasında olup bitenlerin birbirine etkisinin eskisinden daha fazla ol-
duğu ve çeşitliliği artan siyasî etkileşimlerin artık sadece devletin içinde ve 
onun vasıtasıyla gerçekleşmediği gerçeğini yansıtmaktadır. 

Yeni edisyon, gitgide değişen küresel siyaset alanını hesaba katacak şe-
kilde kapsamlı olarak güncellenmiştir. Bu, hem metnin gövdesinde hem de 
kutu içine alınmış yeni anlatımların eklenmesi (özellikle, gözden geçirilmiş 
‘Uygulamada Küresel Siyaset’ bahsinde) suretiyle yapıldı. Buna ilaveten, iki 
esaslı değişiklik daha yapılmıştır. Birincisi, teori konusunda ikinci bir bölü-
mün daha eklenmesidir (‘Teorinin Önemi’ başlıklı 21. Bölüm). ‘Küresel Si-
yaset Teorileri’ başlıklı 3. Bölüm, başlıca kilit teorilere giriş sağlarken, yeni 
bölüm, teorinin bizim küresel siyaseti anlamamıza nasıl ve ne ölçüde kat-
kı sunduğuna odaklanmaktadır. Her ne kadar, yeni bölüm, ontoloji ve epis-
temoloji vs. ile ilgili meta-teorik meseleleri ele alıyorsa da soyut tartışma-
nın içinde kaybolmaktan kaçınmakta; bilakis, kısmen ‘gerçek-dünya’ ör-
nekleriyle ve dünya siyasetinin özüyle ilişkilendirmek suretiyle teoriyi gize-
minden kurtarmayı amaçlamaktadır. Yeni bölüm, kitabın değişik yerlerin-
de boy gösteren konu ve meseleleri biraraya getirmesi hasebiyle kitabın so-
nuna doğru konulmuş, bu da ona, teoriyle ilgili konularda daha ileri ve de-
rinlemesine düşünmeyi kamçılama imkânı da tanımıştır. İkinci büyük de-
ğişiklik, ‘Küresel Çağda Ulus’ adlı 7. Bölüm’ün, uluslararası göç meselesinin 
(ekonomik etkisinin incelenmesini de içerecek şekilde) daha genişçe ele alı-
narak gözden geçirilmesidir. Buna imkân tanımak amacıyla, eskiden 7. Bö-
lüm’de yeralan ‘Çok-Kültürcülük ve Melezlik’ kısmı, her halükârda daha iyi 
oturduğu ‘Kimlik, Kültür ve Batı’ya Meydan Okumalar’ başlıklı 8. Bölüm’e 
kaydırılmıştır. 



TEŞEKKÜR 

Tek bir yazarı olmasına rağmen bu kitap, hiçbir şekilde tek bir kişinin eme-
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KÜRESEL SİYASET1. BÖLÜM

KÜRESEL SİYASETLE TANIŞMA

‘Sadece bağlan!’
E.M. FORSTER, Howards End, 1910

Dünya siyasetini incelemeye nasıl yaklaşmalıyız? Dünyayı en iyi şekilde nasıl anlayabili-
riz? Dünya siyaseti, geleneksel olarak, uluslararası paradigma temelinde anlaşılır. Buna gö-
re; devletler (ki genellikle ‘uluslar’ olarak algılandığı için ‘uluslararası’ diyoruz), dünya siya-
setinin temel yapı taşlarıdır ve dünya siyasetinin özünü temelde devletlerarası ilişkiler oluş-
turur. Bu durum, devletlerin birbiriyle nasıl etkileştiğini anlarsak dünya siyasetinin işleyişini 
de anlayabileceğimiz anlamına gelir. Bununla birlikte, 1980’lerden beri alternatif bir küresel-
leşme paradigması popüler olmuştur. Bu paradigma, son dönemlerde küresel bağlantılar ve 
karşılıklı bağımlılığın gelişimiyle dünya siyasetinin dönüştüğü inancına dayanır. Buna göre, 
dünya artık birbirinden kopuk devlet veya ‘birimlerin’ bir araya gelmesiyle değil, bütünleşmiş 
‘tek bir dünya’ olarak işlemektedir. Bu kitapta anlaşıldığı şekliyle küresel siyaset, bu rakip pa-
radigmalar arasında bir yol bulmaya çalışmaktadır. Gerek devlet ve ulusal hükûmetleri dün-
ya siyasetinin dışında görmek, gerekse devletlerin önemli sayıdaki sorunlar konusunda artık 
küresel karşılıklı bağımlılık bağlamında hareket ettiğini inkâr etmek aynı derecede anlamsız-
dır. Bununla birlikte, siyaset hangi anlamda ‘küresel’dir? Küreselleşme, dünya siyasetini na-
sıl ve ne derece değiştirmiştir? Küresel siyasete dair algılarımız, aynı zamanda dünyayı yo-
rumlamamıza yarayan farklı teorik ‘mercekleri’, yani dünyayı görmenin farklı yollarını dikkate 
almak zorundadır. Küresel siyasete ilişkin olarak ana akım perspektiflerle eleştirel perspek-
tifler arasındaki fark tam olarak nedir? Son olarak, dünya aynı kalmamakta inat etmektedir. 
Dolayısıyla küresel siyaset, süregiden ve kimilerine göre de hızlanan bir değişim alanıdır. Yi-
ne de küresel siyasetin bazı yönleri süreklilik arz eden bir karakterdedir. Küresel siyasette sü-
reklilik ve değişim arasındaki denge nasıldır?

Temel Meseleler

•	 ‘Küresel’ ve ‘uluslararası’ kavramları birbirini nasıl tamamlamaktadır?

•	 Dünya siyasetinin ana hatları son yıllarda nasıl değişmiştir?

•	 Küreselleşmenin dünya siyaseti açısından sonuçları neler olmuştur?

•	 Küresel siyasete ilişkin ana akım yaklaşımların eleştirel yaklaşımlardan farkı nedir?

•	 Küresel siyaset; güç, güvenlik ve adalet konularıyla ilişkili olarak son yıllarda nasıl 
değişmiştir?
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KÜRESEL SİYASETLE TANIŞMA

Şekil 1.1  Küresel Siyasetin Boyutları 

‘ULUSLARARASI’NDAN ‘KÜRESEL’E Mİ?

Bu kitabın amacı, uluslararası ilişkilere/küresel siyasete ilişkin güncel, bü-
tünlük arz eden ve geleceğe yönelik bir giriş sunmaktır. Kitap, dünya mese-
lelerinin uluslararası boyutunu göz ardı etmeksizin, ‘küresel’ ve ‘uluslarara-
sı’ kavramlarının birbirine rakip veya uyuşmaz anlayış biçimleri olmaktan 
ziyade birbirini tamamladığı kabulünden yola çıkarak gerçek anlamda küre-
sel bir bakış ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu bakış açısına göre küresel si-
yaset, yalnızca ‘küresel’ düzeydeki siyaseti (yani dünya çapındaki süreçler, 
sistemler ve kurumsal çerçeveler anlamında) kapsamakla kalmaz, daha da 
önemlisi tüm düzeylerdeki (dünya çapında, bölgesel, ulusal ve ulus-altı) si-
yaseti de kapsar (bkz. Şekil 1.1). Bu yaklaşım, devletlerin, bir yandan kü-
resel karşılıklı bağımlılık koşulları altında ve giderek artan sayıdaki konuda 
birbiriyle etkileşim içerisine girerken aynı zamanda da dünya sahnesinin ki-
lit aktörleri olmaya devam ettiğini göstermektedir. 

Bununla birlikte, eğer dünya siyasetini temelde devletler arasındaki iki-
li ve çok taraflı ilişkilere indirgeyen uluslararası paradigma artık yeterli bir 
anlayış temeli oluşturmuyorsa, neler değişmiştir ve bu değişimlerin derin-
liği nedir? Dünya siyasetinin ana hatları son yıllarda nasıl değişmiştir? En 
önemli değişiklikler şunlar olmuştur:

• Yeni küresel aktörlerin ortaya çıkışı
• Karşılıklı bağımlılık ve karşılıklı bağlanmışlığın artışı 
• Ülke-içi ve uluslararası ayrımının zayıf-

laması
• Küresel yönetişimin yükselişi.

Dünya çapında

Uluslararası

Ulus-altı

Bölgesel

Devlet: Tanımlanmış ülke sınırları 
içerisinde egemen yetki alanına sahip 
siyasî bir birliktelik.  
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Devlet-merkezcilikten karma-aktör modeline mi?

Dünya siyaseti geleneksel olarak uluslararası açıdan algılanmıştır. Ülke te-
melli siyasî birimler arasında ikili ve çok taraflı daha genel bir çatışma ve iş-
birliği örüntüsü olgusu tarih boyunca var olmuş olsa da, İngiliz filozof ve hu-
kuk reformcusu Jeremy Bentham (1748-1832) tarafından Ahlâkın ve Yasa-
manın İlkeleri (Principles of Morals and Legislation, 1789) adlı eserinde kulla-
nılana kadar ‘uluslararası ilişkiler’ terimi türetilmemişti. Bentham’ın kavra-
mı kullanışı önemli bir değişime işaret ediyordu: 18. Yüzyıl’ın sonlarına doğ-
ru ülke temelli siyasî birimler açıkça ulusal bir karakter taşımaya ve araların-
daki ilişkiler de gerçek anlamda ‘uluslar-arası’ bir görünüm kazanmaya baş-
lamıştı. Bununla birlikte, modern devletlerin çoğunun ya ulus-devlet olma-
sı ya da ulus-devlet olmaya çalışmasına rağmen, dünya sahnesinde etkin bir 
şekilde hareket edebilmelerine olanak sağlayan şey ulus değil, devlet niteliği-
ne sahip olmalarıydı. Bu yüzden ‘uluslararası’ siyasetin, ‘devletlerarası’ siya-
set olarak tanımlanması daha uygundur. Fakat devlet nedir? 1933 Montevi-
deo Devletlerin Hak ve Yükümlülükleri Konvansiyonu’nda tanımlandığı üze-
re devlet, dört belirleyici niteliğe sahip olmalıdır: Belirli bir ülke, kalıcı bir 
nüfus, işleyen bir hükûmet ve ‘diğer devletlerle ilişkiye girme kapasitesi’. Bu 
bakımdan devletler veya ülkeler (bu bağlamda bu terimler birbirinin yerine 
kullanılabilir), dünya sahnesindeki kilit ve belki de ciddiye alınmaya değer 
tek aktör olarak kabul edilir. Geleneksel dünya siyaseti yaklaşımının dev-

ODAK KONUSU

KÜRESEL SIYASETI TANIMLAMAK

Siyasetin ‘küresel hale gelmiş olması’ ne anlama geliyor? ‘Küresel’ siyasetin ‘uluslararası’ si-
yasetten farkı nedir? ‘Küresel’ teriminin iki anlamı vardır. Birincisine göre küresel, gezegensel 
(yalnızca bölgesel veya ulusal değil) öneme haiz olarak dünya çapında anlamına gelir. As-
lında küre dünyadır. Bu anlamda küresel siyaset, ulusal veya bölgesel düzeyde değil, küresel 
düzeyde yürütülen siyaseti ifade eder. Dolayısıyla, temelde odaklandığı konular; Birleşmiş 
Milletler (BM) ve Dünya Ticaret Örgütü gibi evrensele yakın üyelikleri olan örgütlerin çalış-
maları ile karşılıklı bağlantıların, olay ve gelişmelerin fiilen veya potansiyel olarak dünyanın 
her köşesini ve dolayısıyla gezegendeki herkesi etkileyecek kadar ileri gittiği sorunlardır (çev-
re ve ekonomi gibi).
Bu kitapta kullanılan ikinci anlamına göre küresel, yalnızca bir bütün olarak sistemi değil, 
aynı zamanda sistem içerisindeki tüm unsurları ifade edecek şekilde kapsamlı demektir. Bu 
yaklaşım, bir yandan önemli ve belki de giderek artan sayıda siyasî etkileşimin artık küresel 
düzeyde gerçekleştiğini kabul ederken, diğer taraftan küresel siyasetin herhangi bir şekilde 
ulusal, yerel veya başka bir düzeyde gerçekleşen siyasetin ötesine ve yerine geçtiği fikrini redde-
der. Küresel siyasetin gelişimi, özellikle uluslararası siyasetin artık tarihin çöplüğüne atılması 
gerektiği anlamına gelmez. Bu husus, tüm parça veya ‘birimleriyle’ birlikte siyasetin, ayrıştı-
rılamaz bir küresel bütün içerisinde harmanlandığı etkin bir karşılıklı bağlantılar sarmalına 
yakalanmış olduğu düşüncesini sürdürmenin zorlukları nedeniyle bilhassa önemlidir.



2. BÖLÜM

TARİHSEL BAĞLAM

‘Geçmişi unutanlar, onu yeniden yaşamaya mahkûmdurlar!’
GEORGE SANTAYANA, Aklın Yaşamı (1905-06)

Siyaset ve tarih karmaşık bir biçimde bağlantılıdır. En basit anlamıyla siyaset bugünün tarihi, 
tarih ise geçmişin siyasetidir. Dolayısıyla tarihi anlamanın siyaset çalışanlara iki yararı vardır: 
Birincisi, geçmiş ve özellikle yakın geçmiş, gerekli bağlam ve arkaplanı sunarak bugünü anla-
mamıza yardımcı olur. İkincisi, tarih, geçmiş olaylar bugüne benzediği ölçüde mevcut durum 
hakkında sezgiler (hatta belki de siyasetçilere rehberlik) sunabilir. Bu anlamda tarih ‘ders ve-
rir.’ Başkan Geroge W. Bush, 11 Eylül sonrası teröre karşı savaşı, 1930’larda Nazi yayılmacılı-
ğını durdurmak için kullanılan ‘yatıştırma’ politikasının başarısızlığına dikkat çekerek gerek-
çelendirdi. ‘Tarihten dersler’ olgusu tartışılabilir, çünkü tarihin kendisi sürekli bir tartışmadır. 
Ne olduğu ve neden olduğu hiçbir zaman bilimsel bir doğrulukla sonuca bağlanamaz. Tarih, 
bir ölçüde her zaman, modern kaygı, anlayış ve tavırların geçmişi ‘keşfetmemize’ yardımcı 
olması nedeniyle bugünün merceğinden anlaşılır. Dönemin Çin Halk Cumhuriyeti başbaka-
nı Çu En-Lay’ın 1960’larda kendisine 1789 Fransız İhtilâli’nin dersleri hakkında sorulduğun-
da, ‘yorum yapmak için çok erken’ şeklindeki cevabı hatırlamaya değer. Buna rağmen, özel-
likle 20. Yüzyıl’ın başlangıcıyla birlikte dünya tarihini şekillendiren çok önemli olayları anla-
maksızın modern dünya çok anlamlı değildir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nın başlaması-
na neden olan olaylar, savaşın nedenleriyle ilgili olarak bize ne söylemekte ve 1945’ten bu ya-
na dünya savaşı olmaması, bu nedenler konusunda bize neler söylemektedir? 1914, 1945 ve 
1990 gibi yıllar ne anlamda dünya tarihinin dönüm noktalarıdır? Küresel siyasetin olası gele-
ceği hakkında dünya tarihi bize ne söylemektedir?

Temel Meseleler

•	 20. Yüzyıl öncesinde dünya tarihini hangi gelişmeler şekillendirmiştir? 

•	 Birinci Dünya Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları nelerdir? 

•	 İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması ne tür sonuçlar doğurmuştur? 

•	 ‘İmparatorluğun sonu’nun neden ve sonuçları nelerdir? 

•	 1945 sonrasında Soğuk Savaş neden ortaya çıktı ve nasıl sona erdi? 

•	 Soğuk Savaş sonrası dünya tarihini şekillendiren önemli faktörler nelerdir?
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TARİHSEL BAĞLAM

MODERN DÜNYANIN İNŞASI

Eski Çağdan Modern Dünyaya

Dünya tarihi, genellikle, eski dönemlerde-
ki avcı-toplayıcı toplulukların yerine onları 
takip eden eski medeniyetlerin kurulmasıyla 
başlatılır. Bugünkü Irak bölgesinde Dicle ve Fı-
rat nehirleri arasında yer alan Mezopotamya, 
yaklaşık MÖ 3500-1500 yılları arasında orada 
doğan üç büyük medeniyetle (Sümer, Babil ve 
Asur) genellikle ‘medeniyetin beşiği’ olarak ta-
nımlanır. Diğer bir erken medeniyet, Nil Neh-
ri boyunca eski Mısır’da gelişmiş ve Roma İm-
paratorluğu’nun yükselişiyle sona erene kadar 
yaklaşık üç bin beş yüz yıl varlığını sürdürmüş-
tür. Bu erken medeniyetlerin en temel özellik-
leri, kalıcı yerleşime ve şehir hayatının doğma-
sına olanak sağlayan tarım ve yaklaşık olarak 
MÖ 3000 yıllarında ortaya çıkan yazının (er-
ken dönem biçimleri Mezopotamya çivi yazı-
sı ve Mısır hiyeroglifleri olan) geliştirilmesi-
dir. Çin medeniyetinin doğuşu, Bronz Çağı’nın 
başlangıcıyla örtüşen MÖ 1600 yılları civarında Şeng Hanedanı’nın kuru-
luşuna kadar gider. MÖ 403-221 arasındaki Savaşan Devletler Dönemi’nin 
ardından Çin, adını aldığı ‘Ch’in’ yönetimi altında zamanla bütünleşmiştir. 
Güney Asya’daki ilk medeniyetler, şimdiki Pakistan olan İndus Nehri Va-
disi’nde ortaya çıkmış ve MÖ 2600-1900 arasında serpilmiştir. İndus’tan 
Ganj’a kadar olan ovalara yayılan ve günümüz Afganistan’ından Bangla-
deş’e kadar uzanan eski Hindistan, Sanskrit literatüre yansıyan klasik Hin-
du kültürün ‘altın çağ’ının MÖ 500 yıllarında doğuşuyla ortaya çıkmıştır.

Genel olarak ‘klasik antik çağ’ olarak bilinen ve MÖ 1000 yıllarında baş-
layan dönem, Akdeniz bölgesinde çeşitli medeniyetlerin ortaya çıkışına şa-
hitlik etti. Etrüsk kültürünün gelişmesi ve Fenike deniz ticaret kültürü-
nün yayılmasıyla başlayan en önemli gelişmeler, Antik Yunan ve Antik Ro-
ma’nın ortaya çıkışlarıydı. Genellikle Batı medeniyetinin temeli olarak gö-
rülen Antik Yunan, MÖ 800-600 yılları arasındaki dönemde Doğu Akdeniz 
boyunca Yunan yerleşimlerinin yayılması ve hem Anadolu hem de Balkan-
lar’ın güney kısımlarında koloniler kurulması yoluyla gelişti. Antik Roma, 
MÖ 509 yılında Roma monarşisinin devrilmesinin ardından ortaya çıkan 
oligarşik cumhuriyetin Doğu Akdeniz’den Kuzey Afrika’ya kadar uzanan ve 
Avrupa’nın çoğunu içine alan büyük bir imparatorluğa dönüşmesiyle gelişti.

Bununla birlikte klasik dünya, gitgide krize girdi ve bu kriz 5. Yüzyıl’da zir-

Kavram

Batı

‘Batı’ teriminin örtüşen iki anlamı 
vardır. Genel anlamda, çoğu zaman 
göç veya sömürgecilik yoluyla ihraç 
edilen kültürel ve felsefi Avrupa 
mirasını ifade eder. Bu mirasın kö-
kenleri, Yahudi-Hıristiyan diniyle, 
modern çağda liberalizmin fikir ve 
değerleri tarafından şekillendirilen 
‘klasik’ Yunan ve Roma öğretilerin-
de yatar. Soğuk Savaş döneminde 
şekillenen daha dar anlamda ‘Batı’ 
ise, SSCB hakimiyetindeki ‘Doğu’ya 
karşı ABD hakimiyetindeki kapita-
list bloku ifade etmiştir. Bu sonraki 
anlam, Soğuk Savaş’ın sonuyla bir-
likte zayıflarken, Batılı olarak anı lan 
güçler arasındaki siyasî ve başka 
ayrışmalar yüzünden önceki anla-
mın değeri de sorgulanmaya baş-
lamıştır.



3. BÖLÜM

KÜRESEL SİYASET TEORİLERİ

‘Gâipten sesler duyan iktidardaki çılgınlar, bu çılgınlıklarını, kimi akademis-
yenlerin birkaç yıl önce yazdıklarından devşiriyorlar’.

J. M. KEYNES, Genel Teori (The General Theory, 1936)

Kimse dünyayı ‘olduğu gibi’ görmez. Hepimiz, dünyaya teorilerin, önkoşulların ve varsayım-
ların perdesinden bakarız. Bu anlamda gözlem ve yorum, kaçınılmaz olarak birbiriyle bağlan-
tılıdır: dünyaya baktığımızda, aynı zamanda ona anlam yüklemeye başlarız. Bu nedenle teori 
önemlidir: teori, aksi takdirde biçimsiz ve karmaşık olacak olan gerçekliğe şekil ve bütünlük ka-
zandırır. Küresel siyaset bağlamında en önemli teoriler, zengin ve giderek çeşitlenen teorik ge-
lenekler yelpazesi meydana getirmiş olan Uluslararası İlişkiler disiplininden doğmuştur. Alan-
daki başat ana akım perspektifler, her ikisi de dünya siyasetindeki çatışma ve işbirliği arasın-
da farklı bir denge açıklaması getiren realizm ve liberalizmdir. Liberaller işbirliği ve kalıcı barışın 
mümkün olduğuna inanırken, realistler, küresel siyaseti neden sonsuz bir çatışmayla tanımla-
maktadır? Ve neden, realist ve liberal fikirler zaman içerisinde benzeşmeye başlamıştır? Bu-
nunla birlikte, 1980’lerden itibaren özellikle komünizmin dağılması ve Soğuk Savaş’ın sonun-
dan güç alan bir dizi yeni teorik sesler ortaya çıkmıştır. Bu ‘yeni sesler’, bir zamanlar Marksist 
geleneğin başını çektiği eleştirel dünya siyaseti perspektifi yelpazesini önemli ölçüde genişlet-
miştir. Neo- Marksizm, sosyal inşacılık, post- yapısalcılık, feminizm, post-sömürgecilik gibi te-
oriler ve yeşil siyaset, küresel siyasete nasıl bir eleştirel mercek takmakta ve birbirinden nasıl 
farklılaşmaktadır? Son olarak küreselleşmenin ortaya çıkışı, en önemlileri küresel karşılıklı bağ-
lanmışlığın ahlâki ve teorik sonuçlarıyla ilgili olan bir dizi yeni teorik zorluk ortaya koymuştur. 
‘Küresel düşünmek’ nasıl mümkündür? Küresel karşılıklı bağlanmışlıklar, mevcut teorileri, han-
gi bakımlardan ve ne ölçüde yeniden gözden geçirmemizi gerektirmektedir? 

Temel Meseleler

•	 Teori nedir ve hangi biçimlerde karşımıza çıkar?

•	 Realistler, dünya siyasetinin neden güç ve çıkar kavramlarıyla anlaşılması gerekti-
ğini savunmuştur?

•	 Liberaller, dünya siyasetinin neden karşılıklı bağımlılık ve barışa daha yatkın oldu-
ğuna inanır?

•	 Eleştirel teorisyenler, küresel siyasete dair ana akım yaklaşımlara nasıl meydan 
okumuştur?

•	 Eleştirel teoriler arasındaki benzerlikler farklılıklardan daha mı fazladır?

•	 Küresel karşılıklı bağlanmışlığın gözlemsel ve ahlâkî sonuçları nelerdir?
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TEORİ NEDİR?

Bu bölüm, teori sorununa odaklanan iki bölümden birincisidir. 21. Bölüm, 
dünyayı anlama konusunda teorinin nasıl ve nereye kadar bize yardımcı ol-
duğunu ele almaktadır. Her iki bölüm de teorinin önemini tartışmakta ve kü-
resel siyaset alanında teorinin olması gereken yerine dair tartışmaları incele-
mektedir. Bu bölüm ise, her biri dünya siyasetine dair farklı bir gözlük sunan 
önemli küresel siyaset teorilerine dair bir giriş niteliğindedir. Fakat teori ne-
dir? Bir plandan soyut bir bilgi parçasına kadar herşey ‘teori’ olarak tanımla-
nabilir. En genel haliyle akademik bir çalışmada teori, bir şeyi açıklamaya, yo-
rumlamaya ve değerlendirmeye çalışan bir tür soyut veya genellenmiş düşün-
ce olarak görülebilir. Ancak teori, tekil değil, çeşitli biçim ve şekillerde karşı-
mıza çıkabilen çoğul bir olgudur. 

Öncelikle, teori oldukça farklı amaçlara hizmet edebilir. Dolayısıyla şu şe-
kilde üç tür teori tespit edilebilir:

• Açıklayıcı teori. Bazen ‘tanımlayıcı’ veya ‘ampirik’ teori olarak da anılan 
bu teori, olay ve gelişmelerin neden ve hangi koşulları altında gerçekleştiği-
ni açıklamaya yardımcı olur. Açıklaı teoriler, algılarımızdan bağımsız şekilde 
mevcut ‘somut’ kanıtlarla test edilebilen genellenmiş nedensel önermeler içe-
rir. Küresel siyasete dair ana akım perspektifler, teoriyi bu anlamda kullanır.

• Yorumlayıcı teori. Bazen ‘oluşumcu’ teori olarak da anılan bu teori, olay 
veya sorunlara anlam yükleyerek dünyayı açıklamaktan ziyade anlamaya 
çalışır. Yorumlayıcı teori, insan algısının toplumsal bir süreç olduğunu vur-
gulayarak ‘gerçek dünya’yı rekabet halindeki gerçekler ve yorumlar dizisi 
olarak ele alır. Bu yaklaşım, küresel siyasete dair daha çok eleştirel perspek-
tiflerle bağlantılıdır.

• Normatif teori. Bazen ‘düzgüsel’ veya ‘siyasal’ teori olarak da ifade edilen bu 
teori, ilişkilere dair değer ve standartlar önererek mevcut durumdan çok olması 
gerekenle ilgilenir. Bununla birlikte küresel siyaset hakkındaki tüm ampirik teo-
riler, bir bakıma normatif değerlendirmelere dayanır. Normatif teori, gerçekler-
le değerler arasındaki ayrımı reddeden yorumlayıcı teoriyle de örtüşür.

İkinci olarak, teoriler ölçek ve kapsam açısından da farklılık gösterir 
(bkz. Şekil 3.1). En kapsamlı küresel siyaset teorileri ‘perspektif,’ ‘söylem,’ 
‘düşünce ekolü,’ ‘dünya görüşü’ veya paradigma olarak da ifade edilen te-
orik geleneklerdir. Teorik gelenekler, birbi-
riyle ilişkili değerler, teoriler ve varsayımlar-
dan oluşan ve dünya siyasetine dair kapsam-
lı analiz yaklaşımları inşa eden entelektüel 
çerçevelerdir. Bunlara örnek olarak realizm, 
liberalizm, Marksizm/eleştirel teori, femi-
nizm gösterilebilir. Bununla birlikte, bu gele-
neklerin her biri bir dizi alt geleneklere veya 
‘düşünce akımları’na ayrılabilir. Örneğin rea-
lizm, klasik realizmi, neo-realizmi ve bel-
ki de post-realizmi kapsarken, liberalizm de 

Klasik realizm: Güç siyasetini 
büyük ölçüde insan bencilliği veya 
egoizmi ile açıklayan realizm biçimi.

Neo-realizm: Bazen ‘yeni’ veya 
‘yapısal’ realizm de denilen, ulus-
lararası sistemin yapısal kısıtlarını 
vurgulayarak güç siyaseti modelini 
değiştiren uluslararası politika 
perspektifi.
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realizm içerisinde onu iki ayrı düşünce ekolüne ayıran teorik fay hattını göz-
den kaçırır. Bunlardan birincisi olan klasik realizm, güç politikasını egoizm 
kavramıyla açıklarken, diğeri, yani neo-realizm ya da yapısal realizm anarşiy-
le açıklar. Bununla birlikte, hangi unsurların en önemli olduğu konusunda-
ki olası uzlaşmazlıklarına rağmen çoğu realist teorisyenin realizmin merkezi 
varsayımlarını paylaşması nedeniyle bu alternatif yaklaşımlar, iki rakip ‘ekol’ 
arasındaki bir ayrımdan ziyade realizm içerisindeki vurgu farklılığını yansıtır.

Aşağıdakiler, realizmdeki anahtar temalardır:
• Devlet egoizmi ve çatışma
• Devlet yönetimi ve ulusal çıkar
• Uluslararası anarşi ve sonuçları
• Kutupluluk, istikrar ve güç dengesi

Devlet Egoizmi ve Çatışma

Teorilerini insan doğasının kötümser, fakat iddialarına göre ‘gerçekçi’ bir 
modeline dayandıran klasik realistler, Tukidides’in Peleponez Savaşları anlatı-
mına ve yaklaşık olarak aynı dönemde Çin’de yazılan Sun Tzu’nun klasik eseri 
Savaş Sanatı’na kadar geri götürülebilecek uzun ve yerleşik bir düşünce gelene-
ği içerisinde çalışmışlardır. Diğer önemli kişilikler arasında Machiavelli ve Tho-
mas Hobbes sayılabilir. Machiavelli’nin siyaset teorisi, değişmez bir insan do-

ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER

Niccolò Machiavelli (1469-1527)

İtalyan politikacı ve yazar. Bir medenî hukukçunun oğlu 
olan Machiavelli, kamu yaşamına dâir bilgisini zaman za-
man riskli bir yaşam sürdürülen ve siyasal olarak istikrar-
sız olan Floransa’da edindi. Floransa Cumhuriyeti’nde 
bir memur olarak diplomatik görevlerle Fransa, Almanya 
ve İtalya’nın çeşitli yerlerine gönderildi. Kısa bir hapisha-
ne deneyiminden ve Medici yönetiminin yeniden kurul-
masından sonra emekli olmuş ve edebî kariyerine başla-
mıştır. 1513’te yazılan, fakat 1531’e kadar basılmayan ve 
güç siyasetinin klâsik realist analizi olarak görülen en 
önemli eseri Prens (Il Principe), büyük oranda, Machia-
velli’nin Cesare Borgia’nın devlet yönetimine dâir yaptığı 
birinci el gözlemlere dayanmaktadır. Fakat yirmi yılı aşkın 
bir sürede yazılmış olan Söylevler (Discorsi sopra la prima 

deca di Tito Livio) onu bir cumhuriyetçi olarak gösterir. Sonraları bir sıfat olarak ‘Makyavelist’ 
kavramı, bazen haklı bazen haksız biçimde ‘kurnaz ve hilekâr’ anlamlarına gelecek şekilde kulla-
nılmıştır.



TARTIŞMA

DEMOKRASI, BARIŞIN GARANTISI MIDIR?

Çoğu liberal tarafından desteklenen ‘demokratik barış’ tezi, özellikle demokratik devletler arasında sa-
vaş olmaması anlamında demokrasi ve barışın bağlantılı olduğunu savunur. Diğer taraftan realistler ve 
diğerleri, demokrasilerin barışçıl olmasını gerektiren hiçbir şey olmadığını savunur.

EVET

Barış kuşakları. ‘Demokratik barış’ fikrine yöne-
lik ilginin çoğu gözlemsel analizden kaynaklanır. 
Demokrasi yaygınlaştıkça, askerî çatışmanın fiilen 
imkânsız hale geldiği ‘barış kuşakları’ ortaya çık-
mıştır. Bu durum, özellikle Avrupa (önceleri savaş 
ve çatışmayla ayrışan), Kuzey Amerika ve Avust-
ralasya için geçerlidir. Demokratik barışı savunan-
ların da kabul ettiği gibi, demokratik ve otoriter 
devletler arasında savaşlar olmaya devam etse de, 
tarih, demokratik devletler arasında savaş çıkma-
dığına işaret ediyor görünmektedir.

Kamuoyu. Liberaller, halkın değil hükûmetlerin 
savaşa neden olduğunu savunur. Bunun nedeni, 
savaşın olası kurbanlarının, vatandaşların kendi-
lerinin olmasıdır. Yani, öldürülen ve ölen, karmaşa 
ve zorluklardan acı çeken onlardır. Kısacası, savaşa 
‘karınları toktur’. Dolayısıyla uluslararası bir çatış-
ma durumunda demokrasiler, yüzleşme yerine 
uzlaşma ararlar ve son çare olarak ve o zaman bile 
yalnızca meşru müdafa amacıyla kuvvet kullanır-
lar.

Şiddet dışı çatışma çözümü. Demokratik yöneti-
min özünde, çekişen çıkar veya grupların güç veya 
kaba kuvvet kullanımına başvurmaktan ziyade, bir 
arada yaşama yolları bulduğu ödün, uzlaşı ve mü-
zakere vardır. Nihayetinde seçimlerin, parlamento-
ların, baskı grupları ve bunun gibi unsurların amacı 
budur. Ödün ve uzlaşıya dayalı rejimlerin, bu tür 
yaklaşımları hem iç hem de dış politikada uygula-
maya yatkın olmalarının yanında, sivil çatışmaları 
çözmek için kuvvet kullanımına alışkın olmayan yö-
netimler, uluslararası çatışmaları çözme konusunda 
da kuvvet kullanımına daha az eğilimlidir.

Kültürel bağlar. Demokratik ülkeler arasında kül-
türel bağlar gelişir, çünkü demokratik yönetim, be-
lirli norm ve değerleri besleme eğilimindedir. Bunlar 
arasında anayasal yönetime, ifade özgürlüğüne, 
saygıya ve özel mülkiyete dair garantilere olan inanç 
sayılabilir. Demokratik yönetimi destekleyen ortak 
ahlâki temeller, demokrasilerin birbirlerini düşman 
değil dost olarak görme eğilimi şeklinde yorumla-
nabilir. Dolayısıyla demokrasiler arasındaki barışçı 
birliktelik, ‘doğal’ bir hâl olarak karşımıza çıkar

HAYIR

Savaşan demokrasiler. Demokrasilerin doğa-
ları gereği barışçı olduğu fikri, çoğu demokratik 
barış teorisyeninin de kabul ettiği bir şey olan 
ve süregiden demokratik ve otoriter devletler 
arasındaki savaşların kanıt gösterilmesiyle za-
yıflatılmıştır. Üstelik, bu tezi destekleyen göz-
lemsel kanıt, hangi rejimlerin ‘demokrasi’ olarak 
niteleneceği konusunda kafa karışıklığı nedeniyle 
zayıflatılmıştır. Genel oy hakkı ve çok-partili se-
çimler demokratik yönetimin özüyse, NATO’nun 
1999 yılında Kosova’da Sırp birliklerini bombala-
ması ve 2008 yılında Rusya’nın Gürcistan’ı işgali 
demokratik barış tezine birer istisnadır. Üstelik, 
Afganistan ve Irak’taki savaşların ikisi de, demok-
rasilerin yalnızca kendilerini savunmak için sava-
şa gitmediğini göstermektedir.

Devletler devlettir. Realist teorisyenler, savaşa 
neden olan unsurların, hem demokratik hem de 
otoriter devletler için aynı şekilde geçerli olduğu-
nu savunur. Özellikle devletin anayasal yapısı, te-
melde insan doğasının bir parçası olan bencillik, 
açgözlülük ve şiddet potansiyelini değiştirmez. 
Dolayısıyla kamuoyu, savaşa hep karşı çıkmak 
yerine bazen demokratik hükûmetleri maceracı 
ve yayılmacı dış politikalar (Avrupa emperyaliz-
mi, Birinci Dünya Savaşı ve belki ‘teröre karşı sa-
vaş’ bu durumu göstermektedir) yönünde zorlar. 
Bunun yanında realistler, savaş eğiliminin, devle-
tin anayasal yapısından ziyade, daha çok ulusla-
rarası anarşinin kaçınılmaz sonuçları olan korku 
ve şüpheden kaynaklandığını savunur.

Başka yollarla barış. Dünyanın ‘barış kuşakları’ 
ve ‘karmaşa kuşakları’ olarak bölünmesi modern 
dünya siyasetinin inkâr edilemez bir özelliği olsa 
da, bu farkın yalnızca veya en azından büyük öl-
çüde demokrasi nedeniyle olduğunu söylemek 
zordur. Örneğin, serbest ticaretten kaynaklanan 
ekonomik karşılıklı bağımlılık örüntüleri, demok-
rasiler arasında barışın sürdürülmesi konusunda 
halk baskısından daha önemli olabilir. Bu açıdan 
savaş, zengin devletler açısından cazip olmayan 
bir alternatiftir, çünkü bu devletlerin fetih yoluyla 
kazanım dürtüleri değil, daha çok yenilme olasılı-
ğından kaynaklanan korkuları vardır.
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‘Üretim sürecinde hiç durmayan köklü değişiklikler, sosyal koşulların kesin-
tisiz biçimde bozulması, sonsuz belirsizlik ve karışıklık... Somut olan her şey eri-

yip havaya karışıyor.’
K. MARX ve F. ENGELS, 

Komünist Manifesto (Das Kommunistische Manifest, 1848)

Ekonomik sorunlar, uzun süredir ideolojik ve siyasî tartışmaların merkezindedir. 19. ve 20. 
Yüzyıllar’ın büyük bir kısmı açısından siyasetin merkezi çatışma konusu, iki rakip iktisadi mo-
del, yani kapitalizm ve sosyalizm arasındaki yarış oldu. Fakat bu yarış, kapitalizmin, özellikle 
komünizmin dağılmasıyla resmileşen sosyalizm üzerindeki zaferiyle son buldu. Piyasa, özel 
mülkiyet ve rekabet, refah yaratmanın tek geçerli yolu olarak dünya çapında kabul edilirken, 
kapitalizm, küresel kapitalizme dönüştü. Bununla birlikte, kapitalizm, siyasî olarak tartışmalı 
bir konu olmaktan çıkmadı. Öncelikle kapitalizm, tek bir sistem değil çeşitlidir, kapitalizmin 
farklı biçimleri dünyanın farklı bölgelerinde kök salmıştır. Bu kapitalizmler arasındaki fark 
nedir ve bu farklı sosyo-ekonomik örgütlenme biçimlerinin sonuçları nelerdir? Dahası, kapi-
talist kalkınmanın neo-liberalizm adı verilen spesifik bir biçimi 1980’lerden beri küresel ola-
rak yükselişe geçmiştir. Neo-liberalizmin bu ‘zaferinin’ temel sonuçları neler olmuştur? Ge-
nellikle neo-liberalizmin yükselişiyle ilişkilendirilen bir başka gelişme, ekonomik küreselleş-
me sürecinin dikkate değer bir biçimde hızlanmasıdır. Neo-liberal küreselleşme, herkes için 
refah ve fırsat mı yaratmış, yoksa eşitsizlik ve adaletsizliğin yeni biçimlerini mi doğurmuş-
tur? Bu soruların cevaplanması, giderek artan ekonomik krizler ve istikrarsızlık eğilimi ışığın-
da özellikle acil hale gelmiştir. Ekonomik krizler, uzun vadeli ekonomik başarı için ödemeye 
değer maliyetler midir, yoksa küresel kapitalizmin temeldeki başarısızlığının belirtileri midir?

Temel Meseleler

•				Modern dünyada temel kapitalizm türleri nelerdir?

•				Neo-liberalizmin hakim konuma geliş nedenleri ve başlıca sonuçları nelerdir?

•				Ekonomik küreselleşme en iyi nasıl açıklanabilir?

•				Modern dünya ekonomisi ne ölçüde ‘küreselleşmiştir’?

•				Kapitalizm neden ekonomik canlanma ve çöküş eğilimleri taşır?

•				Son ekonomik krizler, küresel kapitalizmin doğası hakkında bize neler söyler?
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KAPİTALİZM VE NEO-LİBERALİZM

Dünya Kapitalizmleri

Kapitalizmin kökenleri, ağırlıklı olarak feodal toplumlarda gelişim gös-
terdiği 17. ve 18. Yüzyıl Avrupası’na kadar geri götürülebilir. Feodalizmin 
temel niteliği, toprak mülkiyetlerinin, değişmez toplumsal hiyerarşilerin ve 
katı yükümlülük ve görev örüntülerinin ihtiyaçlarına yönelik tarım daya-
lı bir üretimdir. Kapitalist uygulamalar, başlangıçta piyasaya yönelik tica-
ri tarımda kök salmış ve giderek bağlı serflerin yerine ücretli emeğe dayan-
maya başlamıştır. Doğmakta olan kapitalist sistemin kalbinde yer alan pi-
yasa mekanizması, teknolojik yenilikler konusundaki baskıyı kesin bir bi-
çimde artırmış ve üretim kapasitesinin önemli ölçüde artmasına neden ol-
muştur. Bu durum, otlatmayla aşırı kullanılmış ortak arazilerin çitlerle çev-
rilmesine ve gübre kullanımının yanında bilimsel üretim yöntemlerinin ar-
tışına şahitlik eden ‘tarım devrimi’nde yansımasını bulmuştur.

Bununla birlikte, kapitalizmin tarihindeki en önemli gelişme, 18. Yüz-
yıl’ın ortalarından itibaren önce İngiltere’de, hemen ardından da ABD’de ve 
Avrupa’nın büyük bir kısmında ortaya çıkan Sanayi Devrimi olmuştur. Sa-
nayileşme, mekanize ve genellikle fabrika temelli üretim biçimlerinin ge-
lişimi, işbölümünün artan oranda kullanımı, nüfusun aşamalı olarak kır-
sal kesimden kasaba ve şehirlere kayması yoluyla toplumları tümüyle de-
ğiştirmiştir. Bu süreçte sanayileşme, kapitalizmin üretim kapasitesini bü-
yük ölçüde artırmış ve 19. Yüzyıl’ın ortalarından itibaren dünya çapında 
hakim sosyo-ekonomik sistem olarak endüstriyel kapitalizmin doğuşunu 
mümkün kılmıştır. Endüstriyel kapitalizmin 
gelişimi, aynı zamanda dünya ekonomisinin 
evriminde temel bir aşamaya denk gelmiş-
tir, yani Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya, Gü-
ney Amerika ve Asya’ya sermaye ihracına 
neden olmuş ve aynı zamanda devletler ara-
sında ve dünyanın farklı bölgeleri arasında-
ki işbölümünü daha da derinleştirmiştir. Da-
ha sonra tartışılacağı gibi bu yolla, 19. Yüz-
yıl’ın sonunda modern küresel kapitalizmin 
temelleri atılmıştır. Fakat kapitalizm tek bir 
sosyo-ekonomik biçimi değil, çeşitli sosyo-e-
konomik biçimleri temsil eder (Brown, 1995; 
Hall ve Soskice, 2001). Üç tür kapitalist sis-
tem tanımlaması yapmak mümkündür:

• Girişimci kapitalizm
• Sosyal kapitalizm
• Devlet kapitalizmi

Kapitalizm: Özel mülkiyete 
dayalı ve ekonomik yaşamın piyasa 
ilkelerine göre örgütlendiği genel-
lenmiş bir mal üretim sistemi.

Piyasa: Talep ve arz güçlerinin 
şekillendirdiği ve fiyat mekaniz-
maları tarafından düzenlenen bir 
ticari değiş tokuş sistemi.

İşbölümü: Ekonomik verimliliği 
artırmak amacıyla, üretim görevle-
rinin ayrıştığı ve daha fazla uzman-
laştığı süreç.

Sermaye: Genel anlamda mâli 
veya diğer her tür ‘varlık’. Marksist-
ler bu terimi, ‘üretim araçları’nın 
temsil ettiği birikmiş refahı ifade 
etmek için kullanmaktaydı.
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‘Geleneksel ulus-devletler doğal olmaktan çıkmış, hatta küresel ekonomide 
imkânsız birimler haline gelmiştir.’

KENICHI OHMAE 
Ulus-Devletin Sonu, (The End of the Nation-State, 1996)

Devlet, uzun zamandır dünya sahnesinin en önemli aktörü, yani küresel siyasetin temel ‘bi-
rimi’ olarak değerlendirilmiştir. Üstünlüğü, egemen yetkilerinden kaynaklanmaktadır. Dev-
letler kendi sınırları içerisinde rakipsiz güç kullanırken, dünya siyasetinin bağımsız ve özerk 
birimleri olarak hareket ederler ya da etmeleri gerekir. Fakat devletler, daha önce hiç olma-
dığı kadar tehdit altındadır. Özellikle, ekonomik ve siyasî biçimleriyle küreselleşme, devletin 
geri çekilme sürecini başlatmış, hatta kimilerinin ‘post-egemen’ devlet olarak adlandırdığı 
olguyu yaratmıştır. Bununla beraber, başkaları da, değişkenlik ve dönüşüm şartlarının, man-
tıken yalnızca devletler tarafından sunulabilecek bir düzen, istikrar ve yön ihtiyacının her 
zamankinden daha fazla olduğunun altını çizdiğini belirtmektedir. Devletler gerçekten dü-
şüşte mi, yoksa yeniden canlanma sürecinde midir? Küreselleşme eğilimlerinin, yönetimin 
doğası ve süreçleri açısından da sonuçları vardır. Bir zamanlar devletin ‘beyni’ olarak görü-
len ve siyasetin bünyesini merkezden kontrol eden yönetim, yerini, kamusal ve özel alanlar 
arasındaki ayrımı belirsizleştiren ve genellikle ulusal düzeyin yanında ulus-üstü ve ulus-altı 
düzeylerde de işleyen bir dizi gevşek ve belirsiz süreçlerin ifade ettiği ‘yönetişime’ bırakmış-
tır. Yönetim, neden ve nasıl yönetişime dönüşmüş ve bu sürecin sonuçları ne olmuştur? Son 
olarak, dış politika, genellikle ulusal yönetimlerin, devletin diğer devletlerle ilişkilerini yönet-
tiği ve küresel siyasette tercih ve kararların rolünü vurgulayan önemli bir mekanizmadır. Dış 
politika kararları nasıl alınır ve bu kararları hangi faktörler etkiler?

Temel Meseleler

•	 Egemenliğe dayalı devlet, küreselleşmiş dünya ile uyumlu mudur?

•	 Ulus-devletler, piyasa devletlerine ya da post-modern devletlere mi dönüşmüş-
tür?

•	 Devlet, ne bakımlardan ve nasıl daha önemli hale gelmiştir?

•	 Ulusal yönetim, yerini ne ölçüde çok-düzeyli yönetişime bırakmıştır?

•	 Dış politika kavramı, hâlâ bir anlam taşır mı?

•	 Dış politika karar alam süreci konusunda en ikna edici teori hangisidir?
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DEĞİŞİM HALİNDEKİ DEVLET VE DEVLET OLMA DURUMU

Devletler ve Egemenlik

Devlet tarihsel bir kurumdur. Maddi ve manevi tüm diğer kurum ve 
grupları hakimiyeti altına almayı başaran bir merkezi yönetim sistemi ola-
rak 15. ve 16. Yüzyıl Avrupası’nda doğmuştur. Genellikle, 1648 Westpha-
lia Barışı’nın modern devlet kavramını resmileştirdiği varsayılır. Bu Barış, 
Devletleri egemen birimler olarak kurarak, dünya sahnesinin temel aktör-
leri yapmıştır. Böylece uluslararası politika, bir ‘devletler sistemi’ olarak al-
gılanmıştır. Devletler sistemi, aşama aşama Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya 
ve daha sonra 19. Yüzyıl’da Güney Amerika ve Japonya’ya yayılarak, Asya, 
Afrika, Karayipler ve Pasifik’te sömürgelerin özgürleşmesi süreci sayesin-
de 20. Yüzyıl’da gerçek anlamda küresel bir sisteme dönüşmüştür. 21. Yüz-
yıl’da devlet olgusu, her zamankinden daha çok peşine düşülen ve daha po-
püler bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 2013’te Birleşmiş Milletler’in 
1945’teki 50 devletle karşılaştırıldığında tanıdığı 19 devlet ve aralarında 
Vatikan, Tayvan, Kosova ve Kuzey Kıbrıs gibi kenarda bekleyen ‘tanınma-
mış’ pek çok devlet vardır. Devlet olma yolundaki potansiyel adaylar liste-
si de çarpıcıdır. Filistin, Kürdistan, Quebec, Çeçenistan, Batı Sahra, Porto 
Riko, Bermuda, Grönland ve İskoçya bunlardan yalnızca bazılarıdır. Fakat 
devlet nedir ve devlet olmanın temel unsurları nelerdir?

Devletler, biri dışarıya, diğeri içeriye bakan iki yüzleri olması anlamında 
ikili bir yapıya sahiptir (Cerny, 2010). Devletin dışa bakan yüzü, diğer dev-
letlerle ilişkilerinin yanında, dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı koruma 
sağlayabilme yeteneğiyle ilgilidir. Devletin uluslararası hukuktaki klasik ta-
nımı, Devletlerin Hak ve Yükümlülükleri Hakkında Montevideo Konvansi-
yonu’nda (1933) yer almaktadır. Montevideo Konvansiyonu’nun 1. Madde-
si’ne göre bir devletin dört unsuru vardır:

• Sınırları belirli bir ülke
• Sürekli bir nüfus
• Etkin bir yönetim
• Diğer devletlerle ilişkiye girebilme yeteneği
Montevideo Sözleşmesi, ‘kurucu’ devlet teorisi yerine, devletlerin 

devlet olma konusundaki minimum kriterleri yerine getirmeleri çerçeve-
sinde devlet olduklarını ifade eden ‘beyan edici’ bir devlet teorisi ileri sür-
müştür. Devlet, tanınma olmadan da, varlığını ve refahını sürdürme ve bü-
tünlük ve bağımsızlığını koruma ve sonuçta 
kendisini uygun gördüğü biçimde örgütleme 
hakkına sahiptir (Madde 3). 

Devletin içe bakan yüzü, devletin, sınırla-
rı içerisinde yaşayan birey ve gruplarla ilişki-

Kurucu devlet teorisi: Devletin 
siyasî varlığının tamamen diğer 
devletler tarafından tanınmasına 
bağlı olduğu teorisi.
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Yirmiler Grubu (G-20)

Türü: Uluslararası Ekonomik Forum • Kuruluş Yılı: 1999 • Üye Sayısı: 20 Ülke

Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Yirmiler Grubu (G-20), 1990’ların sonların-
daki mâli krizlere bir tepki olarak ve yeni doğmakta olan temel ülkelerin küresel ekonomik 
tartışmalar ve yönetişimin merkezinde yeterince yer almadığının fark edilmesiyle 1999’da 
kuruldu. G-20 üyeliği için resmî bir kriter bulunmamaktadır ve grubun oluşumu, kuruluştan 
bu yana değişmeden kalmıştır (AB, ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, En-
donezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, 
Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye). Dünyanın önde gelen ekonomilerinin tamamı-
nı olmasa da çoğunu içermektedir. Bu ülkeler, hep birlikte, dünya üretiminin yaklaşık %90’ın-
dan sorumludurlar. Ayrıca coğrafi denge (tüm kıtalardan üye ülke vardır) ve nüfus temsili 
(küresel nüfusun üçte ikisi temsil edilmektedir) gibi unsurlar da grubun oluşumunda önemli 
rol oynayan unsurlardır. G-7/8  gibi G-20 de, maliye bakanları, merkez bankası çalışanları ve 
hükûmet başkanları arasında gayri resmî bir forum olarak, daimi bir merkezi ve kendi perso-
neli olmaksızın çalışır. Fakat Eylül 2009 Pittsburgh Zirvesi’nde hükûmet başkanları, G-20’ye 
daha fazla kaynak ve daimi personel sağlama konusunda karar aldılar. G-20 içerisinde her 
üye, ekonomik gücü veya nüfus büyüklüğü ne olursa olsun eşit söz hakkına sahiptir.

Önemi: İlk yıllarında G-20, nispeten ikincil nitelikte ve G-8’den kesinlikle daha önemsiz bir 
kurumdu. Fakat 2007-2009 küresel mâli krizinin patlak vermesi bu durumu değiştirdi. Kendi 
ekonomik kaderlerinin büyük ölçüde krize verilecek küresel olarak koordine edilmiş bir kar-
şılığa bağlı olduğunu fark eden gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerle birlikte çalışmaya 
istekliydi ve G-20’yi bunu yapmak için bir forum olarak gördüler. Diğer taraftan, yükselişte 
olan Çin, Hindistan, Güney Afrika, Meksika ve Brezilya ekonomilerini dışlamış olan G-8, bir-
den bire ümitsiz bir şekilde geçmişe ait görünmeye başladı. Krize verilecek küresel tepkinin 
büyük ölçüde Kasım 2008 ve Nisan 2009’daki Washington ve Londra zirvelerinde şekillen-
miş olması, G-20’nin artan itibarına dikkat çekti. Krize karşı izlenecek politikanın merkezinde, 
G-20 üyelerinin küresel para arzı programına 500 milyar dolar katkı yapma kararları vardı. 
Ayrıca, IMF’nin borçlanma programının genişletilmesi ve IMF ve Dünya Bankası’ndaki oy 
ağırlıklarının, gelişmekte olan dünyanın temsilini artırmak için yeniden dengelenmesi çağrı-
sında bulunarak, küresel ekonomik yönetişim kurumlarının reformu konusunda bir başlangıç 
yapıldı. Pittsburgh Zirvesi’nde, uluslararası ekonomik işbirliğini geliştirmek için ana forum 
olarak G-8’in yerine G-20’nin geçmesine karar verildi.

G-20’nin yükselişi, potansiyel bir tarihi değişimin işareti olarak görüldü. G-20’nin kapsama 
derecesi ve temsil edici niteliği, mevcut ekonomik gerçekleri daha iyi yansıtan kurumsal yeni 
bir dünya düzeninin doğuşuna işaret ediyor olabilir ve küresel meşruiyeti daha fazla olabilir. 
G-20 ile karşılaştırıldığında, G-8, IMF, Dünya Bankası ve BM (Güvenlik Konseyi aracılığıyla), 
küresel karar alma sürecini sadece az sayıda devlete odaklamıştır. Bununla birlikte, G-20 de 
eleştirilmektedir. Öncelikle, G-20’nin ön plana çıkışı geçici olabilir ve gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin ‘aynı geminin yolcusu’ olduklarını fark etmelerini sağlayan küresel mâli krizin 
özgünlükleriyle bağlantılı olabilir. Gelişmiş ve gelişmekte olan dünya çıkarlarının genellikle 
farklılaştığı bir ortamda iklim değişikliği ve dünya ticareti gibi konularda küresel olarak koor-
dine edilmiş tepkiler geliştirmek çok daha zor olabilir. İkinci olarak, G-20 daimi bir kurumsal 
yapıya dönüşse de yaptırım gücü yoktur. Sorumsuz davrandığı sonucuna varılan ülkeleri yola 
getirir, ulusal ve küresel düzeydeki zayıf mâli düzenleme düzeylerini eleştirir, bankacıların bo-
nusları gibi konularda tavır takınır, fakat istediklerini yaptırabilme veya kuralları ihlal edenleri 
cezalandırma konusunda bir kapasitesi yoktur. Üçüncü olarak, G-8’den daha fazla temsil ye-
teneğine sahip olsa da, G-20 üyelik seçimi tartışmaya açıktır, bazı zengin devletlerin yanında 
dünyanın en yoksul ülkelerinin tamamını dışarıda tutmaktadır. G-20’nin temel aktörleri de, 
küreselleşmenin nispeten düzenlenmiş bir biçimi olsa da piyasa ve küreselleşmeyi tercih 
eden ana-akım iktisat felsefesine sıkı sıkıya bağlıdır.
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KÜRESEL ÇAĞDA TOPLUM

‘Toplum diye bir şey yoktur. Sadece birey olarak erkekler, kadınlar ve onların 
aileleri vardır.’ 

MARGARET THATCHER 
(Mülakat, 1987)

Uluslararası politika çalışmaları, geleneksel olarak, toplumsal güçlere ve sosyal unsurlara pek 
az dikkat kesilmiştir. ‘Toplumlardan’ ziyade ‘devletler’ dünya sahnesinin temel aktörleri olarak 
görülmüş, aralarındaki ilişkilerin katı bir biçimde sosyolojik değil, siyasal kaygılar (güç ve gü-
venlikle bağlantılı) tarafından belirlendiği düşünülmüştür. Özellikle hiper-küreselciler küresel-
leşmeyi katı bir biçimde ekonomik ve hatta teknolojik bir olgu olarak betimlerken, küreselleş-
menin ilerleyişi, bazı bakımlardan ‘toplumsal’ olanın bu şekilde ihmal edilişine dikkat çekmiş-
tir. Fakat her iki görüş de, devlet ve ekonomi gibi kurumların, siyasal ve ekonomik gelişmele-
rin şekillenmesine yardımcı olan ve aynı zamanda onlar tarafından şekillendirilen sosyal iliş-
ki ağlarıyla iç içe geçtiğini görme konusunda başarısızdır. Gerçekten de, modern toplumlar, 
modern ekonomiler kadar hızlı ve radikal bir biçimde değişmektedir. Temel değişimler arasın-
da, toplumsal birbirine bağlanmışlığın, özellikle ‘post-endüstriyel’ olarak adlandırılan toplum-
ların yükselişi ve iletişim teknolojisindeki muazzam gelişmeler ışığında değişen niteliği sayılabi-
lir. Toplumsal birbirine bağlanmışlığın ‘seyrek’ biçimleri, ‘yoğun’ birbirine bağlanmışlık biçimle-
rinin yerine mi geçmektedir? Buna ek olarak, kültürel küreselleşmenin gelişimi, bilhassa tüke-
timciliğin yaygınlaşması ve bireyciliğin yükselişi yoluyla, özellikle gelişmekte olan dünyada, fa-
kat başka yerlerde de sosyal norm ve değerleri yeniden şekillendirmektedir. Bu sürece yön ve-
ren temel itici güçler nelerdir ve bu süreç, küresel bir tek kültürün yayılmasına mı yol açmak-
tadır? Son olarak, ulus-ötesi gruplar ve küresel hareketlerin gelişimi, kimilerinin, sosyal ilişki ve 
kimliklerin ‘küresel sivil toplum’ olarak adlandırılan bir olgunun ortaya çıkmasıyla yeniden şe-
killenme sürecine girdiğini iddia etmesine neden olmuştur. Küresel sivil toplum diye bir şey var 
mıdır ve küresel siyasetin gelecekteki biçimi açısından sonuçları nelerdir?

Temel Meseleler

•	 Post-endüstriyel toplumların doğuşu ve iletişim devriminin toplumsal sonuçları 
ne olmuştur?

•	 Risk ve güvensizlik, modern toplumun neden böylesi belirgin bir özelliği haline 
gelmiştir?

•	 Küreselleşme, toplumsal norm ve kültürel inançları nasıl ve ne ölçüde değiştirmiştir?

•	 Son yıllarda NGO’lar ve toplumsal hareketler neden gelişmiştir?

•	 Küresel sivil toplum, iyi mi yoksa kötü bir güç müdür?
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TOPLUMSAL BİRBİRİNE 
BAĞLANMIŞLIK: YOĞUNDAN 
SEYREĞE?

Toplum nedir? Tüm toplumlar, düzenli et-
kileşim modelleriyle nitelenir; ‘toplum’ yalnız-
ca aynı ülkesel alanda tesadüfen bir araya gel-
miş insanlar topluluğu değildir. Toplumlar, üye-
leri arasındaki genellikle istikrarlı bir ilişkiler bü-
tünüyle şekillenir ve karşılıklı farkındalık ve en 
azından bir miktar işbirliği biçiminde ortaya çı-
kan bir ‘birbirine bağlanmışlık’ duygusu içerir. 
Fakat toplumlar, birçok farklı ve birbiriyle bağ-
lantılı düzeyde var olabilir. Ulusal düzeyde, or-
tak kültür ve siyasal sadakat kapasitesine dik-
kat çekerek ve ortak bir kimlik duygusunu yer-
leştirmek için bazı ülkelerden genellikle toplum-
lar olarak söz edilir. ‘İngiliz Okulu’ olarak bilinen 
teorisyenler, ortak norm ve değerler ve devletle-
rarası düzenli etkileşim modellerinin ‘uluslarara-
sı toplum’ adını verdikleri bir olguyu yaratması 
anlamında, toplumun aynı zamanda uluslararası 
bir boyutu olduğunu ileri sürmüştür. Bazıları da, 
bu bölümün son kısmında ele alındığı gibi, toplu-
mun daha üst düzeyde ‘dünya toplumu’ (Burton, 
1972) veya ‘küresel sivil toplum’ biçiminde küre-
sel bir boyut kazandığını ileri sürmektedir.

Fakat toplumun ve dolayısıyla birbirine top-
lumsal bağlanmışlığın doğası zaman içerisinde 
önemli ölçüde değişmiştir. Temelde ulusal veya yerli toplumlar açısından ge-
çerli olmak üzere, modern toplum, toplumsal birbirine bağlanmışlığın içinin 
boşalmasıyla, yani yakın sosyal bağlar ve sabit sadakatlerin ‘yoğun’ bağlan-
mışlığından, daha akıcı ve bireysel sosyal düzenlemelerin ‘seyrek’ bağlanmış-
lığına geçişle karakterize edilmektedir. Bu değişimlerin pekçok boyutu, bir 
sonraki ana kısımda değerlendirilen küreselleşmenin toplumsal ve kültürel 
sonuçlarıyla ilişkili olup, diğer boyutları post-endüstriyel toplumun gelişimi, 
‘bilgi çağının’ ortaya çıkışı ve belirsizlik, güvensizlik ve risk eğilimleri gibi ge-
lişmelerle ilişkilidir. 

Endüstrileşmeden Post-Endüstrileşmeye

Endüstrileşme (sanayileşme), modern toplumların yapısı ve karakteri-
ni şekillendiren en güçlü unsur olmuştur. Endüstrileşme, şehirleşme süre-

Kavram

Fordizm/Post-Fordizm

‘Fordizm’ ve ‘post-Fordizm’, deği-
şen üretim biçimi ve örgütlenmesi 
çerçevesinde modern toplumun 
ekonomik, siyasal ve kültürel dö-
nüşümünü açıklamak için kullanı-
lan terimlerdir. Fordizm, ABD’nin 
Detroit şehrinde Henry Ford’un 
önderliğini yaptığı büyük ölçek-
li kitle üretim yöntemlerini ifade 
eder. 1960’lara kadar kullandığı 
teknikler büyük ölçüde taklit edilen 
Ford, standartlaşmış ve nispeten 
ucuz ürünler üretmek için mekani-
zasyona ve disiplinli biçimde örgüt-
lenmiş üretim hattı çalışma süreç-
lerine dayanıyordu. Post-Fordizm, 
bireysel olarak işçilere daha fazla 
bağımsız hareket imkânı veren ve 
taşeronluk ve grup üretimi gibi ye-
nilikleri mümkün hale getiren daha 
esnek mikro-elektronik temelli 
makinelerin ortaya çıkışıyla birlikte 
doğdu. Post-Fordizm, iş yerinde 
ademi merkezileşmenin yanında 
toplumsal ve siyasal parçalanma ve 
tercihle bireycilik üzerine daha faz-
la vurguyla ilişkilendirilmiştir.


