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TEŞEKKÜR

Bu kitabın yazımı esnasında bana destek ve tavsiye verenlere te-
şekkürlerimi sunmak istiyorum. Özellikle Alman Hanse’siyle ilgili 
bölümlerdeki değerli yardımlarından dolayı Berlin’den Dr. Burk-
hard Wolf’e ve Yunan ve Roma kent devletleri üzerine tavsiyeleri 
nedeniyle de Birmingham Üniversitesi’nden Profesör Michael Goul-
der’a teşekkür ediyorum. Beni ilk defa kent kavramını jeopolitik bir 
bağlamda düşünmeye teşvik eden kişi Paris Üniversitesi’nden Profe-
sör Paul Claval oldu ve bunun sonucunda konuya ilişkin düşüncele-
rim şekillendi. Birmingham Üniversitesi’nden arkadaşım müteveffa 
Philip Elliott’a, bilgeliği ve bu konuda yaptığımız görüşmelerde beni 
cesaretlendirmesi nedeniyle özel bir teşekkür borçluyum. Birming-
ham Üniversitesi’ndeki School of Continuing Studies’de* yetişkin 
öğrencilerimle birlikte bu kitapta gündeme getirilen konularda çok 
ilginç tartışmalar yaptık ve bunlar, kitapta yer alan konuların daha 
geniş bir bağlamda ele alınmasına yardımcı oldu.

Ayrıca, Cadbury Koleksiyonu’ndan aldığım haritaları kullan-
mama izin verdiği için Birmingham Kütüphanesi’ne, telif haklarını 
elinde bulundurduğu görsel materyallere verdiği izin nedeniyle de 
Cambridge University Press’e ve Orion Publishing Group’a teşek-
kürlerimi sunuyorum. Bu kitap için özel hazırlanmış haritaların ta-

* Sürekli Eğitim Merkezi. (Y.N.)



mamı, Birmingham Üniversitesi’nden Harry Buglass tarafından çi-
zildi.

Reaktion Books’tan Peter Dent, benim için nazik, anlayışlı ve 
yardımsever bir editör oldu; yorum ve tavsiyeleriyle kitaba değerli 
katkılarda bulundu.

Bilhassa eşim Brenda’ya müteşekkirim. Başından beri aktif bir 
katılımcı ve iş ortağım oldu ve geniş bilgi birikimi ve eleştirel bakış 
açısı, tavsiyelerini ve gönülden yaptığı yardımlarını bu kitabın çok 
kıymetli bir parçası haline getirdi. Brenda ayrıca kitabın dizinini 
derleyerek son noktayı koydu. 

12 EGEMEN KENTLER: TARİH BOYUNCA KENT DEVLETLERİ



GÖRSEL MATERYALLERE
İLİŞKİN TEŞEKKÜR

Kitabın yazarı ve yayıncıları, aşağıda kaynağı belirtilen görsel 
materyaller ve bunlara verilen çoğaltma izni için teşekkürlerini sunar: 

G. Braun ve F. Hogenberg’in Civitates orbis terrarum adlı eserin-
den (Köln, 1578-1618) alınan ve Birmingham Kütüphanesi ve Bilgi 
Hizmetleri izniyle çoğaltılan 10, 11, 12, 16, 18 numaralı fotoğraflar; 
Harry Buglass (Birmingham Üniversitesi) tarafından çizilen 1, 4, 7, 
14, 15, 24 numaralı haritalar; Cambridge University Press’in izniyle 
çoğaltılan 6 numaralı plan; Everyman’s Atlas of Ancient and Classical 
Geography’den (Londra, 1907) [Everyman’in Antik ve Klasik Coğraf-
ya Atlası] çoğaltılan 2, 3, 8, 9 numaralı haritalar; V. Gollancz’ın In 
Darkest Germany (Gollancz, Londra, 1947) [En Karanlık Alman-
ya’da] adlı eserinden alınan ve The Orion Publishing Group’un iz-
niyle çoğaltılan 19 numaralı fotoğraf; ve Geoffrey Parker tarafından 
çekilen 5, 17, 20, 21, 22, 23 numaralı fotoğraflar.
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ULUS, İMPARATORLUK VE KENT: 
DEVLETLERİN JEOPOLİTİK GÖRÜNÜMLERİ

Dünya siyasi haritası, ilk bakışta gelişigüzel bir şekilde bir araya 
gelmiş, farklı büyüklük ve şekillere sahip birçok parçadan oluşan, 
çok renkli bir tür yapboz oyununa benzer. Bu farklı şekil ve boyutta-
ki parçalar, dünyanın politik açıdan bölümlerini oluşturan egemen 
ve bağımsız devletleri temsil eder ve bunlar Rusya ve Çin gibi olduk-
ça büyük ülkeleri simgeleyen muazzam büyüklükteki yapboz parça-
larından, Singapur ve Malta gibi ada devletlerini temsil eden küçü-
cük boyutlarda olanlarına kadar farklılıklar gösterir. Dünya üzerin-
deki bu kartografik şekillerin ilk bakışta fazla bir anlamı olmadığı 
akla gelebilir, ancak bunlar aslında tarih boyunca muhtelif zaman-
larda ortaya çıkmış ve varlıklarını oldukça farklı koşullara borçlu 
birçok devlet tipinin daimi mevcudiyetine işaret eder. Her bir devle-
tin kendine özgü karakteri olsa da devletleri gruplamak ve birtakım 
kategorilere ayırmak mümkündür. Bunlardan en belirgin üç tanesi; 
ulus devletler, imparatorluklar ya da imparatorluk davranışı sergile-
yen imparatorluk devletleri ve şehir devletleridir. Bu üç grup içerisin-
de bulunan devletlerin kendi aralarında oluşturdukları gruplar da 
dördüncü bir kategori olarak düşünülebilir.
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Günümüz dünyasının en yaygın devlet tipi ulus devlettir ve çok 
renkli dünya siyasi haritası aslında bu gerçeğin bir kanıtıdır. Ulus 
devletler o kadar yaygın bir jeopolitik oluşum haline gelmiştir ki gü-
nümüzde devletlerden çoğu kez “ulus” olarak bahsedilmeye başlan-
mıştır. Dolayısıyla, ulus devlet kavramındaki “ulus”a olan vurgunun 
artmasının bir sonucu olarak, “Arap ulusları”, “Afrika ulusları” ve 
“Avrupa ulusları” ile hepsinden önemlisi “Birleşmiş Milletler”* gibi 
terimler uluslararası siyaset terminolojisine girmiştir. Fakat günü-
müz dünya siyasi haritasını geriye sarar ve daha önceki dönemleri 
incelersek, devletleri temsil eden bu çok renkli yapbozun tamamen 
farklı bir görünüme sahip olduğunu fark eder ve ulus devlet dışında-
ki diğer önemli kategorilerin bugüne nazaran çok daha büyük ölçek-
te var olduğuna şahit oluruz. Eğer dünya siyasi haritasını bin yıl ka-
dar önceye, yani ikinci milenyumun başlangıcına sararsak, impara-
torlukların daha yaygın bir jeopolitik oluşum olduğunu fark ederiz. 
Haritayı bin yıl daha geriye sardığımızda ise dünyanın en azından 
belli bölgelerinde oldukça yaygın olan kent devletlerine rastlarız. 

Aslında, tarihin çoğu döneminde, bu jeopolitik kategorilerin 
her biri var olmuştur ve diğer devlet tiplerinin karışımından bir şey-
ler bulmak genellikle mümkündür. Yine de herhangi bir dönemde, 
mevcut devletler arasında normatif tip olarak adlandırılabilecek bir 
özellik genellikle vardır. Bu normatif tip, aynı zamanda devletlerin 
çoğunun ulaşmak istediği bir ideal oluşturmaya eğilimlidir. Siyasi, 
ekonomik ve kültürel birçok nedenden ötürü, bu normatif tipin en 
çok arzu edilen devlet türünü oluşturduğu kabul edilir ve devletlerin 
çoğunda onu taklit etmeye yönelik kuvvetli bir eğilim mevcuttur. 
Normatif tip olmak, bir devlete, aksi halde mahrum kalacağı mutlak 
bir meşruiyet de sağlar. Bu durum, günümüzde çoğu devletin “dev-
let” yerine, daha ziyade “ulus” olarak anılmaktan mutlu olduğu ger-
çeğinde görülebilir, fakat bu bir hakikati değil çoğu kez bir arzuyu 
ifade eder. Uluslara hiç benzemeyen siyasi oluşumlar bile kendilerini 
tanımlamak için bu terimi kullanmaya devam etmekte ve bu durum 

* Yazar, İngilizcede Birleşmiş Milletler anlamına gelen “United Nations” ifadesindeki 
ulus kelimesinin karşılığı olan nation’a gönderme yapmaktadır. (Ç.N.)
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onların bir ulus olarak anılma arzularını ortaya koymaktadır. Ayrıca 
egemen devletler kulübünün tam teşekküllü bir üyesi olmak için ha-
zırda bekleyen egemen olmayan “uluslar” kuyruğunun varlığı da her 
zaman olasıdır. Bunun son bir örneği, yarı emperyal Sovyetler Birli-
ği’nin 1991 yılında yıkılışından sonra gündeme gelmiştir. O dönem-
de ortaya çıkan birçok yeni devlet, sonradan “ulus” olarak adlandırıl-
manın sevincini yaşamıştı. Bu devletlerin çoğu, daha önce egemen 
siyasi varlıklar olarak hiç var olmamıştı veya var olduysalar bile bu, 
kendi tarihlerinde sadece kısa bir dönem teşkil etmişti. Ancak kısa 
süreli olmasına rağmen bu bağımsızlık dönemine ilişkin hafıza çok 
güçlüydü ve bu siyasi varlıklar 21. yüzyılın şafağında egemen devlet-
ler olarak tarih sahnesine çıktılar.

Ulus devlet olarak adlandırdığımız bu özel jeopolitik kategori-
nin temel karakteristiği; var olmayı ya da kendi sınırları dahilinde 
yüksek seviyeli homojen bir yapıya ulaşmayı arzulamasıdır. Bu ho-
mojenlik dil, kültür ve tarih alanlarında ortaya çıkabilir ve aslında bu 
üçlü hep birlikte bir terim olarak “ulus” kavramının özünü oluştu-
rur.1 Latince natio, doğuma veya ortak kökene işaret etmekte, bu da 
aynı zamanda bu tür devletlerin etnik arka planını oluşturmaktadır. 
Böylece bir ulusun halkı, kendini diğer bir ulusun üyelerinden esaslı 
bir şekilde farklı görmeye başlamaktadır. Bu noktada, Fransız siyasi 
coğrafyacı Vidal de la Blache, “biz”in mevcudiyetinin ve doğasının, 
esasen “öteki”nin varlığı tarafından tanımlandığını ifade eder.2

Ulus unsuru halkın niteliklerine bağlıyken, devlet unsuru bu 
halkın yaşadığı alanın doğasına dayanır. Bu alanın doğası, fiziksel ve 
beşeri coğrafyanın karışımından meydana gelir ve bu ikisi vatanın 
temel karakteristiği olarak kabul edilen belirli bir bölgeyi oluşturur. 
Böylece vatan, ulusun bir nevi fiziksel görünümü haline gelmiş olur. 
İlk siyasi coğrafyacılardan Sir William Petty, vatanı bir insan bede-
niyle karşılaştırmakta ve “kalbi”nin başkent olduğunu ifade etmekte-
dir.3 Kalbin etrafında ise içerisinde hayati fonksiyonların temerküz 
ettiği devletin bedeni bulunmaktadır. Müteakip siyasi coğrafyacılar 
devleti, en önemli fonksiyonların başkentin etrafındaki merkez böl-
gede toplandığı, ülkenin refahı için önemli fiziksel kaynakların mer-
kez dışında bulunduğu ve bu çok çeşitli kaynakların devlet çapında 
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tedariğinin çevreden* yürütüldüğü bir merkez-çevre yapısı olarak 
resmetmişlerdir. Bu resimde, halkın ihtiyaçlarını karşılayan endüst-
riyel ve tarımsal alanlar bulunmaktadır ve bunların tamamı birbirle-
rine bir iletişim sistemiyle bağlıdır. Sınırlar, hem devleti diğerlerin-
den ayırmakta hem de ona dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı 
koruma sağlamaktadır.4

Dolayısıyla, ideal olarak bu ulus devletler, müstakil iç yapılarına 
sahip, kendi kendine yeterli varlıklar olarak görülür. Ulus devletler bir 
diğerinden fiziksel olarak izole edilmiştir ve komşularıyla olan tüm 
temasları dikkatli bir şekilde gözlenir ve kontrol edilir. Bu ideal mode-
le ulaşmak geçtiğimiz yüzyıl boyunca birçok devletin arzusu olmuş-
tur. Devletlerin çoğu, ulus devlet olmanın birçok ayırt edici özelliğine 
şüphe götürmez bir şekilde sahip olmadığı zamanlarda bile, bu özel-
liklere sahip ülkeler gibi olmayı arzulamışlardır. Öyle ki 20. yüzyıl 
boyunca birtakım çevrelerce ulus devletlerin bir tür Darwin’ci var 
olma hakkına sahip, “doğal” bir olgu olduğuna inanılmaya başlanmış-
tır.5 Fakat analizler, bunun, kaynağını hükümetlerin büyük ölçüde 
savaş ve hükmetme arzusundan ve toplumda önceden var olan farklı-
lıkların yerine kendi tekdüzeliklerini dayatmak amacıyla birbiri ar-
dınca gerçekleştirdikleri müdahalelerden alan yapay bir fenomen ol-
duğunu göstermiştir. Örneğin, ulusal diller genellikle bölgesel lehçe-
lerin çeşitliliğinden ortaya çıkmıştır ve normal olarak merkezî bölge-
de konuşulan ana lehçeye dayanmaktadır. Gerçek şu ki ulus, devlet 
tarafından kendi amaçları doğrultusunda cansız bir toprak parçasın-
dan ibaret olan kara ülkesine hayat üflemek için yaratılan bir şeydir. 
Bu şekilde ulus, çoğu zaman diğer uluslara karşı büyük bir düşmanlı-
ğın eşlik ettiği muazzam bir tutku yaratan ve hâlâ yaratmaya devam 
eden bir ideolojinin –milliyetçiliğin– nesnesi haline gelmiştir.

Ulus devletlerden sonra diğer kategoriyi teşkil eden imparator-
luk devleti kavramı oldukça farklı bir jeopolitik olgudur. Belli bir 
grup insan ya da ulus tarafından ülke topraklarının büyük ölçekte 
genişletilmesi sonrasında vücut bulur. Bu tür bir genişlemeyi, genel-
likle gücünü ve nüfuzunu artırmak isteyen hükümdarlar ve iktidar 

* İngilizcede periphery. (Ç.N.)
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sahipleri tetikler ve bunu halklarının hoşnutsuzluğunu manipüle 
ederek, diğerlerini potansiyel bir av olarak göstermek suretiyle başa-
rırlar. Bu hükümdarlar veya iktidar sahipleri, başarılı toprak genişle-
meleri marifetiyle, kendi tebaasından oldukça farklı halklar ve ülke-
ler üzerinde kontrol sağlarlar ve daha sonra kendi iktidarlarını mu-
hafaza etmek için ihtiyaç duyulan yapıları dayatmak maksadıyla ta-
sarruflarında olan fiziksel gücü kullanırlar. Dolayısıyla imparator-
luklar, esas olarak belli bir halk grubunun diğerleri üzerinde hâkimi-
yet sağlamasıyla ilgilidir ve hâkim olan halkın topraklarında bulunan 
siyasi yapılar bu hâkimiyet vasıtasıyla pekiştirilir. Bu durum, ulus 
devlettekine benzeyen ancak çok daha geniş ölçekli bir merkez-çevre 
yapısına doğru evrilir. 

Tüm bu olguya adını veren, en meşhur imparatorluk Roma’ydı. 
Roma Imperium’u*, 2.000 yıldan fazla bir zaman önce, o zamana kadar 
o bölgede var olan en büyük devlet olmak için Avrupa ve Akdeniz 
boyunca yayılmıştı. Bu imparatorluk, etkisi peyderpey doğuya doğru 
Asya’ya ve kuzey istikametinde denize ve Kıta Avrupası’na doğru bü-
yüyen bir şehrin genişlemesinden doğmuştu. Yaklaşık aynı dönemde, 
Çin’de Han İmparatorluğu ile Hindistan’da Maurya İmparatorluğu 
benzer bir imparatorluk tipinin iki olgusuydu. Han İmparatorlu-
ğu’nun ardıl devletleri gelecek 2.000 yıl boyunca Çin’e birlik ve bera-
berlik getirirken; Hindistan, tüm alt kıta boyunca nadiren kontrol 
sağlayabilen imparatorluk devletleri tarafından sadece aralıklı olarak 
yönetilmişti. Geleneksel olarak kendini Roma’nın gerçek vârisi olarak 
gören Rus İmparatorluğu, 1917 Devrimi sonrasında yıkıldı ve yerine 
Sovyetler Birliği kuruldu. Bir imparatorluğun birçok ayırt edici jeo-
politik karakteristiğine sahip olan bu devlet, başlıca siyasi hedefi ulus 
devletler kurmak olan bir dünyaya pek uymadı.6 1990’ların başındaki 
dağılmanın ardından bütünü oluşturan parçalar, kendi başlarına ulus 
devletler olma özgürlüğüne kavuştular. En büyük ardıl devlet olan 
Rusya Federasyonu, devasa ölçekte olsa da ulus olmanın birçok özelli-

* Yazar imparatorluk olgusunun Roma’dan neşet ettiği argümanını desteklemek için, 
Roma İmparatorluğu’nu ifade ederken kökenini Latince imperare kelimesinden alan ve 
aynı zamanda emretme, buyurma yetkisi anlamına gelen Imperium terimini kullanmış-
tır. (Ç.N.)
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ğine sahiptir. Fakat Federasyon, Rus olarak adlandırılmasına rağmen, 
tam olarak bağımsız bir statü elde etmeyi hedefleyen Rus olmayan 
bazı halkları da barındırmaktadır. Bu gerçek, sözde ulusal olarak ad-
landırılan Rusya Federasyonu’nun hâlâ bir imparatorluğun izlerini 
taşımaya devam ettiğini açığa vurur. 

Üçüncü önemli devlet kategorisi, bu kitabın öncelikli ilgi alanı-
na giren kent devletleridir. Bu kategori, aynı zamanda kendileri de 
birer devlet olan ve dolayısıyla ya tam bağımsız ya da işlerinin yürü-
tülmesinde yüksek ölçüde bir otonomiye sahip olan kentlerden oluş-
maktadır. Kent devletleri geçmiş bazı dönemlerde dünyanın birçok 
bölgesinde norm haline gelmiştir, ancak bugün ulus devlet çağında, 
kent devletlerinin sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Ayrıca günü-
müz kent devletleri artık dünyanın hiçbir yerinde herhangi bir şekil-
de norm oluşturmaktan da oldukça uzaktır. Dünya siyasi haritası 
üzerine serpilmiş az sayıda kent devleti kalmıştır. Bunlar, yıldızları-
nın parladığı dönemlerin oldukça farklı jeopolitik şartlarını yansıt-
mayı sürdürmeleri için hayatta kalmalarına müsaade edilen birkaç 

1 - Avrupa ve Akdeniz’deki kent devletlerinin gruplaşması
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kent devletidir. Varlıklarını jeopolitik bir tasarımdan ziyade tesadüf-
lere borçlu olan Monte Carlo, Andorra, Liechtenstein ve San Mari-
no, yalnızca birkaç yüzyıl önce gerçek anlamda yüzlerce kent devle-
tine ev sahipliği yapan Avrupa’da kurulmuş birer politik hilkat gari-
beleridir. Hayatta kalmaya devam etmelerini tarihî faktörler, hane-
danlık ilişkileri ve etraflarında bulunan güçlü devletlerin rekabetine 
borçludurlar. Bu kent devletlerinden alışılmışın dışında biraz daha 
büyük olan Lüksemburg ve Arnavutluk gibi ülkeler ise bağımsızlık-
larını, kendi adlarına gösterdikleri herhangi bir özgürlük iradesin-
den çok, büyük güçlerin son zamanlardaki rekabetlerine borçludur.  

Kent devleti, imparatorluk dönemi sonrasında, Avrupa’daki du-
rumunun aksine, dünyanın diğer bölgelerinde küçük bir uyanış ya-
şamıştır. Bu tür devletlerin dikkate değer örnekleri modern Güney-
doğu Asya’nın gelişiminde önemli bir rol oynayan Singapur ve Hong 
Kong’dur. Bu iki ada devleti, kent devletlerinin statüsünde var olabi-
lecek farklılıklar göstermektedir. Bunlar, hiçbir kısıtlama olmaksızın 
tamamen egemen devletlerden, daha büyük devletler içerisinde geniş 
bir otonomiye sahip olanlarına kadar değişmektedir. Emperyal kö-
kenleri benzer olmakla birlikte; Singapur bugün tam olarak bağım-
sız bir devletken Hong Kong, içişlerinde büyük ölçüde otonomiye 
sahip olsa da hiçbir zaman gerçek anlamda egemenliğe sahip mutlak 
bir bağımsızlığa kavuşamamıştır. 

Bir şehrin siyasi statüsü zamanla değişebilir ve bağımsızlığının 
derecesi yeni şartlara göre artabilir veya azalabilir. Nitekim Kuzey 
Alman kentleri olan Hamburg, Bremen ve Lübeck Kutsal Roma im-
paratorlarından tedricen büyük ölçüde bağımsızlık statüsü elde ede-
bilmişti; öyle ki, bilhassa Lübeck, 14. yüzyılın sonuna doğru nere-
deyse tam bağımsızlığını elde etmiş egemen bir kent olarak görüle-
biliyordu. 19. yüzyılın sonlarında İkinci Alman İmparatorluğu ku-
rulduğunda, bu üç kent önceki dönemlerden bakiye kalan otonomi-
lerinin önemli bir kısmını hâlâ muhafaza ediyordu ve bunlara impa-
ratorluk içerisinde özgür kent statüsü verilmişti. Fakat 20. yüzyılın 
başlarında bu kentlerin bağımsızlıkları tırpanlandı ve 1930’lara doğ-
ru eski bağımsızlıklarının hatırasından başka hiçbir şey kalmadı. Av-
rupa’nın diğer ucunda Venedik, kuruluşundan beri tam bir egemen 
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devlet olmuş ve 1.000 yıldan uzun bir süre bu konumunu muhafaza 
etmişti. Sonunda, Venedik’in bağımsızlığına 18. yüzyılın sonlarında 
Napoléon tarafından son verildi ve bir zamanların mağrur kent dev-
leti, antik çağlardan beri Avrupa’nın tanıdığı en büyük imparatorluk 
tarafından yutulmuş oldu.  

Bu kitapta kullanılan egemenlik terimi değişken bir nitelik ola-
rak dikkate alınmalıdır. Bunu herhangi bir kesinlikle saptamak genel-
likle zordur, ancak bir ulus devletin ya da imparatorluğun her zaman 
sıkı bir parçası olmuş bir kentle kent devleti olarak bağımsız bir varlı-
ğa sahip olan şehir arasındaki fark aşikârdır. Birmingham gibi büyük 
bir İngiliz şehri, tüm endüstriyel ve ticari önemine rağmen, bir impa-
ratorluğa veya ulus devletine bağlı kent statüsü öngören birinci kate-
gori dışına hiçbir zaman çıkmamış ve bu şehrin kentsel övüncü Birle-
şik Krallık dahilinde klasik bir belediye statüsüne sahip olmakla sı-
nırlı kalmıştır. Diğer yandan, Birmingham’ın İtalya’daki kardeş şehri 
Milano uzun dönem egemen bir devlet olmuştur ve hâlâ eski bağım-
sız varlığının çoğu hatırasını muhafaza etmekle gurur duymaktadır. 
Benzer şekilde, Birmingham’ın Almanya’daki kardeş şehri Frankfurt 
da yüzyıllar boyunca özgür bir imparatorluk şehri olarak kendi içişle-
rinde yüksek bir otonomiye sahip olmuştur. Egemen bir Birmingham 
fikri, yurttaşlarının çoğuna fantastik gelse ya da en ihtiraslı kent yö-
neticilerinin dahi aklına gelmese bile; Milano şehrinde, ulus devlet 
sonrası Avrupa bağlamında, İtalyan devletinden çok daha fazla özgür-
lük talep eden pek çok kişi bulunmaktadır. 

Siyasi haritada bu üç temel devlet kategorisi açık bir biçimde 
tespit edilebilirken, bunların tamamının ötesine geçecek dördüncü 
bir kategori de fark edilebilir. Bu kategori, belli şartlarda bir devlet 
olmanın gereklerini bizzat yerine getirebilen çok sayıda devletin bir 
araya gelerek bir grup oluşturmasıyla meydana gelir. Bu tür bir 
gruplaşma hem devletlerin kendi aralarındaki ilişkilerini hem de di-
ğer devletlerle olan münasebetlerini düzenlemek için tesis edilebilir. 
Dolayısıyla gruplaşmanın maksadı, devletlerarası sorunları çözmek 
veya grubu harici tehlikelere karşı korumak olabilir. Grup sorumlu-
luk alanını genişletebilir ve bu iki maksadının tamamına hizmet ede-
cek şekilde faaliyet göstermeyi hedefleyebilir. Antik Yunan kent dev-
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letlerinin gruplaşmaları ikinci kategoridedir ve bunlar hem iç hem 
de dış sorunlarla meşgul olmuştur. Söz konusu gruplaşmalar sınırlı 
bir katma değer sağlamış; ancak devletlerarası ilişkileri düzenlemeye 
kıyasla, Yunanları harici tehditlerden koruma konusunda daha fazla 
başarı göstermiştir. Bunlar bildiğimiz anlamda yeni “devlet”lerin 
oluşumuna kesinlikle yol açmamışlardır. Yunan kent devletleri ba-
ğımsızlıklarının üzerine o kadar titremişlerdir ki bağımsızlıklarının 
bu yolla erozyona uğramasına engel olamamışlardır. 

Bu kategorideki devletlerarası gruplaşmalar, daha sonraki za-
manlarda etkileri açısından çok fazla değişkenlik göstermişlerdir. 
Bunlar, belli maksatları olan ve sadece belirli tehditlere karşı müca-
deleyi hedefleyen ittifaklardan, daha geniş sorumluluk alanına sahip 
ve daha kalıcı gruplaşmalara kadar çeşitlilik arz etmiştir. Gruplaş-
maların daha kapsayıcı olanları, modern dünyada federasyon veya 
konfederasyon olarak bilinmektedir. Latincede foedus’un içerdiği lig, 
küme gibi kısıtlı anlamlara rağmen, bu tür gruplaşmalar başlangıç-
tan itibaren birer devlet oluşumları olarak görülmüştür. Bu tür fede-
ral devletlerin tarihsel eğilimi, merkezî hükümetin daha fazla güç 
elde etmesi ve bunu yaparak federasyonu oluşturan parçaların hare-
ket özgürlüğünü ve egemenliğini kısıtlaması olmuştur. Böyle bir fe-
derasyon tipinin ilk modern örneği, 18. yüzyılın sonlarındaki idea-
lizm ve rasyonalizm akımlarının yarattığı iklimde hayat bulan Ame-
rika Birleşik Devletleri’dir. Amerika Birleşik Devletleri daha sonraki 
yüzyılda kendisini oluşturan eyaletlerden bazılarının birliği dağıtma 
ve onun yerine daha gevşek bir “konfederasyon” kurma girişimlerine 
şahit olmuştu. Bu durumda eyaletler egemenliklerini koruyacak ve 
federal hükümetin yetkileri ciddi şekilde sınırlanmış olacaktı. Esaslı 
bir değişim girişiminin başarısızlığının ardından, federal hükümet, 
birliğe üye devletlerin bağımsızlıklarına yavaş yavaş kısıtlama koya-
bilmişti. Başlangıçta gevşek olan bu gruplaşma, zamanla içerisinden 
yeni bir devlet doğabilecek derecede güçlü bir konuma gelmiştir. 
Mevcut sözleşmeye göre, Amerikan federal devletiyle Avustralya, 
Kanada gibi benzer çizgilerde örgütlenen diğerleri, her ne kadar eya-
let tipolojisinde bu kategoriye kolayca uymasalar da “ulus” olarak 
adlandırılmaktadır. 
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