
39Change in State Nature: Boundaries of Security

WESTPHALIAN DÖNEM’DEN 
POST-WESTPHALIAN DÖNEM’E
ULUSLARARASI ILIŞKILERDE
SINIR OLGUSU: 21. YÜZYILDA
“DEVLET JEOPOLITIĞI” ILE
“KÜRESELLEŞMENIN JEOPOLITIĞI” 
ARASINDAKI  MÜCADELENIN
IZDÜŞÜMLERI

Dr. Bülent ŞENER
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Giriş

Modern uluslararası sistemin miladı olarak kabul edilen 1648 Westphalia 
Antlaşması’ndan bu yana sınırlar korunma güdüsünün bir göstergesi olarak 
hem ulus-devletlerin varlık nedeni, hem de onu benzerlerinden ayıran bir ayraç 
vazifesi görmüşlerdir. Başta devletin egemenlik alanını temsil etmenin yanın-
da aynı zamanda düzen/kaos, kimlik/farklılık, biz/öteki gibi olgularla sosyal 
ve siyasal hayatı biçimlendiren/anlamlandıran hatlar ve mekanlar olarak işlev 
gören sınırlar ulus-devleti doğuran ve onun sürekliliğini sağlayan bir unsur 
olduğundan, uluslararası sistemde tanınmış sınırları olmayan bir devlet devlet 
değildir. Son üç yüz elli yılda anlam ve işlev bakımından geçirdiği/geçirmek-
te olduğu dönüşümlerle birlikte, egemen ulus-devletlerin hala fiziki hatlarını 
oluşturmaya devam eden sınırlar, milyonlarca insanı etkileyen küresel bir jeo-
politik olgu olarak varlığını sürdürmektedir.1 

Diğer taraftan, ulus-devletlerin politik sınırlarının küreselleşme dalga-
sı, göç, etnik, dinsel, mezhepsel çatışmalar, ulus-aşırı kimliklerin ve sınırsız 
milliyetlerin varlığında hırpalanmaya başladığı 1990’lı yıllarla birlikte, klasik 

1  Servet Karabağ, Jeopolitik Açıdan Sınırlar, Gazi Kitabevi, Ankara, Şubat 2008, s. 149.
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mekân-coğrafya algısının ulusal, bölgesel ve küresel bağlamda uğradığı deği-
şim sınır olgusunu ve kavramını da tartışmaya açarak ciddi manada bir krize 
yol açmış durumdadır. Post-Westphalian dönemin koşullarında her ne kadar 
klasik anlamı ve işlevselliği artık yapı-bozuma uğramış olsa da, devletlerin ve 
toplumların birbirlerine temas noktası ve güç ilişkilerin bir ifadesi olarak sınır-
lar 21. yüzyılda da siyasal, sosyal, ekonomik ve askeri açılardan endişe, stres, 
gerilim ve çatışma kaynağı olmaya devam etmektedir. Sınırların olmadığı bir 
dünya mümkün olmadığı gibi, ulusal güvenliğin ve devlet egemenliğinin ay-
rılmaz bir unsuru olarak sınırlar olmadan küresel işbirliğini ve düzeni korumak 
da 21. yüzyılda pek mümkün görünmemektedir. Bu çalışmada, uluslararası 
ilişkilerde sınır olgusu tarihsel bir perspektifle ele alınıp, 21. yüzyılda klasik 
“devlet jeopolitiği” ile “küreselleşmenin jeopolitiği” arasındaki mücadelenin 
boyutları sınır olgusu üzerinden analiz edilecektir.

1. Teorik ve Tarihsel Açıdan “Sınır” Olgusu ve Ulus-Devlet

Varoluş nedenleri ya da koşulları birbirinden farklı birden çok oluşum bir 
araya geldiklerinde, kendileri için optimum olan ortamı yakalama eğilimleri 
onları birbirinden ayırır. Bu durum, toplumlardaki sosyal ve siyasal yapı fark-
lılığında, mülkiyeti sahiplenme arzusunda, güvenlik ihtiyacında, su ile havanın 
arayüzünde, yağ ve suyun bir araya gelişindeki çizgide bulunabilir. Diğer bir 
ifadeyle sınır ancak bir ötekinin varlığıyla mümkündür.2 

Sınır, olguları ya da unsurları birbirinden ayıran bir etken olarak tanım-
lanabilir. İki farklı ortamın arayüzü olarak ortaya çıkabileceği gibi, herhangi 
iki ortamı birbirinden ayıran dışsal bir etken olarak da var olabilir. Diğer bir 
deyişle, sınırlar içsel ve dışsal bir sistemi ifade eder. Bu çerçevede sınırlar, 
uzamlar arasında hem bir köprü hem de bir engel olabildiği gibi, sınırların 
aşılması da, hem teşvik edici hem engelleyici olabilir, fırsatlar yaratabilir ya da 
var olan fırsatları ortadan kaldırabilir. Çünkü sınırlar, farklılıklara işaret etmek 
için kullanılır. Sınırı aşanların, “biz” ve “öteki” arasındaki keskin ayrımları 
aşındıracağın veya yıkacağından korkulur.3 

Sınırın var olabilmesi, onun geçirimlilik düzeyine bağlıdır. Homojen 
ortamlarda bir sınırdan söz edilemez. Çünkü sınırda bir engel ifadesi vardır. 
“Sınırlandırmak” ifadesi, “izin vermemek, mani olmak” anlamındadır. “Öz-
gürlüklerin sınırlandırılması”, “erişimin sınırlandırılması” ifadeleri de buradan 

2 Rivka Geron, 21. Yüzyılda Zaman ve Kimlik Bağlamında Algılanan Sınır Üzerine Bir 
Inceleme, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul, Ocak 2004, s. 1.

3 Hastings Donnan ve Thomas M. Wilson, Sınırlar, Kimlik, Ulus ve Devletin Uçları, Zeki 
Yaş (Çev.), Ütopya Yayınları, Ankara, 2002, ss. 188-189.
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gelmektedir. Sınır aynı zamanda belirleyici olma niteliği taşır. Çok seçenekli 
ortamlarda belirgin olmayı sağlar, rasyonel bir seçimin nedenidir. Sınır bu an-
lamda düzeni yaratmanın, öngörüldüğü gibi bir şeyleri değiştirmeksizin devam 
ettirebilmenin diğer adıdır. Sınırlar kapalılığın (bitmiş, oluşumunu tamamla-
mış) derecesini de belirler.4

Sınır ister ülkesel ister sosyo-politik olsun gerçekte sosyolojik bir olgu-
dur. Zira sınır her halükarda önemini ve işlevini, böldüğü insanlardan almakta-
dır. Bir başka ifadeyle o hemen her çeşit (sos-yal, siyasal, ideolojik vs) katego-
rileştirmenin temel aygıtı olarak iş görür. Şüphesiz sınır çekme, insanlığın çok 
eski dönemlerinden beri var olan bir eylemdir. Birey, grup, topluluk ve siyasi 
oluşum-lar kendilerini tanımlamak için hemen her dönem değişik sınırlar çiz-
mişlerdir. Ancak sınırların toprak esasına göre belirlenmesi tamamen modern 
bir olgudur ve günümüzde sert ve keskin hatlar olarak algılanmaları da tama-
men modern ulus-devlete hastır.5

Bütün devletlerin gücü ülkeye dayalıdır. Modern dünyada devletler sahip 
oldukları egemen topraklara göre tanımlanmaktadır. Sınırlar, yaşamlarımızı 
düzenleyen ve geleceğimizi biçimlendiren, açık ve sorgulanmaz bir gereklilik 
olarak benimsenmiştir. Sınırlar, sınıf duvarlarında asılı duran soyut bir harita-
dan çok daha somut bir deneyimdir. Ulusu hatırlatan bu unsurun yaşamımız-
daki varlığının sürekliliği, hem genel olarak ulusların hem de kendi ulusumu-
zun doğallığını sorgulamadan kabulüne yol açmaktadır. Sınırların uluslararası 
ilişkilerde belirginleşmesi, ulus-devletle birlikte olmuştur. Ulus-devletle ilgili 
tartışmaların ortaya çıkmasıyla birlikte ulusal sınırların işlevi de ön plana çı-
kan konulardan biri haline gelmiştir.6  Ulus-devlete geçiş sürecinde devletin 
coğrafyasına ilişkin sorular çeşitlenmiştir. Bu süreçte, devletin varlığını uzun 
süre sürdürebilmesi doğal coğrafi sınırlarıyla açıklanmış ve bu doğal sınırlara 
ulaşmak için devlet gücü kullanılmıştır. Bu teritoryal devlet anlayışı, devleti 
ulusal özelliklere sahip belirli sınırlar içinde tanımlanmış uzamsal (spatial) bir 
birim haline getirmiştir. Devletin bu tanımı zaman içinde değişmiş ve buna 
bağlı olarak devlet-coğrafya ilişkisinin görünür hali olan jeopolitik de bu du-
rumdan etkilenmiştir.7

4 Geron, 21. Yüzyılda Zaman ve Kimlik Bağlamında Algılanan Sınır Üzerine Bir 
Inceleme, s. 1.

5 Ferhad Tekin, “Sınırlar, Bölgesel Kimlikler ve Ümmet Tasavvuru”, Milel ve Nihal İnanç, 
Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 3 (Eylül–Aralık 2012), s. 158.

6 Göknil Erbaş, Klasikten Eleştirel Jeopolitiğe Karadeniz Jeopolitiğinin Dönüşümü, 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 
Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 2012, s. 29.

7 Erbaş, Klasikten Eleştirel Jeopolitiğe Karadeniz Jeopolitiğinin Dönüşümü, s. 25.
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İnsanlık tarihinde sınır oluşturma, özellikle toplumsal yaşamın başlaması 
ve siyasal otoritelerin oluşmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Tarihsel süreçte sı-
nır oluşturma dönemin şartlarına göre şekillenerek belirlenmiştir. Bu bağlam-
da sınır oluşturma sürekli tekrarlanan bir faaliyet olmasına rağmen sınırların 
nitelikleri ve inşa süreçleri zamanla dikkat çekici bir şekilde çeşitlenmiştir. 
Tarihsel süreçte farklı tiplerde sınırlar oluşmuştur. Bunların bazıları modern 
devletten önce ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede devletlerin tarihi incelendiğinde, 
sınırlar açısından yeknesak bir süreç yaşadıkları söylenemez. Yaşanan tarihsel 
süreçte uluslararası sınırlar da farklı özellikler kazanmıştır. Avrupa, Amerika 
ve Asya’daki devletlerde bu durumu daha net olarak görmek mümkündür. Bu-
ralarda yaşanan tarihi olaylar, ilişkiler ve değişimler sınırları şekillendirmiş ve 
bugünkü yapılarını almalarını sağlamıştır. Ancak, Afrika kıtasındaki ülkele-
rin birçoğunda (Somali, Mozambik gibi) bunun tersi söz konusudur. Buradaki 
devletlerin sınırları bağımsızlıklarını elde ettiklerinden beri değişmemiştir. Bu 
durum sömürge şartlarından sonra ortaya çıkan bir durum olduğu için bu sınır-
lar “sömürge sınırları” olarak da isimlendirilmektedir. Bazı devletlerin müca-
delelerinin önemli bir kısmı sınırlarını belirlemeyi içermektedir. Özetle, siyasi 
haritalarda görülen bugünkü sınırlar, aynı zamanda devletlerin tarihsel süre-
cini yansıtmaktadır.8 Bu bağlamda, günümüzde duyarlılık gösterilen çizgisel 
ve devlete ait özel sınırların çok azı Fransız Devrimi’nden önce oluşmuştur. O 
zamandan beri sınır yasal açıdan egemen otoriteyi tanımlamaktadır. Bu bağ-
lamda devlet sınırları aynı zamanda politik ve sosyal süreçlerin de sınırlarıdır. 
Dolayısıyla devletlerin sınırları aynı zamanda o devletin düzenine ait hem uy-
gulama ortamı hem de ideolojik olarak belli bir birikimi de yansıtır.

Uluslararası politikada, modern devletin ortaya çıkmasıyla birlikte coğ-
rafya, mekânsallaşmıştır. Fiziki coğrafyanın ötesinde devlet, egemenliğini kur-
duğu coğrafya üzerine politika geliştirmeye ve yürütmeye başlamıştır. Modern 
devletler sistemine hâkim olan sınır anlayışı, toplumlar arasına kalın ve kapalı 
hatlar çizen border kavramıdır. Modern dönemde uluslararası siyaset, ağırlıklı 
olarak savunmacı bir nitelik kazanmış; kesin ve mutlak hatlarla çizilen sınır-
ların dış dünyaya, içeride de devletin “millet”inin topluma karşı korunması 
siyasetin temel dinamiği haline gelmiştir. Bu değişimin altında yatan neden, 
ulus-devletin kendini egemenlik alanını diğer devletlerin egemenlik alanından 
ayıran sınırları esas alarak tanımlamasıdır. 1648 Westphalia Antlaşması’yla 
tüm siyasi birimler birbirlerinin egemenlik alanlarına saygı göstereceklerini ve 
hukuken eşit olduklarını kabul etmişlerdir. Modern uluslararası hukuku tanım-
layan ilk antlaşma olarak Westphalia’da her devletin kendi ülkesinde egemen 
olduğu kabul edilmiştir. Bu ise bir ülkenin içişlerine karışılmasının uluslararası 

8  Servet Karabağ, Jeopolitik Açıdan Sınırlar, s. 5.
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hukukun ihlali olacağı anlamına gelmekteydi. Modern devletler arası sistemin 
ülkesel temeli, yani ilk dünya siyasi haritası buradan kaynaklanmaktadır. Zira, 
Westphalia Antlaşması ile birlikte otorite ve sınır arasında doğrudan bir irtibat 
kurulmuştur. Devletin otorite kullanımı ile ulusal egemenlik alanlarını ayıran 
kesin bir hat olarak görülen sınır arasında kurulan bu ilişki biçimi, ulusal ege-
menlik açısından yeni bir durumu ifade etmektedir. Geçmiş dönemlerde de 
benzer hukuki standardizasyonlara rastlanmasına karşın, Westphalia Antlaş-
ması ile birlikte otorite ile toprak ve sınır arasındaki kesin hatlarla belirlenmiş 
bir bağımlılık ilişkisinin kurulmuş, ulus-devlet ile egemenlik alanı arasındaki 
bağımlılık ilişkisi açık ve net bir biçimde ortaya konmuştur.9

Avrupa’da gerçekleşen bu dönüşüm zamanla Avrupa dışındaki siyasi bi-
rimleri de kapsamış, 1960’larda sömürgeciliğin sona ermesiyle tüm dünya-
da geçerli kurucu bir norm hâline gelmiştir. Böylece devletin egemenliği ve 
otonom varlığı garanti altına alınarak devletler sistemi, tarihî-toplumsal varlık 
alanını organize eden temel ontolojik anlayış olarak küresel çapta kurumsallaş-
mıştır. Bu yeni düzende devlet, dışarının kapsamındaki insanlıktan, ulus-üstü 
toplumsal yapılardan ve diğer egemen devletlerden kendini “farklılaştırarak”, 
“sınır”layarak (bordering) kendi egemenlik alanını korumak ve inşa etmek, 
aynı zamanda da egemenlik haklarını devam ettirmek için anarşik uluslararası 
sistemin devamı uğruna mücadele etmek zorundadır. Devletler sınırlarla kısıt-
lanmış olmalarına rağmen, “dışarısı” olan uluslararası alanda etkinlik/nüfuz 
kurmayı hiçbir zaman elden bırakmazlar. Devletlerin sosyal varlıklar olmaları, 
onları içerisinde bulundukları uluslararası sistemi kendi çıkarları doğrultusun-
da şekillendirmeye istekli kılmaktadır. İşte devletler bu çelişkiyi aşabilmek 
için “frontier” (ön hatlar) kavramı temelinde “dışarı”ya yönelerek, egemenlik 
alanlarını fiziken genişletmeden siyasi, ekonomik ve kültürel etkinlik alanları-
nı genişletmeye çalışırlar.

Modern uluslararası siyasetin kurucu ontolojik zemini “devletler siste-
mi”dir. Buna göre, tüm yeryüzünü ve insanlığı kuşatan tarihi-toplumsal varlık 
alanı, devletlerarasında mutlak ve kesin hatlarla egemenlik alanlarına ayrılmış-
tır. Sınırlar sadece devletlerin egemenlik alanını değil, aynı zamanda küresel 
düzeni de ifade etmektedir. Günümüzdeki de dahil olmak üzere, herhangi bir 
dünya siyasi haritası belirli bir zaman dilimindeki devletlerin anlık durumu-
nu gösterir; oysa gerçek bu düzenin daima değişim halinde olmasıdır. Dünya 
siyasi haritası, geçmişte çok ciddi şekilde değişim yaşamış ve gelecekte de 
aynı ciddiyette değişiklikler geçirmesi muhtemel bir düzen dizisi olarak yo-
rumlanmalıdır. Sınırlar, dünyanın materyal olarak bir ulus-devletler mozaiğine 

9 Ahmet Davutoğlu, “Küreselleşme ve AB-Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Ulusal Egemenliğin 
Geleceği”, Anayasa Yargısı Dergisi, Sayı: 20 (2003), s. 48.
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bölünmesini meşrulaştırır. Muhtemelen haritalar içinde en bilineni, dünyadaki 
devletlerin sınırlarını gösteren haritadır. Bu dünya siyasi haritası devletler ara-
sı sistemin basit bir ifadesidir aslında. Devletlerle düzenlenmemiş bir siyasi 
dünyayı hayal etmemiz çoğu zaman zordur. Devletler, öyle ya da böyle, bizim 
sorgulamadan kabul ettiğimiz dünyanın en önemli, en temel parçasıdır ve onla-
rın varlıklarını nadiren sorgularız. Oysa doğal varlıklar olmalarının aksine, en 
eskisinin dahi bugünkü biçim ve düzenlenişine ulaşması üç dört yüzyıllık bir 
geçmişe dayanan devletler tamamen tarihsel insan yapıtlarıdır.10

Bir arada ve sınırdaş devletlerden oluşacak bir dünyanın yaratılması, her 
devletin bir iç ve bir de dış açısından tanımlandığı bir topoloji meydana ge-
tirmektedir. Bu nedenle de devletin temel doğası, sınırları üzerinden “içeri-
ye bakmak” ve “dışarıya bakmak” olarak adlandırabileceğimiz iki ilişkiden 
meydana gelmektedir. İlki, devletin toplumla ilişkisiyle ülke içinde meydana 
gelen sosyal ve ekonomik faaliyetleriyle ilgilidir. İkincisi ise devletin bir par-
çası olduğu devletler arası sistemle olan ilişkisiyle ilgilidir.11 Söz konusu iki 
alanda da eş zamanlı olarak işleyen, hem içeriye hem de dışarıya bakan aynı 
devlettir. Diğer bir deyişle, devletler, mekânsal olarak içe doğru topluma, dışa 
doğru ise devletler arası sisteme bakarlar. Bireyler de hemen aynı şekilde dün-
ya sisteminde kim ve nerede oldukları ile kim ve nerede olmadıklarına göre 
konumlandırılmıştır. Hepimizin ait olduğu hayali cemaatlerin zaman-mekan 
boyutlarını ulus-devletler belirlemektedir. Modern dünya sisteminde politi-
kanın etrafında döndüğü ulus-devletin gücü burada yatmaktadır. Dolayısıy-
la, ulus-devlet sınırları hem sosyal hem de siyasal olarak inşa edilmişlerdir. 
Sınırlar özellikle ulus-devletin ideolojisi olan milliyetçilik açısından oldukça 
işlevsel fenomenler olarak belli bir teritoryal alanda inşa edilen bir ulusal kül-
türel kimliği “öteki”nden ya da “yabancı”dan ayıran temel faktördür. Bir başka 
deyişle, ulus-devletler “hayali” ve “zoraki” cemaatlerini kurarken teritoryal sı-
nırlara sıkça vurguda bulunurlar. Dolayısıyla, söz konusu “cemaat”in kendine 
haslığını ve (bas)başkalığı sınırlarla belirlenir.12

Ulus-devletin bir siyasal kurum olarak etkinliği büyük ölçüde toprakları 
üzerindeki egemenliğine bağlıdır. Bu da sınırlarından geçen bilgi, mal, kapital 
ve insan kaynakları üzerindeki denetimi yoluyla sağlanmaktadır.13 Diğer bir 

10 Colin Flint ve Peter J. Taylor, Siyasi Coğrafya: Dünya-Ekonomisi, Ulus-Devlet ve Yerellik, 
Fulya Ereker (Çev.), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, Ocak 2014, ss. 118-119.

11 Flint ve Taylor, Siyasi Coğrafya: Dünya-Ekonomisi, Ulus-Devlet ve Yerellik, ss. 118-119.
12 Ferhat Tekin, Sınırın Sosyolojisi: Ulus, Devlet ve Sınır Insanları, Açılım Kitap, İstanbul, 

Kasım 2014, s. 247.
13 İlhan Tekeli ve Selim İlkin, “Küreselleşme Ulus-Devlet Etkileşimi Bağlamında AB–Türkiye 

İlişkilerinin Yorumlanması”, Doğu–Batı Dergisi, Sayı: 10 (Şubat-Mart-Nisan 2000), s. 18.
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deyişle, devlet sınırları çok açık bir şekilde coğrafi bir uzam içerisinde düzen-
lenmeyi ve uluslararası hukukta kabul edilmeyi gerektirir. Sınırlar, egemen-
liğin en uç noktalarına, güçle ya da güç tehdidiyle onay görebilen özneler ve 
vatandaşlar üzerindeki kontrollerinin ulaşabildiği en uç noktayı işaret eder.14

Günümüz dünya siyasi haritası sınırlar açısından sabitliği ve dinamikliği 
birlikte yansıtmaktadır. Sabit sınırlar devletlerin anlaşmalarla oluşturduğu ve 
egemenliklerini tanımlayan bir konumda sınırlandırılan alanda ve belirlenen 
hatları temsil etmektedir. Buna karşılık, jeopolitik olarak fazla istikrarlı ol-
mayan durumlarda, sınırlar ve bulunduğu konumlar potansiyel olarak mülksel 
çatışmaların kaynağını oluşturmaktadır.15 

Egemen devletlerden oluşan bir dünya, sınırlarla bölünmüş bir dünyadır.16 
Dünya üzerindeki tüm sınırlar esasında kendi yaratıcılarının güç politikalarını 
yansıtmaktadır. Geçmişte ve günümüzde sınır ayrımları gücün doğası ile ilgili 
temel faktör olmuştur. Her çağ kendi dinamikleri içerisinde bir düzeni ifade 
etmekte ve farklı sınır görünümlerini yansıtmaktadır.17 Bu düzen yetki ve gücü 
kullanma açısından belli bir mekanı tanımlar. Bu bağlamda sınırlar sadece 
devletlerin egemenlik alanını değil, aynı zamanda küresel siyasal düzeni de 
ifade etmektedir. Günümüzde sınırlar, kendi kimliğine sahip mülki yönetim-
lere ayrılmış (devletler) siyasi bir ortama sahip sınırlandırılmış bir dünyayı 
tanımlar. Mülki sınırlar, aynı zamanda “yabancı” ve “dışlama”nın da hatla-
rını oluşturmaktadır.18 Jeopolitik olarak fazla istikrarlı olmayan durumlarda, 
sınırlar ve bulunduğu konumlar potansiyel olarak mülksel çatışma alanlarının 
kaynağını oluşturur.

Devletler arasındaki sınır yerleşmiş bir kurum ve süreci temsil eder. Ku-
rum olarak sınırlar siyasi kararlar ve yasal metinlerce oluşturulur. Bu bağ-
lamda sınır temel siyasi kurum olarak devleti tanımlar. Modern toplumlarda 
ekonomik, sosyal ve politik yaşamı sınırlar olmaksızın organize etmek müm-
kün değildir. Sınırlar sadece toplumları ve sosyal organizasyonları birbirinden 
ayırmaz. Aynı zamanda bunların birbiriyle temasına da aracılık eder. Sınırlar 
ve mülklerin oluşumu mekânsal ve tarihi süreçleri de sembolik olarak temsil 
etmektedir. Çünkü bugün var olan devlet sınırlarının hepsi tarihsel bir sürecin 
yansımasıdır.

14 Donnan ve Wilson, Sınırlar, Kimlik, Ulus ve Devletin Uçları, s. 51.
15 Karabağ, Jeopolitik Açıdan Sınırlar, s. 6.
16 Flint ve Taylor, Siyasi Coğrafya: Dünya-Ekonomisi, Ulus-Devlet ve Yerellik, s. 126.
17 Karabağ, Jeopolitik Açıdan Sınırlar, s. 7.
18 Karabağ, Jeopolitik Açıdan Sınırlar, s. 150.
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  Süreç olarak sınırlar dört boyutu içerir:19

1) Sınırlar devlet politikalarının araçlarıdır. Sınırların konumları ve fonk-
siyonları devlet için avantaj sağlar. Sınırlar, refah ve güç arasında sıkı bir iliş-
ki vardır.  Sınırlara yönelik devlet politikaları genelde koruma ve menfaatleri 
ilerletme eğilimi taşımaktadır.

2) Hükümet politikaları ve uygulamaları sınırlar üzerinde de facto (fiili) 
bir kontrolü sağlar. Modern devletin ‘bütün güç ve kural koyma yetkisi yalnız-
ca devlete aittir’ iddiası, ancak sınırların geçirimsizliği ve devletin istenmeyen 
dışsal etkilere karşı tek yetki sahibi olmasıyla gerçekleşebilir.

3) Sınırlar genellikle ulusal kimlik işaretleridir. Bu algıda sınırlar, ulu-
sal kimlik altında birleşmiş insanlarla ilgili politik inançları, mülki bütünlüğe 
ilişkin efsanelerin önemli ve doğal bir parçasını oluşturmaktadır ki bunlar da 
modern dünyanın en güçlü ideolojisi olan, insanları bir araya getiren ve bütün-
leştirici niteliğe sahip milliyetçilikle yakından ilişkilidir. Dolayısıyla, sınırlar 
çağımızda kimlik belirtecidir ve modern devletin en öncü siyasi kimliği olan 
ulusal kimliğini oluşturucu rol oynamaktadır.

4) Sınır, söyleme dayalı bir terimdir. Genel veya belli bir sınır anlamında 
kullanılan sınır zamana göre değişir. Hukuk, diplomasi ve politika alanlarında 
kullanılan sınır terimi içeriğe göre çeşitli anlamlara gelebilir. Sosyoloji, tarih, 
coğrafya, antropoloji, politika, uluslararası hukukta kabul edilen teorik yakla-
şımlara göre farklı anlamlar alabilir. Bazen bilim adamları, sınırlar müzake-
re konusu olduğu zaman ya da politik güce ve milliyetçi hareketlere hizmet 
edebilirler ya da bazen sınırları bilimsel toplantılarda temel tartışma konusu 
yapabilirler. Sınır kavramı, sınır bölgelerinde yaşayanlar veya günlük yaşam-
ları doğrudan sınırlardan etkilenenler için sınırlara yönelik uyulması gereken 
yaptırımlar ve kurallarla yakından ilgilidir.

Sınırlar, aynı zamanda jeopolitik kodları ortaya çıkarmaktadır. Bunlar, 
bir ülkenin dış politikasının altında yatan bir dizi siyasi coğrafya varsayımını 
içeren işlevsel kodlardır. Bu tür bir kod, bir devletin çıkarlarının tanımını, bu 
çıkarlara yönelik dış tehditleri, bu tehditlere yönelmiş planlanmış karşılığı ve 
bu karşılığın haklı gösterilmesini içerir. Dolayısıyla dünyadaki devlet sayısı 
kadar jeopolitik kod olacaktır. Jeopolitik kodlar üç düzeyde işlerler: Yerel, böl-
gesel ve küresel.

Sınırların dünyadaki diğer sınırlarla fonksiyonel ortaklıkları vardır. Çün-
kü sınırlar, her iki devletin insanları arasındaki sosyal, siyasal ve ekonomik et-

19 Tekin, Sınırın Sosyolojisi: Ulus, Devlet ve Sınır Insanları, s. 109; Karabağ, Jeopolitik 
Açıdan Sınırlar, s. 14.
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kileşimi düzenlemek, sekteye uğratmak ve kontrol etmek için vardırlar.20 Diğer 
bir deyişle, sınırlar aslında iki ya da daha çok devletin buluştuğu, kaynaştığı ve 
etkileştiği yerdir ve bu etkileşim, sınırı bir geçiş kuşağı yapar.21

Buradan hareketle diyebiliriz ki, ulusal güvenlik açısından devlet sınır-
larının asli ve geleneksel rolü, öncelikle askeri tehditlerden korunmaya daya-
nır. İkinci olarak, “sınır kuşakları güvenliği”nin anlamı, sınırlar arası geçişleri 
kontroldür. Bu bağlamda sınırlar devletlerin mülksel yapısını delmeye yönelik 
istenmeyen bireysel/grupsal girişimler, ürün girişleri vb. yasa dışı hareketleri 
engelleyen cephesel hatlardır. Üçüncü olarak, devlet sınırlarına ulusal güvenlik 
açısından yaklaşımın özelliklerinden biri de, devlete yönelik muhtemel prob-
lemleri önceden tahmin etmek ve önceden önlem almaktır. Dördüncü olarak, 
güvenlik duvarı olarak sınırlar konsepti genelde devletin temel görevlerine yö-
nelik güvenliğine dayanır.22 

2. Küreselleşme Sürecinde Sınır Olgusundaki Değişim/Dönüşüm

Ağırlık olarak 1990’lı yıllardan itibaren anlamı, yönü ve biçimi tartışılma-
ya devam etmekle birlikte varlığı tartışmasız kabul edilen küreselleşme süreci 
küresel sistemi ve olayları anlamada ve anlamlandırmada her alanda anahtar 
kavramlardan biri haline gelmiştir. Farklı düzeylerde tartışılan küreselleşme 
olgusu ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, sınır-ötesi sermaye ha-
reketleri gibi etkenlerden de beslenerek siyasi alanda da önemli değişimlere 
yol açmıştır. Küreselleşmenin yol açtığı gelişmelerle birlikte literatürde son 
yıllarda “ulus-devletin sonu”, “egemenliğin dönüşümü” gibi kavramların yo-
ğun olarak tartışıldığı görülmektedir.23 Bu bağlamda, ulus-devletler meşruiyet 
ve iktidarlarının sınırlarını zorlamalarına rağmen klasik egemenlik alanlarına 
giren noktalarda güç kaybına engel olamamakta ve dönüşüme uğradıkları bir 
süreçten geçmektedirler ki bu noktalarından biri de sınırlardır.

Günümüzde küreselleşme süreciyle birlikte çok hızlı yaşanan teknolojik 
gelişmeler birçok kavram gibi sınır kavramını da tartışılır ve niteliğini değiş-
tirir hale getirmiştir. Soğuk Savaş sonrası sınırlara daha esnek yaklaşımlar 
getirilmeye başlanmıştır. Küreselleşmeyle birlikte ulusal sınırlar artık özel-
likle iletişim alanında etkisizleşmiştir. Sermayenin hızlı bir şekilde dünyada-
ki dolaşımı da ulus-devletlerin kontrol gücünü sınırlamaktadır. Günümüzde 

20 Donnan ve Wilson, Sınırlar, Kimlik, Ulus ve Devletin Uçları, s. 91.
21 Osman Gümüşçü, “Siyasi Coğrafya Açısından Sınırlar ve Tarihi Süreç İçinde Türkiye’de 

Sınır Kavramı”, Bilig, Sayı: 52 (2010), s. 83.
22 Karabağ, Jeopolitik Açıdan Sınırlar, s. 60.
23 Bülent Şener, “Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devlet ve Egemenlik Olguları”, Journal of 

History School (JOHS), Sayı: 18, Yıl: 7 (Haziran 2014), s. 52.
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sorunlar artık küresel bir boyut kazanmıştır ve ulus-devletlerin bu sorunlara 
demokratik bir çerçevede çözüm bulmada yeterli bir yapı olarak varlıklarını 
sürdürmeleri zorlaşmaktadır.24 Diğer taraftan, kitle imha silahları, terörizm, 
çevresel sorunlar, sosyal eşitsizlik, göç, organize suç ve HIV-AIDS gibi tehdit 
yaratan unsurlar devletleri “ulusal güvenlik” ve “ulusal çıkar” kavramlarıyla 
neyin kastedildiğini tekrar gözden geçirmeye zorlamaktadır.25 Küreselleşme 
gibi makro-tarihsel değişimlerle birlikte özellikle bölgesel ve uluslararası sis-
temde yaşanan güvenlik merkezli kırılmalar sınırlar üzerinden jeopolitik ve 
jeo-kültürel bir baskı oluştururken, ülkelerin güvenlik önceliklerinde ve var 
olan sosyo-politik sınır etkileşimlerinde de çarpıcı etkiler ortaya çıkarmakta-
dır.26 Keza, çevresel sorunların küreselleşmesi gibi çevresel güvenliği tehdit 
eden öğeler de, çoğu zaman sınır ötesi özellik göstermektedirler.27 Bu çerçe-
vede, küreselleşmenin bölgesel ve uluslararası sistemdeki süreçleri kontrol 
edilmeyecek ölçüde hızlandırmasıyla birlikte Soğuk Savaş dönemi sonrasında 
ulusal sınırlar hızla aşınmaya başlaması ve geleneksel olmayan tehditler sınır 
ve sınır güvenliği olgularının yeniden ele alınması sonucunu doğurmuştur.28 
Dolayısıyla, küreselleşmenin etkisine bağlı olarak ulus-devlet açısından tehdit 
yaratan unsurların nicelik ve nitelik olarak farklılaşması ve yoğunluk düzeyi, 
yeni dönemin tehditlerinin sınır tanımamaya başladığını göstermektedir.

Uluslararası sınırların geçirgenliği bir tarafa bırakılacak olursa, yapısı ve 
fonksiyonundaki değişiklikler bile ulus-devletin dayanıklılık ve esnekliğinde 
meydana gelen temel değişimleri yansıtır.29 Ulus-devleti dolayısıyla sınırları 
etkileyen son dönemlerdeki gelişmeler ulus-üstü ve ulus-altı şeklinde tanımla-
nabilen, yerel ve küresel ölçekteki gelişmelerdir. Bugün, sınırların yeniden ilgi 
odağı haline gelmesinde 4 önemli faktörden/durumdan bahsedilebilir:30 

24 Abdulvahap Akıncı, “Modern Ulus Devletlerin Doğuşu”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, Sayı: 34 (Aralık 2012), s. 66.

25 Şafak Kaypak, “Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Çevresel Güvenlik”, Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, 2012 (20. Yıl Özel Sayı), 
s. 10.

26 Murat Yeşiltaş, “İç Savaşa Komşu Olmak: Türkiye’nin Suriye Sınır Güvenliği Siyaseti”, 
SETA Analiz, Sayı: 136 (Ağustos 2015), s. 11.

27 Kaypak, “Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Çevresel Güvenlik”, s. 14.
28 Yeşiltaş, “İç Savaşa Komşu Olmak: Türkiye’nin Suriye Sınır Güvenliği Siyaseti”, s. 12.
29 Donnan ve Wilson, Sınırlar, Kimlik, Ulus ve Devletin Uçları, s. 16.
30 Anssi Paasi, “Boundaries in Globalizing World”, Handbook of Cultural Geography, Kay 

Anderson, Mona Domash, Steve Pile ve Nigel Thrif (Ed.), Sage Publications, London, 2003, 
p. 462
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i) Berlin Duvarı’nın yıkılması ve Doğu-Batı ayrımının ortadan kalkması

ii) Etnik kimlikler ve mülki şiddetlerin yeniden tanımlanması

iii) Küreselleşme sürecinin etkileri

iv) Devlet sınırlarını aşan çevresel risklerin ortaya çıkışı

Günümüzde sınırlar geçmişe göre daha fazla geçirgen görünmektedir. 
Küresel gelişmelere atfen varılan bu sonuç sınır noktasında da bazı eğilimleri 
meydana getirmiştir. Özellikle ulus-devletle ilgili olarak “ulus-devletlerin sonu 
geldi”, “sınırsız dünya”, “sınırların olmadığı dünya” gibi kavramlar geliştirile-
rek sınırların ortadan kalkmakta olduğu tezi işlenmeye başlamıştır.31 Ulus-dev-
letin bir siyasal kurum olarak etkinliğinin büyük ölçüde toprakları üzerindeki 
egemenliğine bağlı olduğu ve bunu da sınırlarından geçen bilgi, mal, sermaye 
ve insan kaynakları üzerindeki denetimiyle sağladığı düşünüldüğünde, iç ve 
dış yatırımlar, çok-uluslu üretim, uluslararası göç, salgın hastalıklar, kitlesel 
seyahat ve kitle iletişimi vb. araç ve olgular 19. yüzyıl denetim yöntemlerinin 
ulusal ile yabancı arasında inşa ettikleri tüm sınırları aşındırdığına şahit olun-
maktadır. Bu bağlamda, ulus-devletler geleneksel işlevlerini yerine getirmek-
te zorlanmaktadır, hükümetlerin verdiği kararlara küresel unsurlar daha fazla 
etki etmektedir. Bunun yanında, etnik ve ulusal gruplar ülkesel sınırları aşan 
ve hatta başka kimliklerle birbirine geçen etkileşimler ortaya koydukları için 
küreselleşmenin kimliği topraksızlaştırdığı da iddia edilmektedir. Böylelikle, 
küreselleşmenin bir özelliği olan karmaşık küresel-yerel ilişkisi milliyetçiliğin 
bu büyük anlatısını da sarsmış ve daha karmaşık çoklu kimlikleri olanaklı kıl-
maya başlamıştır.

Harmut Behr’e göre küreselleşme sürecinde devletler iki önemli meseley-
le karşı karşıya kalmışlardır. “Küreselleşmenin paradoksu” olarak adlandırılan 
bu durum “ülkeselliğin çözülmesi” (deterritorialisation) ve “devletin dönüş-
mesi”dir (transformation of statehood). Küreselleşme sürecinde ulus-aşırılaş-
ma her şeyden önce ülkeselliğin sosyal-politik fonksiyonunu değiştirmiştir ve 
sınırların ülkesellikle olan bağını zayıflatarak, özellikle güvenlik konularında 
sınırların önemini azaltmıştır. Ülkeselliğin çözülmesiyle birlikte ulus-aşırı ak-
törler devletlerin sınır fenomenine ve ulusal yönetimlerin tekerine bir anlamda 
çomak sokarken, sınırların da güvenliği sağlamadaki etkinliği şüphe götürür 
hale gelmekte ve sonuç olarak, artık tehditler ulus-aşan bir formda karşımıza 
çıkmaktadır.32

31 Karabağ, Jeopolitik Açıdan Sınırlar, ss. 69-70.
32 Harmut Behr, “Deterritorialisation and the Transformation of Statehood: The Paradox of 

Globalisation”, Geopolitics, Vol: 13/2 (April 2008), p. 360.
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Bugün aslında küresel ölçekte bir “zaman-mekan” sıkışması yaşanmakta 
ve ulusal politik sınırlar arasındaki sosyal ilişkilerde bundan etkilenmektedir. 
Bu bağlamda, “zaman-mekan” sistemlerinde bir belirsizlik yaşanmaya başla-
mıştır. Sınırlar mevcudiyetlerini değişmez bir şekilde korurken, ancak değişen 
şey sınırların algılanması ve sınırlara yeni fonksiyonlar yüklenmesidir. İnsan-
lar geçmişte olduğu gibi bir devlet içerisinde yaşasalar da, uzaktaki olaylardan 
ve süreçlerden etkilenmektedir. Çevresel sorunların küreselleşmesi gibi çev-
resel güvenliği tehdit eden öğeler de, çoğu zaman sınır ötesi özellik göster-
mektedirler.33 Bütün bunlara karşın, küreselleşme çelişkili bir şekilde çatışma 
eğilimlerini de beraberinde getirmiştir ve sınırlar bu süreçte önem kazanmış-
tır. Dolayısıyla mülki sınırlar küreselleşme çağında bile ulus-devletlerin ileri 
karakolu gibidir ve bu sınırlar içinde yaşayan insanları temsil etmeye devam 
etmektedir. Diğer bir deyişle, küreselleşme hiçbir zaman “sınırsız dünya” veya 
ulusal sınırlardan yoksun bir dünyaya yol açmayacaktır. Zira, küreselleşme 
bölünmüş mekanlara ihtiyaç duyar, çünkü, sermaye sadece devletler veya 
bölgelerde oluşturulmuş yasal farklı mekanlar arasında dolaşabilir ve garanti 
altına alınabilir. Siyasi sınırlar insan topluluklarının yaşamında değişmezdir. 
Çünkü bir devletin mensubu olmaksızın etnik veya devlet mülkü ve dış dünya 
arasında değişimi düzenlemek mümkün değildir. Sınırlara bağlı ulusal kimlik 
anlayışlarının gücü hala yüksektir ve önemli bir politik unsur olmaya devam 
etmektedir. Dolayısıyla, hem ulusal hem de küresel ekonominin düzenlenme-
sinde ve kontrolünde hala esas aktör ulus-devletlerdir.

3. Sonuç

Post-Westphalian dönemle birlikte küreselleşme süreci, sınır olgusunu 
20. yüzyılın sonlarında ulusal, bölgesel ve küresel bağlamda artık tartışmaya 
açmış durumdadır. Bu çerçevede, uluslararası sınırların birçoğu ekonominin 
ve kültürün küreselleşmesine cevaben değişim ve dönüşüm süreci içinde yeni 
gerilimlerin ve yeni fırsatların odaklarından birini oluşturmaktadır. Ulus-dev-
letin şu veya bu ölçüde/yönde krizde olduğunun kabul edildiği bu süreçte, ulu-
sal sınırlar ya da devlet sınırları ya mutlak manada koruma ve giriş yeri olarak 
klasik rollerini yerine getirememektedir ya da en azından geçmiş olduğu gibi 
yerine getirememektedir Dolayısıyla, sınırlar bağlamında, modern ulus-devle-
te yönelik bu meydan okumalar sonucunda, küresel sistemdeki değişimle yüz 
yüze gelinen ekonomik, çevresel, askeri, siyasal ve toplumsal problemler artık 
ne bir devletin sınırları içerisinde halledilebilir niteliktedir, ne de başka dev-
letlerin sınırları içerisinde başka devletlerin devletin aracılığıyla halledilebilir 
niteliktedir.34 

33  Karabağ, Jeopolitik Açıdan Sınırlar, s. 105.
34  Donnan ve Wilson, Sınırlar, Kimlik, Ulus ve Devletin Uçları, s. 269.
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Bununla birlikte, ulusal sınırlar küreselleşme çağında bile ulus-devletle-
ri ve ona tabi insanları temsil etmeye de devam etmektedirler. Sınırlara yeni 
fonksiyonlar yüklenmek zorunda kaldığı küreselleşme çağında, ulus-devletle 
birlikte sınırlar da yeni dönemin tehditlerine ve fırsatlarına uygun olarak ye-
niden yapılanma içerisindedir ve bu yapılanmada da ulus-devlet hala merkezi 
bir rol oynamaktadır. Dolaysıyla, uluslararası sistemde var olan sınırların ge-
leceği, dünya sistemi, devletin doğası ve fonksiyonları, devlet inşası, milliyet-
çilik ve millet inşası, kimlik ve değişimi, self-determinasyon ilkesi, demokrasi 
ve demokratikleşmeyle yakından ilişkili olacak gibi görünmektedir. Diğer bir 
deyişle, sınırların doğası ile ulus-devletlerin özellikleri, yerel, bölgesel, ulus-
lararası ve küresel dinamiklerle ve konularla bağlantılı olarak şekillenecektir. 
Fakat bu şekillenmede, yani “küreselleşmenin jeopolitiği” ile “devlet jeopoli-
tiği”nin mücadelesinde temel ya da belirleyici aktör ulus-devlet olmaya devam 
edecektir.
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