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Kiiresel PoHtikanln Uzun Dongiisii ve Ulus-Devlet* 

George MODELSKI"'''' 

6ZET 
Modern zamanlarda birbiri ardmdan gelen dunya gUflerinin kuresel sistemi ~ekillendirdigini 
soylemek mumkundur. Kuresel orgut ifin aktif odak ~u ana kadar hep bir dunya gucu 
olmw;tur ve bu gucun kimligi, degerleri ve kaynaklart modern dunya tecrubesini etkilemi$tir. 
1500 yllmdan beri dort illke kilresel karEjzllklz bagzmlzltgm yonetiminde szrayla baskm bir rol 
oynamzljlardlr ve bu nedenle bir dilnya gUcil tammma uymaktadzrlar: Portekiz, Hollanda, 
jngiitere ve ABD. Her bir dilnya gilcil oldukfa dilzenli bir Ijekilde bir digeri taraftndan takip 
edilmi!jtir. Bu silref, siyasi bir sistemde rejimlerin birbirini takip etmesini hatzrlatmaktadzr, 
ancak bununla. da kart$tmlmamalzdzr. Her bir kilresel gilce uzun bir dongu kar!jzltk 
gelmektedir. Bunun istisnasz ingiltere'dir, funkil ingiltere bu fjekilde iki dongu gefirmi!jtir. 

Anahtar kelimeler: Uzun Dongil, Kilresel Politika, Kilresel Sistem, Kilresel Gilf, Ulus-Devlet 

The Long Cycle of global Politics and the Nation-State 

ABSTRACT 
In modern times a succession of world powers shaped the global system. The active focus for 
global organization has always been a world power and that the identity, values and resources 
of that power have shaped modern world experience. We observe that, since 1500 four states 
have in turn played a dominant role in the management of global interdependence and 
therefore fit the description of a world power: Portugal, the Netherlands, Britain and the US. 
In a fairly regular pattern each world power has been succeeded by another in a process that 
recalls, though it is not to be confused with the long-term succession of political regimes in a 
political system lacking regularized elections. One long cycle corresponds to each global power,. 
except in the case of Britain, who has experienced two such cycles. 
Keywords: Long Cycle, Global Politics, Global System, Global Power, Nation-State 

• Orijinal b~hgt "The Long Cycle of Global Politics and the Nation-State" olan bu makale, Compa
rative Studies in Society and History, Cilt 20, 1978' de yaymlaru:IU§br. Makalenin telif hakkI Cambridge 
University Press tarafmdan yaymlanan Comparative Studies in Society and History'ye aittir. Makalenin 
Tfukc;e'ye c;evrilmesine izin veren Cambridge University Press'e tei?€kkfu ederiz. Makalenin 
ingilizee'den Tfukc;e'ye terctimesi Bureu YaVuz tarafmdan yap~br. Makaleye orijinal metinde 
ohnayan klSa ozet, anahtar kelimeler, kaynak<;a eklenmi.9 ve makalenin sonuna genif,l ingiIizee ozeti 
konmuf,ltur. Bu makale, International Political Science Association'm Edinburgh, tsko<;ya'da 21 Agustos 
1976'da yapilan 10. Diinya Kongresi'nde sunulan bildirinin gozden ge<;irilmif,l halidir. (21. BOli.im: 
The Future of World Politics: Functionalism or Territoriality?) Bu <;abf,lmayla ilgili araf,lbrma 1973-
1974 yillarmda Harvard Universitesi'ndeki Center for International Affairs'de yapllrruf,lbr. 

" University of Washington 
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UI.USLARARASlili~KilER/IMTmNATIONALRELAnOI\lS 

U :lun Dongii: Temel Kavramlar1 

Bir donguyu bir sistemin omriinde (veya rall§masmda) tekrarlanan bir model 
olarak tammlayahm. Sozkonusu kavram r;;unu ima etmektedir: Sistem 
belirli bir sure ic;erisinde anlamh bir r;;ekilde bar;;langlC; noktasma geri 
doner ve daha onceki bir ar;;amadaki haline yeniden kavur;;ur. Eger 
boyle bir davramr;; kamtlanabilir ~ekilde duzenliyse ve potansiyel olarak 
tahmin edilebilir bir r;;ekilde tekrar meydana geliyorsa boyle bir 
davramr;; dongusel veya periyodik olarak tammlanabilir. Donguler 
genel olarak egilimlerden farkhdlr.2 

Omrunu veya c;ahr;;masml gozlemledigimiz sistem, kuresel siyasi 
sistemdir.3 Bu sistem r;;u r;;ekilde tammlanabilir: Kuresel problemlerin 
veya ili!]kilerin yonetimi ic;in kurumlar ve duzenlemeler veya kuresel 
karr;;lhkh baglmhhgm yonetimi ic;in yapl. Bu sistem yakla!]lk olarak 1500 
yllmda kurulmu!]tur ve hala bizimledir:4 Boylece gec;ici olarak dunyaYl 
siyasi bir birim olarak kapsamaktadlr ve dikkatimizin sadece bildik 
A vrupa mesele ve olaylanyla me!]gul olmasml onleyerek kltalararasl, 
okyanussal ve kuresel olc;ekli kar!]lhkh baglmhhk modellerine de dikkat 
c;ekmektedir. Siyasi olarak bu sistemin kuresel olmayan seviyelerde 
kar!]lhkh baglmhhgm yonetimi ic;in olu!]turulan siyasi sistemlerden ayn 
analiz edilmesi gerekir. Kuresel olmayan sistemler; r;;ehirlerin, koylerin 
veya eyaletlerin yerel siyasi sistemleri; Fransa, Japonya ve Etiyopya gibi 
ulkelerin devlet olc;ekli (veya "ulusal") siyasi sistemleri, Avrupa veya 
Musliiman dunyasl gibi c;e!]itli odak noktalan (guvenlik, din gibi) olan 
b61gesel siyasi sistemler olabilir. Fonksiyonel olarak, dunya ticareti 
(uzun mesafeli ticaret) veya kiiltiir gibi diger kuresel yapllardan 
aYlrdedilmelidir. Tum dunya kendi eyaleti oldugu 6lc;ude kuresel sis
temin belli bir bolgeye ait ozel endi!]eleri yoktur ve ashnda belli bir bol
geye ait degildir; Sozkonusu sistem uzun menzilli ekonomik i!]lerin 
anahatlanm ve mekanizmalanm ilgilendirdigi ve duzenledigi olc;ude, 
buyuk olc;ude denizle ve gunumuz !]artlanna daha uygun olarak ha
vayla ilgili ve karasal dl!]ldlr. Temel C;lkl!] noktamlz olan ve daVram!]l bu 
analizin konusu olan kuresel siyasi sistem (veya klsaca kuresel sistem) 

1 Uluslararasl olaylardaki siyasi dalgalanma ve donemlerle ilgili olarak bkz. Quincy Wright, 
A Study of War, Chicago, University of Chicago Press, 1942, s. 1271-1276. 

2 A~lk bir tamm i~in bkz. Joseph A. Schumpeter, Business Cycles, New York, McGraw-Hill 
Co., 1939, Cilt 1, s. 200. 

3 Kiiresel siyasi sistem kavramlyla ilgili olarak bkz. George Modelski, Principles of World 
Politics, New York, 1972, Chapter 12. Akllda tutulacak temel nokta ~udur: Kiiresel siyasi 
sistem, ulusal veya yerel degil, kiiresel siirec;lerle ilgili olarak yetki payla~lIm (kim yonet
mektedir?) ve kamu hizmetleri sorunlanyla (ne ama~la?) ilgilenmektedir. 

4 Bu tarih doniim noktasl olarak kabul edilir: William McNeill, The Rise of the West, Chicago, 
University of Chicago Press, 1963, Part III; Ludwig Dehk, The Precarious Balance, New York, 
Knopf,1962. 
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ba~langlcmdan beri, dunyaya egemen olacak gu<;:lii bir merkezioto
riteden yoksundur. Merkezi, otoriter ve idari olarak diger diinya siyasi 
sistemlerini denetleyen, sadece kuresel seviyede karf?lhkh baglmhhgl 
yonetmeyen, aym zamanda bu gezegende bolca bulunan diger ulusal, 
yerel ve bolgesel sistemleri yoneten bir diinya devleti ne ge<;:migte ne de 
bugiin olmamlgt1r. Diinya bu ozel anlamda bugiine kadar iistiin bir 
otoriteden yoksun olan adem-i merkeziyetc;i bir yonetimdir. 

Bu durum - goriinii~te bir diinya devletinin olmayl~l - bazl 
gozlemcilerin diinyada hic;bir ~ekilde kiiresel siyasi orgiitiin olmadlgl 
ve modern zamanlardaki uyum ve duzenin gen;ek ogelerinin siyasete 
hic;bir gey borc;lu olmadlgl, ama ekonomiye hergeyi borc;lu oldugu sonu
cuna varmalarma neden olmu§tur. Immanuel Wallerstein, klsa siire 
once yaymlanan The Modern World SystemS adh c;ah§masmm girig 
paragrafmda bu durumu aC;lkc;a Hade etmi§tir: 

Onbe$inci yiizyllm sonlarmda ve onaltmcl yiizyllm ba$lannda 
Avrupah diinya ekonomisi olarak adlandlrabilecegimiz bir$ey 
ortaya ~lkh. Bu bir imparatorluk degildi ... Diinyamn daha once 
bilmedigi ve modern diinya sisteminin belirgin ozelligi olan bir 
~e$it sosyal sistemdi. Siyasi degil, ekonomik bir birlikti. Sistemin 
par~alan arasmdaki temel bag, ekonomik 'oldugu i~in bir dunya 
ekonomisiydi... 

Wallerstein'a gore bu "dunya ekonomisi"nin olu§umunu anlamada 
en onemli olan kavram kapitalizmdir. Ona gore "kapitalizm ve dunya 
ekonomisi (tek ir;;boliimu, fakat c;oklu politikalar ve kiiltiirlE~r) aym ma
dalyonun farkh yuzleridir."6 Tarihi bir genelleme yapllarak" kapitalizm 
diinya sistemini yarath" denebilir. 

Ancak bir siyaset bilimci r;;u argiimam kabul etmekte zorlanmakta
dlr: Bir diinya devleti ya da imparatorlugu olmayan bir sistemin her
hangi bir siyasi orgutii veya "temel" olarak nitelenebilecek siyasi bag
lantllan yoktur. Bir diinya devletinin olmamasl hic;bir politikamn 01-
mamas 1 anlamma gelmemektedir, ancak diger bazl, muhtemelen daha 
az ar;;ikar, fakat daha ilginc; siyasi yapl §ekilleri olduguna i§aret ehnek
tedir. Oldukc;a muhtemeldir ki bu durum, siyasi faaliyetlerin ve endi
§elerin (orne gin savar;; r;;ekilleri) arhnasl anlamma gelebilir. Diinya 
imparatorlugunun olmamasl, kuresel kar§lhkh baglmhhgl bazen 
neredeyse tiimiiyle tek bir birimde tutan siyasi diizenlemelerle tiimiiyle 

5 Immanuel Wallerstein, The Modern World System, Capitalist Agriculture and the Origins of the 
European World Economy in the 16th Century, New York, Academic Press, 1974, s. 15. 

6 Immanuel Wallerstein, "The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: 
Concepts for Comparative Analysis", Comparative Studies in Society and History, Cilt 6, Sayl 
4, Eyliil1974, s. 391. 
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uyumludur. Diger zamanlarda ise yonetim ya daha geni§ §ekilde payla
~nhyor olabilir veya kan§lk bir duruma donu§mu§ olu!. 

Kuresel sistemde e§siz bir §ekilde baskm olan varhklara dunya gu<;;
led adl verilecektir.7 Tarihi olarak dunya gucunun bir ornegi 
ingiltere'dir: 19. yiizyllda ingiltere bir dunya duzeni yapISt 
surdurmii§tUr. 0 donemin sonunda bu sistem Pax Britannica olarak 
isimlendirilmi§tir. Daha teknik olarak diinya gii<;;lerini §u §ekilde 
tammlayabiliriz: Kar§dlkh baglmhhgm kiiresel katmanmda duzen 
korumayt tekelle§tiren (yani yansmdan daha fazlaslfil kontrol eden) 
bidmler. ingiltere'nin durumunda bu durum deniz hakimiyeti ve 
kuresel olaylan §ekillendirmede benzer bir kapasite anlamma 
gelmektedir. Wallerstein'm gorii§uyle tam bir tezat olu§turacak §ekilde 
modern zamanlarda "birbiri ardmdan gelen diinya gu<;;lerinin kuresel 
sistemi §ekillendirdigini" soyleyebiliriz. 

Dunya gu<;;lerinin kiiresel sistemi yaratttgmi ve surdurdugunu iddia 
etmek, kiiresel kar§lhkh baglmhhgm aym doneminde ve aym 
alanlarmda ekonominin, ticaretin, bankaclhgm ve maliyenin rolUnii 
inkar etmek anlamma gelmez. Bu durum ekonomik ve siyasi faktorledn 
goreceli onemiyle ilgili potansiyel olarak verimsiz bir tartl§maya 
girmek anlamma da gelmez. Kuresel sistemin kokenlerinde ve 
<;;ah§masmda ticaret, maliye ve eninde sonunda sanayi §uphesiz onemli 
ve hatta bazen belki de a§lf1 roller oynaml§lardlr, ancak asIa kuresel 
sistemde tek temel baglanhlar olmaml§lardlr. Eger bu konulardaki 
politikaya bakarsak, baskm olan ger<;;ek §udur ki kiiresel orgiit i<;;in aktif 
odak §u ana kadar hep bir dunya gucu olmu§tur ve bu giiciin kimligi, 
degerleri ve kaynaklan modern dunya tecrubesini etkilemi§tir. 

$imdi, tekrarlanan davram§ modelleri olan dongu kavramma geri 
donelim ve yonetici rolUne uygun olarak surekli degi§en kuresel 
sistemin varhgml belirleyelim. A yrmtlh bir §ekilde gosterecegimiz gibi 
1500 yllmdan beri dort ulke kiiresel kar§lhkh baglmhhgm yonetiminde 
slrayla baskm bir rol oynaml§lardlr ve bu nedenle bir diinya gucu 
tammma uymaktadlrlar: Portekiz, Hollanda, ingiltere ve ABD. Her bir 
dunya gucu olduk<;;a diizenli bir §ekilde bir digeri tarafmdan takip 
edilmi§tir. Bu sure<;;, duzenli se<;;imleri olmayan siyasi bir sistemde 
siyasi rejimlerin uzun vadeli olarak birbirini takip etmesini 
hahrlatmaktadlr, ancak bununla da kan§tmlmamahdlr. Her bir kuresel 

7 Dunya (veya kuresel) gu<;:ler kuresel siyasi sistemi kontrol etmektedir (veya onemli 6l<;:ude 
kontrol etmektedir) ve bu yuzden diger kuresel sure<;:leri (uzun mesafeli seyahat gibi) du
zenleme kapasitesine sahiptir. Ancak ulusal veya yerel siyasi sistemleri veya sure<;:leri kont
rol etmezler. 
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giice uzun gelmektedir. Bunun istisnaSl ingiltere'dir, 
dongii 

$u ana kadar bilinen her dongii, once zaYlf bir orgiit donemi (bazen 
anar~iye yakm) ya~amakta ve belki de bu donemde ortaya <;lkmaktadlr. 
Bu donem sonunda kiiresel bir sava~a donii~mektedir. Kiiresel sava~lar, 
"kiiresel siyasi sistemin yaplsml belirleyen <;at1~malardlr."8 Bu sava~la
rm sonucu geni~ ol<;ekli ve etkili olabilir. Bu sava~lar bir nesilden daha 
uzun siirebilir ve sonunda yeni bir diinya diizeniyle sonw;;lanmaktadlr. 
Bir diinya bu <;atl~madan avantajh bir konumda 

n",,,,,,,m ettirir ve 
kurumlanm olu;;turur. 

mekanizmalan olmadlgmda rum 
bu diizeni kuran enerji dii~ii§e 
rakiplerin (diger biiyiik gii<;;lerin) dikkatini c;eker ve boylece onceki 
iistiin ve biiyiik olc;iide ah~tlml~ olan (yasal olmayan) otoritesi 
zaYlflamaya ba~lar. Sistem c;ok kutuplu hale gelir. Biiyiik giic;ler 
arasmdaki rekabet daha vah~i hale gelir ve oligopolistik rekabet 
ozelliklerini kazamr. Diizen kendini feshettikc;e sistem yava~ yava~ 
orijinal hareket noktasl olan minimum diizen ve c;at1~an ve kar~lhkh 
olarak birbirini anlayamayan sesler diizenine dogru hareket eder. 

Bu durum klsaca kiiresel sistemdeki periyodiklilikle ilgili bir is; mo
deldir ve dongiilerin aslmda nasil olup da sistemin ic;inde bulundugu 
ortamm degil, yaplsmm ve ozelliklerinin iiriinii oldugunu aC;lklamak
tadlr. Bu modelde c;evresel veya dl~ etkilerin tesadiifi ~ok veya rahatsiz 
edici etkisi olabilir ve bunlar ara Slra meydana gelen diizensizligin ne
deni olabilir. Ancak 1500 ytlmdan beri dort tane tamamlanml~ dongii 
vardlr ve be~incisi de devam etmektedir. Tarihi tecriibe, ortalama ola
rak dongii siiresini bir yiizyllm iizerinde gostermektedir (halbuki ikinci 
ingiliz devri ~u ana kadarki en uzun dongiidiir - 130 yll - 1815 yill 
1945'e denk gelmek durumundadu).9 $imdi de bu modelde bahsedilen 
genelle~meleri yapmamlza imkan veren tarihi kamh gozden gec;irelim. 

8 Modelski, Principles, s. 291. 
9 $u ana kadar bilindigi kadanyla, yakla~lk yUzyllhk donemi anlatan kiiresel politikanm 

uzun dongiisii kavraml, Iiterarurde yenidir. Wright, (A Study of War, s. 1272.) "geni~leyen 
bir ekonomi ve bir gii\; dengesi sisteminin baskm oldugu donemlerde meydana gelen 
kiiresel sava;;lar" baglammda "kirk ila altml~ yll siiren siyasi dongiiden bahsedebiliriz" 
demektedir (aynca s. 227 v.d. bakmlz). Nikolai Kondratieff'in ekonomik faaliyetin "uzun 
dalgasl" kavraml ile Schumpeter'in uzun dongiisii (ki 0 buna Kondratieff adml 
vermektedir) yakla§lk 50 yll uzunluktadlr. (Schumpeter, Business Cycles, s. 164, 170 v.d.) 
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Uzun Dongiiler: TammlaYlCl Bir inceleme 

15. yuzyllm sonlannda sistern dagmlkh. Bir orgutten tarnarnen 
yoksun olrnasa da - rnallar ve insanlar duzenli arna smlrh bir ~ekilde 
birkac;: kara ve deniz yoluyla Asya'dan Avrupa'ya gec;:iyordu - dl
~andan rnudahale edenlere kar~l kendi kendini devarn ettirrne ve 
savunrna rnekanizmalarmdan yoksundu. Dagmlkhk, geni~ bir ~ekilde 
ortak C;:lkarlan algllarna yetenegi olrnarnayla birle~rni§ti ve bu C;:lkarlar 
i<;in i~birligine gidilrniyordu. 

uzun rnesafe ticaret sisterni c;in, Hindistan, Iran He 
Mlslr'l birle~tirrnekte ve Bah Avrupa'yl da ic;:errnekteydi. Orgiitsel 

ve ticaretin <;ogu Muslumanlarm elinde olsa bile, bu 
ticaret bah ucunda Venedik tarafmdan kontrol edilrnekteydi. Venedik 
15. yuzylla iskenderiyefyle ticarette tekel olu~turrnu~tur. Venedik 
A vrupa' da olrnasa bile dogu Akdeniz'de oneu guc;: olrnu~ ve 0 

zarnandan beri dunya guc;:leri i<;;in rnodel i~levi gorrnu§tur. 

Portekiz krallan bu sisterni klrrnayl ve Venediklilerin oldukc;:a karh 
olan bu tekelini devralrnaYl kararla~tlrrnl~lard1. Bir ku§aktan daha fazla 
ara~hrrnacmm Atlantik'te ve Bah Afrika klyllan boyunca surdurdugu 
on ara~hrrnalarm ardmdan, Kolornb'un ke~finden de feyz alarak, bu 
arna<;;larma 1498 yllmda ula§t11ar. Aym yll Vasco da Garna Drnit 
Burnu'nun etrafmdan dola~arak Hint Okyanusu'ndaki Muslurnan tica
ret §ebekesinin rnerkezlerinden biri olan Hindistan'daki Calicut' a ula~t1. 
Hernen ardmdan gelen klsa sureli deniz sava~lannm sonunda bir dizi 
us kuruldu ve rakip donanrnalar okyanustan silindi. 1515'e gelene ka
dar belkernigi Carreira de India ile Guney Afrika <;;evresindeki Lizbon
Goa deniz yolu olan, dayanak kIsrnl ise baharat ticareti olan yeni bir 
duzen kurulrnu~tu. Bu duzenin ileri rnerkezleri ise yeni bir kuresel 
sisternin ternelini olu§turrnak i<;;in uygundu. Portekiz'in erken gelen 
zaferi, Venedik'in gucunun buyuk oranda azalrnaslyla sonu<;;lanacak, 
italya'da odaklanrnl§ bir dizi buyuk sava§a yol a<;;rnl~tl. Hernen yam 
ba§mdan gelen yogun baskl altmdaki ~ehir hukurneti, Hint Ok
yanusu'ndaki Mlslrh ve Gujeratili donanrnalann rnudahalecilere kan;i1 
kendilerini korurnalanna yardlrn edernedi. Portekiz kuresel boyutlar
daki bu ciddi c;:ah~rna ortarnmda kuresel guc;: konurnuna yukselrni~tir. 

16. yuzylhn ilk yansl Portekiz gucunun gorkernli yukseli~ine sahne 
olrnu~tur. ispanyollar hal a Meksika ve Peru'yu i~gal ederken; Portekiz, 
Asya ve A vrupa arasmdaki tieareti yuriitrnu~ ve aym zarnanda 
Asyahlar arasmdaki ticareti (ve bu konudaki bilgiyi) de tekel
le§tirrni~tir. Portekiz, c;in ve Japonya He baglanhlanm korurnu~ ve 
Afrika ve Brezilya'Yl ke~fetrni§tir. Fakat, Portekizlilerin bu faaliyetleri 
a~arnah olarak azalrnl§ ve yuzyllm ikinci yansma gelindiginde 
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Lizbon'da,n hareket eden gemi saYlsl yuzYlhn ilk yansmdaki gemi 
saYlslmn yansl kadar olmu§tur. Geleneksel guzergahlar oneeki 
onemlerinin bir klsmml muhafaza edebilmi§tir. Portekiz, uzak yerlere 
yaytlml~ bu sistemi nufusu, bir milyondan fazla olmayan ve Kraliyet 
SaraYl'nm kureselle~menin temel birimini olu§turdugu oldukl);a zaYlf 
bir ana usse dayandlrmakta zorlanmaktaydl. GUl);lu dogu kom
§usundan gelen baskl artml§ ve 1580 yllmda ispanya krah U. Philip, 
Portekiz'i ele gel);irmi§tir. Birlik idari olmaktan ziyade ismen var 
olmu§tur. Portekiz donanmalan ve somurgeleri kendi kimliklerini 
korumuf,i ve Portekiz sistemi pratik bir yaklaglmla ispanyol 
Habsburglan'nm etki alanlan He birlegmigti. Klsa bir sure il);in (ashnda 

klsa bir an il);in) birlik yukselen kltalararasl bir gu<; gibi gozukmugse 
de, gel);medcn gelen Armada yenilgisi (1588) bu yamlsamaya son 
vermi§tir. 

Portekizlilerin ilk kegif ve bulu§lardaki kabul edilmig roliine 
ragmen, bazl araghrmaellar 16. YUZyIll esasen "ispanyol" devri olarak 
kabul edecektir. Wallerstein,lO "Avrupah bir gu<; (yani, Portekiz) 
hakimiyetinde olsa da Hint Okyanusu Hearet alamm Avrupa dunya 
ekonomisinin bir parl);asl olarak gormez" ve ispanya'mn Meksika ve 
Peru ile yaphgl Atlantik ticaretinin (kiill);e ticareti) daha onemli 
oldugunu dugunur. Ashnda butiin dunya Tordesillas AntlagmaSl ile iki 
gUI); arasmda bolundugu il);in, sistemin iki-kutuplu oldugu soylenebilir. 
Portekiz Dogu'yu ve Brezilya'yl elinde tutarken, ispanya Amerika'daki 
zengin kolonilerin sahibi olmu§tur. Oneeden var olan dunya sisteminin 
merkezini ilk ele gel);irenin ve bu yuzden sistemin yaplslm buyuk 
oll);ude degigtirenin Portekiz oldugu goz onune almdlgmda, 
ispanya'mn konumunun Portekiz'e egit veya ondan ustun olduguna 
kargll);lkan iddialann gueu ortaya I);lkar. Yorueu kara faaliyetleri ve Klta 
Avrupasl'nda uzun suren Habsburg taahhiitleri ( Hem V.Charles hem 
de II. Philip donemlerinde) yuzunden ispanya kenar bolgelerde faaliyet 
gostermi§ ve asIa tam anlamlyla kuresel bir bakI§ al);lSl geli§tirmemi§tir. 
Atlantik kiill);esi yuzytlm sonuna kadar onemsiz kalml§hr. ispanya 
Portekiz'le birle§mesiyle (1580) kuresel bir role giri§mi§se de I);ok gel); 
kalml§tlr. 

Portekiz kuresel sisteminin gUl);lendirilmesi yerine Habsburg alanma 
dahil edilmesi oliim I);amm I);almlghr. Portekiz'in 'ilhakmdan birkal); yll 
once II. Philip Hollanda ve Bell);ika'da ayaklanan tebaaya kar§l savaga 
giri§mi:;;ti. Bu zengin eyaletlerin gelirlerinin buyuk bir klsml Lizbon ile 
ticaretlerinden gelmekteydi ve klsa bir sure oneeye kadar Antwerp, 
Portekiz sisteminin bankaClhk ve daglhm merkezi olarak hizmet 

10 Wallerstein, The Modern World System, s. 328. 

9 



ULUSlARARASIILl~KII.ER/INTmNATIONALIIEIJTlIlNS 

IC.-.<l'l'Hr<li krah Portekiz' deki ba~ansmdan birka~ yll 
ticareti yasaklaymca, HoUandahlar meseleleri 

hareket ettiler ve Portekizlilerin elinde olan 
ge~irmeye ~ah~tllar. 1602 yilmda Hollanda Dogu 

Hindistan kurulmasl bu <;:abalarm soimcu olmu1jltur. Birle~ik 
Eyaletlerin ve Portekiz'in yeni krah He On iki Yll Ban~ 
Antla~masl/m yapmaslyla, 1609'a kadar Hollanda kiiresel sisteminin 
temeUeri atllml~hr. 

11 Alfred Mahan, The Influence of Sea Power upon History 1660-1783, New York, Hill-Wang, 1957 
(1890 tarihli yaymdan tekrar baslm), s. 83; Son ciimle Lefevre-Portalis'ten almml~hr. 

12 F. Braude!, The Mediterranean" Cilt 1, New York, Harper&Row, 1972, s. 636-642. 
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diger temel kurumlanydL Hollanda iiniversiteleri, sanat ve edebiyan ve 
de - zamamn medyasl- ktiresel oneme sahip kurumlardl. 

olarak §ekillendirmi~tir. 

XIV. Louis'e kar§1 dtinyamn her yerinde biiyiik sava§lar yapllml§ ve 
bu savat;>lar, en sonunda 1713'de Utrecht Antlat;>masl son bulmu§tur. 
Hollandahlar Franslzlara kar§l direni~lerinde ba§anh olmu§larsa da, 
bunun bedeli kiiresel gucun ingiltere'ye devri olmu§tur. ingiliz 
donanmasl Franslzlara kart;>l deniz sava§mm esas ytikiinii iistlendigi ve 
Hollanda kara sava~nna odaklandlgl ic;in, Hollanda donanmasl 
glie;:lenme giidusunii kaybetmi§ ve baklmslz blrakllmaya ba§lanml§tlr. 
ingiliz kuresel sisteminin temel kurumlan Franslzlara kar;n 
mticadeleleri slrasmda ortaya C;lkml§hr. Bu kurumlar §oyle saYllabilir: 
Siyasi sistemin merkezi olarak medis; ingiltere'nin en c;ok biiyiiyen 
sanayisi ve i§vereni haline gelen donanma; bogazlar, Atlantik ve 
Akdeniz'in kontrolii (Cebelitank yoluyla) ve ekonomik seferberlik ve 
ekonomik kontroliin arac;lan olarak ingiltere Merkez Bankasl ve Milli 
Bore;: (National Debt -1694). 

Tarihc;:ilerin bazen "Birinci ingiliz imparatorlugu" olarak da 
tammladlgl "Birinci ingiliz ktiresel sistemi", tamamlyla dtinya 
ticaretine baghydl. John B. Wolf bu konuda §oyle yazml§tlr: 
"ingiltere'nin elde ettigi tieari avantajlarm ona diinya ticaretinde ustiin 
bir konum saglayaeagl 1713'de belliydi."13 Bu konum iki temeI ogeyi 
kapsamaktadlr. Bunlardan birincisi, onceki diinya gli<;lerinin sagladlgl 
avantajlarm ingilizlerce ba§anh bir §ekilde kullamlmaSldlr. Franslzlara 
kar§l yapIlan uzun sava§larda ingiltere'nin ortagl olan Hollanda ingiliz 
sistemine bagh kalml§t1r. Amsterdam yatmm merkezi olma konumunu 
korumu§sa da, Hollanda donanmasl ve ticareti ingilizleri 
yakalayamaml§ ve geride kalml§hr. $imdi tekrar mtittefiki olan ve 

13 John B. Wolf, The Emergence of the Great Powers 1665-1715, New York, Harper, 1951, s. 91. 
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zamanla mtir;;terisi haline gelen Portekiz, 1703 anla~malan <;en;:evesinde 
ozel imtiyazlar vermi;;tir. <::ok ge<;meden ba;;anh olan 

ticareti ispanyol He yapIlan ka<;akC;:lhga ek 
ve diger Portekiz altm ve elmas 

da bir model haline gelmi~tir. Son olarak, ispanya, 
He Latin Amerika'daki kralhklannr ilk kez az 

olsa ingiliz ticaretine resmen a<;ml;;hr (Y!l ba;;ma bir gemi, 
ticareti anla~maslm da i<;ererek). Boylece c'mceki dtinya 

gii<;lerinin s6murge topraklanmn kontroltinu dogrudan ele almadan, 
ingiltere en buyUk kan aldlgl ve herkesin mevcut ekonomik modele 
uyum gosterdigi bir tistyaplYl tesis etmi;;ti. Bu dolayh kontrole ek 

tngiltere konumunu Fransa He dogrudan ic;:inde olan 
ve Amerika'da da giderek arthrdl. gelindiginde, Fransa'mn 

Kanada, Karayipler ve Hindistan'daki etkisi bitmek iizereydi ve ingiliz 
Dogu Hindistan $irketi buyuk bir Asya gucu haline gelmi;;ti. 

Dtinya ticaretindeki Avrupa tisttinltigti, II dengeleyici" olarak 
tammlanmaya ba;;lanan bir politika ile birle;;mi;;ti. Bu politika, kltada 
usttinltigti ele gec;:irmek isteyen bir gtictin, dti~manlannm Avrupa ana
karasmdaki kara ilhaklanndan ve btiytik gti<;;lerle kahCl ittifaklardan 
kac;:marak Ingiltere'nin aglrhgmm ontine gec;:ebileceklerini ifade etmek
tedir. Fransa vc Avrupa'nm diger btiytik devletleri pahah ve zaman 
kaybl olan klta i:;;leriyle ugra~:arlarken, A vrupa dl;nnda etkin olarak 
hareket €tme kabiliyetlerini kaybetmekteydiler. Avrupa Dengesi bu du
ruma dti~meyeceklerinden emin olunmasl anlamma gelmekteydi. Yeni 
birle:;;mi:;; olan ingiltere ise ekonomik degi:;;imin gelecek ytizyllda Av
rupa'da ve daha soma diinyada yayllacak Endiistri Devrimi'nin gtic;:le
rini yava:;; yava:;; bic;:imlendirmeye ba:;;ladlgl bir ana tis haline gelmi:;;ti. 

Utrecht Anla:;;masl bir zafer anla:;;masl olmaktan ziyade Fransa ve 
ispanya ile uzla:;;ma anla:;;masl oldugu ic;:in Birinci ingiliz sistemi a<;lk 
bir tammlamadan yoksundur. Yukanda da belirtildigi gibi, 1763'e 
kadar, Fransa'mn kliresel hedeflerinin online ba;;anh bir :;;ekilde 
ge<;;ilmi~ti. Vine de, Amerikan Baglmslzhk Sava:;;l ve Fransa'ya 
ingiltere'yle hesapla:;;masl ic;:in sagladlgl ftrsat, sistemi ciddi bir 
diizensizlik i<;;ine sokmu§tur. Hemen ardmdan ya:;;anan FranSlZ ihtilali 
ve Napolyon imparatorlugu 1713'de kurulan ve sistemin temel 
dayanak noktalarmdan birini olu:;;turan Avrupa Gtic;:ler Dengesi'ni 
smamaya tabi tutmu:;;tur. Ktiresel diizenin 1814-15 anla;;malanyla 
yeniden kurulmasmdan once ktiresel sava:;;larm bir diger ku:;;agmm 
Y2§anmasl gerekmi:;;tir. 

ikinci ingiliz sistemi, birincisinin bazl ozelliklerini tekrarlaml:;;hr: 
$imdi Biiytik Giic;:ler Uyumu olarak ortaya C;:lkari A vrupa dengesi, deniz 
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hakimiyeti ve Avrupa dlf?l ve dtinya ticaretini kontrol eden konum. Son 
iki Napolyon'la <;ah~malann ilk ylllarmda Nelson'un deniz 
zaferleriyle yeniden tesis edilmif?ti. Hilla Avrupa'daki ve A vrupa 
dl$mdaki kara somtirgeleri onemsenmemekteydi. Bazl ortak ozelIiklere 

yine bu politikamn yeni bir devriydi. 
Onsekizinci ytizytlm tehlikeli 70t H 80'li Yillan boyunca kaybedilen 
konumlann Franslz Devrimi ve Napolyon'a kan;n yirmi yll devam eden 

sonrasmda geri ahnmaslyla yeni bir dtinya dtizeni ortaya 
<;;lkmu;hr. Bu dtizenin ozellikleri olarak f?unlar sayllabilir: Londra'mn 
dtinya bankaclhgmm ve denizciliginin merkezine yerle~mesi, 

"dunyanm sanayi atOlyesj/J yapan ve yeni yeni ortaya 
baf?layan smai ve teknolojik tisttinltik, yeni ekonomik dtizenin 

me;;ru olarak serbest ticareti de i<;eren onemli siyasi ve 
ekonomik doktrinler. 

60'lann baf?mda ikinci sistem A vrupa'da gti<; kaybetmeye baf?laml~
hr. ingiltere'nin sanayi tekeli Avrupah ve Amerikahlar tarafmdan baf?a
nll f?ekilde kmlmlf?hr. Gemiciligin tisttinltigti ve deniz hakimiyetinin 
onemi, demiryollannm geli~mesiyle (ingilizler de geli~tirmi~tir) sorgu
lanmaya ba~laml~h. Dtinya ekonomisi 1873' den sonra derin bir buna
bma girince, heari rekabet <;;ok btiyiik orand a artml~ ve Ingiliz tticcarlar 
iki ytizylldlr ilk kez savunma konumuna dti~mti~lerdir. ingiltere'nin en 
onemli sanayi tirtinleri olan komtir ve pamuk dtinya ekonomik btiyti
mesinin liderligini yapma ozelliklerini kaybetmi~ti. Alman milliyet<;ili
ginin kortikledigi Bismarck imparatorlugu, daha once Fransa ve 
ispanya tehdidi altmdayken yaphgl gibi, A vrupa uyumunun getirdigi 
istikran sorgulamaya ba~laml~tl. Avrupa'nm btittin gti<;leri amanSlZ bir 
emperyal mticadele i<;;inde somtirgelerini arthrma tela~mdaydl. 

1900'e gelindiginde Pax-Britannica'mn omrtinti tamamladlgl ve 
dtinya sistemini dtizenleyici yeteneklerini hlZla kaybettigi a<;lk hale 
gelmi~ti. Avrupa, ABD'nin (ve Rusya'nm) gelecegin gti<;leri oldugu 
dti~tincesine en azmdan Tocqueville'den beri ah~lkh, ama bu dti~tince 
1865'den sonra daha inandmcl goztikmekteydi. Fakat, yaf?anmamlf? 
gelecek ve bugtintin ah~l1ml~hgl arasmdaki koprtiyti her zaman oldugu 
gibi af?mak zordu. Ktiresel gtietin rolu olmadan idare edebilecek dtinya 
orgutlenmesi f?ekilleri hi<;;bir zaman ciddi olarak du~tintilmemi~tir. 

Dtinya bir kez daha tekrar dtinya gticti sorununu <;;ozmek i<;;in btiytik 
savaf?lar donemine girmekteydi. 

Birinci Alman sava~l dtinya gticii sorununa ge<;;ici bir cevap vermif?
tiro Savaf?m sonunda ABD'ye banf?m tesisinde ve yeni uluslararasl sis
temin temellerini yapllandlrmada lider bir rol verilecegi gortilmtif?se de, 
Baf?kan Wilson'm tilkesinde reddedihnesiyle ABD ne bu konumu ust-
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dunya i<;in altematif bir tasan sunmugtur. Sonu<;ta 
otorite ~V4"~'''~' miicadele ve felaket donemini 

goniillii 
Truman Doktrini ve Marshall Plam'yla Amerikan liderler 

ban~ da Ingiltere'nin roliinu devralrna yoniinde iradelerini 
bildirdiginde, bu siiredn son a~arnasl1947'de tarnarnlanrnlf; oldu. 

Kiiresel sistern ~irndi be~inci uzun dongude. tecriibelerin bu 
konuda son sozii bile, daha oneeki dort devrin 

mevcut devrin yapls1mn <;;ok da uzak olrnayan bir gelecekte 
alacagl konusunda birgeyler soyleyebilir. Gelecek onceden belir
lenrni~ degildir, a<;;lk u<;;ludur. i<;;inde bulundugurnuz an da onu 
yapIlandlfmada etkilidir. Sirndi, bilirnsel varhgml dogruladlglrnlz ve 
baghca ozellikleri Tablo.l'de ozetlenen dongiilerin rnekanizrnalanm ve 
i~ <;ah!;>ma sisternlerini gozden ge<;irelirn. 

Uzun Dongiiniin Mekanizmalan ve Ulus-Devlet 

Kiiresel politikanm uzun dongiisii iki dururnun sonucudur: Kiiresel bir 
diizen yaratrna giidiisii ve bugune kadar goriilen kiiresel sisternlerin 
ozel nitelikleri ve ka~mtlrnaz zaYlfhklan. En basit ifadeyle, boyle 
dalgalanrnalara duyarh bir kiiresel sistern oldugu i~in uzun dongiiler 
ortaya ~lkar. Boyle kururnsal diizenlerneler olrnasaydl, tamrnlaYlcl tek
rarlanan rnodeller de olrnazdl. Onbeginci yiizyllm ortasmda diinyamn 
dogasl hakkmda bilgi yayIlmca, diinyaYl gekillendirrne ve siire<;lerini 
belirlerne olanagma sahip diizenlerneler yapIlrnwhr. Agagl yukan aym 
zarnanda kiiresel bir diizen yaratrna istegi de ortaya <;lkrnlghr. Bu ge
reksinirn az saYlda sisternin ozelligi olabilir. Oneii girigirnlerden de go
riildiigii gibi, <;ok az kiginin zihninde tasarlanrnl!;>tIr. Uygulanabilirliligi 
gosterildiginde hala az ve slmrh saYlda kigi tarafmdan kabul ediliyor 
olabilir. Fakat harekete ge<;tigi ve uygulandlgl an, kiiresel 61<;ekteki in
sail iligkilerini biiyiik ol<;iide belirlerneye baglarnlgtlr ve bir<;oklarmm 
ifade etrnedikleri ihtiya<;larma cevap verrnig olabilir. Onaltmcl 
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dunya duzenini belirleme giidiisiiniin mevcut oldugu 
Bu harekete ge<;meyi gerektirdigi Ol<;ude, 

korunmaYl da gerektirir. En ~ekliyle, gu<; elde etme iradesinin, 
olaylan kontrol etme ve belli bir kahba sokma diirtiisuniin ifadesidir. 
Bu baglamda, ger<;ek soru ger<;ekten kiiresel bir diizenin olup olmadlgl 
de gil, onu kimin duzenledigi ve ondan kimin fayda sagladlgldlr. Bu 
genel olarak tipik bir siyasi soru olarak kabul edilmektedir. 

TABLOl 

Diinya Olu~turan Kurumsal Dii~ii~iin belirtileri 
Giieii Kiiresel rul~tJ.nel Bulu~lar 

C;ab~ma S::0zfun 
Portekiz italyan Tordesillas Kef;!if ve bulw,; ispanya'nm ilhakl 

Savaf;!lan Antlaf;!maSl orgiltlenmesi Din savaf;!lan 
(1494-1517) (1494) Kiiresel iis "Egemenlik" (1576) 

f;!ebekesi 
Carreira de India 
Antwerp 
entrepot 

Hollanda ispanyol ispanya He Mare Librum- ingiltere He sava§llar 
Birle§lik Savai?lan 12 Yll Ban§l Serbest ticaret Fransa ile sava~lar 
Eyaletleri (1579-1609) Antla§lmaSl The Bank of (1672-78) 

(Hollanda (1609) Amsterdam, ingiltere Devrimi 
BaglmslZhk Bourse 
Sava§llan) Bugday 

Ah§lveri§li (Grain 
Exchange) 
Hollanda Dogu 
Hindistan $irketi 

Biiyiik FranslZ Utrecht DenizHa- Amerika'nm 
Britanya Sava§llan Antla§lmasl kimiyeti (do- baglIDSlZhgl 
(Birinci) (1688-1713) (1713) nanma) Polonya'nm 

(XIV. Louis) AvrupaGii~ boliinmesi 
Dengesi FranslZ Devrimi 
Diinya ticaretinin 
?olayh kontrolii 
Ingiltere Merkez 
Bankasl, Milli 
Bor~ 

Biiyiik FranslZ 1814-15 Donanma ingiliz-Alman 
Britanya Sava§llan Paris, Vi- komutanllgl: donanma rekabeti 
(ikinci) (1792-1815) yana kOlelik kar§lltll~ 
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Amerika 
Birle;;ik 
Devletleri 

Almanya 
Sava;;lan 
(1914-18, 
1939-45) 

1919, 
Versay 
1945, Yalta, 
San 
Francisco, 
Potsdam 

Serbest ticaret: 
altm standartt 

Devrimi 
Latin Ame
rika'nm Baglm
Slzhgl 
C;:in ve Ja
ponya'nm "aC;l
hml" 

Birle;;mi;; 
Milletler 
Stratejik nukleer 
caydlrlClhk 
C;:okuluslu 
giri;;imler 
Dekolonizasyon 
Uzayara§
ttrmalan 

Emperyalizm 
I'(us devrimi 
Btiyuk Bunahm 

Butiin duzenlerin bozuldugunu da varsayabiliriz. Bilinen biitun sis
temlerde duzen devamh olarak kaybedilmi~tir. YapIlar zamanla bozu
lur ve bu durumda yapllarm onanlmalan gerekir. Baklm ve yeniden 
in~a sure~leri duzen kayblyla e~zamanh olmadlgl i~in her sistemin geli
~imi e~it olmaz ve birbiri ardmdan gelen zaYlflama ve daha soma yeni
lenme ve gu~lenme donemlerinden gec;er. Bu du~uncenin altmdaki 
manhk, ekonomik faaliyetlerin donemsellik a~lklamalanna benzer. 
Ekonomide uzun donemli konjonktiir dalgalanmalanmn genel olarak 
sermaye birikimindeki dalgalanmalardan kaynaklandlgl du~uniilmek
tedir. Dunya duzeninin yapisl bir ~e~it sermaye mall ve icatlar ile yah
nmlann urunu olarak degerlendirilebilir. Bu durumda, birikim oramn
daki degi~ikliklerin ve dunya duzeninin yaplsmdaki bozulmamn siyasi 
faaliyetlerde degi~ime yol a~hgl (belki de hlzlandlrdlgl) du~uniilebilir. 

Boyle genel du~uncelere ragmen ve tarihi deneyim slmrh olsa bile, 
bi.itiin ki.iresel sistemlerin burada uzun dongi.i -kuresel sava~lan da i~e
ren olaylar dizisi- olarak tammladlglmlz dalgalanmalara zorunlu olarak 
maruz kalacagl sonucuna varmak zorunda degiliz. Daha teorik olarak, 
dagmlk di.izenlerin bazllannm boyle onemli istikrarslzhklara daha az 
maruz kaldlgml iddia edebiliriz.14 0 halde sorulacak onemli sorular 

14 G. Modelski, "World Order-keeping", Geoffrey Goodwin ve Andrew Linklater (der.), New 
Dimensions of World Politics, Londra, Halsted Pres, 1975, s. 54-72). John K. Balbraith ;;u go
rii~.? savu?maktadlr: "rekabet\=i firmalarla kiic;:iik ol\=ekli tekelin klasik kombinasyonunda 
oldugu gibi piyasa sistemi, oldukc;:a istikrarhdlr. Dalgalanmalar ... kendi kendini slmrla
makta ve sonunda diizelmektedir." (Biiyiik ;;irketlerin) planlama sistemi, kendilerinden 
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kuresel sistemlerin ozellikleri ile baglantlh olanlardlr. Uzun donguler 
bu baZl onemli ozelliklerinin sonucudur. 

Tammladlglmlz be~ kuresel duzenin ozelliklerini detayh olarak 
yazahm: Kokenlerini dayandlrdlklan ve kurulmalanm saglayan kuresel 
sava~ deneyimleri; dayandlklan guC; tekeli; temsil ettikleri i~levsel 

ozgiilliik; kendilerini kurtaramadlklan toprak egilimleri. 

BHinen dunya duzeni sistemleri hem yaratlcl hem de YlklCl olan 
kuresel c;ah~ma ko~ul1anyla yakmdan baglanhh bir faaliyetin patlak 
vermesine dayanmaktadlr. Her sistem kokenlerini ve kimligini bir 
dunya sava~mdan alml~hr. Her duzen sava~ slrasmda veya savaf;llann 
hemen ardmdan olu~turulan kurumlardan ve duzenlemelerden 
yayllml~hr. Bu sava§larm her biri geni~ bir cografyada meydana C;lkml§, 
uzun sureli ve buyuk orand a olumlere yol ac;ml§ c;atu;;malardu. Gec;mi~ 
iki yuzyll boyunca ya~anan bu kuresel c;atl§malardaki oliimler, sava~ 
nedenli olumlerin dortte uc;une denk dii~mu§tur. Aynca, bu sava~lar 
oliimciil niteligi ile bilinen iC; sava§larm ve her iki tarafa da zarar veren 
sava~lann ozelliklerini de ta§lr. Modern tarihi ba1?latan italyan sa
va§lan, Venedik ve Cenova arasmda birkac; yiizyll devam eden reka
betin devaml olarak goriilebilir. Hollanda baglmslzhk sava§l ise aC;lk bir 
;;ekilde iC; sava~tlr. Daha yakm tarihte ya;;anan Franslz ve Alman 
sava;;lan birbirine yakm ili;;kilerle baglanml;; egemen gruplar ve halklar 
arasmda yapIlml;;hr (Digerlerinin yam Slra, III. William'm XIV. Louis'in 
kuzeni ve II. Wilhelm'in Kralic;e Victoria'mn buyiik oglu oldugunu 
hatlrlayabiliriz). Boylece, sava;;larm, pek c;ok felaketle ba;;a C;lkmaya 
hazu olan ins an bilinci ve ruhu uzerindeki etkisi oldukc;a fazladu. 

Kiiresel sava;;lar dunya duzeni ic;in ideal olu;;um zemini degillerdir. 
En basit ifadesiyle, dunya sava;;lan daha fazla dunya sava;;ma yol ac;a
cak duzenleri yaratml;;lar ve bu anlamda kendilerini devam ettirmi;;
lerdir. Genel siyasi analize gore, bugune iC; karga;;a donemlerinden (or
negin, Franslz Devrimi, Amerikan ic; SaVaf,ll) gec;erek gelen ulusal siyasi 
sistemlerin boyle bir mirasm yukunden kurtulmalan kolay degildir.15 
Boyle siyasi sistemler kutupla;;malarla ve farkhhklarla, daha fazla ;;id
det beklentisiyle, karar almada kahhmm eksikligiyle ve nufusun buyuk 
kesimlerinin isteklerinin onemsenmemesi ile tammlamrlar. Bu sistemle
rin kendilerini korumalanm ve yenilemelerini saglayacak mekanizma
Ian yoktur. Buyuk sava;;lar ve ortaya C;lkardlklan muazzam enerji bo
;;ahml kuresel sistemlerin katalizatOru olmu;;tur. Fakat, enerji tiikendigi 

kaynaklanan nedenlerden dolayl istikrarSlzdlr." Economics and Public Purpose, Boston, 
Houghton, Mifflin, 1973, s. 179. 

15 Robert A. Dahl, Modern Political Analysis, 3. bask!, Englewood Cliffs, N. J., Prentice Hall, 
1976, s. 88-89. 
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zaman, bu sistemler ... "·,,, ... u<> yeniden edecek mekanizmalar-
dan onceki felaketlerin yiikii i~leyen bu 8i8-

bozulmaya dogru 8iiriiklendHer. 

Diinya diizeninin yaplslm koruma konusundaki problemler, 
diizenlerin ikind ozelligiyle ka<;mIlmaz ~ekilde baglantIhdlr: Kiiresel 
giiciin ilk ba~ta giiciinii dayandlrdlgl gii<; tekeli. Kokenini geni~ <;aph 
kiiresel c,;au§malardan alan birbiri ardmdan gelen diinya diizenleri, 
askeri dagIllmma dayanml~lardlr. Bu sistemlerde kiiresel etki alam 
yaratmak ic,;in oncelikle asked olanaklara odaklamlml~hr. Bu ozellik, ilk 
dod kiiresel sistem ic,;in deniz giiciiniin iistiinliigii ve deniz 
baglanblanm diizenleme ve gerektiginde yasaklama yetenegini Hade 

ingilizler bu gerekliligi Mahan'm daha soma deniz giicii 
bahsedecegi hakimiyeti" doktrinini kurarak bunu yiiksek 

sanat konumuna c,;lkarml~lardlr. Aynca rakiplerinin donanmalanm her 
zaman onemli olc,;ude a~mayl kural haline getirmi~lerdir ("iki gii<; 
standardl"16 Bugiinkii kiiresel sistemde ABD deniz, hava ve uzayda 
yakm ge<;:mi§e kadar tek ba§ma ba§at gii<;:tiiP 

Gii<;: tekelinin (hi<;:bir zaman mutlak olmayan, ama sozkonusu 
sistemi kontrol etmeyi gerektiren) getirileri vardlr. Bu §U anlama 
gelmektedir: Gii<;:, sahiplerine diger sistemlerde, mesela daha dagmlk 
bir sistemde, i<;:inde bulunacaklan konumlarmdan daha fazla fayda 
saglar. Ge<;:mi:;;te bu faydalar ortalama giivenlik ihtiyacmdan 
(orgiitlenme ve iiretkenlik i<;:in kullamlabilir) daha fazla anlama 
gelmi:;;tir: Kiiresel etkile§imlerde iistiin pazarhk giicii ve bilgisine sahip 
olmak (ticaret ve hizmetler yoluyla daha <;:ok zenginle§mek) ve diinya 
ili§kilerinde kurallan belirlemek. Her dongiide, bu faydalar diinya 
giiciiniin "altm <;:ag"ml yaratmasma yardlm etmi§lerdir. Diinya 
giiciiniin sayllmasma, begenilmesine, taklit edilmesine ve aym 
zamanda bir kalkmma modeli haline gelmesine de yol a<;:ml§lardlr.18 

Gii<;: getirileri aym zamanda <;at1§ma ve rekabeti de gii<;lendirmi:;;tir. 
Bu yiizden, her diinya giicii kendi devrinde kiiresel konuma yiikselmek 
i8teyen diger biiyiik gii<;:lerle miicadele etmek zorunda kalml§hr. 

16 Bir ingiliz kurah olarak iki gil" standardl hakkmda bilgi i"in bkz. Kendall Moll, The Influence 
of History upon Seapower 1865-1914, Stanford, Stanford Research Institute, 1969, s. 11 v.d. 

17 1945 sonraSl gil~ odaklanmalan konusunda bilgi i"in bkz. G. Modelski, World Power 
Concentrations, Morristown, N.J., General Learning Press, 1974. 

18 Kiiresel sistemdeki tekel, Avrupa gil" dengesiyle uyumsuz degildir. Zaten Avrupa gil<; den
gesi de daha sonraki a~amalarda bir "e~it oligopoli, yani birka~ gilciln rekabeti, olmu~tur. 
Boyle bir denge, kiiresel tekelin kazan<;lannl payla§manm bir yoludur. T ekel kavraml, ana
Iitik a<;ldan daha degi7kendir ve merkez ile "evre kavramlanna nazaran daha .,:ok tercih 
edilmektedir. "Baskm ekonomi"nin avantajlan i<;in bkz. Fran~ois Perraux, "Esquisse d'une 
tMorie de I'economie dominante", Economie Appliquee, Cilt 1, No 2-3, Nisan-Eyliil 1948, s. 
243-300. 
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gii~ merkezleri yarat
kuresel 

donemde) 
rekabet" alam gelir. Boyle 

uzun ~lkarlarla ilgili hesaplamalar ikindl 
oneme sahiptir. ikind Ingiliz sisteminin son ar;;amalarmda bu 

surec; emperyaIizm olarak kendini gostermir;;tir. Benzer sure~ler diger 
dongUlerde goriilebilir. Rekabet, yogunlugunu arthrarak, 

dogru ve nihai olarak anar~iye donu§ebilir. 

ve 
etmi:;;tir. Buffin 
bir 

tekelini me:;;rular,;hran ogeler de hlzla kaybe
trr,,"rn1prIPn kendini "Etiyopya, Hindistan, 

denizdligin ve ticaretin efendisi" Han 
ve onlarm gemilerini okyanuslarm bUyiik 

uzakla§hrmaya c;;ahr;;mlr;; ve Dogu'da hareket eden 
tar;;lmalan r;;arhm getirmir;;tir. Giicunu Papahk'a 

daha sonra teyit edilmir;;tir) ve ispanya He 
yapIlan antlar;;malara (Tordesillas, 1494) dayandlrmlr;;hr. Onu takip eden 
kuresel guc;ler boyle iddialarda bulunmak ic;in onun imkanlarma sahip 
olamadllar. Hollandahlarm ve ingilizlerin onyedind ve onsekizinci 
yuzydlardaki tekelci ticaret ;;irketlerinin yenne, ondokuzuncu 
yuzytldayken evrensel Serbest Ticaret doktrini gec;mi;;tir. Bu sebeple, 
guC;; tekelini devam ettirmek iC;;in imkanlar azahrken bile rekabetin 
me~ruiyeti artml;;hr. 

Gec;;mi;; dunya duzenlerinin uc;;uncu onemli ozelligi kuresel guc;lerin 
i;;levsel ozgulluklerine, yani ozel olarak uzmanla;;bklan alana 
dayanml;; olmasldlr. Bu ozellik, ekonomik gudulerin ve politikalarm 
biitiin kiiresel sistemlerde oynadlklan onemli rollerle ilgilidir. ilk 
ka;;ifler diinyamn biiyiik boliimiinde bilerek altm araml;;lardu. Daha 
sonra baharat ve diger degerli ;;eyleri tar;;lml;;lardlr. Ondokuzuncu 
yiizyllda diinyayl Manchester pamuklan veya ~in' deki lambalan 
yakacak yag ic;in daha giivenilir bir piyasa haline getirmek ic;;in c;;aba 
gostermir;;lerdir. Ekonomik meselelere yapllan giiC;;lii vurgu, tekelci 
uygulamalan gii<;;:le tesis etme ve iisffin giiC;; olarak onemli avantajlara 
sahip olma istemi ile er;; zamanh olarak ortaya C;;lkmaktadlr. Ancak 
istikrarh siyasi sistemlerin diger gerekli ogelerine vurgu yapIlmaml;;hr. 
Buna ornek olarak; sempati, dayam;;ma ve kiilffirel uzla;;l baglantllan 
kurulmamasl gosterilebilir. Kapsamh siyasi kurumlann olmamasl, 
esnek olmamak, duzenleme kapasitesine sahip olmamak ve sakin bir 
evrimdense keskin donu;;lere yatkm olmak anlamma gelmektedir. 
Vurgu yapllan alamn dar olmasI, e;;itsizliklere neden olmakta ve 
hassasiyet, kmlganhk ve istikrarslzhkla sonuc;;lanmaktadlr. 
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karasalhga kayl~ vardlr. En basit ifadeyle, 
i~levlerle ve kuresel istegi ve 

yetenegiyle ilgilenir. En somut haliyle bu, kaynaklan mobilize 
etme, uzun mesafeler arasmda ge<;i~kenligi saglama ve kan~nk iletif;,im 
~ebekelerini i~leme yetenegini Hade eder. Boyle faaliyetler 'points 
d'appui', yani us ve idare merkezine ihtiya<; duysalar bile, bu emperyal 
anlamda geni~ kara kontrolunii ifade etmez. 

Kiiresel giicun kaynagl i~levsel ~ebeke kontroliidiir. Kiiresel i~levle
rin en az karasal yukiimlUliikle tamamlanmasldlr. Olumsuz tarafi, po
litikalann karasal baglanhlan azaltacak ~ekilde ~ekil1endirilmi~ olmasl
dlr. Modern donemin bal?mda ingiliz yonetimi (temel olarak Venedik
lilerin tecriibesine dayanan) klta il?ierine kanf,'mamaYl bir kural olarak 
geli~tirmif,'tir. Bu, Avrupa dengeleyicisi rolunu ve sonw; olarak kuresel 
gii<; roliinii de miimkiin kllml~hr. Bir ada devleti h;in boyle politikalar 
benimsemek daha kolay olabilir. Portekizliler ilk once ~ebeke kontrolu
nun onemini kavradllar. Lizbon'dan verilen talimatlar dogrultusunda 
Albuquerque tarafIndan iisler sistemi kuruldu. Fakat, Portekizliler <;ok 
fazla iis kurmu~ ve zaten az olan insan giiciinu ve donanmalanm bu 
iislerde kullanarak tiiketmi~lerdir. ispanyollar kara fetihleri diizenle
mi~lerdir. Ele ge<;irdikleri topraklar ispanyollarm i~ine yarasa da, onla
rm kuresel a<;lhmlarda (yani, kiiresel baglanhlan kontrol etme yete
nekleri) bulunmalanm onlemi~tir. Hollanda ve ingiliz Dogu Hindistan 
~irketleri zamanla toprak kontrolii mekanizmalanna donii~mii~tiir. 

ingiltere ilk sistemindeki ba~ansml Amerikan somiirgelerine sahip 
olma yoniIDdeki sonu<;suz <;abalanyla zorla~t1rml~t1r. ikinci ingiliz 
sistemi, 1870' den soma baskl altma girince, ingiltere bir kere daha 
karasal olarak slgmacak yer araml~ ve bir sureligine Afrika'ya ve diger 
bolgelerde toprak ele ge<;irerek cesaret kazanml~hr. ingiliz 
imparatorlugu haritada sorunsuz goziikebilir. Ancak, diinya diizeninin 
kaybolmasl, konuyla ilgisi olmayan boyle ~eylerle kavranamaz. 

Karasalhk, kiiresel giiciin son dii~mamdlr. Oligopolist <;ah~manm 
meydan okumasma kar~lhk veri1mi~ savunmaCl bir cevaphr. Topragm 
veya ~ehirlerin kontrol edilebilecegi yamlsamasml siirdiirmektedir. 
Oysa ki bu toprak ve ~ehirlerde artlk yararh bir ama<; siirduriilemez. 
Sabit pozisyonlann ve uzak smlrlann savunulmasl kaynaklan gereksiz 
yere tiiketmekte ve kiiresel ~ebekenin gii<; kaybetmesine yol a<;makta
dlr. ilk ba~taki duzey kan~lkhgma19 geri donUlmektedir. Kiiresel 
i~levlerin ulusal. ve bolgeler i~levlerle kan~hnlmasl, ulusal ve bolgeler 
liderler arasmda <;ah~maya yol a<;ar ve genel dii~manhk ve diizensizlik 
ortamma katklda bulunmaktadlr. 

19 ModeIski, Principles, s. 173 v.d., s. 284-285. 
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Ulus Devletin RoW: Dunya diizeninin bilinen sistemlerinde ulus 
devlet iki $ekilde kilit konuma yukselmi$tir. Biitiin dunya gu~leri aym 
zamanda ulus devlettir ve ulus devletler kuresel sistemlerin 
~ah$masmda onemli gorevler iistlenmi$lerdir. 

Gordiigiimiiz gibi, birbiri ardmdan gelen diinya diizenlerinin her 
biri bir dunya gucu tarafmdan yaratllml$hr. Portekiz, ilk modem Av
rupa ulus-devletidir.2o 1249'a kadar ulusal slmrlarma ula:;;ml$hr. Moors 
ve Castile ile yaphgl sava$lar (1383-1411) sonrasmda kimligini 
saglamla$t1rml$hr. ispanya bunu onaltmCl yuzyda kadar ba:;;aramamll;;
hr. ispanya monar$isi He i~ sava$a siiruklenen 110llanda kuresel bir role 
temel ulusal kurumlannm kurulmasmm hemen ertesinde ahlmu;ihr. 
ingiltere de 18. yuzyllm ba$lannda denizlere hakim olmaya hazlr olana 
kadar tam konumunu gu~lendirememi$ olsa da, Elizabeth'in Philip' e 
kar$l mucadelesi ile ulusal kimligine kavu$mu$tur. ABD, dunyamn en 
eski ve en ba$anh ulus-devletidir. Bu sebeple, ulus-devletler birbiri 
ardmdan gelen kuresel sistemlerin kimliklerini tammlaml$lardlr. 

Bu, ulus-devletler ve dunya gucu arasmda kurulan baglantmm 
ampirik kamhdlr. Derinlemesine yapllan bir ana liz, bu baglantmm ~ift 
tarafh oldugunu gosterir. Ulus-devlet dunya gucunu yaratml$hr. Yani, 
Portekiz, Hollanda ve ingiltere'de oldugu gibi, etkili bir ulusal siyasi 
sistem, ba$anh bir kuresel faaliyetin onko$ulu olmu$tur. Ulus-devlet 
uzun mesafelerde ve kuresel duzeyde giri$imlerde bulunmaya onciiluk 
eden tek kurumdur. Papahk'm bunu yapmasma ~ah$llml$, ancak 
sadece Ha~h Seferleri slrasmda bu yapllabilmi$tir; tek ba$ma Venedik 
gibi $ehir devletleri (dogu Akdeniz'de olduk~a ba$anhydl), 
Habsburg'lar, Ming hanedam veya Mogollar gibi gu~lu klta im
paratorluklan ise ya bunu yapmaml$ ya da yapamaml$hr. Ulus-devlet, 
hlrsh ve uzak mesafeli giri$imler i~in ihtiya~ duyulan motivasyonu ve 
gii~lU bir amaCl saglaml$ ve kaynaklanm bu yonde seferber etmi$tir. 
Hem Hollandahlar hem de ingilizler ~ah$malannm bazllarmda ticaret 
$irketlerine guvenmi$ olsalar da, bunlarm da belirgin ulusal kimlikleri 
vardl, birbirleriyle yakm i$birligi i~indeydiler ve kullamlan ogelerden 
sadece bir tanesiydiler. Donanma ve askeri c;abalar ile idari orgutleri 
bunlardan aylrmak mumkun degildi. 

Fakat, ortakhk aym zamanda ters $ekilde de ilerlemi$tir. Kar$lh
gmda kuresel guc;, ulus-devlet a$amasma ula$an devletleri giic;lendir
mi$tir. Aynca, kuresel guc; oyununda rekabet eden diger devletler ben
zer orgutlenme tipleri ve zorluklan yaratml$hr. Savunmacl bir tepkiyle 
onlar da ulus-devlet olmu$tur. C;:unku, Fransa'nm ispanya'ya ve daha 
sonra ingiltere'ye kar$l koydugu gibi, bir kuresel guc;le anlagamadlkla-

20 C. R. Boxer, The Portuguese Seaborne Empire 1415-1825, New York, A. A. Knopf, 1969, s. 4. 
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rmda kar~lya geldiklerinde; veya Almanya'nm 
ingiltere'yi ornek almasl veya daha onceki 

Peter'in Hollanda kural ve orneklerine gore 
imja etmesi orneklerindeki gibi belli ba~an veya 

edHdiginde ulus-devlet olmut?lardlr. Bu yiizden, sadece 
ingiltere ve ABD aym zamanda Fransa, 

ulus-devlet olmu~tur. Neden bunlarm 
kurma <;abalarmm 

oldugu" 21 sorusuna en klsa ve oz cevap 
UU',CHOL kiiresel gti<;tti ya da kUresel gU<;lerle birlikte ya da 

Boylece, bir yayllma siireci ba§laml§hr. Bu siirecin ii<;:iincii a§amaSl 
(kiireselle§meden ve rekabetten soma) ulus-devletin en dayanakh ve en 
faydah siyasi orgiitlenme tiirii olarak evrenselle§mesidir. Bu siire<;te 
rekabet eden biiyiik devletler sadece ulus-devlet olmadIlar, aym 
zamanda ihtiya<;lara, ozel ko§ullara ve gereksinimlere bakmakslzm tiim 
diinya i<;:in ornek alinac,ak modeller haline geldiler. 

Ge<;mi~ be§ yiizyllhk siyasi olu§um siireci, siyasetin en onemli uzun 
donemli egilimini olu~turmu~tur: Diinya politikasmda ulus-devletin 
ba~at birim olarak ortaya <;lkmaSl.22 A~amah olarak ama devamh artan 
bir ~ekilde, ulus devletlerin saYisl ve toplum i<;inde goreceli aglrhgl 
birka<; yiizyll oncesine kadar yiikselmekteydi. Neredeyse biitiin diinya 
ulus devletlerce kaplanmaktaydl. Bu yiizden, siire<; bir siire soma 
hkanmak zorundaydl. Bu siire<; gittik<;e artan biiyiime egrisi He tarif 
edilebilir. $imdi diizle~en ve ini~ler, <;:lkl~lar ile dalgalanmalarm mevcut 
oldugu bu egri genel olarak kiiresel sistemin <;ah~masmm temel sonucu 
olarak a<;lklanabilir. 

Uzun donemli egilimden ~imdilik bu kadar bahsedelim. Kiiresel 
sistemin dongiiselligini a<;lklayan ozelliklerine (yukanda a<;lkladiglmlz) 
yakmdan baklldlgmda, biitiin dongiilerin ulus devlet olan kiiresel 
gii<;lere onemli Ol<;iide bagh oldugu goriiliir. Diger bir ifadeyle, gii<;lii 
dongiiler, birimlerin ulus devletler oldugu ger<;egine baglanabilir. 
Ulusal devletler kiiresel sava§larda en etkili birimler olduklanm 
kamtlaml§lardlr. Diinya diizeninin temel birimi, <;ah§malarda ayakta 
kalmaya en miisait olandlr. 

21 Charles Tilly, The Formation of National States in Western Europe, Princeton, Princeton 
University Press, 1975, s. 38. Bu soruya Tilly, karmafjilk bir cevap vermektedir. Cevabm en 
onemli klsml "sava~ta ba§an" ya da bizim ifade edebilecegimiz §ekliyle kuresel sava§ta 
ba§andlr. 

22 Modelski, Principles, 7. BOlum. 
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Dunya gu<;lerinin kazandlklan gii{ tekellerinin getirileri, bir ulus
devletin uyelerine verilebilir. 0 ulusun uyesi olmayanlar dl~lanmakta
dlr. Bu dl~lama ve kuresel konumun getirilerini etkili bir ~ekilde 
dagltma yeteneksizligi, rakiplerin harek~te ge<;mesinin arkasmdaki 
temel etkendir. 

Kuresel bir gucun ulusal kimligi ulusal olmayanlann baglmhhgl 
yanmda kuresel sistemin gucunu ve esnekligini veren ileti~im, egitim 
ve kiiltiir baglarma da ciddi ~ekilde zarar vermektedir. Bu yuzden, 
ekonomik ve siyasi meselelere odaklanma, faydah olabilecek kar~lhkh 
baglantllann basklcl ve somurucu gozukmesine yol ac;maktadlr. 

DIus devletler, kara kontrolii ve ulusal guvenlik arasmdaki kam;ak
hga kolayca du~ebilir. Kuresel gu<;ler somurgeci devletler olma egili
mine sahiptirler. Fakat, ulus devletler somurge halklanm asimile etme 
zorlugu He kar~l kar~lyadlrlar ve somurgecilik kar~lh baskIlara da ma
ruz kalIrlar. Dunya misyonu olan devletler, uzaktaki bir smm savun
mak zorunda kaldlklarmda duragan imparatorluklar haline donu~
mekte ve bo~u bo~una barbarlan slmrlarmdan uzakta tutmaya <;ah~
maktadlrlar. Uslerin korunmasl (ingiltere i<;in Singapur ve Hindistan 
deniz yolunun korunmasl) omurlerinin en faydah a~amaSl ge<;tikten 
sonra vazge<;ilmez oncelik halini almaktadlr. i~levsellik ve topragm 
onemi arasmdaki gerilimde Stein Rokan tarafmdan II gayrimenkul 
yonetimi i<;in gerekli birim" olarak tammlanan ulus devlet, topraktan 
vazge<;;ememenin kar~l konulamaz aglrhgma boyun egmektedir. 

Uzun Dongiiniin A§amalan 

Bilinen tarihi dongulerin ortalama sureleri yuzYlldan fazladlr. A ynca, 
henuz bilinmeyen nedenlerden dolaYl, donguler tarihsel yiizyIllarla 
<;akl~maktadlr. Her yuzYll (ornegin, ondokuzuncu yuzYll) a~agl yukan 
farkh bir donguye (ikinci ingiliz dongusune) tekabul etmektedir. Bir 
yuzyll ortalama u<; ku~agm ya~am suresidir. Her devre Budenbrooks 
sendromu'na kamt aramak i<;;in yakmdan bakarsak, bir ku~agm devri 
in~a ettigini, digerinin saglamla~hrdlgml ve u<;undinun kontrolu 
kaybettigini soyleyebiliriz. 

Analitik ama<;lanmlz dogrultusunda uzun dongu iki a~amaya bo
lunmu~ttir: Yukselme donemi ve gerileme donemi. Yukselme donemi, 
kuresel bir sava~a sebep olacak dtizensizlik ve dagllmanm kokenlerini 
ta~nr. Bu sava~ln yaratlCl ve yaplcl ogeleri de - dayam~ma, koalisyon 
olu~turma, ortak hedef tammlamasl, ortaya <;lkan ktiresel hedefler ve 
hedeflerini ger<;ekle~tirmek i<;in yaptlgl planlar ve ba~anlan - yukselme 
a~amasma dahildir. 
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Biiyiik bir sava~ SOmaSl diizenleme (Viyana gibi), onceki donemde 
ya~ananlan biiyiik oranda tasdik etmektedir. Aym zamanda, siirekli 
sava~ doneminin de resmi biti~i anlamma gelmektedir. Yiikselme 
donemi bir siire, neredeyse bir ku~ak boyunca devam etmektedir. 
ilgilenilmeyen kiiresel problemler ortaya C;lkmakta veya ortaya C;lkmaya 
ba~layan yeni liderler ve rakipler bu problemleri ele almaktadlr. <::oziim 
bulunamayan c;ah~malar ortaya C;lkmaktadlr. Bir noktada egri ters 
donerek alc;almaya ba~lamaktadlr. Otoritenin dagIlmasl ve dar 
C;lkarlarm smlrSlZ bir ~ekilde savunulmasl, yeni bir kiiresel c;ah~maya 
yol ac;ana kadar bu alc;alma devam etmektedir. Bu siirecin YlklCl 
boyutlan uzun gerileme a~amasmm en dii:;;iik noktasma denk 
gelmektedir. 

Ulus-devlet uzun dongiiniin iki a:;;amasmda farkh ve birbiriyle 
c;atu;;an gorevler yiiklenir. Yiikselme doneminde kiiresel giiC; kiiresel 
meselelerle ilgilidir. Yeni ulusal ve ulus-otesi mekanizmalar yaratlr ve 
kiiresel sistemin ogelerinin en onemli ihtiyac;lanm kar:;;llar. Diger 
devletlerin iizerinde bu meselelerle ilgilenmeleri ic;in baskl yoktur. 
Aynca, onceki dii:;;ii:;; doneminin dagIlma ozellikleri ve kan:;;lkhhk 
ko:;;ullan kiiC;iik devletlerin yetersizliklerini ve zaYlfhklanm, ozellikle 
diinya giivensizliginin hasta edici riizgarlanna ve biiyiik sava:;;larm 
baskllarma kar:;;l direnme yetersizliklerini gostermi:;;tir. Bu ko~ullar E. 
H. Carr'm kendi kaderini tayin (self-determination) krizi olarak ta
mmladlgl durumun ortaya C;lkmasma yol ac;ar. Bu durum, ulus
devletlerin gelecekteki varhklanndan ku:;;ku duyulmaslyla ilgilidir. 
Veya, John Herz'in onbe:;; yll soma ortaya koydugu gibi, temel 
koruyucu birim olan II egemen" ulus-devletin anlaml ve i:;;levi. .. kesin 
degildir.' Walter Lipman'a gore (Aym zamanda E. H. Carr'm da 
yazdlgl gibi), kiiresel diizensizlige verilebilecek en olumlu ve en akdhca 
cevap biiyiik giic;ler arasmdaki dayam:;;maCl bir ittifakhr.23 

Fakat, bu siirec; diizen dagIllmmm tohumlanm kendi ic;inde ta:;;lr. 
Genel olarak ulus-devletler bir siiredir onemsiz ve diinya diizeni 
aC;lsmdan zararh goziikseler de, bu diizeni kuran ve destekleyen giic;ler 
de ulus-devletlerdir. Aslmda, kiiresel giiC;, ulus-devletlerin ic;inde en 
miikemmeli ve en c;ok taklit edilenidir. Bu yiizden, ulus-devletler hic;bir 
zaman tam anlamlyla onemsiz olmazlar. Aynca, kiiresel giiC; saglam 
olarak kurumsalla:;;tmlmadlgl ic;in c;ok zaYlfhr. Ulus-devletler, ozellikle 
kiiresel giic;ler, diinya sisteminin karma;nk problemleriyle (sadece 
bunlarm arasmda en basiti olan sava~ ac;mayla) ugra~abilecek uygun 

23 E. H. Carr, Conditions of Peace, Londra, Macmillan, 1942, 3. B61i.im. Aynca aym yazarm 
Nationalism and After, Londra, Macmillan, 1945; John H. Herz, "Rise and Demise of the 
Territorial State", World Politics, Cilt 9, No 4, Temmuz 1957, s. 473-493; W. Lippman, U.S. 
Foreign Policy, Boston, Little Brown, 1943, 10. Bolam. 
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~ra~lar degillerdir. Son olarak, onyedinci yuzyllm ilk donemlerinde 
Ispanyol evrensel monaqnsl uzerinde degerlendirmeler yapan 
yorumcularm belirttigi gibi, kuresel gu~ "uzun donemde sadece 0 

ulusun insanlannca desteklenemeyecek bir ulus tarafmdan yurutiilur. 
Boyle bir gu~, diger insanlarla ili~kilerinde onlarm da isteklerini tatmin 
etmeli ve onlara biitunun devammdan ve istikranndan saglayacaklan 
bir 9kar vermelidir." 

Kuresel gu~lerin dunya problemleri He ugra~ma yetenekleri genel 
ban~ ve ili~kilerde yukselen karmaf,llkhk donemlerinde azaldlk~a, diger 
ulus-devletler uzerindeki bask! artar ve bu devletler yeni if;llevler ve 
artan sorumluluklar ustlenmeye baf;llarlar. Toplumlann baghhgml 
yeniden kazamrlar. Ana problem ~ozucu olurlar ve guvenligin arttlgl 
donemlerde banf;ll saglama yetenekleri olduk~a uygun gozukur. ikinci 
olarak, kuresel gucun tekelci pozisyonu a~amah olarak bozulduk~a, 
diger ulus-devletler kuresel konuma ulaf;lmak ve bolgesel liderlik i~in 
rekabet etmeye baf;llarlar. Kuresel gucun rakipleri, ama~lanna ulaf;lmak 
i~in milliyet~ilige ve kar~l milliyet~ilik ~ekil1erine ba~vururlar. Buyuk 
gu~lerin ku~uk devletlerin destegini almak i<;in yaphgl rekabet, karf;ll
hkh ulus-in~a bi<;imini alIr. Dl~ yardlm projesi ulusal siyasi sistemler 
kurma projesi haline donu~ur. Bu oligopolist rekabet, butUn ulus-dev
letlerin gu<;lenmesine ve milliyetc;iligin yogunla~masma yol ac;ar. 

Bu yuzden, modelimiz uzun dongunun hangi af;lamasmda 
bulunulduguna gore ulus-devletlerin gorevlerinin ve oneminin 
degif;lecegini one surmektedir. Yukselme af;lamasmda bu rol azalma, 
dUf;lUf;l af;lamasmdaysa artma egilimindedir. Bu goruf;l, teorik bir hipotez 
niteligindedir. Onceki dongiiler konusunda tam anlamlyla bilimsel bir 
genelleme ve gelecege dair kesin bir ongoru niteligi kazanmasl i<;in 
daha fazla dogrulanmaya ihtiyacl vardlr. 

Diinya PoHtikasmm Gelecegi 

Bu analizin dunya politikasmm gelecegi uzerindeki etkilerinin de 
incelenmesi gerekmektedir. Burada gelecek olarak onumuzdeki <;eyrek 
yuzyll, yani 2000'e kadarki 25 yll kastedilmektedir. Ulus-devletin 
gelecegi f;lU iki surecin sonucudur: Uzun donemli tarihsel egilim ve 
uzun dongu. Bu sure<;ler kuresel sistemin if;lleyif;linin f;lekilleri olarak 
goriilebilir. 

Ulus-devletlerin dunya <;apmda <;ogalma f;leklindeki uzun donemli 
tarihsel egilim, cografyanm niceliksel smularma ulaf;lmaktadlr. Eger bu 
egilim buyume egrisiyle tammlamrsa, yirminci yiizyllm bu egrinin 
yukselme af;lamasmda oldugu soylenebilir. Niteliksel ve yogun buyume 
devam edebilir; fakat dunya yuzeyinin fiziksel alam, bu surecin 
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Slmrlanm olu~turmaktadlr. Bu yiizden, tarihsel egilim i<;:in, hlZh 
biiyiime evresi bitmi~tir. Daha once de belirtildigi gibi, sistemin 
i~leyi~inin ulus-devletlere bagh olu~u gibi, ulus-devletlerin kurulmasl 
da kiiresel sistemin i~leyi~inin sonucudur. Bu siirecin tamamlanmasmm 
kiiresel sistemde de yanSlmalan olmahdlr. 

Fakat, bu makalede ara~t1rmamlzm temel konusunu dtinya 
politikasmda ulus-devletlerin roW iizerinde bir diger muhtemel belir
leyici olan uzun dongti olu~turmu~tur. Ulus-devletin uzun dongtintin 
i~leyi~inde ve ozelliklerinde <;:ok onemli oldugunu gosterdik. Ulus
devletin konumunun uzun dongtiniin hangi a~amasmda bulunduguna 
bagh oldugu varsaYlmml yaptlk. Uzun dongti modelini kabul edersek 
ve bilimsel ge<;:erliligi konusunda da rahatslzhk duymazsak, ~u an 
ktiresel sistemin ytikselme donemini ge<;:tigini, ge<;:mek tizere oldugunu 
ya da gerileme donemine girmi~ oldugunu kabul etmemiz gerekir. 
Boyleyse, modelimiz ontimtizdeki yirmibe~ yllda ulus-devletin etki
sinin artacagl ve btiytik devletlerin miicadelelerine ve dii~manhklarma 
bagh olarak milliyet<;:i1igin ytikselecegini soylemektedir. Ktiresel 
problemleri <;:ozme <;:abalan, temel olarak ulusal <;:oziimlere daya
nacakhr. Ulusal hareketlerin kiiresel diizeyde kar;nla~hgl slmrlamalan 
goz ontine alarak, sorunlara kayda deger <;:oztimlerin bulunma olaslhgl 
pek parlak goztikmemektedir. 

Bizim bu modelden hareketle tahmin edebileceklerimiz bu kadardlr. 
Fakat, bu teorik model bildigimiz ve ge<;:mi~ birka<;: ytizylldlr tamk 
oldugumuz ktiresel sistemlerin i~leyi~inin a<;:lklamasmdan ba~ka bir ~ey 
degildir. Kii!);tik bile olsa sistemdeki degi~ikliklerin olaslhgml goz ardl 
etmeme nedeni, bunlarm model <;:ah~ma bi<;:imini (modus operandi) 
degi~tirecek olmasldlr. Parantez i<;:inde ~unu da belirtebiliriz ki, 
sistemin ytikselmeden dti~ti~e ge!);tigi a~ama yeniden yapllanma i!);in 
uygun olabilir, <;:tinkti bu durumda, birbiriyle rekabet eden gti<;:ler 
dengededir. Sistem daha soma yeni bir yonde ilerleyebilir. 

Yeni yonelimin ne olabilecegini tahmin etmemizi saglayacak 
ara<;:lardan mahrumuz. Ancak ~unu soyleyebiliriz: C;:ok btiytik ol<;tide 
ktiresel sava~lann dtizenli bir ~ekilde ilerlemesine dayanan mevcut 
sistem ortadan kalkabilir ve daha sabit bir geli~me modeli olu~turmakta 
zorlanabilir. Fakat, boyle bir yeniden yapdanma ulus-devletin rohinti 
de etkileyecek ve muhtemelen onemli ol<;:iide azaltacakttr. Tahmin
lerimizin hepsi a!);lk u<;:ludur. Yakm gelecekte ulus-devlet gti!); 
kazanacakhr. Fakat, yine de bir stirprizle kar~Ila~abiliriz. 
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Summary 

A cycle can be defined as a recurrent pattern in the life (or functioning) of a 
system. The concept implies that over a certain period of time the 
system, in some meaningful sense, returns to its starting point, that it 
regains a state occupied at an earlier stage. If such a behavior is 
demonstrably regular and if recurrence takes place in a pattern that is 
potentially predictable, such behavior may appropriately be called 
cyclical or periodic. Cycles are commonly distinguished from trends. 

The system whose life or functioning we are observing is the global 
political system. This may be defined as the institutions and 
arrangements for the management of global problems or relations, or 
alternatively as the structure for the management of global 
interdependence. This system was "born" (or "constructed" about the 
year 1500 and it is still with us. Inasmuch as the whole world is its 
province, the global system has no special teritorial concerns and is 
essentially nonterritorial; inasmuch as it relates to, and regulates the 
arteries and the mechanisms of long-range transactions, it is 
predominantly maritime and, more contemporaneously, aerial and 
extraterrestrial. 

Entities uniquely dominant in the global system will be called world 
powers. We might define world powers as those units monopolizing 
(that is, controlling more than one half of) the market for (or the supply 
of) order-keeping in the global layer of interdependence. We argue that 
in modem times II a succession of world powers shaped the global 
system." We observe that, since 1500 four states have played a domi
nant role in the management of global interdependence and therefore 
fit the description of a world power: Portugal, the Netherlands, Britain 
and the United States. In a fairly regular and yet well spaced-out 
pattern each world power has been succeeded by another in a process. 
One long cycle corresponds to each global power, except in the case of 
Britain, who has experienced two such cycles. 

The first half of the sixteenth century saw a splendid burst of 
Portuguese energy. While Spaniards were stil conquering Mexico and 
Peru, Portugal conducted trade between Asia and Europe and also 
monopolized inter-Asian commerce (and knowledge about it). Thus, it 
was Portugal, that first seized the heart of the preexisting world system 
and thus drastically altered its structure. Spain operated on the fringes 
and never developed a truly global outlook, because of exhausting 
territorial involvements and long-standing Hapsburg commitments. 

When the King of Spain, some years after his success in Portugal, 
banned all rebel trade, the Dutch took matters into their own hands, 
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sailed to the East and proceeded to capture the spice trade from the 
Portuguese. The founding of the United East India Company in 1602 
marked the consolidation of several earlier efforts, and by 1609, when 
the United Provinces signed the Twelve Years' Truce with the new 
King of Spain and Portugal, the essentials of the Dutch global system 
were in place. For about a century of its "Golden age" in part through 
the default of others, they maintained a pattern of global activity as 
intricate and possibly even more daring than that of their predecessors. 
Their navy had early established dear superiority over their Iberian 
rivals and, fortified by the Grotian doctrine of the freedom of the seas, 
became the basis of their global power. About that time, three-quarters 
of the seagoing Merchant ships of Europe sailed under the Dutch flag. 
The Dutch position deteriorated in the latter part of the seventeenth 
century as rivalries and trade wars developed with England and as 
France emerged in strength from the Thirty Years War in Europe. 

The basic institutions of the British global system emerged in the 
struggle against the French: the dominant Parliament as the focus of the 
political system; the Navy, now England's growth industry and 
employer; and the Bank of England and the National Debt (1694) as 
instruments of economic mobilization and control. The "First" British 
global system, sometimes referred to by historians as the "First British 
empire" was firmly anchored in the control of world trade. The second 
British system repeated some of the essential properties of the First: the 
European balance, now in keeping of the Concert of Great Powers; the 
command of the sea, and a controlling position in extra-European and 
world trade, the latter two firmly reestablished in the early years of the 
Napoleonic conflict by Nelson's naval victories. However, by 1900 it 
had become clear to many that Pax Britannica was well past its prime. 
The thought that the United States (and Russia) were the powers of the 
future had been a familiar one in Europe at least since de Tocqueville, 
and it seemed even more convincing after 1865. This centurys's wars 
brought the position of world power to the United States. The US 
earned taht role through its decisive contribution to the anti-German 
coalition in the two wars. 

There are four basic properties of the five global orders we have just 
described: their origin and formative experience in global war; the 
power monopoly they originally rested upon; the functional specificity 
they represented; and the drift into territoriality that the seemed unable 
to avoid. 

The average duration of known historical cycles has been something 
over a hundred years. Moreover, for some reason not now evident the 

28 



Kuresel Politikanm Uzun Dongusu ve Ulus-Devlet 

cycles have coincided quite closely with historical centuries, so that to 
each recent century roughly corresponds a distinct cycle. Meanwhile, 
our model predicts that the role and salience of the nation-state in the 
global system will differ according to the phase of the long cycle. In the 
ascending phase that role will tend to diminish, and in the phase of 
descent it will tend to rise. All in all our prediction is open-ended. On 
past-form, the nation state will gain strength in the near future, but we 
could also be in for a surprise. 
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