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önsöz

Bu kitabı yazarken en keyif aldığım şeylerden biri, siyasetin dünü, 
bugünü ve geleceğini kavrayış biçimimizin temelinde yatan tarih-
sel soruların etrafında gezinebilme fırsatı bulmak oldu. Ulusla-
rarası siyasette yaşanan büyük değişimlerin, uluslararası ilişkiler 
disiplininin ve bu alana dair ders kitaplarının genellikle muhte-
vasını oluşturan Avrupa’daki büyük koalisyon savaşlarıyla alaka-
sı pek azdır. Bu savaşlar, (her zaman kozmopolit küresel büyük 
güçler kadar olmasa da en azından Avrupa standartlarına göre) 
büyük devletler arasındaki güç dengelerini yavaşça değiştirerek 
parçalanmış Avrupa’nın statükosunu sürdürmekten başka bir şey 
yapmamıştır aslında. Mesele eğer uluslararası siyasetteki dönü-
şümler ise, geçtiğimiz beş yüz senede, hatta belki de Roma İmpa-
ratorluğunun çöküşünden beri, Avrupa’da kayda değer herhangi 
bir şey yaşanmamış olduğunu söylesek yanlış olmaz. Uluslararası 
siyaseti kökünden değiştiren dönüşümler için gözümüzü başka 
yöne çevirmeliyiz. Bu dönüşümler arasında öne çıkanlardan ilki, 
küresel uluslararası sistemin yaratılması ve buna eşlik eden çok 
medeniyetli düzendir. Daha kısa süren ancak hayati bir öneme sa-
hip olan ikincisi, Avrupa’nın yüzyıl kadar süren emperyal dünya 
hâkimiyetidir. Sonuncusu ise, çok daha kısa süren dekolonizas-
yon ve büyük Asya güçlerinin geri dönüşüdür. Benim bilhassa alâ-
kadar olduğum mesele, bunların birincisi, yani ilk küresel ulusla-
rarası sistemin oluşumudur. On beşinci yüzyılın sonlarından on 
sekizinci yüzyılın sonlarına dek devam eden bu süreç, öncesinde 
ayrık olan bölgesel sistemlerin birbirine bağlanmasının önünü 
açan Avrupa yayılmacılığı sürecinin merkezine oturmaktadır.
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“Avrupa yayılmacılığı”nı Avrupa fethi ve imparatorluğu ile 
eşanlamlı olarak okumamak önem arz eder. Afrika ve Asya’daki 
yayılma süreci bunu, Avrupa tahakkümünden çok Avrupa’nın 
tabiiyetine borçludur, diyebiliriz. Avrupalıların bilhassa, zamanı-
nın büyük Avrupalı güçlerinin hepsinden daha kudretli olan doğu 
imparatorlukları karşılaştıklarında, itaatlerini bildirmekten başka 
pek de bir seçenekleri yoktu. Yanlarına kalacağını düşündükleri 
durumlarda, yayılmayı açıklamak için askeri güçten ziyade, Av-
rupalıların amaçlarının büyük ölçüde denizcilikle –ticaret yolları, 
liman karakolları– ilgili olurken, denizlere büyük ölçüde kayıtsız 
kalan büyük yerel güçlerin toprak ve bölge kontrolüne yönelik, il-
gili hedefleri ile ilgisinin örtüşmesi daha mühimdir. Birbirini ta-
mamlayan bu tercihler, pürüzlü iş gören bir birlikte varoluşa mü-
saade etmiştir. Bunun yanı sıra Avrupalıların, Doğu ve Atlantik 
dünyasında giriştiği maceralar, önemli ölçüde yerel müttefiklerin, 
hâmilerin ve uyrukların geliştirilmesine bel bağlar haldeydi. Son 
olarak, Güney ve Kuzey Amerika Avrupalı maceracıların yerel im-
paratorlukları ortadan kaldırmasına muhtelif salgınlar zemin ha-
zırlamış olsa da, bu namlı zaferleri dengeleyen daha az bilinir ye-
nilgiler de mevcuttur. Erken modern dönemden günümüze değin, 
bütün medeniyetlerde verimliliğe askeri ve siyasi kurumlardaki 
değişimler, etkililik ve verimliliğe dair işlevsel kaygılardan büyük 
ölçüde azade bir biçimde, kültürel saiklerle yol kat etmiştir.

Böylesi devasa bir genişlikte zaman ve mekâna yayılan bu-
nun gibi iddialarda bulunan ve bunları savunan elinizdeki kita-
bın, doğal olarak ya çok uzun ya da çok kısa olması beklenirdi. 
Benim kısadan yana tercihte bulunmamın sebebi, genellikle tari-
he pek de ilgi göstermeyecek, akademi içinden ve dışından daha 
geniş bir okuyucu kitlesinin ve hatta belki de normalde sosyal bi-
lim okuru olmayan az sayıda kişinin ilgisini çekebilmeye yönelik 
umuttur. Her ne kadar kısa bir kitabın yazar ve okuyucu için fay-
daları olsa da, ciddi maliyetleri de beraberinde getirdiğini kabul 
etmek yerinde olacaktır.
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Yaptığım tercihin ceremesini, muhtemelen mesele hakkın-
daki fikirlerimi şekillendirmiş olan bütün muhteşem çalışmaları 
derinlemesine ele almak ve tartışmak için yeterince yerim olma-
masıyla çekeceğim. Esasen, birkaç yüce gönüllü meslektaşımdan 
ve üç anonim hakemden aldığım geri bildirimlerde tekrarlanan 
anafikir, metinde yer verilebilecek ve yer verilmesi gereken pek çok 
başka yazar, teori ve tartışma olduğu yönündeydi. Doğrusu eleş-
tirmenlere hak veriyorum: Yer verilebilecek, yer verilmesi (ya da 
bahsinin geçmesi) gereken pek çok yazar, teori ve tartışma mevcut-
tur. Ancak genel anlamda bunlara yer verilmedi. Böylesi bir terci-
hin özgün yazarlara veya bu yorumları yapanlara yönelik bir say-
gısızlık ya da fikir ayrılığına işaret etmediğini vurgulamak benim 
açımdan oldukça mühim. Kitabı üzerine inşa ettiğim çalışmaları 
ihmal ederek kendi kitabımın orijinalliğine aşırı bir vurgu yapma 
gayesinde de değilim. Daha ziyade, araştırma, yazma ve pek çok 
diğer şeyin bir tür kâr-zarar dengelemesine dayandığına olduğuna 
ve önceki çalışmaların geniş sahalarını ihmal etmenin daha kısa ve 
daha erişilebilir bir kitap yazmış olmakla temize çıkabileceğine yö-
nelik bir hesaplamanın yansımasıdır bu durum.

Her ne kadar bu kitabın, okuyucuyu mevcut literatürün 
derinlerine daldırma gibi bir derdi olmasa da, hâlâ ne kadar 
Avrupamerkezci olduğumuz ve bunun bize nelere mâl olduğu 
hususunda daha çok düşünmemiz için bizi kibarca dürtmeye 
(kabadayılık taslamaya değil) yönelik bir çabası olduğunu söyle-
mek mümkündür. Bütün insaflı ve aklıselim insanların hâliha-
zırda, Avrupamerkezciliğin kavramsal olarak kötü bir şey olduğu 
konusunda uzlaşmış olduğuna şüphe yoktur. Ancak sorunun 
geçerliliğini sürdürdüğünü görmek için, uluslararası ilişkiler ve 
tarih kitaplarının çoğunun içerik ve dizin sayfalarına bakmak, 
dünyanın geri kalanına nazaran Avrupalı mekânların, aktörlerin 
ve olayların sahip olduğu fevkalâde baskınlığı görmek yeterlidir. 
Bu kitap da benzer yanlılıkların bir kısmına sahip olsa bile, umu-
dum bunların daha az yoğunlukta olmasıdır.
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Daha tafsilatlı bir literatür taramasını kitaba dahil etmem 
konusunda aldığım bilgece tavsiyelerin çoğunu alenen göz ardı et-
tiğimi söylemek zorundayım; ancak tartışmamdaki pek çok temel 
unsuru, taslak metin ya da sözlü sunumlar üstüne yorumlarını 
benden esirgemeyen kişilere borçlum olduğu da bir gerçektir. Pro-
jeye, Griffith Üniversitesi gibi ufuk açıcı ve destekleyici bir aka-
demik ortamda başlayıp, ondan hiç de geri kalmayan bir kurum 
olan Cambridge Üniversitesinde son noktayı koymuş olmakla 
bilhassa şanslıydım. İstifade edebileceğim iki meslektaş grubum 
oldu bu sebeple.

Brisbane’de geçirdiğim ilk zamanlarda, Sarah Percy ve 
özellikle Ian Hall, projenin ilk taslaklarında neyin yanlış oldu-
ğu ve daha da iyisi, bunları nasıl düzeltebileceğim konusun-
da hayati yönlendirmelerde bulundular. Çalışmanın ilk halini 
Griffith, Avustralya Ulusal Üniversitesinde ve hemen sonra, 
şu an mensubu olduğum Cambridge’teki Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Avrupa Uluslararası İlişkiler 
Çalışmaları Birliğinde sundum. Bu toplantıların bazılarında-
ki resmi katılımcılar, böyle bir zorunlulukları olmadığı halde 
benim taslak biçimindeki çalışmamı anlamak ve geliştirmek 
için ellerinden geleni yaptı. Bu konuda özellikle Daniel Nexon, 
Sean Fleming ve Alex Wiesinger’e ne kadar teşekkür etsem az-
dır. Taslak halindeki müsveddeleri gözden geçiren üç anonim 
hakem de benzer bir özveride bulundu; fikirlerime böylesi titiz 
ve yapıcı bir biçimde muamele edilmesi bir ayrıcalıktı. Andrew 
Phillips, yıllar içinde bana bu türden bir araştırmanın nasıl ya-
pılacağını, kimileri doğrudan kitapla ilgili, kimileriyse kitaba 
kıyısından değen muhtelif tartışmalarla öğreten kişi olmuştur. 
Cambridge’teki bölümüm ve Maja Spanu ile Or Rosenboim’in 
organize ettiği Tarih ve Uluslararası İlişkiler grubu, araştırma-
nın tamamlanabilmesi için bana aradığım mükemmel ortamı 
sağladı. Cambridge’te ve Londra’da, Ayşe Zarakol, Duncan Bell 
ve George Lawson, uluslararası ilişkiler alanına dair büyük ta-
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rihsel sorular üstüne daha fazla düşünmeme yardımcı oldu. 
Ayrıca David Runciman’a Princeton Üniversitesi Yayınları ile 
ilk irtibatı kurduğu için minnettarım. Editör Sarah Caro, tasla-
ğa kabul aşamasından bitişine değin yaptığı kılavuzlukla paha 
biçilmez bir rol üstlendi.

Bu araştırma, her ne kadar benim vergi cennetleri, kara 
para aklama ve rüşvete dair diğer ilgi alanlarımdan epeyce farklı 
olsa da, şayet bunlar arasında ortak bir yön varsa, o da bütün araş-
tırmaların zamana ihtiyaç duyduğu ve zamanı elde etmek için de 
paraya gereksinim olduğudur. Bu minvalde, Avustralya Araştırma 
Konseyi, FT120100485 ve DP170101395 sayılı hibeler vasıtasıyla ih-
tiyacım olan parayı cömertçe sağladı. Bu kitaptaki önermelerin 
benzerleri ilk defa, European Journal of International Relations der-
gisinde yayımlanan “Myths of Military Revolution: European Ex-
pansion and Eurocentrism [Askeri Devrim Mitleri: Avrupa Yayıl-
macılığı ve Avrupamerkezcilik]” isimli makalede yer almıştı. Bu 
kitap belirli açılardan, kırk yıl önce giriştiğim “History of World” 
[Dünya Tarihi] isimli akamete uğramış bundan daha da iddialı 
projeye bir dönüş niteliğinde. O zamandan bugüne ilkokul, orta-
okul ve üniversite eğitimini tamamlamış olmamın, beni bu sefer 
bir şekilde daha başarılı bir sonuca götüreceğini ümit ediyorum.

Bütün bunların ötesinde, en büyük teşekkürlerim aileme 
ve Bilyana’ya.


