
Fransa Örneği: Devrim ve Tabandan Yükselen Yurttaşlık 

15.yüzyıldan itibaren ticaret ve sanayi faaliyetleri sayesinde dünya genelinde artan ekonomik 

büyüme, devlet yönetiminde rol alan kral ve maiyetindeki aristokratlardan çok bu etkinlikleri 

gerçekleştiren burjuva sınıfını etkilemiştir. Kapitalizmin tetiklediği bu ekonomik büyüme, köylü ve 

işçi sınıfı dâhil toplumun her kesimi tarafından pay edilmiştir.  Kral elde ettiği zenginliğin büyük bir 

kısmını içte aristokratlar karşısında ve dışta da rekabet halinde olduğu ülkelere karşı iktidarını 

sağlamlaştırmasını sağlayan askeri harcamalara aktarırken; burjuvalar ise elde ettikleri sermayenin 

durmadan büyümesi için hem sanayi hem de finans alanında birçok yeni gelişmelere imza atarak 

toplumdaki yerini güvence altına almaya başlamıştır. Kentlere yaptığı yardım karşılığında bu 

kentlerdeki burjuvalardan borç para bulan krallar bu sayede vassallarının askeri yardımına muhtaç 

olmaktan kurtulmuşlardır. Bu şekilde köylülerin, işçilerin ve burjuvaların beslediği krallar merkezi bir 

güç oluşturarak feodal çağda unutulmaya yüz tutmuş olan devleti canlandırırken, ticaret burjuvazisinin 

baş aktörü olduğu merkantilist ekonomik büyüme ve bu sistem sonucunda çıkan ülkeler arası savaşlar 

da bu devletlerin milli bir kimlik kazanmasına yol açmıştır.  

Bu süreçte İngiltere ve Fransa arasında onlarca yıldır süregiden bilek güreşi Avrupa kıtasını da 

aşarak Amerika’daki kolonilere kadar sıçramıştır. Fransızların daha önceden İngilizlere karşı 

kontrolünü ve hegemonyasını kaybettikleri Amerikan kolonilerini İngiltere aleyhine kışkırtarak 

Amerikan Devrimi’nin gerçekleşmesini sağlaması Fransa’yı birçok açıdan etkilemiştir. Öncelikle bu 

süreçte Amerika’daki kolonilere sağladığı askeri ve parasal destek daha önceki savaşların faturalarıyla 

ortaya çıkmış olan mali krizi felakete sürüklemiştir. Ağır borçların altından kalkamayan Fransız 

Krallığı, bankerlerin kendisine ödünç para vermeyi reddetmeleri üzerine de tam anlamıyla iflasa doğru 

gitmeye başlamıştır. Amerikadaki devrim sonunda, kolonilerin bir araya gelerek hazırladıkları ortak 

anayasa ile bağımsız bir devlet kurulurken; Fransa ise tam anlamıyla kendini kaynayan bir kazanın 

içinde bulmuştur. Hemen ardından Fransa’da da patlak veren halk isyanları yeni bir çağın başlangıcını 

tetiklemiştir. Fransız Devrimi’yle, feodal ayrıcalıklar ortadan kaldırılarak herkesin modern bir yurttaş 

olarak kamusal alanda eşit ağırlık kazandığı yeni bir toplumsal sistemin temelleri atılmıştır. Modern 

yurttaşlığın tüm nitelikleri, Fransız Devrimi deneyiminde billurlaşmıştır: ‘Devrim kısaca hem ulus 

devleti hem de ulusal yurttaşlığın modern kurumunu icat etmiştir’. 

Fransa’yı toplumsal bir patlamanın eşiğine getiren neden yalnızca kamu maliyesinde yaşanan 

ekonomik kriz değildir. Devrim öncesi süreçte Fransa, İngiltere’nin aksine hâlâ bir tarım ülkesi 

konumundadır. Fransızların % 80-85’ini oluşturan köylüler kiliseye, feodal beye ve devlete ödenen 

çeşitli vergilerler nedeniyle çok zor koşullar altında yaşamaktadır. İngiltere’de ise demokrasinin 

gelişmesini belirleyen en önemli etmenler arasında, toprak sahibi soyluların ve gentry’nin tahta 

bağımlı olmamaları; bunların biraz da farklı ve güçlü bir ekonomik temele sahip bir kesim olan ticaret 

ve endüstri sınıflarının gelişmesine bir yanıt olarak ticarete yönelik tarımı benimsemeleri; köylü 



sorununun ortadan kalkması olarak düşünülebilir. İngiltere aristokrasisi zaten Şanlı Devrim sonucu 

kapitalist dinamiklerle krala ve halka karşı uzlaşarak parlamento üzerinden ortak bir yönetim anlayışı 

geliştirmiştir. İngiltere’de burjuvalar ve aristokrasi arasında kurulan bu yakın ve dostane ilişkilerin 

İngiliz devletinin yapısında önemli etkileri olmuştur.  Ancak Fransa’da XIV. Louis’nin toplumu 

katmanlara ayırıp bürokrasi üzerinden daha merkezi bir yapılanma kurduğu ancien regime’den beri 

gücünü kaybeden aristokratların krala bağımlılığı artarken tam tersi bir biçimde köylülerin 

aristokratlara bağımlılığı azalmıştır.  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.  

Feodal işlevlerini tamamen yitirmesine rağmen soyluların köylüler üzerindeki vergilerden 

doğan maddi ağırlığı gün geçtikçe artmıştır. Durmadan girdikleri savaşları finanse etmeye çalışan 

krallarla, köylülerin açlıktan ölmemeleri için dua eden papazların aldığı vergiler de hesap edilince bir 

köylünün kazancının yüzde sekseni elinden avucundan kayıp gitmektedir. Köylüler de toprak sahibi 

özgür kişiler olmalarına karşın, hâlâ feodal haklar ve ödentiler altında ezilmeye dayanamayarak 

karşılığında hiçbir şey vermeden kendilerini sömüren soylulara katlanamamaya başlamışlardır. 

Özellikle 1781 ve 1788’de, iktidarın subay olmak için dört kuşak soyluluk şartı öne sürerek ordunun 

üst kademelerine geçebilme yolunu halka kapaması, aristokrat subay kadrosuna karşı ordunun ortak 

(ulusal) bilinç geliştirmesinin başlıca nedenlerinden biri olmuştur. Fransız Devrimi’nin habercisi ve 

sözcüsü de, toplumsal ayrıcalıkları eleştirdiği Üçüncü Tabaka Nedir? adlı yapıtıyla ünlü olan ve bu 

ünü sayesinde üçüncü tabaka adına Etats Généraux’da konuşan, Abbé (Emmanuel Joseph) Sieyès 

adında bir papaz olmuştur. Bu yapıtının ilk sayfasında sorduğu üç sorudan ilki olan Tiers état (üçüncü 

tabaka) nedir sorusu ve verdiği Her şey (yani ulus) yanıtı Fransız Devrimi’nin özünü oluşturmaktadır. 

Her şey olarak adlandırdığı köylülerden, işçilerden ve burjuvalardan oluşan halk, devletin ve iktidarın 

kendisi olacaktır.  

Fikirlerinin temeli Rousseau ve Bodin’e kadar dayanan Sieyès, ulusun temsil ettiği genel 

iradenin egemenliğinde bir devlet tasavvur etmiştir. 28 Ağustos 1789 tarihinde kabul edilen İnsan ve 

Yurttaşlık Hakları Bildirgesi’nin üçüncü maddesinde belirtildiğine göre, devlete anayasasını 

bağışlayan ulustur ve buna karşılık devlet, iktidarını ulustan almaktadır; egemen olan, özgür insanların 

meydana getirdiği ulustur. Fransa’da reform yanlısı bu düşünürler ile kentli halk, ancien regime’in 

ayrıcalıklı tabaka ve loncalarının karşısına ulusu çıkarmış; ulusallık kavramına eleştirel bir boyut 

katarak yepyeni, dinamik bir siyasi anlam vermişlerdir. Ulus, 1614’teki başarısız Etats Généraux 

toplantılarından itibaren giderek yönetici sınıf olma isteğini dile getiren burjuvazinin bu talebinin 

ifadesi, aracı ve simgesi olmuştur. Burjuvazinin bu talebinin dayanağı da E. Gellner’in belirttiği gibi 

kapitalizmin zorladığı iş bölümü ile artan ekonomik ve sosyal hareketlilikten gelmektedir: ‘Bu yeni 

tarz hareketliliğin dolaysız sonucu bir tür eşitlikçiliktir, modern toplum eşitlikçi olduğu için hareketli 



değil, hareketli olduğu için eşitlikçidir’. Kasabalara ve kentlere sığmayan ve hem ticari anlamda hem 

de sanayi üretimi anlamında büyük bir hareketlilik kazanan burjuvalar mahrum oldukları siyasi hakları 

elde edebilme adına iktidarı, genel iradenin tahakkümü altına sokarak halkla paylaşma yoluna 

gitmişlerdir. Bunu yaparken de hareket kabiliyetlerini sınırlayan ayrıcalıkların hâkim olduğu toplumu, 

siyasal bir topluma dönüştürerek ulusu yaratmışlardır.  

Fransızlar, Devrimle birlikte devlet iktidarını burjuvaların önderliğindeki ulusun ellerine 

bırakmışlardır. Devrim öncesinde de hâlihazırda ulusal bir pazara sahip olan Fransızlar, Devrimin 

ardından ulusal bir devlet yapısına kavuşmuşlardır. Ulusal pazarın kökeninde zorunlu olarak 

merkezileştirici bir siyasal iradenin bulunması yeterlidir; bu irade vergisel veya yönetsel yahut askeri 

veyahut da merkantilist olabilir. Daha önceden tebaanın sırtındaki Kralın iradesi Fransa’yı ayakta 

tutarken, artık yurttaşların genel iradesiyle belirlenen yasalar ve kurallar Fransa’nın temelini 

oluşturmaktadır. Fransa’da ulus uzun yıllar İngiltere ile devam eden savaşlar ve merkezi bir yönetim 

anlayışı geliştiren XIV. Louis’den beri mutlakiyetçi kralın şahsında biçimlenmiştir. Ancak Devrimle 

birlikte ulus artık siyasi bir kimlik kazanmıştır.  

Ulusun, özellikle de ulusal iradenin ortaya çıkmasıyla birlikte yurttaş da belirmiştir. 

Başlangıçta bir sitenin sakini olarak tanımlanan yurttaş kavramı, daha sonra ulusla 

bağlantılandırılmadan önce, devlet çerçevesindeki bir toplumsal sözleşmeyle özdeşleştirilmiştir. Antik 

Çağ’da yurttaşın vatanı, yaşadığı siteden ibaret olarak kalmıştır. Hobbes’un yaşadığı çağda ise 

yurttaşlar kralın cisminde şekillenen devletin sözleşmeli personelinden başka bir şey değildir. 

Mutlakıyetçiliğin egemenliğindeki yurttaşlar siyasi ve sosyal haklarından mahrum bırakılmış olarak 

yalnızca devlete karşı yükümlülükleri üzerinden tanımlanmıştır. Ortaçağ’da, taşradaki feodal prens ya 

da kralların iktidarı altındaki tebaadan kesin bir biçimde ayrılan yurttaş sözcüğü yalnızca bir kentin 

sakini anlamı taşırken, giderek sözcüğün dar anlamıyla ‘kentsel’ göndermelerden uzaklaşılmıştır, önce 

tebaa ile eş anlamlı, daha sonra ise onun yerini alacak biçimde kullanılmaya başlamıştır. Leo 

Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla adlı kitabında yurttaşın kent sınırlarını aşarak bir 

devlet sınırlarına kadar nasıl genişlediğini şöyle açıklamaktadır: 

…ortaçağın sonlarına doğru, 15.yüzyıl boyunca bütün bunlar değişti; uluslar oluştu, ulusal 

ayrımlar belirginleşti, ulusal edebiyatlar doğdu, ulusal endüstri kuralları mahalli kuralların 

yerini aldı, ulusal yasalar, ulusal diller, hatta ulusal kiliseler ortaya çıktı. İnsanlar artık 

kendilerini Madrid’in, Kent’in, Burgonya’nın değil, İspanya, İngiltere veya Fransa’nın 

yurttaşı olarak görüyorlardı.  

Fransız Devrimi’yle de yurttaş, sıradan insanların ortak bir payda içinde bir araya gelerek 

toplumsal iktidara el koymalarının bir aracı olan ulusla özdeşlemeye başlamıştır. ‘Halk’ artık küçük 

görülen, aptal yığınlardan, avamdan oluşan bir kitle değil, toplumun işe yarar üyeleri olarak, 

yöneticilerinden, yani parazit din adamları ve soylulardan, haklarını talep eden iyi insanlardan basit, 

zararsız ve çalışan kitleden oluşmaktadır; ulusu meydan getiren halktır ve sadece halkın oluşturduğu 

ulus, devlete ve hükümetine yetki verebilmektedir. Köylüler, işçiler ve burjuvaların ortak bir paydada 



erimesiyle oluşan ulus, herkesi soyut bir zeminde buluşturmak için yurttaşı yeniden keşfetmiştir. 

Ernest Renan’ın da dediği gibi ulus bir ruh, manevi bir ilke, bir beraber yaşama arzusudur.  

Kapitalizmle hareketlenen toplumsal sınıflar, geçmişten gelen ruh ve maneviyatın ve geleceği 

işaret eden barış içinde yaşama arzusunun sınırladığı ortak bir ulus çerçevesinde modern çağın 

devletini ve yurttaşlarını oluşturmuşlardır; Fransız Devrimi’yle de ulusun tüm üyeleri genel iradede 

söz sahibi olarak yeni kurulan Fransa’nın birer yurttaşları haline gelmiştir. Artık Fransa bir kralın 

ülkesi değil ulusun ortak iradesiyle kurduğu bir devlet haline gelmiştir; bu nedenle Fransa dünya 

genelindeki ilk ulus-devlet olarak nitelendirilebilir. Fransızlar, dinsel otoriteyi kamu alanından 

uzaklaştırarak, yerel ve sosyal farklılıkların göz ardı edilerek evrensel bir anlayışla halkın tüm 

üyelerinin genel iradesi altında kaleme alınan bir anayasa hazırlayarak, modern devleti hayata geçiren 

ilk devlet olarak kabul edilebilir. Ancak yurttaşlık hakları çoğu kez her zaman ve her koşulda geçerli 

olarak tanımlanan ve yerine getirebilme yeterliğinde olanlara genel bir yükümlülük getiren ‘doğal 

haklar’ ya da ‘insan hakları’ anlamında evrensel değildir. Yasal yurttaşlık aynı zamanda ülke 

sınırları, genel oy hakkı, genel askerlik yükümlülüğü, yurttaşlığa alma gibi kurum ve uygulamalar 

eşliğinde ülkeden ülkeye değişen bir toplumsal kapanmadır. Siyasi anlamda evrensel bir yönü varken, 

kültürel ve toplumsal anlamda ise ulusal yahut yerel özellikler sergilemektedir. Her toplumun kendi iç 

dinamiklerine ve tarihsel ve toplumsal yapılarına göre şekillenen bir yurttaşlık anlayışı mevcuttur.  

Sosyal ve ekonomik açıdan birbirinden farklı olan köylüsüyle, işçisiyle, burjuvasıyla ulusu 

oluşturan bireylerin yurttaşlar çerçevesinde bir araya gelmelerini mümkün kılan yegâne yer de 

kamusal alan olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kamusal alan ilk olarak Fransız Devrimi süresince 

barikatların kurulup çatışmaların yaşandığı sokaklar olmuştur. Toplumsal taleplerini egemen iktidarın 

saraylarında dile getiremeyen kitleler eşitlik, kardeşlik ve özgürlük sloganlarıyla kendilerinden 

esirgenen siyasal haklarını sokakları parlamentoya çevirerek gerçekleştirdikleri şiddet içeren bir 

plebisit ile kazanmışlardır. Ardından toplumsal barış, tüm ulusun genel iradesinin dile geldiği 

parlamentoda ortaklaşa hazırlanan bir anayasa üzerinde sağlanan toplumsal sözleşme ile inşa 

edilmiştir. 1830’da ‘yurttaş kral’ Louis Philippe (kaçıncı Philippe olduğunun artık bir önemi yok), taç 

giyme yeminini kutsal kitaba değil, anayasaya el basarak yapmıştır ve krallık unvanını, Paris 

başpiskoposu aracılığıyla Tanrı’dan değil, parlamentodan almıştır. Sözleşmeyle yaratılan bu kamusal 

bütünün ya da siyasal bedenin varlığını sürdürmesi de, bireylerin kamusal insanlara (bir başka deyişle, 

yurttaşlara) dönüştürülmesine bağlıdır. Siyaset aracılığıyla kamusal alana giren bireyin yurttaşa 

dönüşmesi Fransız yurttaşlığının temel özelliklerinden biridir. Fransız Devrimi’nin ‘ulusu’, herkesin 

eşitliğine ve halkın egemenliğine dayanan ve siyasi bilince sahip tüm yurttaşlardan meydana gelen bir 

organ şeklinde oluşmuştur.  

Almanya’da Yurttaşlığın Oluşumu 



Almanya’da, bulunduğu coğrafya içindeki birbirinden farklı etnik grupların varlığı ve bu 

topraklardaki 40’a yaklaşan egemen Alman kent devletlerinin de imparatorluk sevdasından bir türlü 

kendilerini kurtaramamış olması ulus ve devlet oluşumunun birbirinden ayrı şekilde ve farklı 

içtihatlarla şekillenmesine yol açmıştır. 19.yüzyılın büyük kısmında Almanya belli bakımlardan 

özellikle de siyasi birlikten yoksun olması ve bilhassa da İngiltere’ye kıyasla sanayi gelişimi düzeyinin 

düşük olması bakımından İngiltere’yle Fransa’nın gerisinde kalmıştır. Siyasi birliğin bir türlü 

sağlamaması da bu kentlerde bulunan toprak sahibi aristokratların yani Junker’ların gücünü devam 

ettirmesini sağlamış, ulus-devlet süreci tamamlandıktan sonra da devletle bütünleşen bu Junker’ler 

Fransa, İngiltere ve ABD’de burjuvaların gördüğü işlevi Almanya’da görmeye çalışmıştır. Junker’ler 

bağımsız köylüleri kendi kanatları altına almayı becermiş ve endüstri işçilerini, baskı ve babacanlık 

karışımı bir tutumla, bulundukları yerde tutmak için kendilerinin desteğini almaktan pek hoşnut olan 

büyük endüstrinin bazı kesimleriyle bir ittifak kurmayı başarmışlardır. Ayrıca Martin Luther 

tarafından başlatılan Reform, tarihsel bir ironiyle ortak bir Alman kültürünün ortaya çıkmasına ve 

muhtemelen Batı Avrupa’daki diğer örneklere benzer bir Alman ulus devletinin kurulması karşısında 

en önemli bir engel olarak çıkmıştır; yerel hükümdarların kendi topraklarındaki mezhebi belirleme 

hakkıyla devletler arasındaki mesafeler, mezhep farklılıkları sayesinde daha da büyümüştür.  

Böylelikle Alman geleneğinde yurttaş fikri, kentli (burger) fikriyle zorunlu olarak bağlantılı şekilde 

gelişmiş ve sivil toplum bir bakıma da yalnızca kentlilerin yaşadığı  (burgerdom) bir yer olarak 

görülmüştür.  

 Alman yurttaşlığı başta ulusal olmamıştır; Ulus ve devlet, Alman tabiiyeti ve Prusya (veya 

diğer ulus-altı birimlerin) yurttaşlığı çok net bir biçimde birbirinden ayrı gelişmiştir. Devlete dair 

yurttaşlık da ancak Almanya’nın 1871 yılında Bismark’ın otoriter yönetimiyle bir ulus-devlet 

olmasıyla düşünülebilir olmaya başlamıştır. Bu ulus ve devlet oluşumundaki süreçlerin birbiriyle 

çakışmaması nedeniyle Alman ulusu kendi köklerini kentlerde aramaktansa yüzünü kıra çevirerek 

Romantik bir sevdaya kapılmıştır. Daha önceleri kentli olmanın sağladığı evrensel bir anlamı olan 

uygarlık yüceltilirken kültür aşağılanmıştır; ancak ulusçuluğun güç kazanmasıyla ulusal kültürler 

yüceltilmeye başlamıştır. Tarihçilikle somutlaştırılmaya çalışılan bu romantik özlem de Ferdinand 

Tönnies’in çalışmasındaki gemeinschaft ve gesellschaft kavramları etrafında billurlaşmıştır. 

Gesellschaft alanda yaratılan yurttaş Fransa ve Amerika’da olduğu şekliyle siyasal ve biçimselken, 

gemeinschaft alandaki yurttaş da Almanya ve bir bakımdan İtalya örneğindeki gibi etnik gruba işaret 

etmektedir. Bu siyaset öncesi Alman ulusu ya da devletini arayan ulus, evrensel siyasi değerlerin bir 

taşıyıcısı olarak değil, kültür, dil ve ırk bakımından organik bir cemaat olarak anlaşılmıştır; bu 

anlayışta ulusallık siyasi değil, etnik ve kültürel bir olgudur.  

Ulus Devlete Karşı Ulus Şirket: Amerikan Rüyası 



Amerikan Devrimi ise, aslında İngiltere’deki ve Amerika’daki ticaretle uğraşan çıkar 

çevrelerin arasında ortaya çıkan bir çatışmadır. Bu nedenle Amerikan Devriminin temelinde de bir 

burjuva ayaklanması yatmaktadır. ABD, çoğunluğu İngiliz olmasına karşın birçok farklı milletten 

gelen insanların ortak bir çıkar uğruna el ele verip kurdukları bir devlettir. Tamamen göçmenler 

tarafından kurulan ABD, ulus olma tecrübesini yaşarken herhangi bir ayaklanma gerçekleştirecek bir 

köylü nüfusu ya da geleneksel değerlere sımsıkı sarılacak bir aristokrat yapı ile karşılaşmak zorunda 

da kalmamıştır. Ulus kendine ait bir ismi olmadan, kültürü ve üyelerini bir araya getirip birleştirecek 

bir geçmişi olmadan, 1783’te Paris Antlaşması’yla saptanmasına karşın belirsiz sınırlara sahip ve 

mülkiyeti yerli Kızılderililerle sorunlara yol açan topraklar üzerinde doğmuştur. ABD başta olmak 

üzere Amerika kıtasında kurulan birçok ulus devletin temelini de bu köksüz ve yenilikçi criollo’lar
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oluşturmaktadır. Bu devletler, ABD de dahil olmak üzere hepsi, savaştıkları insanlarla aynı dili ve 

aynı geçmişi paylaşan criollo’lar tarafından kurulmuş devletlerdir; o kadar ki ulusal kurtuluş için 

girişilen bu ilk mücadelelerde, dilin hiçbir zaman söz konusu edilmediğini söylemek yanlış olmaz. 

Hatta ABD’nin resmi dilinin Almanca değil de İngilizce olması da bir oy farkla kabul edilen bir 

uygulama olmuştur. Bağımsızlık Bildirgesi’nde en çok göze çarpan maddelerden biri de her insanın 

eşit haklara sahip olduğunu öne süren maddedir:  

Bu gerçekleri kutsal ve yadsınamaz kabul ediyoruz: Her insan eşit ve bağımsız doğmuştur, 

eşit yaratılıştan, yaşam ve özgürlüğün korunması ve mutluluk aramanın da içinde yer aldığı 

kalıtsal ve el konulamaz haklarla doğmuştur. 

Ancak bu madde bir yüzyıl kadar resmi ve dolaysız olarak, üstüne bir yüzyıl da gayrı resmi ve 

dolaylı yoldan Afrika kökenli siyahi insanların köle ve ikinci sınıf yurttaş gibi görülmelerine engel 

olamamıştır. ABD, özellikle güneyde sahip olduğu uçsuz bucaksız topraklardaki devasa pamuk 

çiftliklerinde Afrika’dan ithal edilen köleleri çalıştırdığı için hâlihazırda bir köylü sınıfına ihtiyaç 

duymamıştır. Köle emeği sayesinde kazandığı inanılmaz serveti de ilk aşamada ülkenin sanayi 

gelişiminde kullanan ABD hızla dünya ekonomisinde önemli bir yer edinmeyi başarmıştır. Bu kadar 

hızlı büyümesine karşın ABD ekonomisinde oldukça önemli bir yapısal bozukluk bulunmaktadır; 

güneyde köle emeğinin ortaya çıkardığı tarım kapitalizmiyle kuzeyde ücretli emeğin etkin olduğu 

ticari ve endüstriyel kapitalizm arasında büyük çekişmeler baş göstermeye başlamıştır. bu kapitalizm, 

bir yandan var olan egemenlik ilişkilerini sağlamlaştırırken, diğer yandan da bu ilişkilerin çözülmesini 

sağlayacak unsurların önünü açar. Güney’deki plantasyon köleciliği endüstri kapitalizminin 

gelişmesini köstekleyen bir nitelik taşımamıştır; dahası, bunun tam tersine, plantasyon köleciliğinin 

Amerikan endüstrisini, büyümesinin erken evrelerinde desteklediği söylenebilir; ancak kölecilik 

siyasal ve sosyal demokrasinin önündeki en büyük engel olarak durmaktadır. Gellner’in de ifade ettiği 

gibi, tarım toplumunun toplumsal örgütlenmesi ulusçu ilkeye, yani siyasal ve kültürel birimlerin 

                                                      
1 Criollo: safkan Avrupalı olmakla birlikte Amerika kıtasında doğmuş kişi (Terim daha sonra Avrupa dışında herhangi bir 

yerde doğmuş olanları kapsayacak şekilde genişledi) (Anderson, 1995. 63). 



birbiriyle çakışmalarına ve her siyasal birimin türdeş ve eğitim yoluyla aktarılan bir kültüre sahip 

olmasına elverişli değildir.  

İngiltere’deki ortak düşmana karşı on üç koloninin ekonomik bir çıkar doğrultusunda bir araya 

gelip kurduğu ABD güney ve kuzeydeki ekonomik anlaşmazlıklar sonucunda henüz ulus olma 

başarısını gösteremeden bir iç savaşın içine sürüklenmiştir. İç Savaşın sonunda Birlik yanlısı 

kuzeylilerin zafer elde etmesiyle ABD federal olduğu kadar ulusal bir devlet olarak da dünya 

sahnesine çıkmıştır. Ancak güneyin özellikle İngiltere’ye yaptığı pamuk ithalatını engelleyerek kendi 

sanayileşmesi için kullanma talebini iç savaş sonrasında gümrük vergileri ile arttıran kuzey yeni bir 

çağ başlatmıştır.  

Adam Smith’in (1981) Ulusların Zenginliği adlı kitabında ortaya koyduğu serbest ticaret 

düsturuyla İngiltere’den tüm dünyaya yayılan kapitalizm, sanayi devrimi sonucunda devletlerin 

korumacı politikaları ile ulusal bir görünüm kazanarak dünya savaşları çağının ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Gümrük duvarlarının ardında ‘çocuk’ endüstriler gelişip hızla ‘dev’ endüstriler haline 

gelmiştir. Ulus-devlet modeli kapitalizmin gerekleri ölçüsünde kuralların ve fiyatların ortak olduğu tek 

bir pazar üzerinden şekillenmiştir. Ulus-devletler, sanayileşmenin verdiği güçle ulusal pazarlarını 

demiryolları ağlarıyla birbirine bağlarken, eğitim yoluyla yurttaşlar ordusu haline getirdiği halkını da 

durmadan silahlandırmıştır. Böylelikle muzaffer ülkeler olan ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya 

olmak üzere çevresindeki daha zayıf halkalardan oluşan ulus devletler dev endüstriler yaratmışlardır. 

Bu dev endüstriler de kendi ülkelerinde yarattıkları tröstler ve kartellerle üretim üzerinde fiyat ve 

miktar denetimi sağlayarak rekabeti ortadan kaldırmışlardır. Fakat her sanayileşen ülkenin iç pazarı 

doygunluğa ulaştığı anda elde edilen fazlalığın eritilmesi için emperyalist güdülerle yeni pazarlara 

ihtiyaç duyulmuştur, bu durum da ya kapitalizmde derin krizlere yol açmış ya da bölgesel veya küresel 

savaşların çıkmasına neden olmuştur. İnsanoğlu tercihini fazlalığı paylaşmaktansa israf etmekten yana 

kullanmıştır her zaman. Yeni pazar arayışındaki emperyalist devletler arasında çıkan 1.Dünya 

Savaşı’nın sonunda da sömürgeciliğe karşı bir tepkiyle ulusçuluk çağı başlamıştır.  

Ulusçuluk İdeolojisi 

Modern yurttaşlık kavramı, Fransa örneğinde olduğu gibi ulusal kimliklerle ilişkili bir şekilde 

evrilmiştir; bu kavram genellikle ulus-devlete üyelik, sadakat ve bağlılık olarak algılanırken, ‘ulusal 

kimlik’ veya ‘milliyet’ ifadeleriyle de eşanlamlı kullanılmaktadır. Böylelikle Gellner’in ifadesiyle 

siyasal birimle ulusal birimin çakışmasını öngören ulusçuluk (milliyetçilik) ortaya çıkmaktadır. 

Fransız Devrimi’nin ilk yıllarında üçüncü tabakanın özgürlük hevesi ile yanıp tutuşarak ayrıcalıklar 

karşısında tek ve bölünmez bir ulus olma sevdası onları, birbiri ile olan farklılıklarını görmezden 

gelmelerine yol açmıştır. Ancak siyasi bir güdüyle ortaya çıkan Fransız ulusu hem içte hem de dışta 

Devrime karşı oluşan tehditler nedeniyle kendini somut olarak da ortaya koymak zorunda kalmıştır. 

Kapitalist burjuvaların ve merkantilist kralların ihtiyaçları doğrultusunda şekillen modern ulus-



devletin ideolojik alt yapısı da Jakobenlerin yardımıyla ulusçuluk temelinde oluşmaya başlamıştır. 

Savaş patlak vermeden önce ulusçuluk, ne ulusa dair her şeyin gözü kapalı bir biçimde başka her şeye 

üstün tutulması ne de boyunduruk altındaki uluslar lehine bir talep olarak mevcuttur; ancak yeni 

rejimin kendini iç ve dış düşmanlarla sarılmış hissettiği andan itibarendir ki dünya halklarının 

kardeşliği ve barışçılık gibi 1789-1791 gösterişli ülkülerinin yerine ‘patrie en danger’ (vatan 

tehlikede) doktriniyle haklılaştırılan bir biçimde içeride yabancı düşmanı bir ulusçuluğun, dışarıdaysa 

önceleri misyoner ülkü seferberliğine adanmış, sonralarıysa emperyalist ve hegemonik bir nitelik 

almış olan yayılmacı, saldırgan bir ulusçuluğun unsurları gelişmeye başlamıştır. Ulus devletlerin 

doğuşu ile birlikte ordu ve deniz gücü öylesine geniş bir düzene bağlanmıştır ki, politika git gide bir 

güçlülük politikası haline gelmiştir. 20.yüzyıl boyunca devam eden uluslararası rekabet ve çatışma, 

ulus-devletlerin kendi sınırları içinde korumacı/bütünleştirici olmalarına, dışarıya karşı saldırgan 

tutum izlemelerine yol açmıştır. 

Ulus-devletler kendi ulusal topluluklarını çeşitli biçimlerde tanımlarlar, fakat genellikle ulusal 

kimliğin çekirdek unsurları din, ırk ya da etnisite gibi tarihsel kökenlerden gelen kimliklerin bir 

bileşimini içerir.  Emperyal süreçte ve feodal toplumda tamamen özel hayata tabi olan dil, din ve ırk 

gibi insanın kimliğine dair etiketler modern çağla birlikte kamusal hayata sıçrayarak bir ulus 

kimliğinin tutkalı işlevini görmeye başlamıştır. Yurttaşlık, haklar ve yükümlülüklerle sınırları çizilen 

soyut ve siyasi bir statüyken kültür ve tarih ile somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Ancak Fransız 

Devrimi’nin ilk günleri sırasında milliyet meselesi söz konusu olmamıştır. Devrimci anlayış ‘iyi’ 

yabancıları, yurttaş düzeyine çıkartırken ‘kötü’ yurttaşları ise yabancı kabul etmiştir; 1793 Anayasası 

da yurttaşlık hakkını, devrime bağlılığını ve yurttaş zihniyetine sahip olduğunu kanıtlamış kişilere 

vermiştir; benzer şekilde 1871 Komünü de mücadeleye katılmış yabancıları yurttaş ilan etmiştir. 

Yurttaşlık payesi için de Fransız soyundan olmak yerine Fransız ulusundan olmak yeterli olmuştur. 

Fransız ulusuna ait olmak için de illaki Frank asıllı olmak ve Fransa topraklarında doğmuş olma şartı 

da bulunmamaktadır. Fransa ulus olmadan çok önceleri zaten başlı başına bir devlet olarak kendini 

kabul ettirmiştir. Bir kimsenin hak ve yükümlülüklerinin belirlemesi açısından öncelikli olan şey, 

kişinin Fransız ya da yabancı olması değildir fakat bir seigneuri’ye ‘ait’ olması ya da bir pays 

d’etat’da oturması ya da bir ville franche’ta Protestan veya Yahudi olması; yahut bir loncanın, 

üniversitenin, dini kurumun ya da parlement’in üyesi olması önemlidir.  Ulus da zaten bir ırk anlamı 

içermemektedir bu dönemde, çünkü tüm ulusların etnik açıdan karışmış olduğu net bir şekilde 

ortadadır; Fransa Kelt, İber ve Germenlerden oluşurken, Almanya’yı ise Germen, Kelt ve Slavlar 

meydana getirmiştir. İtalya’ya gelince, oradaki ırkları birbirinden ayırmak neredeyse mümkün 

değildir. Antik Roma’da, feodal çağda ve mutlak krallar devrinde birbirine komşu olan birçok ırkın 

meydan getirdiği uluslar onların yalnızca nereden geldiklerini ve yurtlarının neresi olduğunu bildiren 

etiketlerden başka bir anlamı olmamıştır. Ne halklar krallarının/imparatorlarının aidiyetini sorgulamış 

ne de tam tersi şekilde halkların hangi ırktan olduğu önemli olmuştur. Özellikle Hristiyanlığın Roma 



İmparatorluğu ile sıkı bir ittifak akdetmesiyle ırk düşüncesine dayalı akıl, asırlarca beşeri işlerin 

idaresinden uzak tutulmuştur.   

Ancak ekonomik ve sosyal yaşamda kapitalizm ve Endüstri Devrimi ile yaşanan değişim 

süreci özerk kabilelerden oluşan insanları ortak bir devlet içinde bir araya getirmeye başlamasıyla 

birçok ırk, baskın ırklar potasında eriyerek Avrupa’daki ulus-devletlerin oluşumuna neden olmuştur.  

Ernest Renan’ın Millet Nedir? adlı makalesinde dediği gibi ‘millet, her şeyden evvel, bir halk kitlesi 

tarafından önceleri tahammül edilen sonra da unutulan fethi temsil eden bir hanedandır’. Avrupa’daki 

envai çeşit ırklardan yaşanan birçok çatışma ve baskı sonucu Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya ve 

İspanya vb. gibi baskın uluslar peyda olmuştur. Ancak bu uluslar öncelikle egemen iktidarın bir 

dayatmasıdır. Alman ulusu, imparatorluk Diet’inde (Reichstag) toplanan imparatorluk 

aristokrasisinden (Reichsadel), imparatorluk kilisesinden (Reichskirche) ve imparatorluk kentlerinden 

(Reichsstädte) oluşmuştur; İngiliz ulusu Westminster Parlamentosu’nda; Fransız ulusuysa Etats 

Généraux’da vücut bulmuştur. Bu uluslar içinde yaşayan halklar için önemli olan da yalnızca doğup 

büyüdüğü vatandır. Vatanına milletine sadık olan halklar için başındaki yerel hükümdarın krallarla ve 

imparatorlarla oynadıkları ulusçuluk oyununun pek bir anlamı yoktur. Bu nedenle Almanya’da 

yurttaşlık kavramı imparatorluğun temsil ettiği devlet ile bağlantılı olarak değil her birinde ayrı bir 

prensin bulunduğu şehirler üzerinden oluşmuştur. Bu Alman geleneğinde yurttaş fikri şehirli (burger) 

fikriyle zorunlu olarak bağlantılı olmuştur ve sivil toplum bir bakıma yalnızca şehirlilerin yaşadığı bir 

yer (burgerdom) olmuştur. Fakat Fransız Devrimi ile ulusun muhteviyatında önemli bir değişiklik 

yaşanmıştır. Devrim’e kadar, diğer Avrupa ulusları gibi Fransız ulusu da status politicus’a (siyasi 

statü) sahip bireylerden meydana gelmiştir. Ancak devrimle iktidar halka geçerken ulus da halkın 

tekeline girmiştir. Kısacası ulus, siyasi bir gücü temsil etmektedir.  

Fransız Devrimi ile egemenliğin ulusa ait olduğu fikri ulusçuluğun politik yönünü; vatan 

sevgisi psikolojik yönünü; devlet seçkinleri ve kapitalist sınıfların eğitim ve medya ile dünya 

ekonomisinin bölüşümünde pay sahibi olabilmek için bir ulus ordusu yaratmanın yolu da ideolojik 

yönünü oluşturmuştur. Söz konusu ulus kimliği, kan ilişkilerinin biyolojik bir sürekliliği, toprağın 

uzamsal bir sürekliliği ve dilsel ortaklık temelinde kurulmuş kültürel, birleştirici bir kimliktir. O güne 

kadar dini inançlar, ortak tarihi anılar, ortak bir dille birbirine eklemlenen ‘biz’ fikrine, kapitalizmle 

beraber, siyasal-iktisadi bir boyut eklenmiştir; ulus, bu yeni iktisat-siyasal ‘biz’in zarfı olmuştur. 

Koşullara göre bu ideolojik biçim yurtseverlik ya da ulusçuluk (milliyetçilik) olarak adlandırılacaktır; 

bu biçimin inşasını kolaylaştıran ya da gücünü açığa çıkaran olaylar sıralanacaktır; kökeni, devlete bir 

şekilde kitlesel bilinci türetme olanağı veren siyasal yöntemlere, (Machiavelli ve Gramsci'nin dedikleri 

gibi) "zor" ve "eğitim" birleşimine dayandırılacaktır. Ulus-devletin kitle bilinci üretme serüveni 

kültürün bir sanayi haline gelmesine yol açmıştır. Gellner’in ortaya koyduğu gibi modern ulus-

devletlerin temelinde kapitalist sanayileşme (endüstriyalizm) bulunmaktadır. 



Dominigue Schnapper (1995) Yurttaşlar Cemaati adlı kitabında ‘ulus, siyasal olarak 

örgütlenmemiş olan etnik gruplardan kolayca ayrılır’ derken de ulusun siyasi gücüne vurgu 

yapmaktadır. Fransa örneğinde olduğu gibi egemenliği elinde tutan halk, devleti kendisiyle 

özdeşleştirmek için ulus gömleğini üzerine geçirerek birer yurttaşa dönüşmüştür. Böylelikle eski 

zamanlarda yalnızca doğup büyüdüğü toprak parçasını simgeleyen vatan da yurttaşlardan oluşan ulusla 

birlikte genişlemiştir. 18.yüzyıl düşünürü I.Kant insan olabilmenin koşulunun kendi kaderini tayin 

etmek olduğunu söylemesiyle de ulusların bağımsız ve özgür varlıklar olarak algılanmalarını sağlayan 

ulusçuluk (milliyetçilik) olgusunun modern çağa yansımasına neden olmuştur. Rousseau’nun da halk 

egemenliği öğretisinde sağlam olarak temellendirilen ulusçuluk, genel iradenin yerine getirilmesi için 

uygun olan şeklin var olan devletlerin yapay cepheleri değil, ulusal veya etnik topluluk olduğunu 

varsaymaktadır. Milliyetçilik ilkesi, Rousseau ve Kant’ın ideolojik alt yapısını oluşturmasının 

ardından, Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan Başkanı olan Thomas Woodrow Wilson’ın (1856-

1924) ortaya koyduğu ulusların kendi kaderini tayin etme ilkesi ile de uluslar arası siyaset sahnesinde 

somutlaşmıştır. Uluslar gibi siyasi olarak örgütlenemeyen diğer halklar da ya baskın uluslar içinde 

asimilasyon politikaları ile eriyip gitmişler ya da etnik yapılarını koruyarak ulus-devletler için en 

büyük karın ağrılarından biri olan azınlık illetine dönüşerek mikro milliyetçiliklerin doğmasına yol 

açmıştır.  

 

 


