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Uluslararası Sistemdeki Dönüşümler Işığında BM’nin 70 Yılı
Erdem Denk *
Malum, Birleşmiş Milletler Örgütü, egemen-bağımsız devletler tarafından kurulan
evrensel iddialı bir örgüt.1 Zira 1945’e gelindiğinde dünya büyük ölçüde modern
egemen devletlerle bazı “daha egemen” devletlerin sömürgelerinden oluşuyordu
ve -nüanslı yaklaşmak gerekse de- 1648 Vestfalya Antlaşmaları’yla doğduğu kabul
edilen modern uluslararası ilişkiler ve hukuk sistemi de egemen devletler arası
ilişkileri esas alıyor, düzenliyordu. Nüanslı ele alınmalı, zira -her biri kendi özel
koşullarında ve formlarında hayatiyet kazansa da- egemen birimler arası ilişkilerin
tarihi çok eski aslında. Mezopotamya kent devletleri dünyasında da vardı, Akdeniz
dünyasında da, Çin’deki Savaş Devletler döneminde de, Antik Yunan’da da.
Avrupa-merkezi tarih yazımının sorunlu doğasını bir kenara bırakırsak,
1648’le başlayanın ayırt edici özelliğiyse, en başta -aşağıda ele alınacağı gibi
bitmek üzere olduğu ya da dönüştüğü söylenebilecekse de- hala içinde yaşıyor
olmamız. İkincisi, “Avrupa Kamu Hukuku” sistemi olarak doğan yani tarihin eski
zamanlarından beri olduğu gibi belirli bir bölge içinde ortaya çıkan ve anlam taşıyan
bu sistemin bu kez farklı olarak tüm dünyaya yayılması. Öyle ki, 1492’de başlayan
“yeni tip” yayılmacılığın verdiği asimetrik kaynaklarla ve bu “imkân”ın tetiklediği
endüstriyel kapitalizmle kısa sürede bir “cazibe merkezi” olan Avrupa, Orta Çağ
İmparatorluklarına son veren ilk bölge olduğu gibi diğer imparatorlukların ya kendi
istekleriyle, ya kerhen ya da zorla tasfiye olması/edilmesi sürecini de başlattı.
Kimileri reforme olurken (Batılılaşırken) kimileri tarih sahnesinden silindi/çekildi
ve tüm dünyada Avrupa-tipi merkezi/ulus devlet örgütlenmeleri “yeni rol model”
oldu. Öyle ki, sömürge altındaki topraklarla manda rejimi altına alınanlar da bu
sisteminin parçası olduğu için, ilk “uluslararası yapı” olan Milletler Cemiyeti’nin
de kurulduğu 20. yüzyıla gelindiğinde neredeyse tüm dünya ya parçalanarak ya da
rejim değiştirerek “ulus(al) devlet” modeli şeklinde örgütlenme sürecine girmişti.
* Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
1 Ön not: Bu “betimsel” yazı, “muktedirlerin hikayesi”ne odaklanmakta, zira her ne kadar ünlü “We
the Peoples of the United Nations” deyişiyle başlasa da BM de son tahlilde muktedirlerin kurduğu
bir örgüt. Bunu sadece uluslararası sistemdeki muktedirler diye anlamak sanırım eksik olur. Küçükbüyük tüm devletler de nihayetinde kendi çaplarında/alanlarında muktedirler ve BM de onların
katılım ve katkısıyla BM oldu. Bu nedenle, BM’ye “muktedirlerin örgütü” argümanı çerçevesinde
yapılan kısmî itirazlar ve yeniden kurgulama önerileri -BM’nin ve dünya tarihinin “muktedir olmayan”
şekilde yeniden yazılmasını içermediği sürece- bir “sistem içi sorun” ve “sıra bizde” anlayışı olarak
görülmeli. Kimse yakın dönemde en yetkin şekilde Fanon tarafından ifade edildiği üzere “sömürenin
ve sömürülenin değil bizatihi sömürünün sonunun getirilmesi gerektiğini” kabul etmediği sürece (bkz.
Siyah Deri Beyaz Maske).
Yazıyı önceden okuyup öneri ve görüşlerini paylaşan Evren Balta’ya teşekkür ediyorum.
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Modern literatürde müsadere ve şiddet tekelleri kavramlarının etrafında
oluşan uzlaşının da işaret ettiği gibi, “ulus(al) devlet”te kriztalize ve sembolize olan
“(siyasal) iktidar”, ekonomik hayatın ve güvenliğin merkezinde olduğu örgütlenme
tertibatının görünen ve görünmeyen ana aracıydı. Nihai vergi toplayıcı, nihai
asayiş ve güvenlik sağlayıcı, nihai kanun yapıcı, nihai yargılayıcı, nihai ideoloji ve
aidiyet belirleyici vs. Son tahlilde, “tüm devletler” içte egemen, dışta bağımsızdı.
Lakin daha sonraları “karşılıklı bağımlılık” kavramı etrafından adeta siyasi bir
şehvetle savunulduğu üzere, sosyo-ekonomik, beşeri, kültürel ve hatta ideolojik
anlamda sınırları aşan etkenler ve dinamikler de vardı, zira kapitalist ekonomik
sistem “doğum anı”ndan itibaren “uluslararası işbölümü”ne dayanıyordu.2
Kısacası, içteki bütün tahakküm mekanizmalarını “devlet” ve “ulusal çıkar”
kavramlarıyla örtmek gibi çok önemli bir işlevi de olan yeni devlet anlayışına göre
“ulus(al) devletler” şeklinde örgütlenmek esastı. Uluslararası alanda da her bir
birim (“uluslararası işbölümü”ndeki yerine ve rolüne göre farklılaşan oranlarda
olmakla birlikte) son tahlilde bir “dünya sistemi”nin de parçasıydı. Ya da er geç
olacaktı.
Ezcümle, 20. yüzyıla geldiğimizde, Avrupa’da “modern egemen eşitler
arası uluslararası ilişkiler” sistemini hazırlayan 30 Yıl Savaşları’nın (1618-1648)
ikincisi yapıldı (1914-1945) ve “Avrupa kamu hukuku sistemi” de yerini (MC
deneyiminden alınan derslerle) BM’de kristalize olan “modern uluslararası
hukuk”a bıraktı. Savaş öncesinin “büyük” güçleriyle (İngiltere-Fransa) savaştan
galip çıkan “büyük” güçlerin (ABD, SB ve Çin) liderliğinde, tüm bu sosyo-ekonomik
ve siyasi gelişmeleri, tartışmaları, işbirliğini, işbölümünü, örgütlenme biçimini
vs. yansıtacak şekilde kurumsal bir yapılanma talebi/ihtiyacı “Birleşmiş Milletler
Sistemi”ni doğurdu.
Bu sistemde her bir “ulus(al) devlet”, şiddet ve müsadere tekelleri kavramlarıyla
sembolize olduğu üzere, mekânlarında (ülke) nihai otoriteydi ve üstlerinde başka
bir (hukuksal) otorite de yoktu.3 BM dâhil. Ne var ki, yukarıda kabaca ifade edildiği
gibi, dünya sathına yayılmakta olan bir sosyo-ekonomik düzen de söz konusuydu
artık ve o anlamda her bir devlet farklı düzeylerde de olsa “uluslararası sistem”in
2 Bu konuda farklı yaklaşımlar da olsa, gittikçe anaakım görüş olan kapitalist/liberal ekol, birbirlerine
ekonomik, ticari, siyasi ve ideolojik açıdan muhtaç olan ya da tamamlayan ulusların/devletlerin
birlikte hareket etmesinin her birinin çıkarını maksimize etmesini sağlayacağını ileri sürmekte. Öte
yandan, tahakküm ilişkilerine dikkat çeken Marksist/eleştirel ekolse (genelde merkez-yarı çevreçevre sınıflandırmasını esas alarak) mevcut uluslararası düzenin sermayeye dayalı ağır sanayi üretimi
yapan merkezi devletlere onlara ara mal/hizmet üreten ve/veya hammadde sunan yarı çevre ve çevre
devletleri şeklinde sıralandığını, bunun da karşılıklı bağımlılıktan ziyade bağımlılık anlamına geldiğini
ve hegemonik ilişkilerin de buradan neşet ettiğini ileri sürmekte.
3 Modern dönemin başlangıçlarında birbirlerini (devlet olarak) tanıyan uluslararası hukuk kişilerinin
başkaca uluslararası hukuk aktörlerinin hukuksal kişilik kazanması konusunda son derece katı,
“kıskanç” ya da “cimri” olması da bunu gösteriyor. Bu “kolektif tutum”un en önemli nedeniyse, özelikle
mevcut devlet sınırları altında yaşayan grupların bağımsız devlet olma arayışlarının “ortak sorun”
olarak görülmesi ve kodlanmasıydı.
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parçasıydı.4 Kuşkusuz “dışarıda” kalanlar ya da “dışarı çıkanlar/çıkma girişiminde
bulunanlar” da vardı ama onlar da en iyi Sovyetler Birliği-Doğu Bloku deneyiminin
gösterdiği gibi müttefik ve uydu devletlerini/alanlarını içerecek şekilde “kendi
dünya sistemleri”ni kurmaya uğraşacaktı. Bağlantısızlar Hareketi’yse, siyasi-askeri
girişimleri ve duruşları bir yana, sosyo-ekonomik açıdan “bağlantısız” -eğer hedef
buysa- olamadılar. Hem de bilhassa 1960’larda estirdikleri fırtınaya rağmen. Ayrı
bir tartışma konusu olmakla birlikte, belki olmaları zaten mümkün değildi, belki
istemediler belki de ancak “kendi içlerinde” kısmen olabildiler.5 Ancak, özellikle
uluslararası (kapitalist/liberal) ekonomik ve ticari sistem o kadar merkezi bir
konumdaydı ki, “dışardakiler” bile en azından “uluslararası” alanda kimine göre
topyekûn kimine göreyse bir ucundan “iç”teydi. Siyasi ve askeri olaraksa durum,
en azından Birinci (Kapitalist) ve İkinci (Sosyalist) Dünya için daha netti. ABD,
SB, İngiltere, Fransa ve Çin’in kurdukları BM Güvenlik Konseyi’nde elde ettikleri
ayrıcalıklı konumla üstlendikleri görev ve yetkilerin gösterdiği üzere, tüm Soğuk
Savaş jargonuna rağmen son tahlilde “rakip” bile değillerdi, ortaklardı.6
A. 1945’te Tesis Edilen Siyasi-Sskeri ve Ekonomik Denge: Egemen Devletlere
Dayalı BM Düzeni
Bu arka plan çerçevesinde bakıldığında, sonuçta BM Antlaşması gibi “evrensel
iddialı” ve özellikle dekolonizasyon dönemini takiben “evrensel kapsayıcılıkta”
bir metnin imzalanmasının da gösterdiği üzere, BM’nin kurulmasıyla uluslararası
sistemde bir dengeye ulaşıldığını söylemek mümkün. Bu dengenin siyasi-askeri
boyutunu Güvenlik Konseyi’nde konsolide olan ve “uluslararası barış ve güvenlik”
olarak ifade edilen “güç dengesi”, ekonomi boyutunuysa zamanla daha net
görüleceği gibi Bretton Woods düzenlemeleri oluşturmaktaydı.
Şöyle ki, siyasi-askeri anlamda, BM’nin merkezi organı olan Güvenlik Konseyi
daimi beş üyesi eliyle tüm üyeleri (egemen devletler) adına “uluslararası barış
ve güvenliği koruma ve kollama” görevi elde ettiği gibi (madde 24), bu görevin
4 Yine en azından Sümer/Mezopotamya kent devletleri sisteminden itibaren görüldüğü gibi, birimler
arası eşitsizlik (anlayışı) çok kadim bir sorun ve “eşitler arası sistemler” ancak “iç” ve “dış”taki eşitsizlikte
bir dengeye ulaşıldığı anlarda söz konusu oluyor. Tümüyle başka bir çalışmanın konusu olsa da, ulusal
ve uluslararası düzeyde “hukuksal eşitlik” kavramının dolaşımda olmasının bizatihi kendisinin de reelde
aslolanın bir “eşitsizlik” olduğunu gösterdiği söylenebilir. Kuşkusuz bu kavram etrafında anlam bulan
yaklaşımı bir “telafi” mekanizması olarak düşünüp örneğin hukuka “reformist/ilerlemeci” yaklaşanlar
olduğu gibi, konuya “ters açı”dan yaklaşıp hukuk dâhil her türlü kurumsal aracın tam tersine bir “olanı
örtme/saklama/göstermeme kılıfı” olduğunu öneren yapısökümcü/eleştirel çalışmalar da yapılabilir.
5 İlgili bir tartışma için bkz. Erdem Denk, “Bağlantısızlar – hâlâ”, Birikim, Sayı 282, Ekim 2012, s. 14-18.
6 Batı/ABD ile Doğu/SB’nin savaş sonrası etki/nüfuz alanlarını belirlediği Yüzdeler Antlaşması ya da
Yalta Dengesi gibi savaş sırasında yapılan düzenlemelere dayanarak her bir Blok’un diğerine bıraktığı
alanda olanlara karışmama (“içişlerine karışmama”!) politikası bunun en önemli göstergesi olsa gerek.
Nitekim Berlin dâhil Almanya’nın, Kore’nin, Vietnam’ın, Yemen’in taksimi; Yunan İç Savaşı’na ABD’nin
müdahil oluş tarzı ve SB’nin bunu “görmemesi”, sonra ABD’nin de SB’nin Macaristan ve Çekoslovakya
müdahalelerine sessiz kalışı; Süveyş Bunalımı’nda İngiltere, Fransa ve İsrail gibi müttefikleri yalnız
bırakma pahasına ortak tutum alıp iki-Bloklu dünyayı hukuken da kutsama vb. adımlar iki “rakip”ten
ziyade son tahlilde iki “ortak” portesi çizmekte. Kendi aralarında topyekûn rekabet olsa da diğerlerine
karşı ikili yapıyı tutmak gerektiğinde ortak hareketin esas olduğu.
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ne zaman, hangi durumlarda ve nasıl icra edileceğine de karar verme yetkisini
uhdesinde topladı (madde 25, 27 ve 39-42). Öyle ki, neyin “uluslararası barış ve
güvenliği tehdit ettiği, bozduğu ya da bir saldırı eylemi teşkil ettiği” de yine bizzat
BM Güvenlik Konseyi yani bu beş devlet tarafından kararlaştırılacaktı. Bunun açık
anlamıysa, mevcut güç dengesinin/statükonun korunmasına halel getiren her
şeyin -niteliğinden bağımsız olarak- tehdit, savaş ya da saldırı olarak tanımlanacağı,
statükoyu bozmayan ya da yeniden tesis eden her şeyinse -yine niteliğinden
bağımsız olarak- “barışçıl” kabul edileceğiydi.7 Öyle ki, egemenlik ve dolayısıyla
da “içişlerine karışmama” esas olmakla birlikte “uluslararası barış ve güvenliği
koruma ve kollama” kararı alınması durumunda “ulusal yetki”nin yani egemenliğin
dahi bir zırh teşkil edemeyeceği yani BM Güvenlik Konseyi’nin “gerekli/uygun”
görmesi durumunda devletlerin egemenlik sahasına dahi müdahale edebileceği
de hükme bağlandı (madde 2/7).8 Dolayısıyla, her biri “şiddet tekeli”ne de
sahip olan üye devletler, tanımlanması tümüyle Güvenlik Konseyi’nin takdirine
bırakılmış “uluslararası barış ve güvenlik” kavramı özelinde egemenlikleri
üzerinde “şiddet tekelleri” üzerinde “şiddet tekeli” uygulama yetkisini de BM’ye
vermiş oldular. Kısacası, son tahlilde, egemenliklerini de -en azından kısmen“devretmiş” oldular.9 Üstelik BM Antlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerinin
diğer antlaşmalarından kaynaklanan yükümlülükleriyle çatışması halinde BM
yükümlülüğünün esas olacağını (madde 103) kabul ederek -böylece çok karmaşık
bir hukuksal sorun yaratmak bir yana- aslında egemen bir devlet olarak “bağımsız
irade beyan etme ve bağıtlanma” haklarını da yeri geldiğinde çok önemli olacak
şekilde sınırlandırdılar. Modern uluslararası hukukta normlar hiyerarşisi olmadığı,
modern uluslararası ilişkiler de eşitlik ilkesi üzerine bina edildiği için kendi içinde
ciddi sorunlar yaratan bu sistem, böylece karşımıza oldukça kompleks bir yapı da
çıkarmış oldu. Kesin olansa, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ulaşılan/tesis edilen
uluslararası güç dengesinin BM’de hukuksal zemin kazanması ve bu statükonun
bozulmaması anlamında “uluslararası barış ve güvenliğin” esas olmasıydı.
Savaş sonrası siyasi-askeri denge, savaştan galip çıkan “eski” ve “yeni” büyük
güçlerin Güvenlik Konseyi’nde elde ettikleri özel ayrıcalıklar ve yetkiler üzerinde
inşa edilmişti. Ancak 1950’lerde ideolojik, askeri ve -hemen aşağıda ele alınacağı
gibi- ekonomik Blok liderleri haline gelen ABD ve SB, NATO ve Varşova Paktı’nda
sembolleştiği ve anlam kazandığı üzere, ön plana çıkmaya başladı. Nihayet 1956
Süveyş Bunalımı’nın bu iki devlet tarafından fırsata çevrilmesiyle de hukuken
7 Yazının sonlarında ele alınacak “devlete ve BM düzenine geri dönüş” tartışmalarıyla bağlantılı olarak
da okunabilecek bir örneği hemen burada vermek gerek: 2016 başı itibariyle Suriye’de “olup bitenler”
Türkiye dâhil “Batı sistemi”nde haklı olarak “BM düzeninin ciddi bir sorunu” olarak görülürken örneğin
Bahreyn ve Yemen’de “çok benzer şekilde olup bitenler” anlaşılır şekilde aynı tespite konu olmamakta.
8 Yine yazının sonlarında ele alınacak “devlete ve BM düzenine geri dönüş” tartışmaları çerçevesinde
Mart 2011’de Libya konusunda alınan 1973 sayılı kararın BM Antlaşması madde 2/7’ye (yeni bir)
hayatiyet kazandırma açısından önemli bir gösterge olduğu söylenebilir. Bkz. dipnotlar 36-38’e eşlik
eden paragraf.
9 Bu analojik kavramsallaştırma önerileri için bkz. Erdem Denk, Birleşmiş Milletler Sistemi, Siyasal
Kitabevi, Ankara, 2015, s. 240 vd.

14

Uluslararası Sistemdeki Dönüşümler Işığında BM’nin 70 Yılı

beş daimi üyenin, fiilense iki süpergücün hamisi olduğu uluslararası güç dengesi
konsolide oldu.10 ABD ve SB önderliğinde başlayan Soğuk Savaş dengesi, bu iki
gücün her alanda yürüttüğü (“düşmanlık” değil “ortaklık/işbölümü” esaslı) yoğun
rekabete dayanıyordu.
Ekonomik açıdan bakıldığındaysa, daha BM kurulmadan (ve savaş sırasında!)
1944’te yapılan Breton & Woods Konferansları’yla kurulan IMF ve Dünya
Bankası’yla zaman içinde bunlara eklenen GATT sistemi,11 kabul edilen altın-dolar
dengesine dayalı sabit kur rejiminde sembolize olduğu üzere, endüstriyel üretimin
ağırlık merkezinde olduğu dünya ekonomisinin kalbine ABD’nin konumlanması
anlamına geldi. Gerçi konferanslara katılmasına rağmen inşa edilen kurumsal
mekanizmaların dışında kalan ve kendi “sosyalist (uluslararası/dünya) ekonomik
sistemi”ni kuran SB, Kominform ve COMECON yoluyla sosyo-ekonomik alanını
yaratmıştı; ancak ABD’nin en bilineni Marshall Yardımları olan araçlarla Batı
Avrupa’dan başlayarak “Batı Dünyası”nda inşa ettiği ekonomik sistem -özellikle
1970’leriden itibaren görüleceği gibi- zamanla dünya ekonomisinin de merkezi
oldu. Öyle ki, söz konusu olan “uluslararası” ekonomik ilişkiler ve faaliyetler
olduğunda “kapitalist Batı sistemi”nin kodlarıyla normlarının Sosyalist Dünya’yla
Bağlantısızlar Hareketi’nde kümelenen Üçüncü Dünya Devletleri için de büyük
ölçüde geçer akçe olduğu görüldü.
Bu çerçevede, aslında “sosyo-ekonomik, kültürel ve teknik” anlamda
buzdağının görünmeyen kısmını oluşturmalarına rağmen literatürde “hak ettiği
ilgi”yi göremeyen “BM Uzmanlık Örgütleri”nin çok önemli/işlevsel araçlar12
olduğu söylenebilir. Şöyle ki, 20. yüzyıla gelindiğinde enikonu oluşan “ulus(al)
devlet şeklinde örgütlenmiş birimler arası işbölümü”nün esas ve endüstriyel
kapitalizmin ağırlık merkezinde olduğu “entegre Dünya Pazarı”nın oluş(turul)
masının (ve aşağıda ele alınacağı gibi finansal kapitalizmin ağırlık merkezinde
olduğu “küresel sistem”e geçilmesinin) kredisi büyük ölçüde bu yapılara ait olsa
gerek. Nitekim özel antlaşmalarla bağlı oldukları BM Örgütü’nü merkeze alacak
şekilde ekonomiden finansa, sağlıktan turizme ve meteorolojiden tarıma kadar
biz dizi alanda “dünya çapında” ve neredeyse tüm devletlerin desteği, işbirliği,
katılımı ve katkısıyla faaliyet göstermek üzere kurulan Uzmanlık Örgütleri’nin
10 Bilindiği üzere, Bağlantısızlar Haraketi’nin kült ismi Nasır’ın Asuan Barajı’nı yapmak için ihtiyaç
duyduğu kaynağı Süveyş Kanalı’nı millileştirerek karşılama girişimi, kanalda “kiracı” durumunda olan
Fransa ve İngiltere’nin tepkisi çekmiş, bu iki ülke de Filistin Sorunu nedeniyle Arap dünyasıyla gergin
ilişkilere sahip olan İsrail’in Mısır’a saldırmasını “kolaylaştırmayı” tercih etmişti. Bunun üzerine birlikte
hareket eden ABD ve SB, altı yıl önce Kore Savaşı sırasında SB aleyhine keşfedilen yöntemi kullanarak
veto yetkilerinin esas olduğu Güvenlik Konseyi yerine Genel Kurul’u toplayarak tüm devletlerin
Mısır’dan çıkmasını sağlamıştı. Bu olay, ABD ve SB’nin ilgili uluslararası platformların nasıl ve ne
zaman kullanılacağına karar verme ayrıcalığını ellerine alarak iki süpergüçlü/Bloklu dünyanın artık tam
anlamıyla tesis edildiğini ilan etmeleri anlamına geldi.
11 Ayrıca bkz. aşağıda “1970’lerdeki ekonomik/finansal kırılma ve bunun siyasi-askeri alana yansıması”
başlıklı bölüm.
12 Uluslararası örgütlerin devletlerin kendi talep, beklenti ve çıkarlarını “uluslararası toplumun kararı/
çıkarları” olarak sunmalarını sağlayan çok işlevsel “arayüzler” olduğu önermesi ve tartışması için bkz.
Denk, Birleşmiş Milletler Sistemi, s. 34 vd.
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hedefi, işleyen bir “Dünya Pazarı”nın hem ekonomi-ticaret-finans hem de
iletişim-ulaşım-kültür altyapısını, standartlarını ve ağlarını örmekti. Öyle ki,
posta, telekomünikasyon, denizcilik, sivil havacılık, meteoroloji, sağlık, turizm ve
eğitim-bilim-kültür alanlarında faaliyet gösteren BM Uzmanlık Örgütleri, “teknik
bilgilerine ve kapasitelerine hürmeten” neredeyse hiç itiraz görmeden ve sessiz
sedasız bir şekilde “uluslararası toplum”un gündelik ihtiyaç ve sorunlarına çözüm
üretti.
Kuşkusuz bu alanlarda hala devletler egemen ve “karar alıcı” idi. En azından
“müsadere tekelleri” devam etti. Ancak BM Uzmanlık Örgütleri’nin de tüm
dünyanın hizmetine/dikkatine sunmak üzere istatistik, standart, çerçeve kural,
ilke ve bilgi üretme/vazetme rol ve görevleri vardı. “Tüm dünya adına” düşünme,
hareket etme, önerilerde bulunma ve davranış kodları belirleme konusundaki
meşruiyetleriniyse büyük ölçüde sosyo-ekonomik dönüşümlere koşut olarak
artan sınırlar ötesi hareketlilik, entegre olmuş çalışma ve eğlence hayatı gibi
etkenlerin dünya sathında birörnek standart, altyapı ve davranış kuralları
ihtiyacı doğurmasından alıyorlardı. “Teknik” örgütler olarak kimsenin tek başına
yapamayacağını herkes adına ve herkes çıkarına yapacaklarına güveniliyor,13
umuluyor, talep ediliyordu. Kuşkusuz, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi için söz
konusu olduğu gibi Uzmanlık Örgütleri’nin bir kısmında da “Üçüncü Dünya”nın
ağırlığı ve belirleyiciliği vardı. Ancak gerek self-determinasyon hakkı ve doğal
kaynaklar üzerinde egemenlik gibi temel konularda alınan “egemenliği tesis edici
ve kutsayıcı” kararlar gerekse de bu devletlerin uluslararası sisteme tanınarak
eklemlenme talepleri/politikaları, son tahlilde uluslararası sistemin kısmen
yumuşatılarak da olsa yaygınlaşarak yerleşmesi sonucunu doğurdu.
Kısacası, 1945-1975 dönemine bakıldığında, BM’nin üzerine bina edildiği
uluslararası güç dengesinin siyasi-askeri ve ekonomik anlamda ortaya ABD’yle
SB’nin önderliğinde iki Bloklu ve İki Dünyalı (kısmen Bağlantısızları da içerecek)
bir tablo çıkardığı söylenebilir. Öte yandan, ABD’nin önderliğindeki Batı sisteminin
özellikle sosyo-ekonomik anlamda kendi Bloğunu aşan bir anlama ve ağırlığa sahip
olduğunu ve bunun de BM Uzmanlık Örgütleri’nin sunduğu zeminin de yardımıyla
hayata geçirildiğini söylemek yanlış olmasa gerek.
B. 1970’lerdeki Ekonomik/Finansal Kırılma ve Bunun Siyasi-Askeri Alana
Yansıması: Uygulayıcı Devletlerle Dayalı Küreselleşme
Sadece ekonomik ve askeri kapasiteyle siyasi güç anlamında değil nükleer
silahlanmadan uzaya, kültürden spora kadar her alanda yapılan yarış/rekabet,
en azından getirdiği sosyo-ekonomik yükle, 1970’lere gelindiğinde iki gücü de
büyük ölçüde sarstı. Kimilerine göre zaten benimsediği sosyo-ekonomik ve siyasi
model önerisi yeterince güçlü olmadığı ve hatta olmamaya mahkûm olduğu
13 Tabii “güvenilir bilgiye/kapasiteye sahip oldukları” için mi “güvenilirler” yoksa “güvenilir” oldukları/
bulundukları için mi “güvenilir bilgiye/kapasiteye sahipler/sahip oluyorlar/kılınıyorlar” ayrı bir
tartışma konusu.
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için, SB bu süreçte aldığı yaraları telafi edecek mekanizmalar bulamadı. Hatta
“pes etti”. ABD’yse, 1971’deki Nikson Şoku’yla Bretton Woods sistemini kısmen
revize ederek ve bir “güncelleme” yaparak endüstriyel kapitalizmden finansal
kapitalizme geçti. Zira o zamana kadar üretimsel karşılığı olan ve altın dengesi
üzerinden öngörülebilir/istikrarlı bir kur sistemine dayanan ekonomik sistem
böylece terk edildiği gibi paranın paradan değer kazandığı ve para basımının
(ABD dolarının) bir anlamda serbest kaldığı, daha doğrusu “siyasileştiği” dönem
başladı. Üstelik bu dönemde üretim sisteminde ve mantığında yaşanan değişimle
(post-Fordist, esnek üretime geçiş) bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin
de etkisiyle uluslararası işbölümüne dayalı kapitalist ekonomik sistem yeniden
örgütlendi. Kabaca üretim yapan devletlerle onlara hammadde ve pazar sağlayan
devletleri esas alan ulus(al) devletler arası işbölümü ve rekabete dayalı uluslararası
sistemin yerini üretimin (farklı aşamalarının) her yerde yapıldığı yani her (siyasal)
coğrafyanın üretim yapma ve pazar olma durumunun her aşamasında var olduğu
entegrasyona dayalı küresel sistem (“küreselleşme”) almaya başladı. Öte yandan,
bu dönemin başlarındaki 1973 Petrol Krizi de bir kısmı petrol zengini olarak
“sınıf atlayan” Üçüncü Dünya Bloku’nun parçalanmasını hızlandırdı. Nihayet,
küreselleşme dinamiklerinin sosyo-ekonomik ve siyasal yapısının tüm dünyaya
yayılmasının ve tüm dünyada benimsenerek hayata geçirilmesinin önündeki “SB
alternatifi”nin de devreden çıkmasıyla (hatta bizzat glasnost ve perestroyka ile
SB’de de hayata geçirilmesiyle) rakipsiz kalındı. Soğuk Savaş döneminde zaten
“BM sistemi”nin kıyısında olduğu iddia edilebilecek SB merkezli oluşumlarla
Bağlantısızlar Hareketi/Üçüncü Dünya’nın (kısmen) temsil ettiği merkezkaç
dinamik(ler) merkeze entegre olunca ya da olma durumunda kalınca Soğuk Savaş
da sona erdi.
Bu süreçte küresel ekonomi-finans-ticaret sisteminin kollayıcısı, kural
koyucusu, standart belirleyicisi ve kaynak sağlayıcısı olarak öngörülen BM
Uzmanlık Örgütleri’nin rol, önem ve işlevsellikleri daha da arttı. Hem de GATT’ın
Uruguay Raundu’yla Dünya Ticaret Örgütü’ne dönüşmesinin de verdiği ivmeyle.
Öyle ki, kapitalistinden sosyalistine, planlamacısından liberaline kadar neredeyse
tüm devletler bu serbest ticaret düzeninin parçası olmaya can atmaya başladı.
Böylece, 20. yüzyılın ortasında oluşan “ulus(al) devletleri esas alan
uluslararası işbölümü”nün “teknik/altyapısal ihtiyaçları”nı karşılama ve işleyen
bütünleşik bir sosyo-ekonomik sistem yaratma hedefi, ABD önderliğindeki
Batı sisteminin önermeleri, standartları, davranış kodları ve çalışma şekilleri
temelinde ve fakat BM Uzmanlık Örgütleri’nin “teknik bilgilerine ve kapasitelerine
hürmeten” neredeyse hiç itiraz görmeden ve sessiz sedasız bir şekilde yaygınlaştı,
yerleşti. Nitekim 1970’lerde başlayan küreselleşme dinamiklerinin (hala “under
nstru n” olsa da) bir ölçüde başarıya ulaşmasıyla da bizzat bu örgütlerin
kurucusu olan egemen devletlerin “ni ai karar alı ı asa k u u” özellikleri
büyük ölçüde aşındı. Öyle ki, birçok açıdan birer “karar u ula ı ı”ya dönüştükleri
17

Volume:5 Number:9
April 2016

Erdem Denk

tartışılır oldu ve hatta “devlet”in miadının dolduğu iddiaları dahi gündeme geldi.
Ta ki -son bölümde siyasi/askeri gelişmelerle birlikte bütüncül olarak ele alınacağı
üzere- 2008 finans kriziyle yeni “kırılma” tartışmaları başlayana kadar.
Öte yandan, bu aşamada atlanmaması gereken çok önemli bir sosyoekonomik “yenilik” daha yaşandı. Genel olarak neo-liberal ekonomi politikaları
olarak bilinen süreçte merkezi/ulus devlet uluslararası sosyo-ekonomik sistemdeki
ağırlığını/başatlığını yitirirken çokuluslu şirketlerle sivil toplum kuruluşları
ağırlıklarını hissettirmeye başladı. Sosyo-ekonomik alandaki bu “köklü” değişiklikse
“egemen ve karar-alıcı ulus(al) devletler arası işbölümü”nün bir anlamda sonunu
getirdi. Artık “piyasa aktörleriyle sivil toplumun katıldığı yönetişim anlayışına
dayalı entegre küresel sistemin idari uzvu olan karar-uygulayıcı devlet”e geçişin
gereklilikleri ve yararları tartışılmaktaydı. Ancak hemen vurgulamakta yarar
var: Söz konusu olan “ulus(al) devlet”in tümüyle terkedilmesinden ziyade
yeni dönemin sürükleyici/belirleyici dinamikleri, ihtiyaçları ve beklentileri
çerçevesinde dönüştürülmesiydi. Zira “ulus(al) devlet” -hiçbir şey için değilse bile“en ücra yerleşim yerine kadar örgütlenmiş” yapılar olarak küreselleşme sürecinin
hayata geçirilmesi açısından tartışmasız en işlevsel araçlardı. Her şeye rağmen
ve hala. Zaten başta çokuluslu şirketler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere
hep olan ama artık daha güçlü ve daha belirleyici olan devlet-dışı aktörler de
uluslararası sistemin ana aktörleri arasına devletler tarafından sağlanan hukuksal
ve siyasal zeminde girebilmekteydi. Dahası, özellikle Yugoslavya’nın dağılması,
Kosova “insani müdahalesi” ve Soğuk Savaş döneminden kalma “dekolonizasyon”
talebinin Avustralya eliyle Doğu Timor’da karşılanması örneklerinde görüldüğü
üzere, küresel sisteme eklemle(n)me süreci anlamına da gelen tartışmalı selfdeterminasyon (yani yeni devletler kurma) uygulamaları da gerektiğinde kuvvet
kullanma yoluyla bu dönemde gerçekleşti.
Kısacası, 1971-2008 dönemine rengini vereceği üzere, çokuluslu şirketlerin
merkezinde olduğu finans kapital, neo-liberal politikalar benimsemek zorunda
bıraktığı devleti (gerektiğinde birer “modern manda” olarak sıfırdan inşa ettiği
Kosova ve Doğu Timor gibi devletler dâhil) epey aşındırıp sistemin kenarına,
karar-uygulayıcı pozisyonuna itti. Benzer şekilde, insan ve azınlık haklarıyla çevre
sorunlarının merkezinde olduğu “küresel sivil toplum” da devleti en iyi tabirle
epey “hırpaladı”.
Bunun hâlâ devlet-merkezli anlayış esas olduğu siyasi-askeri alana ilk
yansımasıysa, yakın tarih itibariyle 1945’ten beri olduğu gibi öncelikle Avrupa
sahnesinde söz konusu oldu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansları’nın
sembolik belgesi 1975 Helsinki Nihai Senedi’nde açıkça görüldüğü gibi, SB
yenildiğini, ABD de zaferini ilan etti. 1945’ten beri hukuken beş daimi üyenin,
1956’dan beri de fiilen iki süpergücün belirlediği siyasi-askeri alanda ABD artık
tek süpergüç devletti. 1989-1991 sürecinde Doğu Bloku’nun ve SB’nin resmen
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dağılmasıyla gündeme gelen “tarihin sonu” ya da “medeniyetler çatışması
temelinde yeniden başlaması” gibi projeksiyonlar eşliğinde resmen tek süpergüç
olan ABD için hedef “dünya liderliği/İmparatorluğu” idi. Bunun topyekûn hayata
geçirilmesiyse, 1990’larda özellikle Clinton Yönetimi dönemindeki “insani
müdahale” gibi tektaraflı politika ve uygulamalarla başlayan sürecin 11 Eylül
Saldırıları’nın verdiği meşru zeminde (ve “medeniyetler çatışması” projeksiyonun
“haklı çıkması” sonucu) derinleştirilmesiyle oldu. Bu arada, bu dönemde genel
olarak “ulusal ekonomiler”de görülen (belki de bir “yönetişim” modeli olarak?)
özelleştirme ve taşeronlaşma uygulamaları uluslararası sisteme de “özel
askeri şirketler/paralı askerler” şeklinde yansıdı. Savaşlar ya özelleştirildi ya da
taşeron şirketlerle ortak yönetişildi. Her şey bir yana, devletlerin özellikle savaş
zamanındaki sorumluluklarını -eksikleri olmakla birlikte- belirli bir çerçeveye
kavuşturan mevcut hukuk kuralları artık fail (sadece) devlet olmadığı için bir
ölçüde “anlamsız” olmaya ve böylece “uluslararası sorumluluk riskleri” de bu
belirsiz ve kaygan zeminde flulaşmaya başladı.
11 Eylül Dönemeci
Soğuk Savaş döneminde Blok-liderlerinin gözetiminde ciddi komplikasyonlar
yaratmadan “işleyen” BM düzeni/dengesi, Soğuk Savaş’ın bitmesiyle özellikle
siyasi-askeri anlamda ciddi bir türbülansa girdi. Kalan tek süpergücün “insani
müdahale” kavramsallaştırmasının da gösterdiği üzere kuvvet kullanma konusunda
BM’yi devre dışı bırakma girişimleri, ABD’nin BM’nin adı konmamış “uluslararası
şiddet tekeli”nin yerine kendi “küresel şiddet tekeli”ni koyma hamlesiydi aslında.
Öyle ki, RF, tıpkı Soğuk Savaş döneminde diğer daimi üyelerin yaptığı gibi, ancak
kendi (bölgesel) görüşlerini ve politikalarını doğrudan ilgilendiren konularda veto
yetkisine başvurabiliyor, uluslararası/küresel politikadaysa bu ayrıcalık sadece ABD
tarafından (o da isterse) kullanabiliyordu. Bu anlamda 11 Eylül Saldırıları sonrası
uygulamaların yeni dönemin “adını koymakla” sınırlı olduğu dâhi söylenebilir.
ABD Yönetimi, genelde uluslararası hukuku özeldeyse BM’yi tümden devre dışı
bıraktığı gibi,14 BM gibi bir yapıya (araca/aracıya) ihtiyaç dahi duymadığını ilan
etti.15 Afganistan ve Irak işgalleri de bu süreçte söz konusu oldu zaten. Bu siyasiaskeri gelişmelerin küreselleşmenin sosyo-ekonomik dinamiklerinin talep ve
beklentilerinin tüm dünya sathına yaygınlaştırılması ve yerleştirilmesi çabaları/
arayışları açısından da işlevsel kılındığını vurgulamak gerek. Zira her bir işgal
ve benzeri adım, aynı zamanda “küresel sosyo-ekonomik düzen”in o ana kadar
14 Tabii hemen vurgulamakta yarar var: Başkan Bush’un özellikle altını çizdiği gibi, bu dönemde
uluslararası hukuk tümden yok sayılmamıştı; artık kendi “ülke dışı hukuku”nu “yasadışı savaşçı” gibi
kavramlar eşliğinde tektaraflı uygulayan ABD hariç diğer devletlerin hala uluslararası hukuka uyması
beklentisi hâkimdi. Ayrıca bkz. dipnot 38 ve eşlik eden paragraf.
15 ABD Yönetimi’ne NeoConların damga vurduğu bu dönemde Ulusal Güvenlik Danışmanı olan
Richard Perle, 21 Mart 2003’te The Guardian’a yazdığı bir makaleye “Thank God for the Death of the
UN” başlığı verdi! Buna “t e realist” Henry Kissinger’ın böylesi “evladiyelik” bir örgütün şimdi değilse
bile her zaman/an işe yarayabileceğine dikkat çekerek itiraz etmesi oldukça “öğretici” aslında. Hele -en
son bölümde ele alınacağı gibi- 2016 başı itibariyle.
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gir(e)mediği yerlere ulaşmasının sağlanması anlamına da gelecek şekilde atıldı.
Ancak, bu “genişleme/yayma” dinamiği bir yana, 1970’lerde başlayan finans
kapital ağırlıklı ve neo-liberal anlayışa dayalı ekonomik küreselleşme süreci
açısından bu dönemde “köklü” bir değişikliğin yaşanmadığı söylenebilir. Öyle ki,
her ne kadar “medeniyetler arası çatışmaya inananlara/inanmak isteyenlere”
meşru bir zemin sunsa ve ciddi siyasi-askeri ve ideolojik tartışmalar/gerilimler
yaratsa da, bütünlüklü sosyo-ekonomik temellerle somut/kurumsal siyasal
araçlara dayanmayan16 El Kaide’nin 11 Eylül Saldırıları’nın bir merkezkaç tepki
olmak dışında alternatif bir merkez oluşturacak şekilde bir kırılma/yeni denge
durumu yarattığı söylenemez.17
Öte yandan, literatürde de vurgulandığı gibi, 11 Eylül Saldırıları’nda
itfaiyecilerin “yaşamını ulusu için tehlikeye atan eril kurtarıcı” rolü ve sembolü
üzerinden neo-modernist ve neo-milliyetçi/neo-ulusçu bir damarın beslenmeye
başladığı dahi söylenebilir. Şöyle ki, kendisi de “ulus(al) devlet” olarak nihayetinde
bir “geleneksel aktör” olan ABD, her ne kadar görünürde etkilenmemiş hatta çoğu
durumda yeni sistemin banisi ve hamisi gibi davranmış olsa da, küreselleşme
sürecinde çokuluslu şirketlerle sivil toplum kuruluşlarının dönüşüm baskısıyla
karşılaşmıştı. Bu nedenle, 11 Eylül saldırıları sonrasında ABD’nin verdiği tepkiyi
-hemen aşağıda ele alınacağı gibi- 2008’den sonra iyice görünür olan “devlete
dönüş” tartışmalarının işaret fişeği olarak dâhi okumak mümkün sanki. Özellikle
de Soğuk Savaş sonrasının düzeni konusunda 1993’te yaptığı “medeniyetler
çatışması” projeksiyonu 11 Eylül Saldırıları’yla nihayet “anlaşılan” Huntington’ın
bu kez 2004’te “Biz Kimiz?: Amerika’nın Ulusal Kimliğine Meydan Okumalar (Who
Are We?: The Challenges to America’s National Identity)” kitabını yazmasının da
gösterdiği üzere.
C. 2008’teki Finansal Kırılma ve Bunun Siyasi-Askeri Alana Yansıması:
Güncellenmiş Haliyle Devlete ve BM Düzenine Dönüş?
Bir yandan devletin (küresel) piyasayla siyaset tartışmalarının kıyısında kalması,
en azından geleneksel anlamıyla dönüşmesi ve hatta bazı bölgelerde “çökmesi”,
diğer yandaysa finans kapitalle küresel sivil toplumun dünya politikasında
belirleyici olması süreci, 2008’de ciddi siyasi-askeri ve sosyo-ekonomik kırılmaların
yaşanmasıyla tekrar tartışma konusu oldu. Özünde üretimsel karşılığı olmayan
16 Öte yandan, devletler arası “karşılıklı bağ(ım)lılığın” bu kadar derinleştiği ve mekân-devlet-topluminsan-vatandaş ilişkisinin önemli ölçüde farklılaştığı küreselleşme döneminde sisteme saldırının da
ancak “mekânsız-devletsiz-toplumsuz-insansız-vatandaşsız” bir devlet-dışı aktörden geleceği de iddia
edilebilir.
17 Kuşkusuz bu, söz konusu saldırıların “sosyo-ekonomik itirazlar” da içerdiği iddia edilen boyutlarını
görmezden gelme anlamına gelmez. Hele başka sorunların ve parametrelerin de eklemlenmesiyle IŞİD
gibi bir “oluşum” söz konusuyken! Bu konuda ilginç bir değerlendirme için bkz. Olivier Roy & Haoues
Seniguer, “İslam nasıl yeryüzünün lanetlilerinin yeni ideolojisi haline geldi?” <http://medyascope.
tv/2015/09/27/olivier-roy-haoues-seniguer-islam-nasil-yeryuzunun-lanetlilerinin-yeni-ideolojisihaline-geldi/> (erişim tarihi 20 Ocak 2016).
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spekülatif finans/para hareketleriyle hizmet sektörüne ve rant ekonomisine
dayanan küresel ekonomik düzen, belki sunacağı (daha fazla) bir şey olmadığı
için sınıra dayandığı, belki “şiştiği”, belki de “nefes alma” ihtiyacı hissettiği için
2008’de ilk ciddi krizini yaşadı.18 Öyle ki, (çokuluslu/küresel) finans şirketleri
neredeyse hemen “kurtarıcı” olarak devlete döndü ve neo-Keynesnen kurtarma
paketleri talep edildi.19 Başta çokuluslu şirketler olmak üzere finans kapitale dayalı
küreselleşme aktörlerinin açıklarının “liberal” devlet tarafından karşılanmasını bir
anlamda “düzeltme hareketi” olarak okumak mümkün olsa da, “devlete dönüş”
tartışmalarının en azından kısa vadede epey anlamlı olduğu söylenebilir. Şöyle
ki ( ö den e irilmiş ali le) devletin son tahlilde sadece piyasanın, pazarın ve
ekonominin değil siyasal olanın/alanın da düzenleyicisi olmasının “herkesin
faydasına” olduğu görüşünün bu süreçte (tekrar?/şimdilik?) kabul edildiği açıkça
görülüyor.
Sosyo-ekonomik açıdan bakıldığında, daha önce vurgulandığı gibi,
1970’lerde hız kazanan “küreselleşme”, “ulus(al) devlet şeklinde örgütlenmiş
birimler arası işbölümü”nün esas ve endüstriyel kapitalizmin ağırlık merkezinde
olduğu dönemin yerini “entegre Dünya Pazarı”nın esas ve finansal kapitalizmin
ağırlık merkezinde olduğu döneme bırakması sonucunu doğurdu. Buysa devletleri
ve dolayısıyla devlet-temelli ekonomi, hukuk ve siyaset anlayışını zorlamaya
başladı. Zira endüstriyel üretim biçimlerindeki değişiklik ve finans kapitalin ön
plana çıkmasıyla atbaşı giden bilgi-teknolojilerindeki gelişmeler, sosyo-ekonomik
sisteminin özellikle maddi ve beşeri kaynaklarının sınırlar-ötesi hareketliliğini
enikonu artırdı. Böylece ilk başlarda yerleşik düzeninin yani ulus(al) devletlerin
siyasal, hukuksal ve ekonomik araçlarını kullanarak gelişen küresel(leştirici)
dinamikler artık kabına sığmamaya ve giderek devletlerden ve hukuklarından
handiyse bağımsız hareket etme baskısı yaratmaya başladı. Öyle ki, çokuluslu
şirketler artık kendi ulaşım ve iletişim ağlarıyla “para” ve “hukuk” sistemlerini bile
oluşturmakta.20
18 Nitekim krizin başta emlak kredileri (“emlak balonu”) olmak üzere şişen kredi/finans balonunun
patlamasıyla çıktığı üzerinde genel bir uzlaşı var. Öte yandan, bu süreci dünyadaki paranın/sermayenin/
finansın merkezileşmesi sürecinde bir kriz olarak gören ve böylece 2001’de çevreye yayılan paranın/
sermayenin/finansın tekrar merkezde toplanmasının mümkün olduğunu ileri süren ekonomistlerin
görüşü hayli dikkat çekici. Buna göre, “sıcak para” tekrar merkeze dönme sürecine girdiği için
buna dayalı “çevre ekonomiler” (çok daha) ciddi bir tehditle karşı karşıya. Belki de bu nedenle krizi
küresel çapta bir merkezileştirme (“yeniden dağıtım”) süreci şeklinde değerlendirmek de mümkün.
İlgili bir tartışma için bkz. Korkut Boratav, “Dünya ekonomisi kriz arifesinde mi?” <http://sendika8.
org/2015/10/dunya-ekonomisi-kriz-arifesinde-mi-korkut-boratav/> (erişim tarihi 22 Ocak 2016).
19 Bu yazının kapsamının çok dışında olsa da, dağılma riskiyle karşı karşıya kaldığı tartışmaları yapılan
AB’nin 2008 krizini fırsata çevirerek derinleşmede (yani aslında varlığını ve gücünü pekiştirmede)
kaydettiği aşamalar çerçevesinde üye devletlerdeki “kurtarma paketleri”nin nihai muhatabı ve
sağlayıcısı olduğunu (2012 European Fiscal Compact) not etmek gerek.
20 Bu dönüşüm tartışmalarının uluslararası ilişkilerin temel mantığına, uluslararası sistemin temel
sorun ve konularına ve devletlerin örgütlenme, politika üretme ve uygulama yöntemlerine yansımaları
konusuna eğilen çalışmalar için bkz. Evren Balta (ed.), üresel Si asete iriş, İletişim Yayınları, İstanbul,
2014.
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Öte yandan, “ulus(al) devlet”in homejenleştirici, baskıcı ve asimilasyonist
politikalarından oldum olası muzdarip olan “devlet-altı insan grupları”, biraz da
Soğuk Savaş’ın güvenlik paradigmalarının sonlanması ve devletin küreselleşme
sürecinde zayıflamasının da etkisiyle, 1990’lardan itibaren hak taleplerini (elleri
daha da güçlü olarak) dile getirmeye başladı. Buna bir de (küresel) hizmet
sektörünün ve çokuluslu şirketlerin (potansiyel) beyaz yakalı çalışanlarını
eklemek gerek. Zira sosyo-ekonomik hayatın ana taşıyıcısı olmaya doğru giden
bu kesimler, 2008 krizinde yani “ilk yangında kurtarılan”ın kendileri değil şirketler
olmasına verdiği tepkiyle ciddi bir sarsıntı yaratabildi aslında.21 Nitekim -her bir
olaydaki özgün taraflar ve halkalar bir yana- Occupy Wall Street’ten başlayarak
Madrid’deki Öfkeliler’in, Atina’daki öğrencilerin, Arap Baharı ve Gezi Olayları’nın
ana taşıyıcısı bu “küresel sınıf” oldu.22 Zira “dünya toplumu”nun ya da “küresel
sivil toplumun” içinde anlam kazanan bu hareketlerin kendi “dünya algıları”, insan
hakları ve çevre gibi öncelikleri ve “sosyal iletişim ağları” gibi iletişim mecraları
oluştu. Yeni bir dünya tahayyülü (“küresel köy”) ön plandaydı. Hatta Assange
ve Snowden isimleriyle sembolize olan “ifşacı” (whistleblower)” hareketlerin
devletlerin ve şirketlerin kirli çamaşırlarını ortaya dökerek bireylerin sesini
duyurmaya çalışmasını da bu bağlamda değerlendirebiliriz.23
Öte yandan bu dönemde azınlık ve insan hakları hareketleri çoktan
görünürlük kazandığı gibi devletin şiddet tekelini reddeden ve aslında tam da bu
nedenle “terörizm” başlığı altında ele alınan yapılar da daha fazla ses getirmeye
başlamıştı.
Tüm bu süreçte, kaybeden, aşınan ya da en azından yaralanansa genel
olarak “devlet” oldu. Devlet-üstü ve devlet-altı (yeni) oluşumların yarattığı
otorite, meşruiyet ve işlevsellik kaybı, devlet-dışı aktörlerin sistemde eskiden
olmadığı kadar ön plana çıkmasını ve siyasal sistemle hukuk kurallarını etkilemeye
başlamasını da beraberinde getirdi.
Ne var ki, küreselleşmenin mantığı gereği artan hatta kısmen teşvik edilen
beşeri hareketliliklerin yine aynı dönemde devlet otoritesinin sarsılması sonucu
çıkan sıcak çatışmalar nedeniyle “istenmeyen boyutlara” ulaşması, bir yandan da
tüm komplikasyonlarıyla beraber göç sorununu çok daha belirgin hale getirdi. Ki, bu
da özellikle neo-liberal uygulamalarla devletin sosyal koruma mekanizmalarından
mahrum kalan ve “çatacak yer arayan” kesimlerin24 tepkilerinin (11 Eylül’ün
21 Occupy Wall Street hareketinin “”We are the %99” sloganı burada zikre değer.
22 Kendi sosyo-ekonomik koşulları ve yapıları, sorunları, dertleri ve öncelikleri ile örgütlenme biçimler
ve araçları olan “homo cosmopolitanus” konusunda bir değerlendirme için bkz. Erdem Denk, “Homo
Cosmopolitanus Ayaklandı, Gezi’de!”, Birikim, Sayı 291-292 (Temmuz-Ağustos 2013), s. 129-140.
23 İlgili bir tartışma için bkz. Evren Balta, “İspiyoncular, Muhbirler, Köstebekler, Bir de Derinlerden İfşa
Edenler”, Birikim Güncel, 23 Aralık 2014.
24 Bu bağlamda en kritik olanın yerleşik sosyal ulus(al) devlet sisteminin düzenli iş, maaş, emeklilik
hakkı ve özelikle eğitim-sağlık gibi konuları içerecek şekilde sosyal haklarla ayrıcalık, statü ve güvence
sunduğu geleneksel orta ve alt-orta sınıflar olduğu söylenebilir. Emekliliğini bile “bireysel” olması
beklenen “çalışanlar” her geçen gün sosyal haklarını, ayrıcalıklarını ve statülerini kaybetmekte zira.
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yadigârı İslamofobi dâhil) “yabancı düşmanlığı”na kanalize olmasına neden
oldu. Bunun siyasi alandaki ilk anlamıysa/karşılığıysa, “(ulus) devlet” ideolojisinin
ya neo-milliyetçi hatta neo-faşizan unsurları içerecek25 ya da “daha kapsayıcı”26
olacak şekilde ama her durumda tekrar sahiplenilerek “güncellenmesi” talepleri
oldu, olmakta.27
Nihayet, özellikle İskoçya ve Katalanya gibi örneklerde açıkça görüldüğü
gibi, self-determinasyon hakkıyla bağlantılı “haklı” talepleri bir yana, devletin
küreselleşme ve yönetişim kavramlarına uygun olarak yeniden örgütlenmesi
anlamında işlevsel de bulunan hareketlerin “bağımsızlıkçı/ayrılıkçı” aşamaya
geçmesinin bütünleşik sistemlere olası (olumsuz) etkilerinin hesaplanamaması/
öngörülememesi nedeniyle pek mak(b)ul bulunmadığı da ortada.28 Hele Somali,
Afganistan, Irak, Libya, Ukrayna ve Suriye gibi örnekler “devlet otoritesi”nin
“her şeye rağmen” ve hiçbir şey için değilse de istikrarlı bir siyasal hayat, sosyoekonomik düzen ve işleyen pazar ekonomisi açısından hem “orada” hem de
“burada” ne kadar da önemli olduğunu göstermişken. Üstelik belki de gitgide
IŞİD’le sembolleşen “devlet-dışı aktör terörü”nün bir yandan herkese “kendi
teröristiyle daha rahat mücadele etme imkânı vermesi” de söz konusuyken.29
25 Birçok ülkede sokakta kurulan “muhafız” grupların özellikle göçmenlerle yabancılara karşı “toplumu
savunma” hareketine girmesi, “marjinal” partilerin yükselişi ve hatta anaakım partilerin bu türden
söylemleri “yumuşatarak” sahiplenme yoluyla oy kaybetmenin önüne geçebileceklerini öne sürmeleri
gibi.
26 Küreselleşmenin baskıladığı ve hatta üzerinde “terör estirdiği” modern ulus-devletlerin
hatalarından ders çıkararak yeniden örgütlenmesi gerektiğini önerdiğini kabul edebileceğimiz radikal
bir eleştiri için bkz. Kadir Cangızbay, l alleş r me erörü, Odak Yayınevi, Ankara, 2003. Bu arada,
neo-liberal küreselleşmenin hırpalayıcı etkilerine karşı “vatandaşlık geliri” gibi onarıcı yöntemlere
dayalı yeni bir “sosyal devlet” çağrısı örneği olarak bkz. Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder (der.), Bir Temel
ak larak atandaşlık elirine D ğru, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007.
27 Gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmemiş devletlerle yaşayanları/vatandaşları arasında
büyük ölçüde mekânsal ayrımlar temelinde de söz konusu olan “yaşam koşulları” farklılığının
küreselleşmenin sınırlarla birlikte mekânsal bölünmeleri de ortadan kaldırmasıyla ciddi bir dönüşüm
geçirdiği söylenebilir. Öyle ki, artık birinci dünyanın göbeğinde üçüncü dünyayı (örneğin, Beyaz
Saray’ın karşısında evsizliği), üçüncü dünyanın göbeğinde de birinci dünyayı (Somali’de güvenlikli lüks
rezidansları) görmek çok daha mümkün. Bkz. Balakrishnan Rajagopal, “Locating the Third World in
Cultural Geography”, ird
rld e al Studies, Cilt 15, 1998-1999 <http://scholar.valpo.edu/twls/
vol15/iss1/2> (son erişim tarihi 25 Ocak 2016).
Öte yandan, bu sürecin gelişmiş dünyaya doğru bir “gelişmiş/seçkin” vatandaş akımı yarattığı da açık.
En bilineni “beyin göçü” şeklinde ifade edilse de, örneğin çeşitli renklerdeki kartlarla sağlanan çalışma
ve ikamet izinleri kadar doğumla vatandaşlığın kazanıldığı ABD gibi ülkelerde doğum yapma imkânına
sahip olan “ayrıcalıklı aileler”in böylece gelecek kuşaklarının geleceğini kurtarmayı (alt-sınıf ekonomik
göçmenler için de olduğu üzere) gittikçe daha çok önemsediği yönünde çalışmalar da bulunmakta.
Bkz. Aihwa Ong, “Mutations in Citizenship” e r ulture S iet , Mayıs 2006, Cilt 23, No 2-3, s.
499-505; ve Evren Balta ve Özlem Altan-Olcay, “Strategic citizens of America: transnational inequalities
and transformation of citizenship” t ni and a ial Studies, 2015 <http://dx.doi.org/10.1080/01419
870.2015.1103882> (erişim tarihi 25 Ocak 2016).
28 Ayrılık girişimlerinin İspanya’da Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ukuken engellenmesi, Britanya’da
Kraliçe’nin duygusal konuşmalarıyla manen dis ura e edilmesi sürecinde AB de dışarıdan “bu,
AB’den çıkmak anlamına gelir, geri alır mıyız bilemeyiz, öyleyse de zaman alacaktır” diyerek elinden
geldiğince katkıda bulunmuştu.
29 Toplumsal alanda yaşanan dönüşümlerin yarattığı neo-modernist, neo-milliyetçi/ulusçu ve
hatta neo-faşizan tepkilerin/taleplerin (bkz. dipnot 24-27 ve eşlik eden paragraf) küresel anlamda
merkezileşen sermayenin yeniden örgütlenme ihtiyaçlarıyla birleşmesiyle (bkz. dipnot 16-17’ye
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Tüm bu olanların uluslararası siyasi-askeri alana yansımasıysa çok farklı
olmadı. Afganistan ve özellikle Irak işgallerinin açıkça başarısız olması bir yana,
herhangi bir iktidar yoğunlaşması için bu kadar büyük bir ölçeği yönetmek
(“henüz”?) mümkün olmadığı için de olsa gerek, 2008’den itibaren Obama
Yönetimi’yle sembolize olan “vazgeçme” kararı çerçevesinde ABD siyasi-askeri
alanda kısmen de olsa peyderpey BM’ye/BM sistemine dönmeye başladı.30 Bunda
-yukarıda değinilen- finansal kriz ve merkezkaç tepkiler, devlet-dışı aktörlerin artan
etkisi,31 toplumsal hareketlerin merkezinde olduğu “istikrarsızlaştırıcı” gelişmeler
ve bunun Ortadoğu’ya yansımaları, Putin’de sembolize olan RF’nin yeniden
güçlenme32 ve rol kapma hamleleri33 ile Çin’in çekildiği “ezeli” kabuğundan34 çıkıp
eşlik eden paragraf) gündeme gelen “(güncellenmiş haliyle) devlet”e dönüş tartışmalarının, hemen
bir sonraki dipnotta ele alınan faktörlerin de etkisiyle “kaçınılmaz olarak” geleneksel anlamda
“demokratik” olmayan katı yönetimlere kapı araladığı dâhi speküle edilebilir gibi. Öyle ki, AB’nin bir
ilk örnek olan Avusturya konusunda verdiği tepki o dönem için başarıya ulaşmış görünse de, örneğin
basın ve ifade özgürlüğü konusunda son dönemde Macaristan ve Polonya konusunda aynı başarıyı
sergilemediği, sergilemek istemediği ya da sergilemeye takati olmadığı da açık. Bu durum, hele bir de
“göçmen pazarlıkları” parantezinde Türkiye gibi aday ülkeler için de benzer tartışmalara konu oluyor.
30 ABD’nin dünya sathında soyunduğu ya da kendisinde vehmettiği tek “doğrudan belirleyici aktör”
konumunun siyaseten de askeri ve ekonomik olarak da sürdürülebilir olmadığı ortaya çıktıktan sonra
neo-liberal küreselleşme döneminin “taşeronlaştırma” anlayışını dış politikasına da uyarladığı speküle
edilebilir. Şöyle ki, birçok sorunun taşeron “bölgesel güçler” eliyle çözülmesi, bu rolün taliplisi de çok
olacağına göre, birçok tıkanıklığı aşmak açısından da uygun bulunmaya başlamışa benziyor. Libya
müdahalesinde bir yanıyla Fransa özelinde görülen bu durum, Suriye’de çok sayıda bölgesel/küresel
aktör arası yürütülen “vekâlet savaşları”yla da iyice görünür olmuş gibi. Tabii bu süreçte söz konusu
koşullar gereği yükselen aktörler olacağı gibi “durumdan vazife çıkaranlar” da olabilecek hatta bu
da 1990’ların insan hakları temelli taleplerinin tersine “içeride daha özerk” hareket etme “imkânı”
sunabilecektir. Hemen bir önceki dipnotta vurgulanan konjonktürün de etkisiyle. Öte yandan tüm
bunlar, “büyük güçler”in ancak küresel makro sorunlara doğrudan müdahil olacağı anlamına da
gelebilir. Suriye krizinin çözümü sürecinde olanlar/olacaklar, bu açıdan da değerlendirilmek üzere
takip edilebilir. Benzer şekilde, örneğin Yemen’deki “sorun”a Suudi Arabistan öncülüğünde müdahale
edilmesini (ve hatta bir “İslam İttifakı” kurulduğu iddialarını) bölgesel sorunların çözümünde
taşeronlaşmanın tercih edildiğinin bir diğer göstergesi olarak görmek mümkün. Ayrıca bkz. dipnot 42.
Bu arada, daha önce vurgulanan savaşın özelleştirilmesi, yönetişilmesi ve taşeronlaştırılması süreci
açısından “insansız hava araçları” gibi savaş araçlarının giderek daha fazla kullanılır olduğunu da en
azından metaforik bir örnek olarak not etmek gerek.
31 Bu süreçte modern dönemin başlangıcında “ortak sorun” olarak kodlanıp terk edilen “korsanlık”
ve hukuk dışına atılan “deniz haydutluğu” meselelerinin tekrar “ortak sorun” olarak gündeme gelmesi
de bir tesadüf olmasa gerek. Zira “ortak alanlardaki ortak sorunlara/düşmanlara karşı ortak çözümler”
amacıyla BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla bu konuya el atılması, en azından sonuçları itibariyle, BM
düzeninin/zemininin (yeniden) uygulama alanı bulması anlamına geliyor.
32 RF Devlet Başkanı Putin’in 10 Şubat 2007’de hem de Soğuk Savaş’ı bitiren Doğu-Batı yakınlaşması
zeminlerinden Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada “tekrar soğuk savaşa dönme
ihtimali/umudu/çağrısı anlamına gelecek şeyler söylemesi, literatürde sembolik bir kırılma anı olarak
kabul edilmekte.
33 2008 Gürcistan Savaşı’nın Abhazya ve Güney Osetya’ya “insani müdahale” yapılması ve sonra da
bağımsızlık ilanlarının tanınması şeklinde açıklanması, RF’nin “Kosova modeli”ni hem de itiraz etme
gerekçelerini bu kez kendisi ileri sürerek benimsediği şeklinde de değerlendirilebilir. Her durumda,
daha sonra Ukrayna krizinde ve IŞİD sonrası Suriye savaşında daha açık görüleceği gibi, RF artık eski
dengeye dönmek istemekte.
34 MÖ 221’de kurulan Çin İmparatorluğu, 15. yüzyılın ilk yarısında “kendi dünyası”nın dışına ilk ciddi
yayılmayı Amiral Zheng He liderliğinde deniz yoluyla gerçekleştirmiş, ancak kısa sürede bu “yararsız”
seferden vazgeçildiği gibi denize çıkma da yasaklanmıştı. Ta ki, Türkiye’de “Varyag Olayı”yla da
bilindiği üzere, 1990’larda donanmasını güçlendirmeye karar verip 2000’lerde de Güney Çin Denizi’ne
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“evrenselci” olma işaretleri vermesiyle Asya-Pasifik’in artan önemi35 gibi etkenler
rol oynamışa benziyor.
Yukarıda vurgulanan sosyo-ekonomik gelişmelerin “güncelleştirilmiş” bir
anlayışla “devlete dönüş” eğilimlerini yansıttığı göz önüne alındığında, aslında
uluslararası siyasi-askeri alandaki gelişmeler de (şimdilik) BM sistemine “gerekli
güncelleştirmelerle” dönüş sonucunu yaratmışa benziyor. Bu anlamdaki ilk somut
örnekse, “Arap Baharı”nın ilk “ayrıksı örneği” Libya’ya askeri müdahalenin (RF
ve Çin’in veto kartını kullanmamasının da sayesinde) NATO eliyle ama bir BM
Güvenlik Konseyi kararıyla yapılması olsa gerek.36 Zira ilgili Güvenlik Konseyi
(1973 sayılı) kararı, 1990’larda BM hukuku dışında/hilafına kotarılan “insani
müdahale”37 kavramını zımnen BM hukukuna kattığı gibi BM Antlaşması’nın
Güvenlik Konseyi’ne iç işlerine karışma yetkisi verme anlamında “egemenlik
devri” öngördüğü söylenebilecek 2/7. maddesini de hayata geçirmiş oldu.
Hatta bu dönemde önerilen ve ucundan kıyısından BM belgelerine de girmeye
başlayan “koruma sorumluluğu (res nsi ilit t r te t t )” kavramının iyi bir
gösterge olduğu dahi söylenebilir.38 Zira bu kavram, egemenliğin bir hak olduğu
kadar s rumluluk da olduğu argümanında dayanmakta ve ağır/sistematik ihlal ve
suçların işlendiği devletlerin egemenlik sahasına müdahalenin önünü açmakta.
Zaman içinde yıpranmış insani müdahale iddiasının yerine alması durumunda,
BM düzeninin güncellenmiş hali açısından sembolik bir değer taşıyacağıysa açık.
Benzer şekilde, ABD’nin 11 Eylül Saldırıları sonrasında yerleşmiş uluslararası
hukuk kodları dışındaki tektaraflı eylemlerini meşrulaştırmak için “önerdiği”
kavramlardan olan “yasadışı savaşçılar”ın da Suriye vesilesiyle “yabancı savaşçı
( rei n
ter)” şeklinde de olsa bir Güvenlik Konseyi kararıyla BM hukukuna
girmesi de diğer bir önemli örnek olsa gerek.

açılana ve egemenliği tartışmalı Spratly ve Paracel Adaları’nda “egemenlik uygulamaları” yapana
kadar. 2016 başı itibariyle Suriye krizi vesilesiyle uzak denizlere donanma sevk eden Çin, “stratejik”
Cibuti’de de askeri üs kurmuş durumda.
35 Burada, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın 21 Mart 2011’de Foreign Affairs dergisine yazdığı
makalenin başlığını hatırlamak bile yeterli: “America’s Pacific Century”. Öte yandan, Çin’in Güney
Çin Denizi’ndeki uygulamaları, Tayvan sorunun tekrar güncellik kazanması, “nükleer silahlı” Kuzey
Kore’yle Güney Kore arası gerginliğin artması ve “ordusuz” Japonya’nın “Selfe Defence Forces” birimini
orduya çevirme girişimlerinin olduğu haberlerini de not etmek gerek. Tabii Şangay İşbirliği Örgütü’nün
potansiyel istikametini de takip etmek kaydıyla.
36 Bu bağlamda, Çin ve özellikle RF’nin böyle bir “zımni onay”la ABD’yi BM düzenine çekmeyi
hedeflediği de speküle edilebilir.
37 RF’nin dipnot 33’te dikkat çekilen Gürcistan Savaşı sırasındaki hukuksal argümanları da bu süreçte
etkili olmuşa benziyor.
38 Öte yandan, bu kavrama en ciddi düzeyde sahip çıkan uluslararası örgütün Afrika Birliği olduğu
malum. Bu tavır, “emperyalist dış/uluslararası müdahalelerden çok çeken” kıtanın kendi sorunlarını
kendi içinde çözmesinin en iyi yol olduğu görüşüne dayanıyor. Öte yandan, kıta-içi güç ilişkileri ve
dengeleri açısından bu “meşru” gerekçenin araçsallaştırıldığı hatta kavramın bahane olduğu yönünde
görüşler de bulunmakta.
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Nihayet, Ukrayna krizindeki gelişmeler ve özellikle IŞİD sonrası Suriye
savaşı sürecinde RF’nin oynadığı rolle39 ABD’nin Güvenlik Konseyi üzerinden40
ve mümkün mertebe konsensüsle hareket etme politikası da BM düzeninin
kabaca 1990-2008 arasındakinin tersine tekrar ön plana çıktığını göstermekte.
Yani tektaraflı uygulamalar yerine “küresel denge/uzlaşı politikası”nın. Nihayet
İran nükleer krizi de BM düzeninin/sisteminin güncellenmiş parametreleriyle41
çözüldüğü gibi, Suriye’de özellikle IŞİD sonrası atılan adımların liderliğini ABD’yle
RF’nin yapmaya başlaması da açıkça bu yönde bir süreci işaret etmekte.42
Kısacası, 2016 başı itibariyle sosyo-ekonomik ve siyasi-askeri anlamda
küresel düzeyde yaşanan gelişmelerle benimsenen davranış kodları, merkezi/
ulus devlete dayalı BM düzeninin 1975-2008 dönemindeki “deneyimler” ışığında
revize edilerek tekrar ön plana çıkmaya başladığının göstergesi gibi görünmekte.
Buysa, uluslararası/küresel siyasetle ekonomi tartışmalarının yine büyük ölçüde
devletler/devlet grupları arası “güç dengesi” anlayışıyla ele alınacağı anlamına
geliyor olsa gerek.
Tam da bu noktada, BM düzeninin “güncellenmiş sürümü”nü daha nüanslı
değerlendirmek açısından ipucu veren bir ana gelişme daha yaşanmakta aslında:
Büyük ölçüde 1970’lerden beri gelen ABD/Batı-merkezli sosyo-ekonomik
küreselleşme baskılarına ve özellikle 11 Eylül sonrasında ABD’nin “fütursuzca”
hayata geçirdiği tektaraflı uygulamalara karşı “biriken merkezkaç tepkiler”in
2000’lerde “Neo-Bağlantısız Hareket”le başlayarak somutlaşmaya başlaması.
Sosyo-ekonomik ve siyasal anlamda küresel çapta merkezileştirici gelişmelere
Chavez-Ahmedinecad ortaklığıyla Bağlantısızlar Hareketi’ni yeniden canlandırarak
karşı koyma/karşılık verme girişimi, belki anakronik kaldığı belki de ayakları yere
sağlam basan bir alternatif oluşturamadığı için kadük kalsa da, özellikle 2008
finansal krizinin tetiklemesiyle belirginleşen (yeni) devlet-gruplaşması girişimleri
bu açıdan dikkat çekici. Yapısal itirazlar dile getirmekten ziyade mevcut uluslararası
sistem içinde kendi “dünyası”nı olgunlaştırmak ve kurumsallaştırmak isteyen
“merkezkaç dinamikler” bu kez BRIC(S), Yeni Kalkınma Bankası ve Şangay İşbirliği
39 Cenevre görüşmelerinin BM düzeninin arkaplanında olduğu “uluslararası uzlaşı” arayışının zemini
olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek. Öte yandan, özellikle Lavrov-Kerry ön görüşmelerinin
kararların alınacağı ortamın oluşturtulması anlamında “mutfak” işlevi görmeye başladığı da aşikâr.
40 ABD Başkanı Obama’nın İran yaptırımlarının iç hukukta kaldırılması konusunda BM Güvenlik Konseyi
kararlarını kullanıldığı yönünde bir değerlendirme için bkz. Colum Lynch ve John Hudsonjuly, “Obama
Turns to U.N. to Outmaneuver Congress”, 15 Temmuz 2015 <http://foreignpolicy.com/2015/07/15/
obama-turns-to-u-n-to-outmaneuver-congress-iran-nuclear-deal/> (erişim tarihi 20 Ocak 2016).
Dipnot 15’te vurgulandığı üzere, Henry Kissinger’ın BM’yi hem de 2000’lerin tektaraflı uygulamaları
döneminde “her zaman/an işe yarayabilecek evladiyelik bir örgüt” olarak değerlendirmesini
hatırlamanın tam zamanı!
41 Özellikle Almanya’nın 1979 Devrimi sonrasında ABD’nin resmen devreden çıkmasıyla dâhil olduğu
İran nükleer çalışmalarındaki rolü nedeniyle beş daimi üyeyle birlikte (P5+1) müzakerelerin ana
taraflarından olduğu malum.
42 Suriye savaşına neden olan “iç gelişmeler”in özünde çok benzerlerinin söz konusu olduğu Bahreyn
ve Yemen’e bölgesel ve uluslararası “ilgi”nin olmaması, BM’de kristalize/sembolize olan “uluslararası
barış ve güvenlik” algısının nasıl yeniden üretildiğini gösteren en belirgin örnek olsa gerek.
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Örgütü gibi alternatifler kurmaya başladı. Şu aşamada bu merkezkaç dinamiklerin
“başarılı” olup olamayacağını kestirmek zor.43 Ancak, uzun tarihsel arkaplan
ve deneyimler çerçevesinde bakıldığında, “Küresel Pazar”ın büyük ölçüde
oluştuğunu, DTÖ’nün de devreye girmesiyle entegre ticari-ekonomik ilişkilerin
enikonu kurumsallaştığını ve dolayısıyla da söz konusu olanın bu büyük ölçüde
entegre sistem i i mücadeleler olduğunu söylemek mümkün. Hatta “Küresel
Pazar” altında kati manada mekânsal olarak da değerlendirilemeyecek “bölgesel
alt-alanlar/İmparatorluklar” kurma ya da “dünya gücü” olma arayışlarının söz
konusu olduğunu dâhi ileri sürebiliriz. Zira itiraz oyuna ve kurallarına değil kimin
baş aktör(ler arasında) olacağına yönelmiş görünüyor.
Sonuç
Kuşkusuz içinden geçilmekte olan ve en azından bu nedenle tam olarak
kavranabilmesi imkânsız olan gelişmelerin anlamını, niteliğini, seyrini ve
geleceğini “okumak” mümkün değil. Burada ele alınan gelişmeler farklı şekillerde
değerlendirilebileceği gibi, speküle edilen olası istikamet de nihayetinde
mukadder değil, olmamalı. Öte yandan, tarihin derinliklerinden bu yana sosyoekonomik dinamiklerdeki yapısal dönüşümlerin siyasi-askeri yapılarda belirgin
değişikliklere (ya da tersi) neden olduğu da açık. Her durumda kesin olansa, 2016
başı itibariyle karşımızda epeyce karmaşık bir tablonun olduğu.
En başta, bir yanda “küresel dünya pazarı/küresel ekonomik sistem”,
diğer yandaysa ortak çıkarları ve sorunları olan44 “dünya toplumu/global köy”45
söylemleriyle sembolize olduğu üzere “kaynaşmakta olan/kaynaşmış/enikonu
entegre olmuş” bir “sosyo-ekonomik” alan (yerküre?) söz konusu. Her ne kadar
başlıca geleneksel aktör olan devletler bu açından hala ve herşeye rağmen merkezi
aktör gibi görünse ve/veya davransa da, devlet-dışı aktörlerin yükselişi de artık bir
“gerçeklik”. Kuşkusuz “devlet-dışı aktörler (n n State a t rs)” uluslararası ilişkiler
ve hukuk açısından yeni bir durum değil. Ancak artık bireylerden sivil toplum
43 Öte yandan, “dünya beşten büyüktür” söyleminde sembolize olduğu üzere Türkiye’nin de mevcut
yapıyı sorgular politikalar gündeme getirdiği bilinmekte. Ancak -ilk dipnotta vurgulanan noktaları
da hatırlatarak- öteden beri “eşitlik”ten ziyade “daha eşit üyeler arasına katılma” yönünde çeşitli
devletlerce dile getirilen bu türden görüşlerin ilgili devletler askeri, ekonomik, kültürel vb. açılardan
“oyun kurucu” olmadığı sürece (ötesi isteniyorsa da) retorikten ibaret kalacağı kaçınılmaz gibi. Genelde
ve her şeye rağmen belirli bir Blok içerisinde (daha doğrusu altında) ancak belirli marjlar içerisinde
politikalar üreten ve/veya uygulayan devletlerin bu yönde taleplerinin uluslararası sistemdeki
dönüşümler çerçevesinde taşıyacağı sınırlı anlamlar olmakla birlikte (bkz. dipnot 30), asıl muhatabın
iç politika alanı olduğu söylenebilir.
44 Uzay çalışmaları, iklim değişikliği, küresel iletişim ve ulaşım, sosyal ağlar/medya, esnek üretime
dayalı tüketim, dünya kültür mirasları, Tanrı parçacığı arayışı, salgın hastalıklar ve hatta göç ve terör
gibi “ortak sorunları” bir de bu açıdan taşıdıkları sembolik/işlevsel değer açısından değerlendirmek
gerek.
45 Burada, “dünya toplumu”, “dünya vatandaşları”, “küresel köyün bireyleri” gibi birçok kavramın da
işaret ettiği üzere, ortak sorunları olan, benzer koşullarda yaşayan, dünyayı gezebildiği için gezdiği
dünyanın belirli ortak standartları olmasını da isteyen insanların vasatı belirlemeye başlaması
kastediliyor. Yoksa tüm insanlara teşmil edilebilecek saptamalar değil bunlar. Kâh “iyi ki”, kâh “nerede
o günler” diyerek!
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örgütlerine, devlet gibi davranan hatta çoğu devletten daha fazla ekonomik ve
siyasi gücü olan çokuluslu şirketlerden devlet olma iddiasındaki yapılara kadar
geniş bir yelpazeye bakıldığında yeni bir durumla karşı karşıya olunduğu da açık.
Özellikle 1970’lerden bu yana hem de temel olarak bizzat devletler eliyle kurulan
uluslararası mekanizmaların da katkısıyla adım adım örülen ve “yönetişim”
kavramıyla sembolize olduğu üzere işleyen bir “uluslararası/küresel sistem”
var. Öyle ki, sosyo-ekonomik, siyasi ve idari açıdan en optimum örgütlenme
biçimi olarak görülen ulus(al) devletler arası işbölümüne dayalı uluslararası
sistemin yerini aynı gerekçelerle bu kez küresel sistemin entegre parçaları olarak
işlevsellik atfedilen devletlere bırakmakta olduğu anlaşılıyor. Üstelik özellikle
BRICS örneğinde görüldüğü gibi, alternatif “küresel” gruplaşmalar yani yeni “güç
dengesi arayışları” da söz konusu. Dolayısıyla (uluslararası) siyaseti eskisi gibi
tahlil etmek artık mümkün olmasa gerek. Yeni durumun nasıl tahlil edileceğiyle
ilgili metodolojik ve disipliner tartışmaları da içerecek şekilde her türlü yeniden
düşünme ve gözden geçirme ihtiyacının kendisini dayattığı açık. Bu nedenle,
örneğin BM Güvenlik Konseyi’ne ve BM düzenine/sistemine yeni ihtiyaçlara
uyarlanmış haliyle (mutatis mutantis!) dönülüp dönülmediğini ve öyleyse de
bunun kapsamının ve anlamının tam anlamıyla ne olduğunu anlamak için klasik
aktörler olan devletlerin tutum ve davranışlarını takip etmeye kuşkusuz devam
etmeli. Ancak bireyler, çokuluslu şirketler ve sivil toplum kuruluşları gibi yeni
aktörlerin tepkilerinin ve davranışlarının da tüm sosyal bilim araçları kullanılarak
yakından takip edilmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerek.46

46 Nitekim 21 Eylül 2015’te BM Genel Kurulu’nda kabul edilen “Transforming our world: the 2030
Agenda for Sustainable Development” belgesi, daha başlangıç bölümünde, yeni dönemin zeminini
zikrediyor: “All countries and all stakeholders, acting in collaborative partnership, will implement
this plan.” Bir anlamda “birlikten kuvvet doğar” mottosuyla devletlerle paydaşları kader ortaklığında
buluşturan rapor, egemenliklerini tanıdığını ısrarla vurguladığı devletleri daha makul politika ve
uygulamalar yapmaya çağırırken örneğin 67. paragrafında da çokuluslu şirketler gibi piyasa aktörlerini
sürdürülebilir kalkınma için yaratıcılık ve inovasyon katkısı yapmaya davet ediyor. Rapor için bkz.
<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E> (erişim tarihi 25 Ocak
2016).
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