
Ulus Devlet ve Yurttaşlık 

Toprağa bağımlı bir şekilde ve kendine benzeyen insanların paylaştığı belirli ritüeller 

çerçevesinde küçük dünyasında yaşayan feodal insan dış dünyadan gelebilecek her türlü tehlikeye 

karşı efendisinin kanatları altına sığınmış ve ona ait olmuştu. Birbirinden bağımsız birçok mikro 

dünyadan oluşan feodal yaşam bu nedenle ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan oldukça sığ ve süreğen 

kalmıştı. Ancak Rönesans ve Aydınlanma Çağı ile feodal bağlarından kurtulan insan kendine yeni bir 

aidiyet arama serüvenine girişmiştir. Daha önceden ürettiğinin büyük bir kısmını himayesi karşılığı 

efendisine vermekten imtina etmeyen ortaçağ insanı,  oluşumunda kendisinin payının oldukça fazla 

olduğu bu yeni dünyada efendisini başında istememeye başlamıştır.  

Ortaçağda devlet sınırlarının boyutları, feodal beylerin sahip olduğu fief’in yüzölçümü 

kadardır. Özgürleşerek köyünden kasabasından çıkan insanlar bir araya geldikleri kentlerde feodal 

yaşama nazaran oldukça ayrıntılı ve gelişmiş bir toplumsal işbölümü mekanizması oluşturmuş ve 

geçmişin tüm genel geçer kurallarını değiştirmeye başlamıştır. Yeni ekonomik örgütlenmeler insanın 

coğrafi ve sosyal sınırlarını genişletirken, artan zenginlikle palazlanan yeni toplumsal sınıflar da 

yerleşik iktidara meydan okumaya başlamıştır. Teknoloji alanındaki gelişmelerin deniz ve kara 

ulaşımında gösterdiği yenilikler sayesinde hem yeni ve bakir toprakların keşfiyle hem de ticaretin 

dünya genelinde daha hızlı ve daha efektif hale gelmesiyle ortaya çıkan yeni zenginlikten pay almak 

için tüm monarşiler birbiriyle amansız bir yarış içine girmiştir. Devasa ekonomik güç başta İngiltere 

olmak üzere Avrupa’daki birçok devleti ve Amerika’daki kolonileri oldukça zenginleştirmiştir. 

Ekonomik anlamda güçlenen monarşiler de bu çarkın dönüş hızının artarak devam etmesi için bu 

faaliyetlerden kazandıklarının bir bölümünü de askeri yapılanmalara aktarmaya başlamışlardır. Krallar 

da, askeri kaynak açısından vassallarından bağımsızlık kazandıkça köylüler gibi feodal bağlarından 

kurtulmaya başlamıştır. Feodalizm genellikle, herhangi bir düzeyde iktidarı elinde tutanların çok 

sayıdaki daha alt iktidar sahipleri tarafından kontrol edilen kaynakları (silahlı kuvvetler dahil) seferber 

etme kapasitelerine bağımlı olduğu, kişisel sadakat bağları üzerine kurulmuş, piramit biçimli bir sosyal 

yapı olarak yorumlanmıştır. Feodal çağda krallar bu piramidin en tepesinde olmakla birlikte ekonomik 

ve askeri kaynakları dolaylı yollardan elde ettikleri için iktidarları hiçbir zaman mutlak bir hale 

gelememiştir. Kralların mutlak iktidarı, kendi ordularını kurmaya ve mali kaynakları kendi bürokratik 

aygıtları aracılığıyla elde etmeye başlamaları ile koşut bir zamana denk gelmektedir.  

Ticaret burjuvazisi ile kralların birlikteliğinden doğan bu yeni güç, dışa yönelik daha saldırgan 

olan merkantilist ekonomik anlayışın tüm Avrupa genelinde yaygınlaşmasına neden olmuştur. Pre-

kapitalist bir ekonomik örgütlenme modeli olan merkantilizm Avrupa genelinde savaşların artmasına 

neden olsa da savaşan ülkeler içinde birlik ve beraberliği pekiştirerek ulus hissiyatının oluşmasına 

yardımcı olmuştur. Bu duyguların kökeni etnik ya da dil ortaklığında değil, devletin ortak bir düşmana 

karşı dövüşmek için farklı sınıf ve tabakaları harekete geçirmesindendir. Hillay Zmora modern 



devletin oluşumunu özellikle İngiliz ve Fransızlar arasında süregiden savaşlara ve bu savaşların 

maliyetini karşılamak için doğan vergi ihtiyacına bağlamaktadır. Savaşın zorlayıcı baskısı da devlet 

aygıtının icadını ya da gelişmesini ve ordu mekanizmasının işleyebilmesi için gerekli olan insan 

kaynağının arttırılmasına yol açmıştır. Bu şişirilmiş bürokrasi de bir masraf oluşturarak daha çok 

vergilendirme gereği ve yeni ekonomik kaynakların geliştirilmesi gibi ekonomik baskılar 

oluşturmuştur. Yeni ekonomik baskılarla mali kaynakların çoğalması, merkezileşmiş bürokrasilerin 

gelişmesini hızlandırmıştır. Böylelikle taşra kurumları daha fazla tacın iradesine bağlanmış, yerel 

yönetimler kraliyet yönetimi altına girmiş, vergi toplamada yenilikler yapılmış, ordu genişlemiş ve 

yeniden organize edilmiş ve bürokrasi de monarşinin temsilcisi olarak tüm krallıkta hüküm sürecek 

şekilde büyüyerek güçlenmiştir. Başarılı devletler için, kaynak toplama süreci daha büyük bir devlet 

aygıtı gerektirir; daha büyük devlet aygıtı, daha fazla kaynak gerektirir ve böylece daha fazla vergi 

geliri ve böyle devam eder. Bu bir kısır döngü oluşturarak, sınırları daha belirgin devletler içinde 

egemen ve mutlakıyetçi krallıkların Avrupa siyasi sahnesinde yer almasına yol açmıştır.  Ortaya çıkan 

savaşların sonunda dünyadaki ilk uluslararası kongre olarak düşünülebilecek olan Westphalia 

Antlaşması (1648) sonucu egemenlik sınırları belirlenen krallıklar ile günümüz modern devletin de 

temelleri atılmıştır. Ancak bu modern devlet ulus-devlet hüviyetine kavuşmadan önce ‘milli’ devlet 

aşamasından geçmiştir. Charles Tilly’in siyaset sosyolojisine kazandırdığı ulus-devlet ve milli devlet 

ayrımını Nur Vergin şöyle açıklar: 

Avrupa’da Rönesans sonrasında kurulan tüm devletler, mutlakiyetçi monarşiler, birer 

‘milli’ devlet olarak kurula gelmişlerdir. 1648 Westphalia Antlaşması bu fiili durumu tescil 

etmek suretiyle ‘modern’ dediğimiz ‘milli’ devleti kodifiye etmiştir. Fransa tahtıyla 

İngiltere tahtını karşı karşıya getiren ve Yüz Yıl savaşlarına yol açan ihtilaflar oluşum 

halinde olan yeni devlet biçiminin belirgin bir işaretidir…Hukuksal anlamda millet 

olmakla, sosyolojik bir olgu olarak millet olmak birbirine karıştırılmamalıdır… Milli devlet 

Machiavel fikirlerin oluşması ‘anından’ itibaren ortaya çıkmışsa, ‘ulus-devlet’ de Fransız 

devriminin ilkelerinin yayılması ‘anından’ itibaren kurulmaya başlamıştır (Vergin, 2007: 

203). 

Ticaret burjuvazisinin önderliğinde İspanya, Fransa ve İngiltere’de şekillenmeye başlayan 

milli devlet, ulus-devletin habercisi olarak ortaya çıkmaktadır. İnsanların ortak idealler uğruna bir 

araya geldiği bu devletler feodal çağın da sonunu hazırlamıştır. 

Ulus-Devletin Temel Dinamikleri 

Ulus-devletin kurumsal olarak inşası, bir devlet sınırları içindeki ekonomik ajanlar ve iktidarın 

ortak çıkarları doğrultusunda hareket etmesiyle başlamıştır. Ortak çıkarlarını bir dünya sistemi haline 

gelen kapitalizm doğrultusunda hayata geçirmek isteyen birçok devlet egemen ve bağımsız birer güç 

olarak kendilerini ortaya koymaya çalışmışlardır. Kapitalist devlet, kendi sınırları içinde siyasal ve 

askeri bir güç tekelini elinde tutmaktadır. Bu siyasal güç, ulus-devletlerin ilk halkası olarak 

yorumlanabilecek olan Hollanda (Felemenk Ayaklanması), İngiltere (Şanlı Devrim), ABD 

(Bağımsızlık Savaşı) ve Fransa (Fransız Devrimi) gibi ülkelerde tabandan gelen devrimci bir hareketle 



sağlanmıştır. Tüm bu devrimci hareketler bu ülkelerde ulusal birliğin oluşmasında ve siyasi bir güç 

olarak monarşilerin zayıflamasında etkin rol oynamışlardır. Ancak bu ülkeleri yaklaşık bir yüzyıl 

geriden takip eden Almanya ve İtalya gibi ülkelerde siyasi güç ise burjuvaların önderliğindeki halkın 

içinden değil devlet organizmasını oluşturan askeri ve bürokratik yapıdan filizlenmiştir. Ulus 

devletlerin oluşumundaki bu farklılıklar nedeniyle her ülkede farklı bir devlet algısı ve ulus anlayışı 

ortaya çıkmıştır. Ulus-devletlerin kendi aralarında görülen bu farklılıkları, kendilerine tabi olan ve 

ulusu oluşturan yurttaşları ile olan ilişkilerine de yansımaktadır. ABD, İngiltere ve Fransa’da daha 

özgürlükçü bir devlet ve soyut ve dinamik bir ulus anlayışı mevcutken Almanya ve İtalya’da otoriter 

bir devlet ve homojen ve katı bir ulus anlayışı baskındır (Wallerstein ve Giddens gibi dünya sistemi 

kuramcıları ise yalnızca ekonomik etkene bağlı kalarak dünya genelindeki ülkeler arasındaki 

eşitsizlikleri açıklarken, devletin yönetim anlayışı ve yurttaşların hak ve sorumlulukları gibi ulus 

devletlerde görülen farklılıkları yorumlamaktan geri durmuşlardır).  

 Elbette ticaretle başlayıp ardından sanayi üretimiyle güçlenen kapitalizm, ulus-devletin 

egemen bir güç olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır; ancak kapitalizm, ulus-devletin sınırlarının ve 

egemenlik alanının belirlenmesinde tek belirleyici etken olmamıştır. Avrupa’nın şehirler sistemi 

sermaye yoğunlaşmasında yaşanan ilişkilerin değişimini temsil ederken, devletler sistemi zorun (zor 

kullanmanın) yoğunlaşmasında yaşanan ilişkilerin değişimini göstermektedir. Kapitalistler sermayenin 

gücü ile hareket ederken, devletler ise sermayenin de ötesinde bölgesel bir askeri gücün desteğine 

ihtiyaç duymaktadır. Fransa ve İngiltere arasında başlayan rekabet, militarizmi körükleyerek milli 

devlet olması sürecine katkıda bulunmuştur.. Fakat bu durum birbirine alternatif iktidar stratejileri 

değildir, aksine nüfus/toprak veya ödeme araçları üzerinde denetimi kazanma söz konusu olduğu 

sürece aynı amaca doğru yönelmiş bulunan devlet kurma ve savaş yapma süreçleri içinde sermayenin 

ve zorun değişik bileşimlerini temsil etmektedir. Bu bileşimler ülkeden ülkeye farklılıklar gösterirken, 

devlet ve yurttaş ilişkilerinde de temel belirleyenlerden biri olmuştur. Prusya, Polonya ve Macaristan 

gibi kapitalizmin gelişmediği ve tarım ekonomisinin hâkim olduğu ülkeler zor-yoğun ülkelere örnek 

olarak verilebilirken; askeri kuvvetlerini kiralayarak veya satın alarak kalıcı devlet yapıları kurmaktan 

sakınan Hollanda Cumhuriyeti de sermaye-yoğun ülkelerden biridir. Bir taraf olabildiğince yerleşik ve 

savaşçı iken diğer taraf ise bir devlet sisteminden çok bir şirket yapısını andırmaktadır. Ancak her iki 

ülke yapısı da tarih sahnesinde kayda değer bir başarı gösterememiştir. Bu durum da hem sermayenin 

hem de zorun birbirine olan bağımlılığını ve ihtiyacını göstermektedir. Fransa ve İngiltere’nin izlediği 

sermayeleşmiş zor yapılanma ise bir ara modeldir, sermaye ve zor’u ellerinde tutanlar görece eşitlikçi 

ilişki kurmuşlardır. Sermayenin ve zorun bu izdivacından ulus-devlet doğmuştur.  

Wallerstein ve diğer dünya sistemi kuramcılarının öne sürdüğü şekilde ekonominin 

belirleyiciliği şehir devletlerin -Venedik, Floransa Amsterdam gibi-  kurulmasında ve gelişmesinde 

yeterli bir açıklama sağlarken Monarşiler ile yükselişe geçen milli devletlerin ve ardından gelişen ulus-

devletlerin oluşumunu açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu bölümün başında da belirtildiği gibi 



küçük ve sınırlı bir feodal toplumun yaşamı ile bilim ve teknolojinin gelişmesiyle küçülen bir 

dünyadaki toplumun yaşayışı arasında oldukça büyük farklılıklar mevcuttur. Tüm toplumlarda, günlük 

etkinliğin büyük bir çoğunluğu bireylerin zaman-mekân içindeki belirli ‘istasyonlar’ arasında yer 

değiştirdikleri alışkanlığa dayalı pratiklerden oluşmaktadır. İnsanoğlunun, önce denizde başlayıp 

ardından İngiltere’de buharlı trenin icadıyla karada da devam ettirerek dünyayı bir örümcek misali, 

ağlarıyla sarmaya başlamasıyla zaman ve alan boyutunda bir kırılma meydana gelmiştir. Modern 

taşımacılık biçimlerinden etkilenen zamansal-alansal yakınlaşma, açıkça dünya toplumu 

bütünleşmesini betimlemenin tek yoludur. Ortaçağda ise, zaman-alan boyutunda hareketli olanlar 

yalnızca hanedanlıkları temsil eden feodal egemenlerken, halk küçük köylere sıkışıp kalmıştır. 

Yönetici seçkinler, hiçbir çekingenlik ya da güçlük hissetmeden kıtanın bir ucundan diğerine yolculuk 

yapma ve yönetimi üzerlerine alma yetkileri ile birbiri üzerine binmiş bu siyasal egemenlik alanları 

boyunca oldukça hareketli olmuşlardır. Bu durum ortaçağdaki köylülerin ağıllarda yaşayan çitlik 

hayvanları kadar hareketsiz ve güçsüz olduklarını gösterirken, feodal beylerin de ellerinde tanrının 

asası ve yanlarında üç beş köpekle bir çoban kadar rahat olduğuna işaret etmektedir. Ancak 

kapitalizmin gelişmesi ve ardından da Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesiyle, metalaşmanın ve 

dolayısıyla ticaretin hacminin büyümesi insanların ufkunu genişletmiş ve toplumsal ilişkilerin 

boyutlarını olabildiğince arttırmıştır. Ortaya çıkan bu değişim sonucunda toplum kendini yeniden inşa 

etmiştir.  

Sermayeyle güçlenen burjuva sınıfı ile zoru temsil eden egemen güçler arasında, çekişme ve 

çatışmalar yaşanmakla beraber çoğunlukla karşılıklı işbirliğine dayanan ilişki temelinde kurulan ulus-

devletler modern çağın egemen gücü olarak ortaya çıkmıştır. Ancak kapitalizmle ve Sanayi Devrimi 

ile durmadan büyüyen sermayenin hangi kriterlere göre ulus-devlet sınırlarını belirlediğini açıklamak 

için dünya sistemi kuramcılarının yaptığı gibi yalnızca ekonomik belirleyiciliğe bağlı kalarak, sosyal 

ve kültürel faktörlerin gözden kaçırılmaması gerekmektedir. Genellikle tarımsal faaliyetle haşır neşir 

oldukları köylerinden çıkarak kasabalara ve daha da büyük kentlere dolup taşan insanlar, değişen 

üretim ilişkileri doğrultusunda ortaya çıkan ekonomik etkinlikte, sadece kapitalist sistemin kendilerine 

biçtiği işçi rolü ile yetinmemişlerdir. Aslında sanayi devrimi ile daha da keskinleşen bu kimlik birçok 

ulus-devlet yapısında kapitalist sisteme karşı büyük isyanlara ve sonucunda çatışmalara yol açtığı için 

kapitalizm tarafından da desteklenmemiştir. Devlet oluşumunda sermayenin ve territoryal açıdan 

toprağın temsil ettiği geleneksel güçlerin birlikteliğinin önemi olduğu kadar bu birliktelikten doğan 

ulusun kimliği de oldukça belirleyici bir unsur olmuştur. Mutlakiyetçi devletlerin, İngiltere örneğinde 

olduğu gibi barışçıl bir şekilde, ABD ve Fransa’da olduğu gibi devrimci dinamiklerle yerlerini 

toplumun yeni güçlerine teslim ederek sonlanmasıyla, aslında ulus-devlet tarih sahnesinde yerini 

almaya başlamıştır. Ulusun kimliği devlet ve yurttaşlar arası ilişkilerde bir temel oluştururken, ulusun 

oluşum süreci ve dinamiklerinde yaşanan farklılıklar da yurttaşlık tipolojisinde ve devlet yönetiminde 

ülkeden ülkeye değişiklikler görülmesine neden olmuştur.  



Barrington Moore, Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri adlı eserinde 

yirminci yüzyılda bazı devletlerin şu veya bu biçimde otoriter yönetimlere sahipken bazılarının niçin 

temsili sistemlerini az veya çok sürdürebildiğini açıklamaya çalışmıştır. Bu kitabında, modern çağ ile 

ortaya çıkan başta İngiltere ve Fransa gibi ulus-devletler olmak üzere Çin ve SSCB gibi komünist 

devletlerin oluşumunda toplumsal dinamiklerin belirleyiciliği üstünde durarak sosyal ilişkilerin ve 

kültürün devlet oluşumundaki etkilerini açıklamaktadır. Kendisinin de ifade ettiği gibi toprak sahibi 

yukarı sınıflarla köylülerin, kapitalist demokrasi ile sonuçlanan burjuva devrimlerinde, faşizmle 

sonuçlanan başarısız burjuva devrimlerinde ve komünizmle sonuçlanan köylü devrimlerinde 

oynadıkları rolü ortaya koymaya çalışmıştır. Köylüler, burjuvalar ve toprak aristokrasisi arasında 

sacayağına benzer bir denge üzerine kurulan modern devletlerde, herhangi bir ayağın tarihsel 

süreçlerce belirlenmiş ve ontolojik olarak uzunluğu veya kısalığı ya da herhangi bir sacayağında 

ve/veya ikisinde aralarındaki çatışmalar sonucu şiddet ve zor yoluyla görülen kırılmalar, toplumun ve 

devletin tüm ilişkilerini derinden etkilemiştir. Bu nedenle toplumsal dinamikler arasındaki işbirlikleri 

ve/veya çatışmalar farklı devlet yapılarını ve bu devlete tabi olan farklı yurttaş tiplerini meydana 

getirmiştir.  

İngiltere’de kapitalist anlayışın çıkış noktası küçük toprakların birleştirilerek devasa 

endüstriyel tarım alanlarının oluşmasına yol açan çitleme hareketi nedeniyle ticari olduğu kadar 

tarımsaldır. Ancak İngiltere’nin aksine başta Fransa olmak üzere kapitalist hareket, ticari ve sanayi 

alanında gerçekleştirildikten onlarca yıl sonra tarımsal alana kaydırılmaya çalışılmıştır. Fransa’da, 

İngiltere’deki gibi ticari tarıma yönelen toprak sahibi bir üst sınıf yerine, daha çok köylülerin sırtına 

yüklenen yükümlülükler yoluyla onlardan koparabildikleriyle yaşayan bir soylulukla karşılaşılır ve 

Fransa’da köylü mülkiyeti İngiltere’deki gibi kaybolacağı yerde hem devrim öncesi hem de devrim 

sonrasında daha da sağlamlaşmıştır. Çitlemeyle başlayan büyük temizlik İngiltere’yi Avrupa’daki 

diğer birçok ulusun belkemiğini oluşturan köylülerden yoksun bırakarak toplumsal dayanışmayı, ilkel 

demokrasiyi ve doğal olarak köylü tabanlı bir toplumdan büyüyen ulusal bilinç şeklini burada ortadan 

kaldırmıştır. İngiltere ve Fransa’daki bu farklılıklar milli devlet oluşumundan ulus-devlet oluşumuna 

geçerken yaşadıkları tecrübenin de farklı olmasına yol açmıştır. İngiltere’de ekonomik etkinlik 

toplumsal sınıflar arasında parlamenter sisteme akseden bir denge kurarak daha uzlaşmacı bir siyasi 

yapı oluşurken; Fransa’da toprağını elinden bırakmayan köylülerin, toplumsal eşitsizliklere isyan 

ederek başlattığı devrimci bir siyasi anlayış egemendir.  

Ulus-Devletin Kurumsal Dinamikleri 

Sermaye, sanayi devrimi ve gelişen kapitalist sistemin verdiği güçle burjuvaların önderliğinde, 

aristokratlara ve krala karşı özerkliklerini kazanırken zoru temsil eden devlet organizması da yeni 

oluşmaya başlayan askeri ve bürokratik yapı ile geleneksel güçlere meydan okuyabilmiştir. Her iki güç 

odağının birbirini tetikleyen ortaklaşa hareketiyle, mutlakıyetçiliğin sınıflı toplumunun yerine ulus 



temelinde bir araya gelen yeni bir toplum meydana getirmiştir. Bürokratik yapının hem askeri hem de 

idari yönden güçlenerek bir iktidar odağı olmasının tohumları da uzun yıllar durmadan didişip duran 

İngiltere ve Fransa’da atılmıştır. 16.yüzyılın başlarında Avrupa’daki ordular sefer için büyük Lordlar 

tarafından kiralanan paralı askerler ve şehir milislerinden oluşurken haraç ve kişisel kiralar da kraliyet 

geliri içinde önemli bir oran tutmaktadır. Her iki ülke arasındaki savaşlar mali yönden monarşileri 

oldukça zor durumda bırakarak, kesintisiz askeri güç ve aracısız mali kaynak ihtiyacı doğurmuştur. Bu 

durumda hem düzenli orduların kurulmasına hem de devlet otoritesini temsil edecek olan bürokrasinin 

gereksinimine yol açmıştır.  

Aristokratların artan vergi yükleri ve askeri yükümlülüklerini bahane ederek 

gerçekleştirdikleri Fronde ayaklanmasının hemen ardından XIV. Louis’inin L’etat, c’est moi sözüyle 

Fransa’da bürokratik dönüşüm başlamıştır. Aslında bu cümlede geçen estates (zümreler) ile state 

(devlet) kelimesi 17.yüzyıla kadar birbiriyle karıştırılmıştır.  Loius bu cümleyi ifade ederken aslında 

tüm zümreleri temsil eden yegâne güç olduğunu ifade etmek istemiştir. Bunu yapabilmek için de 

aristokratları zayıflatarak kendi askeri gücünün emir komuta zincirine eklemlemiş; ayrıca yerel 

bölgelere kendi bürokratlarını göndererek Fransa’yı merkezi bir devlet haline getirmiştir. Ancak bu 

dönemde Fransız monarşisinden farklı olarak İngiliz tahtı, iradesini kırsal bölgelere dayatmasını 

sağlayabilecek, kendi etkili yönetsel ve hukuksal (adli) düzeneğini kurabilmiş değildir. 

Fransa’da devlet aygıtı merkezi ve tepeden inme bir şekilde oluşurken İngiltere’de yün 

ticaretiyle artan ticari kapitalizmin beslediği yeoman’lar (toprak sahibi soylular ile işçiler arasındaki 

tabaka), girişimci toprak sahipleri ve tüccarlar arasındaki işbirliğinin mutlakıyete karşı verdiği 

parlamenter mücadele sonucu meydana gelmiştir. Yeoman’ların başında bulunduğu çitleme 

hareketinin tarım kapitalizmine yol açarak birçok köylüyü topraksız ve aç bırakmasıyla ortaya çıkan 

toplumsal kargaşalar nedeniyle İngiltere’de de Fransa’dakine benzer bir ayaklanma yaşanmıştır. 

Fransız aristokratları Fronde ayaklanması sonrasında güçlerini tamamen yitirirken İngiltere’de çıkan İç 

Savaş sonunda ise aristokratlar küllerinden yeniden doğmuştur. Mücadele sonrası ortaya çıkan sonuç, 

parlamenter demokrasi ve kapitalizm arasında kurulan, daha tamamlanmış görünmemekle birlikte çok 

görkemli görünen birliğin zaferi olmuştur ancak aristokrasinin temeli artık, soya değil paraya 

dayanmaktadır. Bunun altında yatan neden de başta yeomanlar olmak üzere, en üstteki soylular 

dışındaki dağınık toprak sahibi olan gentry sınıfının burjuva sınıfı ile kurduğu iş ilişkileri ile 

kazandıkları zenginliğin rahatlıkla toplumsal statülere dönüştürülebilmesidir. İngiltere’de de bu 

nedenle bürokrasi, kralın gücünü zayıflatan parlamenter sistem aracılığıyla kurularak daha çok 

kapitalist örgütlenmenin işleyişini kolaylaştırmak için yapılanmıştır. 18.yüzyıl sonlarında daha 

sonradan Almanya haline gelecek olan Prusya ve birçok dağınık kentten oluşan İtalya’da ise ordu ve 

idari yapıdan oluşan bürokrasinin ulus-devlet oluşumundaki payı oldukça büyüktür. Bir gecikmiş ulus 

devlet olarak, Almanya’nın ulusal açıdan bütünleştirilmesinin elindeki en etkili araç ordu olmuştur; 



ordu kendisini devletin ve monarşinin tek koruyucusu olarak görmüştür, sadece yabancı saldırganlara 

karşı değil, ayrıca içerdeki düşmana, sosyal demokratlara, Katoliklere ve liberallere karşı da. Aynı 

şekilde ancak 19.yüzyılın sonlarında siyasi birliğini sağlayarak bir devlet haline gelen İtalya’nın ilk 

bakanlarından biri olan Massimo d’Azeglio’nun ‘İtalya’yı kurduk, şimdi sıra İtalyanları bulmaya 

kaldı’ cümlesi de ulus-devlet oluşumunda uygulanabilir tek bir yöntem ve yolun olmadığını 

göstermektedir. Bu ülkelerdeki toplumsal aktörlerin ulus-devlet oluşumundaki rollerinin ağırlığına 

göre şekillenen ve farklılaşan bir ulus (yani yurttaş) ve devlet algısı oluşmuştur.  

Bürokrasi hem askeri yönden hem de idari yönden ulus-devletlerin omurgasını oluşturmuştur. 

Kapitalizmle ve sanayileşme ile gelişen ilişkilerin belirli bir düzen ve kurallar çerçevesinde 

işleyebilmesi için, aynı zamanda devlet aygıtının verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için ihtiyaç 

duyulan bürokrasi kurumu her ülkenin ana damarı olmuştur. Bürokrasinin geniş ölçüde kapitalist 

düzenin korumacılığındaki gelişimi, toplumun istikrarlı, düzgün, yoğun ve hesaplanabilir bir yönetime 

acil bir gereksinim duymasıyla doğmuştur. Yönetme gücünü eline alan bürokrasi ulus-devlet 

oluşumunda da oldukça önemli görevler üstlenmekten geri kalmamıştır. Giddens’ın belirttiği üzere, 

idari iktidarın harekete geçiricisi olarak malumatların saklanması ve denetimi yoluyla gözetim, ulus 

devletin oluşumundaki otoriter kaynakların yoğunlaşmasının başlıca aracıdır.  

Devlet otoritesinin temsilcisi olan bürokratik aygıtlar ulusu oluşturan devletin yurttaşları ile 

olan ilişkilerinde ortak bir dil ve ritüeller geliştirmek zorunda kalmıştır. Çünkü hem Fransa’da hem de 

İtalya’da ulus-devlet resmi olarak cümle âleme ilan edildiğinde bile Fransızca ve İtalyanca bu 

ülkelerde tam anlamıyla tüm nüfus tarafından bilinmemektedir. Milli devletlerde ve öncesindeki 

feodal çağda ve imparatorluklar çağındaki siyasi organizmalar birbirinden bağımsız ve özerk birçok 

etnik ve dini yapıdan oluştuğu için bürokraside tek bir dil yerine Latince ve Farsça gibi ortak diller 

tercih edilmiştir. Siyasi otoriteyle vergi alıp vermek dışında pek bir teması olmayan bu halkların da 

bürokrasi dilini öğrenme gibi hevesleri olmamıştır. Ancak modern çağla birlikte değişen toplumsal 

ilişkiler devlet ve yurttaşı birçok alanda karşı karşıya getirmeye başlamıştır; bu durum da her iki 

tarafın birlikte hareket etmesini sağlamıştır. Örneğin Fransızca’nın yayılışı kısmen tasarlanmış devlet 

politikasının sonucudur; 1539’da bir fermanla tek resmi dil olmuştur. 1880’lerde de Fransız Devleti, 

eğitim ve askerlik hizmetiyle tüm yurttaşlarını ‘ulusallaştırmaya’ çalışmıştır; Rennes’deki bazı 

okulların, ‘Breton
1
 dilinde konuşmak yasaktır!’ şeklinde yazılı uyarıları astığı söylenir. 

Aynı zamanda bürokrasi ile birlikte gelişen kapitalizmin de modern devlet içinde ulusal 

dillerin hâkimiyetini pekiştirmesinde büyük bir payı bulunmaktadır. Kapitalist girişimciliğin nispeten 

eski biçimlerinden biri olan kitap yayıncılığı, kapitalizmin bütün o durmak bilmeyen pazar arayışını 

yaşamıştır: Pazar başlangıçta okuryazar Avrupa’dır; geniş bir çevreye yayılmış, ama sayıları açısından 

                                                      
1 Kelt grubundaki dört dilden biri. 



dar bir Latince okurları kesiminden oluşan bir pazardır bu. Ancak bu pazarın doygunluğa ulaşmasıyla 

kapitalist girişimciler herkesin Latince öğrenmesini beklemektense püriten bir içgüdüyle halkların 

dilinde basım işine girmeyi akıl etmişlerdir. Luther’in, Tanrı’nın sözlerinin Latince dışında da 

konuşabileceğini göstermesiyle kapitalist basımcılar için pazar payı oldukça artmıştır. Bu sayede de 

1.500 dolaylarında ortaya çıkan yerli ulusal diller, birbirlerinden farklı ulusal edebiyat okulları 

yaratmıştır. Hem yayıncılığın desteklediği ulusal edebiyat hem de bürokrasinin zorladığı ulusal 

iletişim aracı olarak dil, ortak bir kamuoyu yaratılmasında etkili olarak aile ve/veya etnik ve dini 

cemaatler arasına sıkışıp kalmış insanların yaşam alanlarını ve sosyolojik açıdan algı mesafelerini 

genişleterek ulus bilincinin oluşmasında oldukça etkili olmuştur.  

Modern devletin ulus hüviyeti kazandırılmasında bürokrasinin idari kanadının olduğu kadar 

askeri yönünün de oldukça büyük önemi bulunmaktadır. Antik Çağ’daki özellikle Sparta olmak üzere 

Atina ve diğer Yunan kent devletlerinde yurttaş olabilmek için mülkiyetin olduğu kadar asker olarak 

hizmet etmenin de oldukça büyük bir etkisi bulunmaktadır. Devlete etiyle kemiğiyle teslim olan Antik 

yurttaş, ortak düşmanlarına karşı canı pahasına savaşmaktan geri durmamıştır. Antik Çağ’da ortak bir 

devlet içinde yaşayan insanların siyasi arenada seslerinin gürlüğü yalnızca malları mülkleri ile orantılı 

olarak değil savaş alanında gösterdikleri cesaret ve akıttıkları kan doğrultusunda da belirlenmiştir. 

Böylelikle devlet yalnızca iktidarı temsil eden soyut bir kavram olarak görülmemiş insanların 

duygusal bir ilişkiye girdiği bir vatan haline gelmiştir. Ancak yurttaşlık erdeminin bir göstergesi olan 

bu vatan sevgisi feodal toplumda unutulmaya yüz tutmuş ve askerlik ve ordu belirli kesimlerin tekeli 

altına girmiştir. İktidar sahiplerinin tekeline giren askeri güç toplumsal ayrışmaları daha da 

keskinleştirerek soyluluğun ve dolayısıyla aristokrasinin ortaçağ boyunca kemikleşmesine yol 

açmıştır. Böylelikle feodal toplum, askeri yönden birbirine bağımlı birçok hanedanın egemenliği 

altında küçük idari bölümlerden oluşan toplumlardan meydana gelmiştir. Efendisine ait olan toprağı 

ekip biçme hakkından başka bir şeyi olmayan feodal insanın elinde sabandan başka bir silah da 

bulunmadığı için yaşadığı yeri vatan olarak benimsememiştir.  

Feodal köylü, ne vatanı için yaşayabilmektedir insan gibi ne de ölebilmektedir yurttaş gibi. 

Ancak Avrupa’nın ve gelişen ticaretin kontrolünün sağlanabilmesi için merkantilist güdülerle başta 

İngiltere ve Fransa arasında başlayan savaşlarla orduların önemi ve hacmi oldukça artmak zorunda 

kalmıştır. Öncelikle Fransız monarşisi silah taşıma hakkını feodal güçlerden alarak merkezi 

egemenliği sağlamaya çalışmıştır. Soyluluğa dayanan eski tarz askerliği kaldırarak, kraliyet emirlerine 

tamamen itaat eden büyük kalıcı bir ordu meydana getiren askeri reformlara güvenen monarşi bu 

orduyu hem iç siyaset hem de dış siyaset aracı olarak kullanmıştır. Fransız aristokrasisinin askeri 

yönden gücünü kaybederek yerel yönetimlerdeki bürokratik gücünü –vergi toplama ve yargı gibi- 

yitirmesi, aristokrasinin halk önündeki meşruiyetinin sorgulanmaya başlamasına neden olarak devrime 

giden süreci hızlandırmıştır. Benzer bir şekilde Prusya’nın yükselişi de yöneticilerine aşırı büyük 



sürekli bir orduya sahip olma imkânı veren olağanüstü verimlikte bir yönetim makinesinin yaratılması 

yoluyla gerçekleşmiştir. Fransa, Almanya ve İngiltere’de ortaya çıkan bu düzenli ordular için de 

sürekli asker kaynağı ihtiyacı doğurmuştur. Bu sorunu ordunun üst tabakası için uzmanlaşma ile 

çözmeye çalışan devletler normal asker ihtiyacını kendi tebaası arasından dönüşümlü olarak seçmek 

zorunda kalmıştır. Bu durum da insanlar için çoktan unutulmuş olan cesaret ve özveri ile yoğrulanan 

vatan ve millet sevgisi gibi Antik duyguları yeniden uyandırarak ulus-devletin romantik ayağını 

oluşturmuştur. Yurttaşların sorumlulukları çerçevesinde devletle kurdukları bu ilişki, yurttaşın Antik 

Çağ’daki gibi önemini arttırmış ve dolayısıyla yurttaşlık haklarında da olumlu etkileri olmuştur. 

 


