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İmparatorluklara Geri Dönüş mü? Yoksa Şehir Devletlerine Geçiş mi? 
Doç. Dr. Fahri Erenel-İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi 
 
Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu dış 
ilişkiler konularındaki Genel Kurul toplantısında milletvekillerine hitaben bir konuşma 
yapan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep 
Borrell, “eski imparatorlukların geri gelmeye başladığını, bunlardan üçünün Rusya, Çin 
ve Türkiye. olduğunu,küresel ve bölgesel yaklaşımlarla gelen eskinin büyük 
imparatorluklarıdır.Bu durum bizim için yeni bir ortam sunuyor." ifadesini kullanmıştır. 
 
Bu ifade yeni değildir.11 Eylül saldırıları sonrası ABD’nin önleyici savaş/terörle savaş 
adı altında Afganistan ve Irak müdahaleleri sonrasında da “Amerikan İmparatorluğu 
mu kuruluyor?” tartışmaları alevlenmiştir. Hegemonik güçlerin yükseliş, müdahale 
kapasitelerinde ki artış, güvenlik stratejileri ve hedeflerinde ki kapsamlı genişlemeler 
ve farklılaşmalar akla hep bu kavramı getirmektedir. Birçok neden sayılabileceği gibi 
ana nedenin, emperyal denilebilecek bu güçlerin tarih sahnesinde sürekli güç boşluğu 
aramaları, bulduklarını hissettikleri anda hafızalarından asla silinmeyen imparatorluk 
hayallerini tekrar sergilemeye başlamaları olduğu düşünülmektedir. 

Siyasi bağımsızlığı bir başka toplum tarafından etkili biçimde kontrol edilen bir toplum 
ile bu toplumu kontrol eden toplum arasındaki resmi ya da resmi olmayan ilişkiye ya 
da başka bir ifadeyle belli bir toplumun yabancı bir devlet tarafından, resmi ya da resmi 
olmayan bir biçimde güç, siyasi işbirliği, ekonomik, sosyal veya kültürel bağımlılık gibi 
araçlarla siyasi kontrolüne dayanan bir siyasi birim olarak tanımlanabilen 
imparatorluğun varlığı geçmişte düzen, adalet ve barış, yokluğu ise tam tersi bir bakış 
açısı ile kaos, bölünme ve savaş olarak görülmüştür. Ulus devletlerin ortaya çıkması 
ile birlikte yakın geçmişe göz attığımızda imparatorlukların olmayışının yol açabileceği 
düşünülen kaos, bölünme ve savaşların giderek arttığını görüyoruz. 

Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün araştırmasına göre,2000-2002 yılları 
arasında iç savaşlarda ölenlerin oranının tüm savaş alanlarında ölenlere oranının      % 
93’e ulaşmış olduğu belirlenmiştir. Bu oranın,1950’li yıllarda %8,1960’lı yıllarda 
%29,1970’li yıllarda %43 olduğu dikkate alındığında artış açıkça görülmektedir.2004 
yılında yayımlanan bir araştırmaya göre ise, devletler arasında meydana gelen 
savaşların tüm savaşlara oranı Soğuk Savaş sonrası dönemde %17’den %4’e 
düşerken, yerel nitelikli çatışmalarının oranının % 96’ya çıktığı görülmektedir. Veriler 
ulus devletlere geçişin barışı daha fazla güçlendirmediğini söylemektedir. 
 
Ulus devletlerin sadece barışın tesisi açısında değil yaşanan diğer birçok sorun 
nedeniyle sonlarının geldiği son 20 yıldır gündeme sık sık getirilmeye başlanmıştır. 
Ulus devletlerin küreselleşmenin yol açtığı sorunlara (internetin hakimiyeti, iklim 
değişikliği, uluslararası suçlar vb.) çözüm getirmekte zorlanması arayışları 
arttırmıştır.1995 yılında “Ulus Devletin Sonu” adı altında iki kitap kaleme alınmış ve her 
iki kitapta da “gücün ya yukarı yönde Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi çok uluslu 
oluşumlara ya da aşağı yönde bölgelere ve şehirlere” doğru kayabileceği düşüncesi 
ileri sürülmüştür. 
 
İnternet kullanıcı sayısı, kitapların yazıldığı yılda on milyonlu sayılarda iken 2020 
yılında bu sayının 4 milyarın üzerine çıkması, internetin sınırların dışına çıkma 
kapasitesinin çok arttığını ve kısacası internetin ulus devletin sınırlayıcı özelliğini 
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sevmediğini göstermektedir. Artan siber saldırılar, internetin ortaya çıkardığı yeni 
değer yargıları ve mevcut eğer yargılarında değişim, ulusal para yerine bitcoin gibi 
uygulamaların yaygınlaşması, göç hareketleri, mikro milliyetçilik, asimetrik saldırılar 
ulus devletin sınırlarını korumakta yetersiz olduğuna dair işaretler olarak 
algılanmaktadır.  
 
ABD. Başkanı Trump’ın seçim çalışmaları sırasında ifade ettiği “Sınırlarını 
koruyamayan ulus, ulus değildir. Amerika’yı tekrar güvenli hal getireceğiz” sözü ve 
ardından Başkan seçildikten sonra Meksika sınırına duvar çekme dahil sözünü yerine 
getirmeye yönelik uygulamaları, güvenlik olgusunun, artık devletlerin ne bir iç meselesi 
olarak, ne de birbirleri arasındaki ilişkiler düzlemi kapsamında değerlendirilemeyecek 
bir boyut kazanması, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması ve ayrılabilecek başka 
devletlerin olacağı beklentisi, Avrupa Birliği’nin pandemi’de sonuç alıcı ve hızlı çözüm 
üretmekten uzak kalması, Birleşmiş Milletler’in mevcut yapısının uluslararası sorunlara 
çözüm getirmekten giderek uzaklaşması gücün aşağı yönde kayışını hızlandırdığı 
değerlendirilmektedir. Şimdilik bu kayışın ulus devlet yapılannı tekrar güçlendirdiğini 
söyleyebiliriz. 
 
Çatışmalar sınır tanımadıkça ve bu çatışmaların yayılmasında sınırların etkisi 
azaldıkça, sınırların tekrar önem kazanmaya başladığı görülmektedir. Berlin duvarının 
yıkılmasından beri küresel düzeyde 60’ın üzerinde ülke,60’dan fazla komşusuna karşı 
duvar inşa etmiştir. Ukrayna ile Kırım örneğinde olduğu gibi sınırlar artık zorla 
değiştirilmeye başlanmış ve bu durum güvenlik ortamını daha da tehlikeli hale 
getirmiştir. 
 
Arıboğan, “Duvar” adlı eserinde,” Soğuk Savaş insanlığa kendinden büyük bir gölgesi 
olan Berlin Duvarı’nı hediye etmişti. Soğuk Barış ise tüm dünyanın bölünmüşlüğünü 
uzaydan bile görünür hale getirecek bir duvarlar yüzyılının önünü açtı” ifadesi ile artan 
güvenlik endişelerinin dünyayı kocaman bir hapishaneye çevirmekte olduğunu, 
dünyanın ruhunun değiştiğini, devletlerin nerelerinde zafiyet varsa, oraya duvar 
çekerek karşı atağı savuşturabileceğini düşündüğünü belirterek artan güvenlik 
endişelerine ve dolayısı ile değişen güvenlik anlayışına karşı devletlerin çaresizliğine 
dikkat çekmektedir. 
 
Ulus devletlerin tekrar güç kazandığını söylemek mümkün olmakla birlikte gücün her 
an için şehir devletlerine doğru kayış gösterebileceği göz ardı edilmemelidir. Birleşmiş 
Milletlerin 193 olan üye sayısının 400-450’lere yükselebileceği öngörüleri bu tezi 
doğrular niteliktedir. Günümüzde Singapur ve Monaco şehir devletlerin örnekleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Ulus devletlerin karşılaştıkları sorunlar birçok açıdan şehir 
yönetimlerinde yaşanmamakta, işbirliği imkanı daha çok artmaktadır. Şehir devletlerin 
yeni siyasi aktörler olarak Ulus Devletlerin yerini alıp almayacağı başta ulus devletin 
bekası olmak üzere her açıdan yakından takip edilmesi gereken bir konudur. 
 
Yazının ilk cümlesinde yer verildiği şekilde, imparatorluklar geri dönebilir mi? Bugüne 
kadar çözüldükten sonra geri dönebilen imparatorluk görülmemiştir. İmparatorluklar o 
günün şartlarına ve liderlerine göre genişlemiş veya çözülmüştür. Tarih sahnesinde 
devamlılık gösteren imparatorluk bulunmamaktadır. Her türlü altyapısı ile örnek olan 
ve sonsuza kadar yaşayacağı değerlendirilen Roma İmparatorluğu bile 1000 yıl 
yaşayabilmiştir. Eskiden imparatorluk olan ülkelerin tekrar geriye dönüş özlemi 



 4 

duymaları söz konusu olabilir. Bunu bir genişlemeden ziyade ilişki kurmak ve işbirliği 
geliştirmek odaklı görmek daha uygun olabilecektir.  
 
Bir Avrupa Birliği ülkesi ve eski bir imparatorluk olan Fransa’nın, Afrika, Ortadoğu, 
Körfez Bölgesi ve Doğu Akdeniz’de göstermekte olduğu yoğun çabalar, imparatorluk 
hayalinin son derece güçlü olduğunun emareleri olarak kabul etmek gerekir. Borell’in 
söyleminde esas yer alması gereken Fransa iken Rusya, Çin ve Türkiye’den 
bahsedilmesi algı yönetimi olarak değerlendirilebilir. 
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Cemal Nadir’in 1945 yılında çizdiği karikatür aktörlerde ufak 
değişiklikler olsa da günümüzü de yansıtıyor. 
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Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki genç işsizlik oranları 
  
https://tr.euronews.com/2020/09/20/turkiye-ve-avrupa-ulkelerindeki-genc-issizlik-
oranlar 

Covid-19 salgını ile birlikte Türkiye ve Avrupa'da son dönemde artan işsizlik 
oranlarında genç nüfus önemli bir yer tutuyor. 

Avrupa İstatistik Ofisi'ne (Eurostat) göre haziran ayında, küresel ekonomi üzerinde 
derin etkilere neden olan salgın nedeniyle Avrupa Birliği'nde genel işsizlik oranı yüzde 
7,2, olurken 25 yaş altı grubunda bu oran yüzde 17'ye kadar çıktı. 

Türkiye'de ise TÜİK'e göre genel işsizlik oranı yüzde 13,4, 25 yaş altı gençlerde ise 
yüzde 26,1. 

Avrupa'da yüzde 4,4 ile işsizliğin en az olduğu ülkelerden Almanya'da genç işsizlik 
yüzde 5,7 ile gençlerin en çok istihdam edildiği ülke konumunda. Almanya'yı yüzde 8,6 
ile İsviçre, yüzde 8,9 ile Çekya ve yüzde 9,1 ile Malta takip ediyor. 

Avrupa'da yüzde 41,7 ile 25 yaş altı gençlerde en çok işsizliğin olduğu ülke İspanya. 
Onu yüzde 37,5 ile Yunanistan ve yüzde 31,1 ile İtalya takip ediyor. 

Türkiye ise yüzde 26,1 ile Avrupa'da en çok işsizliğin olduğu 6'ncı ülke. Covid-19 
salgını ile bu oran geçen yıla göre yüzde 5,2 arttı. Haziran 2019'de Türkiye'de genç 
işsizlik yüzde 24,8 seviyesindeydi.Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün 
(OECD)'nin okula ya da işe gitmeyen 15-29 yaş arası gençler sıralamasında liste 
başında yer aldı. 

OECD, Bir Bakışta Eğitim 2020 raporu ile ülkelerdeki genç nüfusun eğitim durumunu 
mercek altına aldı. Rapora göre Türkiye'de 15-29 yaş arasında ne okula ne işe giden 
gençlerin oranı yüzde 28,8. Aynı kategoride 20-24 yaş arasındaki gençlerin oranı ise 
yüzde 33,3. 

2019 ile 2009 yıllarının kıyaslandığı rapora göre Türkiye'de 15-29 yaş NEET grubunun 
oranı son 10 yılda yüzde 10.8 azaldı. 

Geçen yıl bu yaş grubundaki nüfusun yüzde 41'i okula, yüzde 31'i ise işe gidiyor olarak 
kayıtlara geçti. Son 10 yılda okula gidenlerin oranı yüzde 10 arttı, istihdamdaki 
gençlerin oranı ise sabit kaldı.Türkiye, 10 yılda İsrail'den sonra en iyi iyileşme gösteren 
ülke oldu. 
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Dünya	 Bankası	 Yöneticisinden	 'Kovid-19	 sürecinde	 eğitim	
'değerlendirmesi 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/dunya-bankasi-yoneticisinden-kovid-19-surecinde-egitim-
degerlendirmesi/1978516 

Türk Eğitim Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası Avrupa ve Orta 
Asya Bölgesi Uygulama Yöneticisi Harry Anthony Patrinos, derneğin düşünce 
kuruluşu TEDMEM tarafından "Kovid-19 Nedeniyle Okulların Kapalı Kalmasının 
Bedeli" başlığında video konferans yöntemiyle düzenlenen kürsü oturumuna katıldı.  

Konuşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimde yaşanan 
zorluklar ve öğrencilerin durumuna değinen Patrinos, dünyada 1,6 milyar çocuğun 
salgın nedeniyle okula gitmediğini aktardı.Patrinos, 192 ülkedeki öğrencilerin yüzde 
90'nın bu durumdan olumsuz etkileneceğini kaydetti. 

Kovid-19'la mücadele sürecinde eğitimde yaşanan kayıpların bireyler üzerinde 
gelecekte yaratabileceği sıkıntılara işaret eden Patrinos, "Pandemi sürecinde yaşanan 
4 aylık eğitim eksikliği kişi başına düşen geliri yüzde 12 ila 18 arasında geriletmektedir." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Patrinos, özellikle düşük gelirli ülkelerde gençler açısından bu kaybın daha büyük 
olduğunu vurgulayarak, öğrenme kayıplarının en tedirgin edici tarafının okul terklerinin 
artması olacağını belirtti. 

Patrinos, Dünya Bankası'nın Güvenli Okul ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında 
Türkiye'ye sağlanacak 160 milyon dolar kredi desteğini onayladığını anımsatarak, 
projede "elektronik altyapının güçlendirilmesi, dijital içerik hazırlanması ve kurumsal 
kapasitenin arttırılması" başlıklarında önlemlerin yer aldığını ifade etti. 

Üniversite, lise ve ilköğretimde yaklaşık 6 aylık eğitim kaybının dünyaya faturasının da 
11 trilyon doları bulacağını anlatan Patrinos, pandemi sürecine ilişkin, "Eğitime daha 
fazla kaynak ayrılmalı, gelir ve istihdam destekleri verilmeli. Dijital beceriler ve ömür 
boyu öğrenmeye yatırım yapılmalı. Sürdürülebilir uzaktan eğitim sistemlerine yatırım 
yapılmalı." tavsiyelerinde bulundu. 

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Uygulama Yöneticisi Patrinos, çocukların 
okula farklı seviyelerde geri döneceklerini vurgulayarak, "Okul ve öğretmen için farklı 
seviyelerdeki öğrencileri desteklemek zor olacak. Sistemleri bu kayıpları azaltmada en 
önemli araç olacak." görüşünü paylaştı. 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/20180 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/20186 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/20170 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/20147 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/20125 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/20139 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/20120 
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Kitap Tavsiyesi 
 
 

 
 

Eylül 2019 ayı içerisinde Suudi Arabistan'ın ARAMCO petrol tesislerine yapılan 
saldırılar, 11 Eylül sonrası kritik altyapı ve tesis güvenliğinin, yeni asimetrik saldırılar 
karşısında ne ölçüde yetersiz olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu 
saldırının güvenlik bağlamında devletleri ciddi arayışlara sevk ettiği, devlet dışı 
aktörlere ise cesaret verdiği ve motivasyon sağladığı değerlendirilmektedir. 
Dünya petrol tüketim talebinin %10'unu karşılayan Suudi Arabistan'da %50'ye varan 
üretim düşüşüne yol açan saldırı, 2018 yılında yaptığı 67.8 milyar dolarlık askerî 
harcama ile bu konuda dünyada 3. sırada olan Suudi Arabistan'ın ileri teknoloji ürünü 
sistemleri ile önlenememiştir.Her güvenlik yapılanması, zaman içinde kendi 
kurguladığı güvenlik planlama anlayışının kısır döngüsüne girmekte, standartların 
dışına çıkamamaktadır. Teknoloji bir yere kadar güvenlik açığını kapatabilir. 
Unutulmamalıdır ki esas güvenliği sağlayacak olan “aklın akılla savaşı”dır. 
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