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trafımızdaki dünyanın ve onun bilgisinin büyük bir hızla dönüşüme uğradığı bir dönemde yaşıyoruz. Bir önceki yüzyıla ait bütün bilgilerimiz hızla geçersizleşiyor, sosyal bilimlerin içindeki disiplinler arası ayrımlar bulanıklaşıyor. Uluslararası göç, küresel ekonomik krizler, küresel çevre sorunları, enerji krizleri, ulusüstü oluşumların derinleşmesi, savaşın yeni biçimleri uluslararası ilişkiler disiplinini kuran ve onu diğer disiplinlerden ayıran içerisi ile dışarısı arasındaki ayrımın geçerli olmadığı iddialarının yaygınlaşmasına yol açıyor (Walker, 1991). Hukuksal bir statü olarak egemenlik korunmaya devam etse de bütün bu sözü edilen dönüşümler egemenliğin siyasal bir kapasite olarak
dönüşmesine neden oluyor. Erdem Denk’in bu kitaptaki yazısında belirttiği gibi
“ekonomiden siyasete, yönetimden idari yapılanmaya, insan haklarından çevre
sorunlarına, kuvvet kullanmadan cezai yargıya, spordan kültüre, bilim-sanattan
eğitime” kadar neredeyse tüm alanlarda yeni ilke ve kurallar getirmeye başlayan
küresel hukuk devletlerinin sadece dış değil aslında iç egemenliklerinin de bir
şekilde sınırlanması anlamına geliyor.
Bizi dünya siyasetinin temel mimarisi üzerine yeniden düşünmeye davet
eden bu dönüşümler, disiplinin yaşadığı bir kimlik krizi olarak algılanıyor. Bu
kitap, bu kriz durumunu disiplinin krizi olarak değil, egemen devlet ve anarşi
öncüllerine dayanan “uluslararası” fikrinin ve Vestfalyan düzenin krizi (ya da
dönüşümü) olarak görüyor (Ülman vd., 2011). Kitabın yazarlarının kuramsal
ve teorik bütün farklılıklarına rağmen, kitabın merkezi varsayımı bugün küresel
düzeyde egemen ulus-devletleri, çokuluslu kapitalist şirketleri, BM gibi uluslar
arası kurumları, Dünya Bankası, IMF gibi ulusüstü ekonomik kurumları kapsayan yeni bir egemenlik ağının oluşmuş olmasıdır. Bu yeni egemenlik ağının he19

gemonik gücü Ayhan Kaya’nın ifadesiyle “dağılmış ve parçalanmıştır.” Üstelik
bu yeni egemenlik ağının içindeki hiyerarşilerin ya da bölünmelerin ulusal sınırlar ya da Kuzey-Güney, Doğu-Batı gibi katı küresel çizgiler üzerinden anlaşılması da giderek güçleşmektedir (Negri, 2006).
Bu kitap “katı olan her şeyin buharlaştığı” bu yeni dönemi anlama ve anladıklarımızı öğrencilerimizle paylaşabilme çabasının bir ürünü. Elbette yeniyi
anlama hiçbir zaman geçmişin bilgi birikimimize yaptığı katkılardan bağımsız
değil. Biz de öğrencilerin bu kitapla hem uluslararası ilişkiler disiplininin bugüne kadar ürettiği muazzam dağarcığın temel kavram ile kuramlarını öğrenmelerini hem de bu dağarcığın gittiği yönü ve yeni tartışmaları bütünlüklü bir perspektif içerisinde edinebilmelerini hedefledik. Bu anlamda bu kitabın hedef kitlesi hem lisans hem de uluslararası ilişkiler disiplini ile yeni tanışan lisansüstü
öğrencileri.
Bu kitap iki yıldan fazla bir zamana yayılan kolektif bir çalışmanın ürünü.
Yalnızca çok yazarlı bir kitap olması anlamında kolektif bir çalışma değil, aynı
zamanda kitabın ana iskeletini de bu kitaba katkıda bulunanlar birlikte düşündüler, birlikte oluşturdular. Kitapta yer alacak ana bölümler, her bir bölümün
altında yer alacak temel konular ve bölümlerin yapısı tümüyle kitabın yazarlarının ortak aklının ve değerlendirmesinin bir ürünü olarak ortaya çıktı. Hepimiz
ayrı ayrı yazdık ama sanki tek bir yazarmış gibi birbirimizin yazdıklarının çerçevesini akılımızda tuttuk, diğer yazılanları okuduk, destek olduk, sorular sorduk. Uluslararası ilişkiler öğrencilerine hazırladığımız bu kitap biz uluslararası
ilişkiler öğretenler için de bir eğitim süreciydi. Sanırım bu yüzden hepimiz birbirimize müteşekkiriz.
İletişim Yayınları’ndan Kerem Ünüvar böyle bir kitap derlememizi önerdi,
kitabın yazılması ve yayına hazırlanması sürecinde bitmek bilmez sorularımızı
cevapladı, her aşamada her türlü desteği vererek yanımızda oldu. Kendisine ne
kadar teşekkür etsek azdır. Elbette onunla birlikte İletişim Yayınları’nın tüm çalışanlarına da teşekkür ediyoruz.
Kitabın yazarlarından ikisinin bu kitabın hazırlanması sürecinde ayrı bir yeri
oldu. Onlara ayrıca teşekkür etmek isteriz. Muhammed A. Ağcan kitabın içeriğinin oluşturulmasında ufuk açıcı önerileriyle kitabın içeriğine son şeklini verdi.
Gencer Özcan ise kitabın yazarlarının bulunmasında inanılmaz bir destek sundu. Ama bundan daha önemlisi pek çoğumuza bu işi yapabileceğimiz konusunda güven verdi. Ona en çok bize aşıladığı bu özgüven için teşekkür ediyoruz.
Her kitabın arkasında görünmeyen emekçiler vardır. Onlar o kitabın kahramanlarıdır. Bu kitabın iki kahramanı var: Suna Kırdağ ve Betül Baki. İkisi de yazıların ilk okumalarının yapılmasına yardım ettiler. Betül Baki kitabın her aşamasına katkıda bulundu. Kaynakçaları düzeltti, kutuları yaptı, bizim gözden
kaçırdığımız hataları yakalamaya çalıştı. Özverisi ve çalışkanlığıyla bu kitabın
bir kitap haline gelmesinde emeği büyüktür. Ona ne kadar teşekkür etsek azdır.
Bu kitabın yazıldığı iki yılda hepimizin hayatında çok şeyler oldu. Kimimiz
sevdiklerimizin hastalığı ile uğraştı, kimimiz sevdiklerini kaybetti. Bazılarımız
20

evlendi, bebek sahibi oldu. Kısaca biz çalışmaya devam ederken hayat devam etti. Pek çoğumuz bu kitap ile birbirimizle tanıştık, aradan geçen yıllarda dost olduk. Teşekkürün en büyüğü hayatı keyifli kılan ailelerimize, arkadaşlarımıza.
Onlar olmadan çalışmanın, yazmanın bir anlamı yok.
Bu kitabı, kitabın yazılma sürecinde aramızdan ayrılan Özlem Kaygusuz’un
annesi Saadet Kaygusuz ve Sinem Akgül Açıkmeşe’nin babası Halit Akgül ile yine kitabın yazım sürecinde aramıza katılan Zeynep Kadirbeyoğlu’nun oğlu Engin Boyla ile Funda Hülagü’nün kızı Defne Roza Demirbilek’e adamak istiyoruz. Hayatın döngüsünü ve gerçekten önemli olanın ne olduğunu bize gösterdikleri için.
Büyük bir kimlik krizi yaşadığı iddia edilen uluslararası ilşkiler disiplininin
krizden çıkmasının yolu ancak tek-boyutlu, araçsal ve tarih-ötesi olmayan bir
“uluslararası” fikrine yaslanarak mümkün olacaktır. Uluslararasını sosyal etkileşim ve karşılıklı kurulumun yoğun mekânı olarak tasavvur etmek ise hiçbir
tekil kuramın tekeli altında gerçekleşmeyecek. O yüzden bu kitapta farklı kuramsal çerçevelerin ve disiplinin alt alanlarının özgül katkılarıyla bu tartışmaya
nasıl dâhil olduklarını okuyacaksınız. Umarız bu kitap anlamaya, yeni sorular
sormaya ve değiştirmeye vesile olsun.
İstanbul, 2014
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B İRİNCİ K ISIM

Uluslararası İlişkilerin Temelleri:
Tarih, Kavram ve Teori

Birinci Bölüm
EGEMENLİK VE VESTFALYAN DÜZEN
ÖZLEM KAYGUSUZ

NELER ÖĞRENECEĞİZ?
• Dünya siyasetinin temel mimarisi olan Vestfalyan düzen nedir ve hangi tarihsel
süreçler sonucunda ortaya çıkmış ve dünya çapında yayılmıştır?
• Modern devletin ve devletler düzeninin temel ilkeleri nelerdir?
• Modern egemenlik ilkesinin özellikleri nelerdir?
• Güçlü ve zayıf devlet kavramları bize ne anlatır?
• Küreselleşme, modern egemenlik ilkesini nasıl dönüştürmüştür?
• Post-Vestfalyan düzen ne demektir?

Giriş: Uluslararası ilişkilerde devlet ve uluslararası düzen

B

ir disiplin olarak Uluslararası İlişkiler’in temel meselesi, devletlerin uluslararası alanda hangi politikaları, neden yürüttüklerini ve bu politikaların diğer devletleri nasıl etkilediğini anlamak ve yorumlamaktır. Bu amaçla disiplin
içinde, sosyal bilimlerin özellikle siyaset bilimi, toplumbilimi, ekonomi ve tarih
alanlarıyla etkileşen, pek çok kuramsal yaklaşım ve analiz çerçevesi ortaya çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında gelişen, geleneksel yaklaşımlar olarak
tanımladığımız realist/rasyonalist yaklaşımlar, devletlerin ampirik olarak gözlenebilen bir düzen ve/veya örüntü(ler) içinde hareket ettiklerini iddia etmişlerdir. Uluslararası sistemin temel aktörü olarak kabul ettikleri devletlerin birbirleriyle etkileşimlerinin, bu düzen ve örüntüleri nasıl ortaya çıkardığına ve mev25

cut düzenin nasıl dönüştüğüne odaklanmışlardır. Genel olarak eleştirel yaklaşımlar olarak tanımlayabileceğimiz, düşünsel kökleri daha eskilere dayanmakla
birlikte, esas olarak Soğuk Savaş sonrası dönemde disiplini etkileyen, yeni yaklaşım ve kuramlar ise, disiplinin devlet anlayışına ve siyasal olarak da devletler
düzenine muhalif bir perspektif geliştirmişlerdir. Devleti ve davranışlarını belirleyen, genel ve yapısal, daha çok soyut ve bilişsel unsurlara odaklanmış, devleti
ve eylemlerini yapıbozuma tabi tutmaya çalışmışlardır. Uluslararası İlişkiler’in
görece kısa akademik tarihi boyunca devlet her zaman disiplininin merkezinde
yeralmıştır ve bu nedenle devleti bilmek gerekir (Lake, 2008: 41).
Ancak, bu bölümün amacı Uluslararası İlişkiler’e bir giriş yapmak olduğu
için, benzer birçok çalışmada olduğu gibi, devletin kendisini değil, eşit olmayan
ve rekabet halindeki devletlerin oluşturduğu, uluslarararası düzen içindeki devleti anlamak/anlatmak hedeflenmiştir. Devlet soyut ve tarih dışı bir varlık değil,
toplumsal ve tarihsel bir olgudur ve sürekli bir oluşum ve dönüşüm içindedir.
Uluslararası İlişkiler açısından devlete şu sorularla yaklaşmak önemlidir: “Nasıl bir tarihsel süreç ya da süreçler demeti, bugün evrensel ve değişmez sandığımız, ezelden gelip ebede gittiği iddia edilen devleti ortaya çıkarmıştır? Devletler
ölümsüz ve değişmez değillerse, nasıl bu denli yaygın ve vazgeçilmez hale gelebilmişlerdir?” (Pierson, 2011: 56).
Bu sorulara yanıt verebilmek için başlangıç noktası, devlet oluşumu sürecine dahil olan, iç ve dış, tüm ekonomik, toplumsal ve siyasal dinamiklerin işin
içine katılmasıdır. İkinci olarak, devletler arasındaki ilişkilerin, eşitsiz ve rakip
devletlerden oluşan bir düzende, farklı devletleşme deneyimleriyle biçimlendiğini ortaya koymak gerekir. Son olarak da modern devlet ve modern uluslararası sistemin ortaya çıkışını, birbirinden ayrılmaz ve birbirini tamamlayan süreçler olarak tanımlamak gerekir (Giddens, 2005: 154, 343). Uluslararası sistemin
kural, norm ve kurumlarının yapılanması, devlet oluşum sürecinin dışsal çerçevesini oluşturmuştur. Modern devletler, ilk oluşum dönemlerinde olduğu gibi,
bugün de sınırları dışındaki gelişmelerin/süreçlerin bir parçası olarak evrilmekte ve dönüşmektedirler. Devletler sistemi ve devlet, yoktan varolmadıkları gibi,
değişmeyen, durağan yapılar değildirler.
Modern devletin ve modern uluslararası ilişkilerin doğuşu ile ilgili kalıplaşmış hikâye şudur: Avrupa’nın o döneme kadar gördüğü en kanlı savaşlar olan
Otuz Yıl Savaşları’nı bitiren 1648 tarihli Münster ve Osnabrück Antlaşmaları,
genel adıyla Vestfalya Antlaşmaları’nda belirlenen ilkeler, Vestfalyan düzen olarak adlandırdığımız, modern devletler sisteminin temel mimarisini oluşturmuştur. Bu tarihten itibaren, Ortaçağ Avrupası’nın, parçalı ve çok egemenli dünyasına bütünlük kazandıran, evrenselci fikir ve siyaset düzeni, daha sonra hepsi birer
ulusal karakter kazanacak olan ülkesel (territorial) ve egemen (sovereign) devletlere doğru evrilmeye başlamıştır. Modern uluslararası ilişkilerin bugün de varolan temel kuralları, toprak bütünlüğü, sınırların ihlal edilmezliği, egemen eşitlik ve iç işlere karışmazlık gibi ilkeler, bu antlaşmayla ilk kez tarih sahnesine çıkmıştır. Demek ki Vestfalyan düzen, ülkesel olarak örgütlenmiş, bağımsız ve ken26

di siyasal geleceğini belirme konusunda hiçbir alternatif iç ya da dış otorite kabul etmeyen, tam egemen devletlerin oluşturduğu düzen demektir. Bu düzen,
sömürgeleştirme, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’yla Avrupa imparatorluklarının çözülmesi ve sömürgesizleştirme (decolonization) süreçleriyle tüm dünyaya yayılmıştır. Böylece, Vestfalyan ilkeler, dünya üzerindeki tüm kara parçalarını (ulusal?) sınırlarla bölen, küresel bir devletler sisteminin temeli olmuştur.
Vestfalya Antlaşmaları (1648), Avrupa’nın neredeyse tüm siyasal güçlerini içeren, ancak
esas olarak protestan Alman prensliklerinin, Katolik Kilisesi’nden özerkliklerinin ve Hollanda’nın İspanya’dan bağımsızlığının mücadelesi olan Otuz Yıl Savaşları’nı bitiren antlaşmalar dizisidir.

Gerard ter Borch, “Münster Barışı’nın İmzalanması”, 1648.

Bu hikâye, Uluslararası İlişkiler disiplininin adeta başlangıç hikâyesidir. Ancak gerek tarihsel anlatımı, gerekse uluslararası düzene dair sunduğu kavramsal çerçeve, birçok sorun içerir. Bir kere Vestfalyan düzenin, 1648’de imzalanan
bir antlaşmalar dizisi ile tam olarak kurulduğu ve işlemeye başladığı gibi bir algı
yaratır (Teschke, 2000: 23). Halbuki bu düzenin temel aktörü olan modern devlet, kesin sınırlar, münhasır egemenlik ve ulusallık gibi özellikleri ile, 1648’den
çok sonra, 19. yüzyılın sonlarına doğru tam olarak ortaya çıkmıştır. Üstelik, düzenin temel ilkeleri olarak sunulan toprak bütünlüğü, sınırların ihlal edilmezliği, egemen eşitlik ve iç işlerine karışmazlık gibi ilkeler, gözetilmekten çok sor27

gulanan ve hatta reel siyasette sürekli ihlal edilen ilkelerdir. Bu gibi sorunlara
rağmen Vestfalya ile Uluslararası İlişkiler’e başlamak, bize karmaşık dünya düzenini anlamamız için bir başlangıç ve karşılaştırma noktası sağlar (Caporaso,
2000: 1-2). Düzene hükmeden, üstün bir otoritenin olmadığı bir ortamda, ülkesel olarak örgütlenmiş siyasal birimlerden oluşan, uluslararası bir düzen kavrayışı geliştirmemizi sağlar. Dünya siyasetinin tarihsel ve bugünkü işleyişini anlamak için, Vestfalyan düzenle ilgili varsayımları temel almak ve tartışmak, Uluslararası İlişkiler’e anlamlı bir giriş noktası oluşturur.
Bu noktada sorulabilecek önemli bir soru şudur: Dünya düzenini anlamak
için, neden Avrupa tarihini temel almak gerekir? Elbette ki dünya siyasetinin
uzun tarihi, sadece Avrupa’da yaşanmamıştır. Avrupa dışı coğrafyalardaki siyasal
süreçler, devlet biçimleri ve siyasal kurumlar kesinlikle önemlidir ve bilinmelidir
(Uluslararası İlişkilerin Batı merkezciliği tartışmaları için bkz. Sekizinci Bölüm).
Ancak bugünkü dünya düzeninin hâkim örgütlenme biçimi olan modern devlet ve egemenlik ilkesi Avrupa’da ortaya çıkmış ve dünyaya buradan yayılmıştır.
Modern devleti ve devletler düzeninin gelişimini anlamak istiyorsak, inceleyeceğimiz zaman ve mekân, Vestfalya Barışı’ndan iki yüzyıl önce ve sonraki Avrupa’dır. Avrupa dışı dünyada da, modern devletin tarihsel öncülü olan, feodalite,
kent devletleri, kent birlikleri ve imparatorluk gibi siyasal formların benzerleri,
ya da tamamen başka, özgün yapılar, neredeyse dörtbin yıl boyunca varolmuşlar,
değişik siyasal sistemler oluşturmuşlardır. Ancak bunların hiçbiri modern devlete dönüşerek bu çapta yayılmamıştır (Buzan ve Little, 2000: 246).
Keskin sınırlar
Merkezi
hükümet

Resmi devletlerarası
diplomasi
Münhasır iç
ülkesel egemenlik

Vestfalyan devletler sisteminin yapısı ve unsurları: Her biri merkezi hükümetlere, keskin sınırlara ve
münhasır ülkesel egemenliğe sahip devletler arasında gelişen, resmi, diplomatik ilişkiler düzeni
(Buzan ve Little, 2000: 265).

Dolayısıyla günümüzün standart siyasal örgütlenme biçimi olan modern
devlet, geç Ortaçağ Avrupa’sının özgün koşullarının ürünüdür; yüzyıllara yayılan evrimiyle bugünkü şeklini almıştır ve aşağıda irdeleneceği gibi, dönüşmeye
28

de devam etmektedir. Birleşmiş Milletler üye sayısındaki sürekli artış ve dünyanın dört bir yanında devam eden devlet kurma mücadeleleri, bize modern devletin hâlâ en cazip siyasal model olduğunu da gösterir. Peki bu model, Avrupa
Ortaçağ’dan çıkarken, nasıl tüm rakiplerine karşı açık bir üstünlük elde ederek,
egemen siyasal örgütlenme biçimi olmuş ve tüm dünyaya yayılmıştır?

Modernite öncesi Avrupa siyasal düzeni
Ortaçağ boyunca Katolik Kilisesi ve Kutsal Roma İmparatorluğu’nun denetimindeki feodal Avrupa’da, 16. yüzyılın başlarından itibaren modern devletin
yükselişi, güçleri birbirine yakın ve ortak bir Hıristiyanlık kültürü içinde yeralan ilk egemen monarklar arasındaki jeopolitik rekabetin, kapitalizmin doğuşunu desteklemesi ile mümkün olmuştur (Hall ve Ikenberry, 2005: 54). Modern devlet, rekabet halindeki bu egemenlerin (özellikle İngiltere, Fransa ve İspanya’daki monarşiler) oluşturduğu bir ilişkiler sistemi içinden, bu sistemin işleyişi sürecinde ortaya çıkarak, giderek güçlenmiştir. Diğer bir deyişle Vestfalya, önce modern devletlerin kurulduğu, sonra bunların arasında belirli kurallara bağlı ilişkilerin geliştiği bir düzen olarak anlaşılmamalıdır. Tersine, başlangıçta oldukça sınırlı bir egemenliğe ve belirgin olmayan sınırlara sahip, bu sınırların içinde ve dışında, kendilerine meydan okuyan birçok otoriteyle mücadele eden ilk merkezi devletler, aralarındaki ilişkileri kurallar çerçevesinde düzenledikçe, içerideki merkezileşmelerini de tamamlamışlar ve egemenliklerini sağlamlaştırmışlardır (Giddens, 2005: 343). Modern devletin, jeopolitik ve kapitalist rekabetin damgasını vurduğu bir ilişkiler sisteminden doğması ne demektir
ve neden önemlidir?
Ortaçağ Avrupa’sında, bir noktaya kadar devlet işlevleri gösterebilen, farklı türlerde pek çok siyasal birim, yan yana bulunmaktaydı. Feodal lordlar, yerel kiliseler, kent meclisleri (Standestaat), kent devletleri (city-states), kent birlikleri (city-leagues), krallıklar, dükalıklar, Kutsal Roma ve Vatikan’daki evrensel Katolik Kilisesi gibi birçok siyasal birimin egemenlik alanlarının örtüştüğü,
karmaşık bir siyasal düzen mevcuttu. Bu özellikleri ile Avrupa’da Ortaçağ, genel kanının aksine, durağan değil, tersine, ekonomik ve askeri dinamizmin çok
yüksek olduğu bir dönemdir.
Yaygın görüşe göre, modern devlet, feodal bir anarşi içinden doğmuştur ve
Avrupa’nın bu anarşiye Karolenj İmparatorluğu’nun çökmesiyle yuvarlandığı
iddia edilir. Batı Roma İmparatorluğu’nun ardından Avrupa’ya bir dereceye kadar düzen getiren Karolenj İmparatorluğu’nun çökmesiyle, feodal anarşi Avrupa’ya hâkim olmuştur. İlginçtir ki, bu imparatorluğun toprakları, bin yıl kadar
sonra Avrupa Birliği’ni kuran altı devletin toprakları ile birebir örtüşür (Buzan
ve Little, 2000: 243). Biraz daha farklı bir yoruma göre ise, Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra, ardında birçok küçük bakiye devlet bırakmıştır ve bu devletler Batı Avrupa’nın büyük bir bölümünü (bugünkü Fransa, İspanya, Hollanda) uzun süre yönetmişlerdir. Bu görüşe göre, devlet benzeri siyasal yapılar Av29

rupa’da hep varolmuştur. Elbette bunlar modern devletten farklı, zayıf ve küçük oluşumlardı. Ancak feodal düzen içinde, ileride modern devlete dönüşecek
nüveler oluşturdular.
Dolayısıyla, Ortaçağ’ın sonlarına doğru Avrupa, baştan başa farklı siyasal yapılarla kaplıydı. Kuzey Avrupa’da hâkim örgütlenme, Hansa kent birliği (Hanseatic League) idi. Bugünkü Almanya, Hollanda, Polonya, Belçika, İsveç, Rusya,
Litvanya, Estonya, Letonya gibi ülkelerin topraklarını kaplayan, ticarette ilerlemiş birçok kentin dahil olduğu bu birlik, 1400’lerde 160 kadar üyeye sahipti.
Siyasal bir birlikten çok, bir tüccarlar örgütüydü. Bu tüccar loncaları güçlendikçe, sayıları sürekli değişen kentlerden oluşan, siyasal bir ağ oluşturmuşlardı. Orta Avrupa’da ise, Kutsal Roma İmparatorluğu, 19. yüzyılda yerini Alman devleti alana kadar, Ortaçağ düzenini devam ettirdi (Buzan ve Little 2000: 244). Güney Avrupa’da Akdeniz ticaretini ellerinde bulunduran İtalyan kent devletleri,
oldukça özerk yapılar olarak ekonomik üstünlük elde etmişlerdi. Bu kent devletleri arasında, modern uluslararası ilişkilerin tarihsel öncülü olarak tanımlayabileceğimiz, düzenli ilişkiler gelişmişti (Bull ve Watson, 1989: 16).
Modern devletin içinden çıktığı bu düzende, siyasal iktidar ülkesel bir nitelik taşımıyordu. Başka bir deyişle, hiçbir dinsel ya da dünyevi otorite, belirli sınırlara hükmetmiyordu. Papa ve evrensel kilisenin tüm Avrupa’daki hükümranlığı, siyasal parçalanmışlığın kültürel bir bütünlük içinde varolmasını sağlıyordu. Bu siyasal parçalanmışlık içinde loncalar ve ticaret birlikleri, krallar ve
prenslerden serbestlik talep edebiliyorlardı. Ekonomik dinamizm özellikle tüccarların denetimindeki kent devletlerinde yoğunlaşmıştı. Tüccar ya da üretici
bireyler ve aileler, bir kraldan çok, güçlü bir sermayedara sadakat gösterebiliyorlardı. Köylü kitleleri için de siyasal bir otoriteye bağlılık, daha çok dini ya da
güvenlik ihtiyaçları ile ilgili idi (Brown ve Ainley, 2006: 58). Devletler sisteminin ve merkezi devletin, bu tabloyla neredeyse taban tabana zıt nitelikler içinde
ortaya çıkışı, böyle bir dünyanın çöküşüyle oldu. Bu çöküş süreci, 15. yüzyılın
sonları ile 16. yüzyılı kapsar.
Adam Watson, Uluslararası Toplumun Evrimi’nde, (The Evolution of International Society), Ortaçağ Avrupa’sını moderniteye doğru evrilmeye zorlayan üç
temel faktörden sözeder: İlk iki faktör, Rönesans ve Reformasyon, Avrupa toplumlarını evrensel Hıristiyan İmparatorluğu ve tek bir Avrupa düzeni fikrinden
koparmıştır. Avrupa’da bağımsız, ekonomik, dinsel, kültürel ve siyasal yapıların
ortaya çıkmasına ve bu yapılara sadakat fikrine kapı aralamıştır. Üçüncü faktör
ise, Habsburgların imparatorluklarını koruma gayretlerine, diğer Avrupa güçlerinin kesin bir şekilde direnmesidir. Bu direnç sayesinde Avrupa devletler sistemi, bundan sonra yüzyıllarca devam edecek olan, hegemonya karşıtı bir nitelik
kazanmıştır: Avrupa’da, tek bir siyasal gücün üstünlüğüne her zaman ve mutlaka karşı konulacaktır, yani güç mutlaka dengelenecektir. Ünlü güç dengesi siyasetinin tarihsel kökleri, modern devletin imparatorluk formuna karşı yükselmeye başladığı bu dönemdedir (Watson, 1992: 169).
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Erken modern Avrupa’da kapitalist ve jeopolitik rekabet,
modern devletin yükselişi ve yayılışı
Ancak sayılan bu faktörlerin arka planında, esas olarak Avrupa’da üretim ilişkilerinin dönüşümü, kapitalizmin tarih sahnesine çıkışı ve giderek merkezileşen siyasal otoritelerin, yeni askeri teknolojiler sayesinde, birbirleri ile kıyasıya
bir jeopolitik rekabete girişmeleri yer alır. 16. yüzyıldan itibaren, özellikle Batı Avrupa’da ortaya çıkan merkezi otoriteler (güçlü lordlar ve krallar), tarımsal
kapitalizmin gelişip, ticaretin yayılması sürecine tam uyum gösteren siyasal birimler oldu. Bu anlamda devletler sistemi ve modern devlet, kapitalizmin önce Avrupa’da, sonra da bir dünya ekonomisi olarak tüm dünyada yayılmasının
bir sonucudur.
Kapitalizmin yükselişiyle, Ortaçağ boyunca Kuzey’de Hansa kent birliği, güneyde ise İtalyan kent devletlerinin ekonomik yaşamı yönlendirdiği düzen, yerini yeni bir düzene bırakmaya başlamıştır. Feodal sistemden farklılaşmış kent
meclislerinin, yasalar çıkararak yönetimi üstlendikleri örnekler, 16. yüzyılın ortalarına dek varlıklarını korusalar da, bu yüzyıldan itibaren monarşiler, Avrupa’nın geleceğini temsil etmeye başladılar (Poggi, 2005: 79-81). Özellikle İngiltere, Fransa ve İspanya’daki monarşiler, artan ticari faaliyetlere, çok daha güvenli ve etkin bir düzen getirdiler. Ticaretin sorunsuz bir şekilde yürümesi için
sınırların netleşmesi ve merkezi bir otorite tarafından korunması, büyük avantajlar yaratmaya başladı. Burada bir parantezle, Avrupa’nın bu ilk merkezi devletlerindeki farklı kapitalistleşme süreçlerinin, bu devletlerin siyasal yapılarını
da farklılaştıran sonuçları olduğunu vurgulamak gerekir. Teschke’ye göre, bu
noktada İngiltere’deki devletleşme süreci, kıta Avrupa’sından çok farklıdır. 17.
yüzyıldaki devrimlerle İngiltere’de, modern devlet, parlamentolu, anayasal bir
monarşi olarak doğdu. Fransa’daki gibi egemenlik, tamamen krala değil, kapitalizmin yükselişini yansıtan bir biçimde, toprak sahibi aristokrasinin de yeraldığı
parlamentoya dayandırıldı. Teschke’ye göre modern egemenlik, kapitalist niteliği ile Fransa’da değil İngiltere’de doğmuştur (Teschke, 2004: 51).
17. yüzyıldan itibaren, kapitalistleşen merkezi devletlerin tüccarlar için yarattığı avantajları yaratamayan kent birlikleri, kent devletleri ya da küçük prenslikler giderek güç kaybetmeye başladılar. Merkezi devletlerin askeri gücü, ticari faaliyetlere getirdiği düzenle, maliyetlerin düşmesini sağladı, madeni paranın değerini sabitledi ve en önemlisi, vergilendirme kurallara bağlandı. Böylece, çok daha istikrarlı ve öngörülebilir koşullarda ticaret yapmak mümkün oldu. Komşu kentler giderek bu merkezi otoritelerin egemenliği altına girmeye
başladılar; bu da yeni alanların ticarete ve vergilendirmeye açılması, yani ekonomik güçlenme demekti. Bu açıdan modern devlet, siyasal ve askeri gücü elinde tutan egemenlerin, oluşmakta olan burjuvaziyle (sermaye ile) kurduğu ittifakın sonucudur.
Ancak giderek daha fazla sayıda kentin ve küçük siyasal birimin merkezi
devletlere katılımı, rakip devletler arasında hiç bitmeyen savaşlar demekti. Do31

layısıyla erken modern dönem devletlerinin iç ve dış egemenliklerini güçlendiren, oluşumlarını hızlandıran en önemli faktörlerden biri de, jeopolitik rekabet
yani savaş oldu. Charles Tilly’nin ifadesiyle bu dönem Avrupa’da savaşın devleti, devletin de savaşı yarattığı bir dönemdir (Tilly, 2001: 137-168). Tilly’e göre,
modern merkezi devletin hâkim siyasal biçim olması, ekonomik etkinliği kadar
savaşma yeteneği sayesinde olmuştur. Bu durumun ilk örneklerinden biri, Fransa’nın İtalyan kent devletlerini yenmesidir (Buzan ve Little, 2000: 249). Tilly’e
göre modern devletler, savaşmak için gerekli finansal kaynağı elde etmede, yönettikleri toplumdan bu kaynakları çekmede ve bunu yaparken de meşruiyetlerini korumada en başarılı yapılardır.
Tilly, modern devletin oluşumu öncesinde, Avrupa’daki siyasal yapıları ikiye ayırır: Birincisi, kaba güce, zora (coercion) dayalı yapılardır ki bunların en iyi
örnekleri imparatorluklardır. İmparatorluklarda savaş, devleti ayakta tutan yegâne kaynaktır; imparatorlar savaşmak için gereken kaynağı kendi halklarından
ve işgal ettikleri toprakların halklarından zorla alırlar. Brandenburg ve Prusya
bu zor-yoğun (coercion based) yapılanmanın örnekleridir.
İkinci yapılar ise, sermaye-yoğun (capital based) kent devletleridir. Ticarete konan vergiler kent yöneticilerinin ana geliridir. Bu noktada Tilly’e göre modern devleti farklı ve özgün kılan, savaşmak için gereken kaynağı, zor ve sermaye karışımı bir yöntemle elde edebilmesidir. Sermayeleşmiş zor (capitalized
coercion) olarak tanımlanabilecek bu modeldeki anahtar sentez şudur: Sermaye sahipleri, yani ticaretle giderek zenginleşen tüccarlar (burjuvazi), vergileriyle
devlete kaynak sağlar (Tilly, 2001: 65-66). Askeri güce sahip lordlar ya da monarklar ise, temel gelir kaynakları olduğu için, onların da yönetime katılmalarını sağlarlar. İşte bu ortaklık ve işbirliği, giderek genişleyen sınırlar içinde güvenliği sağlayarak ekonomiye muazzam bir dinamizm ve istikrar getirmiş ve tarım devrimini tetiklemiştir. Askeri teknolojilerdeki ilerlemeler sayesinde güçlenen ordularıyla monarklar, köylü ayaklanmalarını bastırarak içeride de güçlenmişlerdir. Merkezi devletler, güvenlik sağlayıcı aktörler olarak, giderek meşrulaşan bir vergilendirme düzeni ile zenginleştikçe, jeopolitik rekabette de daha
başarılı olmuşlardır.
Charles Tilly, Michael Mann, Anthony Giddens gibi tarihsel sosyologlar, bu
şekilde, modern devletin doğuşunu, uluslararası düzenin ya da devletler sisteminin doğuşunun bir parçası olarak ele alırlar. Bu yazarların açıklamaları, devleti soyut bir varlık değil, toplumsal ve devingen bir gerçeklik olarak kavramamızı sağlar. Kendisi de oluşum halindeki devletlerarası sistem, yarattığı askeri rekabetle, tek tek devletlerin, devletleşme süreçlerini hızlandırmış; birbirine
rakip devletlerin ortaya çıkışı, diğer siyasal birimleri de devletlere benzeme konusunda harekete geçirmiştir. Örneğin, 1066-1815 yılları arasında Fransa krallarına karşı girişilen savaşlar, İngiliz Devleti’ni oluşturmuştur (Tilly, 2001: 58).
Hansa kent birliği içinde, bu modeli taklit edebilen kentler, Kuzey Avrupa’nın
merkezi devletlerine dönüşmüşler; İtalyan kent devletleri de giderek Fransa ya
da İspanya etkisi altına girmişlerdir. Hollanda ve İspanya arasındaki jeopolitik
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rekabet, her ikisinin devletleşmesine hız kazandırmıştır. Almanya’daki küçük
devletçikler de, Avusturya, Fransa, Prusya ve İngiltere arasındaki jeopolitik rekabette tampon görevi gördükleri için, hayatta kalabilmişlerdir.
Elbette ki 20. yüzyılın başlarına dek, Avrupa’nın siyasal resmi siyasal bir karışım olmaya devam etti. Avusturya-Macaristan, Osmanlı ve Rusya’da, imparatorluklar kaba güce dayanmaya devam ettiler; ancak askeri açıdan zayıfladıkça,
siyasal olarak da zayıfladılar (Buzan ve Little, 2000: 256-257). Sonuç olarak hâkim siyasal biçim merkezi devlet idi. Bu devletler, siyasal tarihte şu temel kurumsal yenilikleri temsil ediyorlardı: Sürekli ordu, merkezi bürokrasi, genel ve
düzenli bir vergi rejimi, devletler arasında düzenli diplomatik ilişkiler (bkz. diplomasi kutusu ve ayrıca Dördüncü Bölüm) ve ticareti geliştirmeye dayanan devlet politikaları (Pierson, 2004: 68). Bu kurumsal yenilikler, devletin hem iç hem
de dış egemenliğinin güçlenmesini sağladı. Giddens’ın belirttiği gibi, bu açıdan
modern devlet ve modern uluslararası sistem, kendinden önceki siyasal yapıdan bir kopuşu temsil eder (Giddens,
2005: 48-51).
Diplomasi
Modern devletler ticarileştikçe ve
Uluslararası İlişkiler açısından, bu dönekentleştikçe, çalışan nüfus da artmış- min en önemli kurumsal yeniliklerinden
tır. Devlet, yönettiği topraklarda geli- biri diplomasidir. Avrupa tarihini belirlerini korumak için zor kullanmak ye- yen kanlı savaşları engelleyemese de, diprine, kitleleri denetleyebileceği gözet- lomasi kurumu, kısa süreli barışı zaman
leme ve takip mekanizmaları kurma- zaman sağlayabilen güçler dengesi siyaya başlamış; kamusal hayatı düzene setini, elçilikler, kongreler ve antlaşmalarsokmuştur. İlk modern devletler, yö- la sürekli ilişkilerin gelişmesini ve devletlenettikleri halkları zor ve baskı ile bir rin hukuksal olarak eşit derecede egemen
arada tutan yapılardı. Devletin bürok- olduğu anlayışını kökleştirmiştir (Pierson,
ratik aygıtını geliştirmesi ve kamu- 2005: 68-69).
sal hizmetler sağlamaya başlamasıyla, devlet salt askeri bir aygıt olmaktan çıktı; sadece şiddet tekeline değil, meşru şiddet tekeline sahip olmaya başladı. Diğer bir deyişle devletler, üzerinde iktidar kullandıkları kitlelerin rızasına
dayanmaya başladılar.
Meşru şiddet tekeli
Diğer yandan 18. yüzyılın sonAlman düşünür ve siyaset sosyoloğu Max
larından itibaren, ülkesel sınırların
Weber’in (1864-1920) tanımıyla devlet, beiçinde kültürel olarak türdeş bir siyalirli sınırlar içinde, fiziksel şiddet/güç kulsal toplum oluşması mantığı giderek lanma tekelini başarılı bir şekilde elinde
güçlendi; çünkü bu mantık, endüstri- bulunduran insan topluluğudur. Bu tekeleşme ve kapitalizmin gereksinimle- lin yönetilen halkın rızasına dayanması,
riyle tam anlamıyla uyuştu. Sınırları meşrulaşması sürecinin, devlet oluşumuiçindeki oldukça farklılaşmış nüfusu nun ana dinamiklerinden biri olduğunu,
kontrol etmeye çalışan merkezi dev- devlet literatürü içinde Weberyan geleneği
letler, farklı tecrübelerle ulus(al) dev- izleyen İngiliz toplumbilimci Anthony Gidletlere dönüşmeye başladılar. Savaş ve dens da (1938-) temel alır.
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vergi toplamanın yanı sıra, üretim düzenine hâkim olmaya, bürokratik yönetime geçmeye ve zenginliği dağıtmaya başlayan devletler, milliyetçilik ve yurttaşlık kurumu ile geniş kitleleri kendine bağladı, yurttaş ordularıyla daha da güçlendi (Tilly, 2001: 171-174; Poggi, 2008: 93). Yurttaşlık, bir yandan bireye siyasal bir aidiyet kazandırırken, diğer yandan da giderek genişleyen hakları içererek, devlet içinde eşitlik ve özgürlük idealine ulaşabileceği fikrini yarattı. Böylelikle, dört yüzyıl içinde modern ulusal devlet, ülkesi, egemenliği, yönetim düzeni ve ulusu ile, diğer tüm siyasal örgütlenme biçimlerini ortadan kaldırarak,
Avrupa’da hâkim siyasal yapı oldu.
Modern devlet Avrupa dışına, sömürgecilik ve esas olarak da bu sömürge
imparatorlukarının iki dünya savaşının ardından çözülmesiyle yayıldı. Vestfalyan düzenin tüm dünyaya yayılması bakımından dönüm noktası, 20. yüzyılın
ikinci yarısındaki sömürgesizleştirme, yani Asya, Afrika ve Ortadoğu’daki sömürgelerin bağımsızlıklarını kazanmaları sürecidir. 20. yüzyıla damgasını vuran Soğuk Savaş, dünya siyasetinde önemli bir tarihsel dönem olmasına rağmen,
uluslararası düzenin Vestfalyan mimarisini değiştirmemiştir. Ancak Soğuk Savaş’ın bitişi ile birçok federal devlet (Yugoslavya, Sovyetler Birliği, Çekoslovakya) çözülmüş ve yeni devletler kurulmuştur. Burada vurgulamak gerekir ki, modern devlet modeli tüm dünyaya yayıldıkça, kendi de değişime uğramış, devrimler yaşamış, çok farklı rejimlerle yönetilmiş, kısacası yayılırken dönüşmüştür. Ancak, özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren küreselleşmeyle gelen
ekonomik bütünleşme, başarısız devletler ve iç savaşlar bu Vestfalyan mimarinin sürekliliğini tehdit eden en önemli faktörler olarak karşımızda durmaktadır.
Sonuç olarak, Vestfalya Barışı’ndan önceki ve sonraki iki yüzyılın hikâyesi,
böylece modern devletin ve modern devletler sisteminin birbirini yapılandıran,
paralel oluşumlarının hikâyesidir. 1648 Vestfalya Antlaşmaları, bu uzun süreç
içinde, Kilise otoritesinden bağımsızlaşmaya çalışan siyasal yapılar arasındaki
ilişkilerin kurallarını koyan, siyaseti sekülerleştiren, modern egemenliği tanımlayan özellikleri ile elbette önemli bir tarihsel momenttir. Bu nedenle, Uluslararası İlişkiler literatüründe, uluslararası alanın temel ilkelerinde uzlaşmış ve bu
uzlaşma sayesinde, içerideki alternatif iktidar odaklarını da bertaraf edebilmiş,
egemen devletlerin oluşturduğu düzene Vestfalyan düzen denir. Bu sistem, yüzyıllardır kendisini başarılı bir şekilde yeniden üretmekte ve ileride değineceğimiz dönüşümleri geçirerek varlığını sürdürmeye devam etmektedir.

Kurucu bir hikâye ve bir mit olarak Vestfalya
Vestfalyan düzenin temel ilkelerinin kavramsal analizine geçmeden önce, kurucu bir hikâye olarak Vestfalya’nın, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi içindeki konumunu açıklığa kavuşturmak gerekiyor: Vestfalya, dünya siyasi tarihinde, Avrupa’nın geniş topraklarının ülkesel olarak bölünmesini, her ülkede
siyasal iktidarın tek bir merkezde yoğunlaşmasını ve bu iktidarın da akılcılık
ve meşruiyet temelinde yönetmeye başlamasını temsil eder. Kavramsal olarak
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da Vestfalyan düzen, şu temel unsurlara atıfta bulunur: Kendi içinde hiyerarşik bir otorite düzeni olan merkezi devlet, son kararı veren yüksek mahkemeler
ve bürokratik bir yönetimden oluşur. Yasa yapımı, adaletin sağlanması ve şiddet tekeli, merkezi iktidarın elindedir. Bu düzeni kurmuş olan devletler, askeri ve ekonomik güç düzeyleri ne olursa olsun, uluslararası alanda eşit egemenlerdir. Bu eşitlik, aynı zamanda kendilerinden üstün bir otorite olmadığı anlamına gelir ve sistemi esas olarak anarşik yapar. Uluslararası alanda anarşi belirleyicidir; hukuk, ancak asgari bir arada yaşama ilkelerini belirleyebilir. Devletin
uluslararası alandaki özerkliğinin korunması, tüm devletlerin ortak önceliği olmalıdır (Held, 2005: 78).
Tüm bu özellikleri ile Vestfalya’nın modern siyaset açısından anlamı ise şudur: Vestfalya Barışı’nı takip eden dört yüzyıl boyunca, 17. yüzyıldan 20. yüzyılın ortalarına dek, devlet-toplum ve birey-devlet ilişkileri, siyaset, vatandaşlık, özel-kamusal alan, toplumsal cinsiyet, siyasal toplum, ulusal kimlik, ekonomik/siyasal gelişme, güvenlik, haklar ve özgürlükler ve demokratikleşme gibi meseleler, kapsayıcı bir ülkesel, merkezi ve ulusal devlet mantığı içinde biçimlenmiştir (Caporaso, 2000: 8-11). Yani güvenlik içinde yaşamanın, zenginleşmenin, bir siyasal topluma (ulusa) ait olmanın, özgürleşmenin, ilerlemenin
ve demokratik bir düzen kurabilmenin, ancak modern devlet içinde mümkün
olabileceği anlayışı hâkim olmuştur. Devletin içi ve dışı kesin çizgilerle birbirinden ayrılmıştır (Walker, 1993). Devletin içinde, devlet sayesinde bir düzen kurmak mümkünken, devletin dışında bu olanaksızdır. Çünkü dışarda düzeni koruyacak ve yaptırımı olan, üstün bir otorite yoktur. Dolayısıyla Vestfalyan ilkeler, siyasetin de sınırını çizerler; devleti toplumsal ilişkilerden yalıtarak (Yalvaç,
2006: 22), gerçekçi olmayan, ancak Uluslararası İlişkiler’de gerçekçi ekolün temeli olan algıyı yaratırlar: Devletin içinde düzen, siyaset ve hukuk; dışında ise
anarşi, güç mücadelesi ve savaş vardır (realizm tartışması kitabımızın Dördüncü
Bölümü’nde yapılmaktadır). Bu algı, modern devletin kuruluşuna eşlik eden iç
çalkantıları, devrimleri, ayaklanmaları, bunların uluslararası sistemle ilişkisini
–tarihsel olarak ve bugün de– anlamamızı engelleyen bir algıdır.
Vestfalyan ilkeler, iç ve dış siyaseti yürütecek tek aktörün devlet olduğu fikrini meşrulaştıran, oldukça etkili bir söylemin de kurucu unsurlarıdır. Bu noktada Vestfalya bir mite dönüşür. Vestfalyan egemenliği ve ilkeleri savunmak,
devleti ve devletler düzenini, diğer bir deyişle kurulu düzeni, statükoyu savunmak demektir. Halbuki insanlığın binlerce yıllık tarihi içinde modern devlet,
görece yeni bir olgudur. İleride değinileceği gibi, küreselleşmeyle modern devletin ve egemenliğin erimekte olduğunu iddia edenlere bakılırsa, oldukça kısa
ömürlü bir siyasal deneyim bile sayılabilir. Buna rağmen modern devletin gücü,
kuşkusuz, yarattığı ve hâlâ güçlü bir şekilde varolan ezelden gelip ebede giden bir
varlık olduğu algısından kaynaklanmaktadır. Vestfalyan mitin bu algının yaratılmasındaki rolü büyüktür.
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