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     ÖZET 

 Ele alacağımız çalışmanın amacı; uluslararası sistemin kavramları ile Franz 

Kafka'nın Metamorfoz eserini yorumlamayı denemektir. Öncelikle kullanacağımız 

kavramlar tanımlanacaktır. Ardından bu kavramların eserdeki karşılıkları hakkında 

çıkarımlar yapılacaktır. Uluslararası sistemin ve eserin ilerleyişinin benzerlikleri 

ortaya konmaya çalışılacaktır. Son olarak uluslararası sistemde yaşanan 

metamorfozun eserde de yaşandığı konusunda bir fikir ortaya çıkacaktır.  

         ABSTRACT              

 The purpose of the study which we are going to handle is trying to interpret 

"The Metamorphosis" written by Franz Kafka with the concepts of international 

system. First of all, the concepts (or terms) we are going to use will be introduced. 

Then, inferences will be made about the equivalents of the terms in the novel. The 

similarities between the international system and progression of the novel will be 

revealed. Lastly, there will be an idea which shows us that the metamorphose which 

is taking place in the international system is also seen is the novel as well.               
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1.GİRİŞ 

 Bu çalışmanın ilk bölümünde uluslararası sistem tanımı yapılacaktır. 

Uluslararası sistem tanımı yapılırken bu iki koldan incelenecektir. İlk olarak 

uluslararası sistemi teorilerden yola çıkarak, ikinci olarak kutupluluktan yola çıkarak 

incelenecektir. İkinci bölümde uluslararası sistemdeki aktörlerden bahsedilecektir. 

Son tartışmalara göre aktör kabul edilen uluslararası örgütler ve ulus-üstü aktörlerin 

yanı sıra aktör olarak devlet tanımlamasına ağırlık verilecektir. Ardından 

Metamorfoz kitabındaki aktörlere değinilip; buradan da eser-sistem yorum 

denemesine geçilecektir. İlk bölümde yaptığımız uluslararası sistemin tanımı ve 

uluslararası sistemin iki koldan incelenmesi eser üzerinde de uygulanacaktır. Eser 

üzerinde önce realizm, liberalizm ve marksizmden bakış açıları vurgulanacak sonra 

ise eserdeki kutupluluk araştırılacaktır. Son kısımda ise sistemin metamorfozunun 

Franz Kafka'nın Metamorfoz eserine uyup uymadığı tartışılacaktır.  Bu çalışma eser-

sistem benzerliğine bir bakış açısı geliştirmek için hazırlanmıştır. 

2.ULUSLARARASI SİSTEM 

 Temelde sistem; birimlerin, nesnelerin ya da parçaların bir çeşit düzenli bir 

ilişki formunda toplanmasıdır. Uluslararası sistem ise belli sınırların içinde yer alan 

birimlerin tanımlanmış kurallar çerçevesinde ilişki içinde bulundukları yapıdır. 

Uluslararası sistemde genel kabul; bu birimlerin devlet olduğu yönündedir. Nitekim 

Benjamin Miller'a göre uluslararası sistem: "Çok devletli anarşik bir yapı olan, çeşitli 

birimler arasında ilişki bulunan ve yeteneklerin dağılımının olduğu yerdir."
1
 Mc 

Clelland için ise sistem: " Girdileri alıp çıktıları ortaya çıkaran, kara kutular olarak 

tasarlanmış olan devletlerin arasındaki ilişkilerin sonucudur."
2
 Bir başka tanıma göre 

ise uluslararası sistem: "Devletler, bir devletin ne olduğu ve devletlerin birbirlerine 

nasıl davrandıkları konularını düzenleyen ve tarihsel olarak şekillenmiş "oyunun 

kuralları" çerçevesinde birbirleriyle etkileşime girer. Bu kuralların hepsi birlikte 

uluslararası sistemi şekillendir."
3

 Robert Keohane ve Joseph Nye göre de 

"Uluslararası sistem hem birbirlerini etkiledikleri, hem de başkalarının eylemlerine 

karşı savunmasız oldukları yerdir."
4
 Yani kısaca uluslararası sistem devletlerin ya da 

                                                           
1
 Benjamin Miller, International Systems and Regional security: From Competition to Cooperation, 

Dominance or Disengagement?, Journal of Strategic Studies, 1995, 18:2, s.57 
2
 Emanuel Adler, Communitarian International Relations, London-New York, 2005, s.31 

3
 Aktaran: Joshua S. Goldstein ve Jon C. Pevehouse, Uluslararası İlişkiler, Çev. Haluk Özdemir, 

BB101 yayınları,2015, s.92 
4
Karen Mingst, Essentials of Internationals Relations, Norton, 2001, s.84 
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kabul gören aktörlerin üstünde bulunan makro bir yapıdır ve bu yapı devletlerin veya 

aktörlerin etkileşimi ile şekillenir.     

 

2.1. TANIMLAR 

 Uluslararası sistem tanımı ve yapısı farklı kabullere göre değişim 

göstermiştir. Bu çalışmada uluslararası ilişkilerde üç ana akım teori olan; Realizm, 

Liberalizm ve Marksizm'in uluslararası sisteme bakış açılarını inceleyeceğiz.  

2.1.1. REALİZMDE ULUSLARARASI SİSTEM 

 Realizmde uluslararası sistem yapısı göreceğimiz diğer teoriler gibi 

anarşiktir; fakat bu ana akım teorilerin birbirinden farkı bu anarşik sistemde 

ilişkilerin nasıl vücut bulduğudur. Realizmde bu ilişkilerin açıklanmasında Hobbes'a 

ve Machiavelli'ye uzanan bir kavramsallaştırma mevcuttur. Realizmde Hobbes'un 

kabul ettiği gibi insan doğası kötüdür diğer bir yandan bu doğası kötü olan insanlar 

için Machiavelli'nin Prens kitabında değindiği gibi amaca giden her yol mübahtır.
5
 

Bu teoride en önemli aktörler devletlerdir çünkü doğası gereği kötü olan insanın 

dizginlenmesi gerektiği düşünülür. Bu davranışları dizginleyen aktör ise devlettir. 

Yani " Hiyerarşik bir yönetim ve örgütlenme biçimine sahip olan devlet yapılarında 

insanların kötü doğasının bir üst otorite tarafından kontrol edildiğini veya 

dizginlendiğini, fakat anarşik bir yapısı bulunan uluslararası sistemde insan 

doğasının dizginlenemediğini ileri sürer."
6
 Devletlerin davranışlarının nedeni ise 

rasyonel bencil çıkarlarıdır. Bu anarşik yapıda her devlet sistemde gücünü arttırmaya 

çalışan bir aktördür. Tüm bu kabuller realizmin uluslararası sistemi güç geçişleri 

üzerinden okumalarının kapısını açmıştır. Goldstein ve Pevehouse'nin realizmi 

tanımlarken "Realizm, uluslararası ilişkileri güç yoluyla açıklayan bir düşünce 

ekolüdür."
7
 demelerinin sebebi bu ön kabullerdir. Bir başka tanıma göre "Realistler, 

insan bencilliğinin ('egoizm') ve 'tüm siyasal yaşamda güç ve güvenliğin önceliğini 

zorunlu kılan' uluslararası hükümetin yokluğunun ('anarşi') siyaset üzerinde yarattığı 

kısıtlamalara vurgu yapar."
8
 Realistlerin devleti temel aktör olarak kabul edip güç 

geçişlerini inceledikleri bir sistemde devletlerin kendi başının çaresine bakmaları 

gerektiği kaçınılmaz bir son olmuştur. Peter Such ve Juanita Elias'ın tanımında bunu 

bulmamız mümkün : "Realizm temel olarak güç siyasetinin öncelendiği, anarşik 

uluslararası sistemde devletlerin kendi başına var olduğu bir teoridir."
9
 Diğer bir 

deyişle: " Her devletin nihai ve en temel amacının hayatta kalma yani varlığını 

                                                           
5
 Nıccolo Machiavelli, Hükümdar, Çev. Necdet Adabağ, Kültür Yayınları,2008 

6
 Şaban Kardaş,Ali Balcı,Uluslararası İlişkilere Giriş,Küre Yayınları,2014,s.120 

7
 Joshua S. Goldstein ve Jon C. Pevehouse, a.g.e., s.85 

8
Aktaran: Scott Burchill, Andrew Linklater v.d., Uluslararası İlişkiler Teorileri, Çev. Muhammed 

Ağcan, Ali Aslan, Küre Yayınları,2013, s.54 
9
 Peter Such ve Juanita Elias, The Basics International Relations, Routledge,2007, s.43 
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sürdürme olduğunu savunan realizm, devletlerin varlığının geleceği konusunda 

kendisinden başka kimseye güvenemeyeceğini ileri sürer."
10

 Devletlerin kendi başına 

oldukları bu sistemde nihai olarak büyük güçler sistemde daha avantajlı konuma 

gelecektir. Miller: "Uluslararası sistemde büyük güçler lehine asimetri vardır."
11

 

derken Morgenthau ise daha özetle "Tarihin zenginlerin tarihi olduğunu" 
12

 

savunmaktadır. Bu yüzden "Realist okul çoğunlukla büyük güçlerin arasındaki 

ilişkiye odaklanır, güçlü ve zayıf devletlerin arasındaki ilişkiye değil."
13

 Özetlemek 

gerekirse anarşik bir uluslararası sistemde bulunan devletler kendi başının çaresine 

bakmak zorundadır ve güçlünün kurallarını belirlediği bu oyunda hayatta kalmak için 

çabalarlar. 

2.1.2 LİBERALİZMDE ULUSLARARASI SİSTEM 

 Liberalizmde uluslararası sistemin anarşik bir yapı olduğunu kabul etmekle 

birlikte bireyi kutsallaştırır, işbirliğini tetikleyecek olan serbest ticaret ile barışın 

mümkün olacağını söylemektedir.  "Bireyin kutsallığına ve hür teşebbüsün önündeki 

engellerin kaldırılması neticesinde toplumun genel refahının artacağına dair olan 

inanç, liberalizmin en başat özelliğidir."
14

 Böyle bir uluslararası sistem tahayyül eden 

"liberaller insanların savaş istemediğine inanır."
15

Such ve Elias'ın eserinde  

"...Liberalizm karşılıklı dayanışmanın etkilerine güvenen, serbest ticaretin 

yararlarına, kolektif güvenlik anlayışına ve devlet çıkarları arasında ortak bir uyumun 

varlığına inananlar olarak tanımlanmıştır."
16

 Ekonomik yönden gelişen devletlerinin 

birbirlerinin de çıkarlarını gözeteceği bir uluslararası sistem yapısı düşünürler. "Bu 

basit anlayış 'birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için.' anlayışıdır."
17

 O yüzden sistem 

karşılıklı bağımlılık üzerine kuruludur. Yani karşılıklı bağımlılıktan kastettiğimiz:  

"İki devletin, birbirlerinin esenliği için eşzamanlı olarak birbirine bağımlı olduğu 

siyasal ve ekonomik durum."
18

 Böyle bir durumda devletler birbiriyle savaşmak 

istemeyecek realistlerin aksine sisteme çatışma değil, işbirliği hakim olacaktır. 

Realist teoride gücünü maksimize etmeye çalışan devletler bizi güç için çatışmaya 

götürürken, liberal teoride ise rasyonel aktörler olarak devletlerin bunu işbirliği ile 

sonuçlandıracağını savunur. Bu yüzden liberaller daha evrenselcidir ve evrensel 

barışın mümkün olacağına inanır. Ayrıca liberal düşüncede uluslararası sistemde 

barışı sağlayacağını düşünen serbest ticaretin kapitalizm ile arasında çok yakın bir 

                                                           
10

 Şaban Kardaş,Ali Balcı, a.g.e., s.123 
11

 Benjamin Miller, a.g.e., s.57 
12

 Peter Such ve Juanita Elias, a.g.e, s.46 
13

 Yoav Gortzak, How Great Powers Rule: Concercian and Positive Inducements in International 

Order Enforcement, s.668 
14

 Aktaran:Şaban Kardaş,Ali Balcı, a.g.e. s.135 
15

 Chris Brown, Kristen Ainley, Understanding International Relations, Palgrave 

Macmıllan,2005,s.21 
16

 Peter Such, Juanita Elias, a.g.e, s.54 
17

 Chris Brown, Kristen Ainley, a.g.e., s.22 
18

 Joshua S. Goldstein, Jon C. Pevehouse, a.g.e, s.135 
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ilişki mevcuttur. Kapitalizmin tarihçesine girmeden tanımlamak gerekirse "Kapitalist 

olarak adlandırılan herhangi bir sistemin şartı, insan harici üretim araçlarının (hepsi 

birden sermaye olarak bilinen toprak, madenler, sanayi fabrikaları, vs.) özel sahipleri 

ile emek hizmetlerini işverenlerine satan hür fakat sermayesiz işçiler arasındaki 

ilişkilerdir..."
19

 Bu emek-sermaye hareketlerinin hem serbest bir şekilde hareket 

etmesi hem de hukuk kurallarınca korunması kapitalizmin devamı için önemlidir, 

düşünce akımını da liberal teori sağlamaktadır.  Özetlemek gerekirse liberalizmde 

uluslararası sistem barışçıldır ve kurallar evrenseldir, bu sistem karşılıklı 

yardımlaşma, ortak güvenlik anlayışı ve serbest ticaretle desteklenerek anarşik 

ortamın çatışmaya değil kolektif barışa evirileceği öngörülür. 

2.1.3. MARKSİZMDE ULUSLARARASI SİSTEM 

 Marksizm uluslararası sistemi sınıf temelli inceler. Bu teoriye göre hem 

uluslararası hem de devletin iç yapısı ekonomik sınıflar arasındaki eşitsiz ilişkiden 

kaynaklanır. En temelde alt yapı denilen ekonominin üst yapı adı verilen hukuk, 

siyaset v.b. belirlediğini savunur. Realizmde sözünü ettiğimiz güçlünün tarihi 

durumu Marksizm'de üretim güçlerine yani sermayeye (kapitale) sahip olanların 

tarihi olarak yorumlanabilir. Devlet ise bu sermaye sahiplerinin yani burjuva sınıfının 

çıkarlarını koruyan bir yapıdır.  Tanımlamak gerekirse: " Marksizm güçlü sınıfların, 

yaratılan üretim fazlasından adil payı almalarını engelleyerek daha zayıf olanları 

ezdiğini ve sömürdüğünü savunan bir teorinin, yani sosyalizmin bir dalıdır."
20

 Bu 

sömürünün ardından işçi sınıfının (proletarya), üretim araçlarının sahiplerine karşı 

(burjuva) başkaldıracağını söyler. "Marx filozofların şu ana kadar dünyayı sadece 

yorumladığını fakat meselenin onu değiştirmek olduğunu kaydetti."
21

 Bu değişimden 

kasıt eylemdir (praksis). Eyleme geçildikten sonra sistem komünizme evirilecektir.  

Karl Marx, Fredrich Engels ile birlikte kaleme aldıkları "Komünist Manifestosu"nda 

kapitalizmin yıkılıp komünizme geçildiğinde sistemin nasıl olacağını tahayyül 

etmiştir. Teoriye göre nihai sistemde özel mülkiyet yoktur,üretim araçları devlete 

aittir, herkes için eşit iş taahhüdü vardır... gibi özetlenebilir.
22

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Ayn Rand, Kapitalizm Nedir? Çev. Necdet Kandemir,2005, s. 167 internet linki: 

http://www.libertedownload.com/LD/arsiv/37/17-ayn-rand-kapitalizm-nedir.pdf 
20

 Joshua S. Goldstein, Jon C. Pevehouse, a.g.e., s.154 
21

 Aktaran Scott Burchill,Andrew Linklater, Çev. Muhammed Ağcan, Ali Aslan, a.g.e. s.159 
22

 Karl Marx, Fredrich Engels,  Komünist Manifestosu, Çev. Celal Üster, Nur Deriş, Can Yayınları, 

2013 s.75-76 
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TABLO.1
23

 

 REALİZM LİBERALİZM MARKSİZİM 

ANAHTAR 

KAVRAMLAR 

Devletler Devletler ve devlet 

olmayan aktörler 

Ekonomik sınıflar 

 

HAKİM İNSAN 

DÜRTÜSÜ 

Korku, şehvet 

hakimdir 

Korku, daha iyi 

yaşama arzusu 

Hırs 

 

AKTÖRÜN 

ÖNCELİKLİ 

AMACI 

Askeri güç Askeri güç, ticari 

yatırım, anlaşma, 

ikna etme 

Refah (kapital 

sınıf sahibi) 

Emek (işçi sınıfı) 

 

ETKİLEŞİMİN 

İLERLEMESİNDE 

HAKİM 

ÖZELLİK 

 

Rekabet 

 

Rekabet ve 

İşbirliği 

 

Sömürü 

 

ULUSLARARASI 

SİSTEMİN 

HAKİM YAPISAL 

ÖZELLİĞİ 

 

Hobsçu Anarşi 

 

Hobsçu olmayan 

anarşi 

 

Ekonomik 

eşitsizlik 

 

TEORİNİN 

BAŞAT 

PARÇALARI 

Güçler dengesi 

teorisi, hegemonik 

teoriler, değişim 

ve hegemonik 

savaş 

Neoliberal 

kuramsalcılar;  

"Demokratik 

Barış" 

Bağımlılık 

Teorileri, Devrim 

Kuramları 

 

 

2.2. ULUSLARARASI SİSTEMDE KUTUPLULUK 

 Uluslararası sitem güç dağılımına göre kutupluluk gösterebilir. Benjamin 

Miller'ın kitabında tanımladığı altı olası dünya sistemi vardır: "Çok kutuplu rekabet 

eden, çok kutuplu birlikte hareket eden, çok kutuplu serbest hareket eden, iki kutuplu 

işbirliği, iki kutuplu çatışma ve hegemonik egemenlik."
24

  Bu kutuplar tarih içinde 

çeşitlilik göstermiştir. En temelde aslında çok kutuplu, iki kutuplu ve tek kutuplu 

olarak kavramsallaştırılabilir.Ben de bu kavramsallaştırmayı takip edip uluslararası 

sistemdeki kutupluluğu en temel sınıflandırmaya göre ele alacağım. 

                                                           
23

 Joseph S. Nye,David A. Welch, Understanding Global Conflict and Cooperation,Pearson 

,2013,s.63 
24

 Benjamin Miller, a.g.e., s.53 
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2.2.1. ÇOK KUTUPLU SİSTEM 

 "Çok kutuplu sistem, 1870'li yıllardan başlayarak İkinci Dünya Savaşı sonuna 

kadar dünyada görülen uluslararası sistemi tanımlamak için kullanılan bir 

nitelemedir."
25

Ayrıca "Çok kutuplu sistemde genellikle ittifaklara katılmamış beş 

veya altı güç merkezi vardır."
26

 Bu da bizi güçler dengesinin bulunduğu bir sisteme 

götürür. Güçler dengesi, sistemde en az 5 devletin olduğu ve bu devletlerin 

güçlerinin eşit olduğu bir uluslararası yapıda mevcuttur.  Çok kutuplu sistem ile 

benzer izleri taşıyan tanımlamaları güçler dengesi haricinde Morton A. Kaplan'ın 

evrensel uluslararası sistem tanımında ve birim veto sistemi tanımında bulabiliriz. 

"Evrensel Uluslararası Sistem: Bireysellikleri olan ve yeterince güçlü olan 

devletlerden oluşur." 
27

 bu da bir nevi çok kutuplu sistemi andırır ya da "Birim Veto 

Sistemi: Ne kadar küçük ve zayıf bir aktör olursa olsun kendi yok olmadan önce 

başkalarını da yok edebilecek silahlara sahip olmasıdır."
28

 ki bu da sistemdeki her 

devletin kendine has önemi olduğunu gösterir böylece her devletin etkin olduğu çok 

kutuplu bir sistemin varlığı gözümüze çarpar. Farklı bir noktaya temas eden Waltz'a 

göre ise "Çok kutuplu dünya sisteminde zorluklar artar çünkü diğer bir dizi devletle 

gücünü karşılaştırmak ve aynı zamanda güçlerini ve potansiyel koalisyonlarını 

tahmin etmek zorundadır."
29

 Başka bir açıdan bakanlara göre ise ; "...hiçbir ülkeye 

kolayca kazanma şansı vermeyen gücün nispeten eşit dağılımı (çok kutupluluk) 

barışın en iyi güvencesidir."
30

 Hangi açıdan bakarsak bakalım çok kutuplu sistem 

dediğimizde; birden fazla aktörün sistemde etkin olduğu, bu  aktörlerin güçlerinin 

birbirine eşit olduğu ve birbirlerini dengeledikleri bir sistemi gözümüzde 

canlandırmamız gerekmektedir.  

 

2.2.2. İKİ KUTUPLU SİSTEM 

 Soğuk Savaş dönemi ABD-SSCB ilişkisini aklımıza getirecek uluslararası 

sistem yapısıdır. "İki kutuplu sistemde, iki başat ülke veya iki büyük rakip ittifak 

bloğu vardır."
31

 Diğer devletler bu iki kutup etrafında bloklaşır. Morton A. Kaplan'ın 

uluslararası sistemindeki iki kutuplu sistem modelleri sıkı iki kutuplu sistem ve 

gevşek iki kutuplu sistem olarak ikiye ayrılır. Gevşek iki kutuplu sistemin sıkı iki 

                                                           
25

 Şaban Kardaş,Ali Balcı, a.g.e.,s.425 
26

 Joshua S. Goldstein, Jon C. Pevehouse, a.g.e., s.100 
27

 K.E. Boulding, Theoretical Systems and Political Realities System and Process in International 

Politics  by Morton A. Kaplan, Sage Publications, 1958, s.329 
28
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kutuplu sisteme göre farkı tarafsız devletlerinde sistemde var olmasıdır.
32

 İki kutuplu 

sistemde tarafsız olmak ya da ittifakta olmak önem taşımaktadır. " İki kutuplu 

sistemde süpergüçler birbirlerine karşı oynadıklarından sistem dengesinde ittifakların 

önemi artar, hatta aynı zamanda ikinci devletler içinde iki süper gücün rekabetini koz 

olarak kullanmak için fırsat yaratır."
33

 Kısaca iki kutuplu sistemde sistem iki büyük 

güç arasında ikiye bölünmüştür. 

2.2.3. TEK KUTUPLU SİSTEM 

 Soğuk Savaş döneminin bitişi ile ABD'nin sistemdeki en büyük güç yani tek 

süpergüç olması sonucunda ortaya çıkan uluslararası sistemdir. "Ekonomik,askeri ve 

diğer nicel ve nitel unsurlar itibarıyla ABD'nin sahip olduğu konumun tek kutuplu 

olarak nitelendirilmesinin temel nedeni, çeşitli güç unsurlarında diğer devletlerin 

birleşmeleri halinde bile ABD'yi dengeleme ihtimallerinin bulunmamasıdır."
34

 Yani 

sistemi yönlendirme gücüne sahip tek bir devletin bulunması bu sistemin temel 

özelliğidir. Uluslararası ilişkiler uzmanları devleti bir kutup olarak tanımlamıştır; 

nüfusa, toprağa, kaynaklara sahip; ekonomik kapasitesi, askeri gücü ve örgütsel 

kurumsal yetkinliği olan tek bir kutup.
35

 Tek kutuplu sistem yapısı bu kriterlere uyan 

tek bir devlet gerçeği ile tanımlanır. Bu devlet, sistemi kendi kuralları çerçevesinde 

şekillendirir. Gortzak'ın deyişiyle; "Büyük güçler uluslararası sistem üzerinde 

etkilerini genişletme eğilimindedirler ve sahip oldukları ulusal değerlerinden ve 

ilgilerinden oluşan politikal bir düzen yaratırlar."
36

 Bu tek kutuplu sistemi Morton A. 

Kaplan'ın uluslararası sistem modellerinde hiyerarşik uluslararası sisteme 

benzetebiliriz. "Hiyerarşik uluslararası sistem: Uluslararası sistemde bir devletin 

diğerlerini absorbe ederek dünyada tek ulus olarak kalmasıdır. Bunu demokratik 

yolla ya da fetih yoluyla yapabilir."
37

 Bazılarına göre bu sistemdeki her ittifak 

sömürüye dönecek olsa da bir devletin hegemon olmasının istikrarlı olacağını 

düşünenler azımsanacak sayıda değildir. Bu da bizi tek kutuplu sistem ile 

ilişkilendirebileceğimiz "hegemonik istikrar teorisine" götürür. Tıpkı Miller'ın 

bahsettiği gibi "Hegemon büyük gücün kontrol ettiği sistemde çatışma riski azalır, 

ayrıca hegemon büyük güç 'polislik' eylemleriyle bir tür hiyerarşik düzen kurarak 

alan içindeki devletlerin arasındaki ilişkiyi de düzenler."
38

 Tanımlamak gerekirse 

"Hegemonik İstikrar Teorisi; hegemonyanın anarşiyi azaltarak, saldırganlığı 

caydırarak, serbest ticareti geliştirerek ve dünya standardı olarak kullanabilecek 

somut bir para birimi sağlayarak uluslararası sistemde merkezi bir hükümete benzer 

                                                           
32

 K.E. Boulding, a.g.e., s.329 
33

 G. John Ikenberry, Michael Mastanduno, and William C. Wohlforth, World Politics, Cambridge 

Universty Press, 2009, s. 20 
34

 Şaban Kardaş, Ali Balcı, a.g.e., s.426 
35

 G. John Ikenberry, Michael Mastanduno, and William C. Wohlforth, a.g.e., s.4 
36

 Yoav Gortzak, a.g.e., s.665 
37

 K.E.Boulding, a.g.e., s.330 
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 Benjamin Miller, a.g.e., s.74 
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ölçüde istikrar sağladığını savunur."
39

 Böyle bir sistemde gözümüzden 

kaçırmamamız gereken bir durum var;  o da hegemonun krizinin küresel kriz olması. 

Nitekim bunun örnekleri tek kutuplu sistem olarak ABD'nin tek güç kalmasından 

itibaren yaşadığımız krizlerle gözler önüne serilmektedir. Örnek olarak; 2008 

Mortgage Krizi verilebilir. ABD'de başlayan bu ekonomik kriz küresel bir kriz halini 

alarak sistemdeki diğer devletleri de etkilemiştir. ABD'nin bu sistemi nasıl 

kurduğuna değinirsek: "ABD merkezli sistem açıklık ve küreselleşmeyle geliştirildi; 

bu sürecin yararlarının yayılması çevre devletleri de güçlendirdi. ABD onları 

ekonomik biçimde geride bıraktı ve neticede onların ekonomik güçlerini askeri 

kapasiteye ve siyasi nüfuza dönüştürdü."
40

 Böylece günümüzde ABD merkezli tek 

kutuplu bir uluslararası sistem yapısı oluştu. 

 

3.AKTÖRLER 

 Uluslararası sistem çeşitli aktörlerin birbirleriye etkileşimi sonucu ortaya 

çıkan bir yapı demiştik. Biz bu yapıyı ve bununla ilgili teorileri anlatırken temel 

aktör olarak devleti merkeze alarak belli tanımlamalarda bulunduk. Fakat aktörler 

farklı kabullere göre değişebilmektedir. Bazıları mikro düzeyde vatandaşları da aktör 

kabul ederken bazıları ise makro düzeyde bakarak devletin aktör olduğunu 

savunmaktadır. Bu detaylarda boğulmadan aktörün tanımını yapıp, uluslararası 

sistemde başka ne gibi aktörler kabul edilmiştir kısmına değindikten sonra 

bilgilerimizden yavaş yavaş eserimizin yorum denemesine geçeceğiz.  

3.1. AKTÖRÜN TANIMI 

 Genel bir aktör tanımı yapmamız gerekirse: "Cristopher Hill uluslararası 

aktörü, diğer birimlerden ve çevresinden ayrılmış olan; kendi yasalarını yapma, 

egemenlik haklarını kullanma ve kararlarını vermede otonom; uluslararası düzeyde 

birtakım yapısal önkoşulları karşılayan birim olarak tanımlamaktadır."
41

 Yani kısaca 

en temelde uluslararası sistemde aktör olarak kabulü için otonom bir karar 

mekanizmasına ve egemenlik olgusuna sahip olması gerekir. 

 Uluslararası sistemde birincil aktör devlettir.Devletlerin hukuksal açıdan 

tanımına baktığımızda sahip olması gerekenler: "Sürekli bir insan topluluğu, sınırları 

belirli bir ülke, hükümet ya da kurulu otorite, bağımsızlık ve diğer ülkelerle 

münasebetler kurabilme yetkisidir."
42

 Bu özelliklere sahip olan devlet realizm, 

liberalizm ve marksizm tarafından da temel aktör olarak kabul edilmiş fakat 

sistemsel açıdan farklı yorumlanmıştır. Buna ilk bölümde değinmiştik. Son 

                                                           
39

 Joshua S.Goldstein, Jon C. Pevehouse, a.g.e., s.101 
40

 G. John Ikenberry, Michael Mastanduno, and William C. Wohlforth, a.g.e., s. 24 
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 Aktaran: Şaban Kardaş,Ali Balcı, a.g.e., s.511 
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 Yücel Acer, İbrahim Kaya, Uluslararası Hukuk,Seçkin Yayıncılık, 2014, s.117 
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zamanlarda ana akım teorilerin yanında bazı teoriler ortaya çıkmıştır ve bu teoriler 

uluslararası örgütleri de sistemde aktör olarak kabul etmiştir. "Uluslararası Örgütler, 

devletler arasındaki işbirliği ve dayanışmayı somutlaştıran bir yapıdır. "
43

 Hukuksal 

açıdan tanımına bakıldığında ise "Birden fazla devlet tarafından, belirli maksat ya da 

maksatlara yönelik 'kurumsal ve sürekli' hale getirilmiş bir işbirliği yapısına 

uluslararası örgüt denir."
44

 Bir diğer kabul edilen aktör ise ulus-üstü aktörlerdir. 

"Ulus-üstü örgütler, devletlerin birtakım egemenlik hakları ve yetkilerini bu örgütlere 

devrettikleri aktörlerdir."
45

 Devlet tanımlamamız sonrasında yer verdiğimiz iki 

aktörün tanımlarında dikkatimizi çeken devletler tarafından oluşturulmuş olmalarıdır. 

Gerek egemenlik haklarını devrederek gerekse birlikte anlaşarak oluşturduğu bu 

aktörler uluslararası sistemin hala devletler sistemi olduğu tezini güçlendirmektedir. 

Bu nedenle bizde aktör olarak devleti kabul edeceğiz. 

3.2. METAMORFOZDAKİ AKTÖRLER 

 Metamorfoz eserinde ilk olarak inceleyeceğimiz aktör; Gregor Samsa 

olacaktır. Samsa bir sabah uyandığında böceğe dönüşmüş, söyledikleri 

anlaşılmamaya başlamıştır. Ailenin tek çalışan, para getiren bireyidir yani ailenin 

geçimi Samsa'ya bağlıdır. Samsa pazarlamacılıkla uğraşmaktadır yani rakiplerinin 

fazla olduğu bir iş yapmaktadır. Üstünde çok fazla sorumluluk olduğu eserin ilk 

sayfasından, son sayfasına kadar hissedilmektedir. İkinci aktörümüz kız kardeş yani 

Grete'dir. Çoğunlukla ismi kullanılmamış onun yerine "kız kardeş" tamlaması ile  

kullanılmıştır. Bu aktörümüz çalışmamakta evde annesine yardım etmektedir. Başta 

böcek olan abisi Gregor ile yakından ilgilenmektedir. Aralarının iyi olduğu 

gözlenmektedir. Fakat zaman geçtikçe ilişkilerin yönü de değişmiştir. Kız kardeş 

eserin sonlarına doğru artık Gregor'a tahammül etmekte zorlanan bir aktör haline 

dönüşmüştür. Aile içindeki son aktörler ise Anne-Baba'dır. Anne ve baba başta 

iyileşeceklerini düşündükleri Samsa'nın zaman geçtikçe aynı kalması ile kız kardeş-

Samsa ilişkisi gibi ilişkilerin terse döndüğü diğer iki aktördür. Eserin sonlarına doğru 

Baba Samsa'yı yaralamaya kadar gitmiştir. Eserin başlarında gözümüze çarpan bir 

diğer aktörde Müdür aktörüdür. Müdür Samsa işe geç kalınca evine gelen iş 

konusunda yüksek otoriteye sahip bir kimsedir. Müdür Bey, bir nevi Patronun 

aracısıdır. Samsa'nın son zamanlardaki performansının da kötü olduğunu, yerinin pek 

sağlam olmadığını söyler. Samsa'nın işini kaybetmekten çok korktuğu bu sayfalarda 

gözlenmektedir. Son olarak değişen aktörler ise hizmetçi kadınlardır. Baştaki 

hizmetçi kadın kitabın sonlarına doğru başka bir hizmetçi kadına yerini devretmiştir. 

Kitabın başlarındaki hizmetçi kadın çalışırken kapısını kilitlemekte iken sonlarındaki 

hizmetçi kadının Samsa'ya çeşitli kötü davranışlar sergilediğini görüyoruz.  
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4.METAMORFOZU GÜNCEL ULUSLARARASI SİSTEME UYARLAMA 

DENEMESİ  

 Bir önceki bölümde değindiğimiz Metamorfoz'un aktörlerini uluslararası 

sisteme göre yorumlamaya çalışacağız. 

4.1. METAMORFOZDAKİ ULUSLARARASI SİSTEM 

 Bölüm birde uluslararası sistemi iki parçada incelemiştik. İlkinde 

tanımlamalar yapmıştık ve ana akım teorileri bu tanımlamalarda kullanmıştık. İkinci 

kısmında ise kutupluluğa değinmiştik. Aynı sistemi benzerlikleri net görebilmek 

açısından Metamorfoz eserinde de izleyeceğiz. 

4.1.1. METAMORFOZDAKİ SİSTEM TANIMI 

 Uluslararası sistem tanımında temel alınabilecek birtakım unsurlar 

bulunmaktadır. Bu unsurlar; sınırların olması, anarşik bir ortam olması ve çok 

devletli bir yapıda bu devletlerin çeşitli ilişkilerde bulunması ile özetlenebilir. 

Metamorfoz eserine baktığımızda uluslararası bir sistem mevcuttur diyebiliriz. 

Sınırlara dikkat edersek çokça Samsa'nın odası vurgulanmıştır. Bir evde 

yaşamaktadırlar ve bu ev gibi bir çok ev dışarıda da yaşayan bir çok insan vardır. Biz 

o insanların her birini devlet olarak kabul ettiğimizde, odaları belli olan bir ev içinde 

yaşayan insanlar bize uluslararası sistemi andırmaktadır. Aynı zamanda evin üstünde 

bir otorite yoktur. Bu insanların yaşadığı evi yöneten üst bir otorite 

bulunmamaktadır. Ev ortamı anarşiktir. Ama kitaptaki her aktör odaya sahiptir ve bu 

odalar onların sınırlarıdır, bu sınırlar içinde onlar hakimdir. Samsa, kız kardeş, anne-

baba arasında çeşitli ilişkiler vardır. Samsa anne, baba ve kız kardeşine bakmaktadır. 

Gördüğümüz gibi Metamorfozda ev denilen anarşik yapı, oda denilen sınırlardır. 

Aynı zamanda Joseph Nye ve Robert Keohane'nin sistem tanımında ise başkasının 

eylemlerine karşı savunmasız olduklarını vurgulamıştık. Keza evdeki her aktör 

diğerlerinin eylemlerine karşı savunmasızdır nitekim kitabın sonlarına doğru babanın 

Samsa'yı yaralaması bu savunmasızlığın bir kanıtıdır.  

 Eserimizde ana akım teorilerin sistem tanımlarını da görmekteyiz. Eser 

Samsa böcek olduğu andan itibaren yazılmaya başlanmıştır. Önceki kısım ise bizim 

hayal gücümüze kalmaktadır. Ben Samsa'nın böcek olmadığı zamanlar için liberal 

teoriyi uygun görüyorum. Ekonomik açıdan geçimi sağlayan Samsa ve kimsenin 

savaş istememesi, kolektif barışın bulunması; bunların hepsi Samsa'nın böcek 
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olmadığı zamanlar için geçerli olan unsurlardı. O zamanlar, aile bireylerinden oluşan 

aktörler birbirlerinin çıkarlarını gözetirdi. Örneğin; Samsa, kız kardeşi ile ilgili eğer 

böceğe dönüşmemiş olsaydı onu gelecek yıl konservatuara gönderecek olmasından 

bahseder .
46

 Yani böceğe dönüşmemiş olsaydı işbirliği,yardımlaşma devam edecekti. 

Tamda liberal düzenin öngördüğü gibi. Fakat Samsa bir saha uyandığında böceğe 

dönüştü. İşte buradan itibaren realizm başlar. Realizm sistemi güç tanımıyla 

okumaktaydı. Güçsüz kalan Samsa'nın başına gelenler bunu realizm ile 

ilişkilendirmemizi sağlıyor. En temelinde insan doğasının kötü olduğu yatan 

realizmde, kitabın sonlarına doğru bütün aile üyelerinin artık Samsa'ya tahammül 

edemiyor olması, hiçbir şey yemediğine dikkat etmemeleri ve giderek zayıflayan, 

güçsüz kalan Samsa'yı yük olarak görmeleri babasının Samsa'yı elma atarak 

yaralaması bunların yanı sıra en son Samsa öldükten sonra eve hakim olan 

kurtulmuşluk hissi gibi örnekler; bütün bunlar güçlü olanın hayatta kalacağı bir 

sistem tasarlayan realist teoriyi haklı çıkarmıştır. Bu anarşik ortamda her devlet 

kendi başının çaresine bakmak zorundadır. Her devletin nihai amacı hayatta 

kalmaktır ve bu konuda kimseye güvenilmez. Samsa böcek olmuş, güçsüzleşmiştir. 

Kız kardeşi, annesi, babası başta yardım etseler dahi uzun süren bir durum sonucu 

artık bu duruma katlanamaz hale gelmişlerdir. Kız kardeşinin yaptığı iyilikmiş gibi 

gözüken her şey Samsa'yı daha da kötü etkilemiştir. Odasından bütün eşyalarının 

çıkarılması Samsa'ya insan olduğu zamanları unutturarak daha derin bir boşluğa 

itilmesine sebep olmuştur. Sistemde hiç bir devlet bir başka devlete güvenemez, 

başta kız kardeşinin iyilik yapmasını ise onun düzeleceğine inandığından, 

düzeldiğinde bu iyiliklerin meyvesini yemek için yaptığını düşünüyorum. Burada da 

devlet davranışlarının aslında rasyonel bencil çıkarlara göre olduğunu görüyoruz. 

Onun iyileşeceğinden umudu kesilince, kötü insan doğasının hakimiyeti ortaya 

çıkmıştır. Marksist açıdan baktığımızda ise Samsa'nın ve sistemdeki herkesin hayatta 

kalmak için çalışmak zorunda olması, Müdür geldiğinde Samsa'nın yaşadığı korku 

kapitalist sistemin bir unsurudur. Her aktör kapitalist sistemde hayatta kalmak için 

çabalamaktadır. Samsa böcek olmadan önce kapitalist sistemin başat aktörlerinden 

olsa da, güçsüz kaldığı an sistem onu yok etmektedir. Bu teoriye göre hem 

uluslararası hem de devletin iç yapısı ekonomik sınıflar arasındaki eşitsiz ilişkiden 

kaynaklanır demiştik her karakterin ekonomik yapısının ve getirisinin farklı olması 

yani evin içinde ekonomik getirinin çeşitlilik göstermesi de Marksizm açısından bir 

diğer kanıt olacaktır.  

4.1.2. METAMORFOZDAKİ KUTUPLULUK 

 Sistemde temel kutupluluk ayrımını göz önüne almıştık. Uluslararası sistemi 

tek kutuplu, çok kutuplu ve iki kutuplu olarak ayırmıştık.Benim fikrime göre 

Metamorfozdaki kutupluluk; tek kutuplu sistemdir. Tek kutuplu sistemle ilgili 
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verdiğimiz bilgilerden de yola çıkarak Samsa'nın sistemdeki hegemon olduğu 

görüşündeyim. Çünkü hegemon olan Samsa'nın krizi küresel krizi haline gelmiştir. 

Sistemdeki diğer aktörleri anne, baba ve kız kardeşi derinden etkilemiştir. Samsa 

böcek olduktan sonra bir süre aile bundan sonra ne yapacağını düşünmüştür çünkü 

hegemon olan Samsa'ya ekonomik açıdan bağlıdırlar. Hegemonu devlet olan Samsa 

birçok güce tek başına sahip olarak sistemdeki diğer aktörleri kendi ile 

yarışamayacak duruma getirmiştir. Anne ve babanın yaşlı oluşu, kız kardeşin ise çok 

genç oluşu, Samsa'yı sistemde tek kutup olarak bırakmıştır. Yine bizim hayalimizin 

bir parçası olan, kitabın Samsa'nın böcek olmadığı kısmı düşünelim. Bu bizi 

"Hegemonik İstikrar Teorisine" götürecektir. O günlerde çalışan ve iyi durumda olan 

Samsa, ailesinin istikrar içinde yaşamalarını sağlamıştır. Nitekim kitaptan bir bölüm 

ile bunu kanıtlayabiliriz:"... Annesiyle babası bütün bunları pek iyi anlayamıyorlardı, 

aradan geçen uzun yıllar boyunca Gregor'un bu işinde yaşamı boyunca güvence 

altında olduğu inancına varmışlardı..."
47

 İstikrarı sağlayan Samsa'nın orada sürekli 

kalacağı düşünülmüştür, genelde uluslararası sistemde de yaygın inanç hegemonun 

düşeceği değil de hep orada kalacağı ile ilgilidir. Nitekim güncel uluslararası 

sistemde ABD'nin düşeceğinden çok bütün kabuller onun orada sürekli olarak 

kalacağı yönündedir; diğer aktörlerce alternatifleri ya çok az düşünülmüştür ya da hiç 

düşünülmemiştir. 

 

4.2. METAMORFOZDAKİ AKTÖRLERİN SİSTEMDEKİ YERLERİ 

 Genel olarak uluslararası sitemin yanı sıra güncel uluslararası sistemimizin de 

örneklerini barındırdığına inandığım bu eser ile sistem eşlemesi yapmayı 

deneyeceğiz. Kitaptaki olayları belli bir perspektiften bakarak incelemeye, 

yorumlamaya çalışacağız. Bence bu kitap güncel sistemde henüz olmamış ama 

eskiden tecrübe ettiğimiz bir olguyu barındırmaktadır. Bu olgu güç geçişi teorisi ile 

de açıklanabilir. "Güç geçişi teorisi; en büyük savaşların, yükselen bir gücün en 

güçlü devleti geçtiği ( veya geçmekle tehdit ettiği) dönemlerde, statü hiyerarşisinin 

zirvesindeki konuma yönelik meydan okumalardan kaynaklandığını ifade eden bir 

teori." 
48

 Biz bu teoriyi daha basite indirgeyerek bakacağız. Öncelikle kitaptaki 

aktörleri sistemde nereye ve neden yerleştirdiğimi açıklayarak başlamak istiyorum. 

Gregor Samsa'yı tek kutuplu bir sistemde hegemon olması nedeniyle güncel sistemde 

ABD'nin yerine koyuyorum. Kız kardeş ise aralarındaki ilişkiden dolayı İngiltere'yi 

çağrıştırmakla birlikte sistemdeki yükselen güç tanımlamasının daha doğru olacağını 

düşünüyorum. Annenin ve babanın davranışlarında bir devlet tanımlamasından çok 

bir teori ya da kavramın uygun olacağını düşünüyorum. Baba için vahşi kapitalizm, 

anne içinse liberalizm denilebilir. Patron diye tanımlanan aktörün ise "süpergüç" 
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olma olgusu ile açıklanabilir. Kapitalist/ liberal sistemden doğan iki devlet var. Bu 

devletlerden hegemon devlet olan Samsa böcek haline dönünce, kapitalist/liberal 

sistemin doğurduğu bir diğer devlet keşfediliyor ve o hegemon olmak için 

çabalamaya başlıyor. Anne/Baba kitabın sonunda kız kardeşleri sayesinde bu durumu 

kolayca atlatmış ve yeni planlar yapmaya başlamıştır. Aslında o güne kadar 

hegemonun değişeceğini düşünmeyen sistem, hegemon çöker çökmez alternatifini 

yerine koyarak sürekliliği sağlamıştır. 

4.2.1. SİSTEMİN METAMORFOZU 

 Bu sistemin metamorfozunu aşama aşama inceleyeceğiz. Eserin başından 

sonuna kadar sistemde hegemon gücün değişimi ile ilgili belli aşamalar olduğunu 

fark ettim. Bir çeşit güç geçişinin aşamaları diyebileceğimiz bir durum. 

 İlk aşama Gregor Samsa'nın/ABD'nin böceğe dönüşüdür. Yaşadığı ilk korku 

işini kaybedeceği korkusudur. Yani süpergüç olmayı kaybedecektir. Durumu 

kurtarmak için son gücüyle çabalar fakat artık gövdesi o kadar ağırlaşmıştır ki 

yerinden kalkıp kilitli kapıyı açıp durumu anlatamıyordur, aslında anlatamamasının 

diğer bir nedeni sesinin değişmesidir. Samsa'nın tasviri yapılırken böcek oluşu ile 

birlikte sesinin değiştiğini, bir çok minik bacağı olduğunu ve gövdesinin fazlasıyla 

geniş olduğu söylenmiştir. Bu da ABD'nin güncel uluslararası sistemde 

hareketleriyle karşılaştırdığımıza çok geniş bir alana hakim olduğunu ve bir çok 

küçük ülkeyi kullanarak sistemi kontrol ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca böcek 

olduktan sonra sesinin değişmesini sistemde farklılaşmaya başladıktan hemen sonra 

daha farklı bir tavır sergileyecek olmasına bağlayabiliriz. Artık sistemdeki diğer 

aktörlerle anlaşacak şekilde değildir o artık kapitalist/liberal sistemden doğduğu dil 

ile aynı dili konuşmamaktadır. Onun böceğe dönüştüğü bu ilk aşamada herkes ona 

yardım etmeye hazırdır. Herkes telaş içinde onun iyi olup olmadığını kontrol eder.  

Çünkü hegemon güç olan Samsa'nın krizi onları da derinden sarsacaktır. Bu nedenle 

ilk aşama yardım etme ve toparlamaya çalışması olacaktır. Bu ilk aşamadan 

kurtulsaydı, yani Samsa bu durumdan sonraki sabah insan olarak uyansaydı her şey 

yoluna girecekti. Nitekim güncel sistemde de bir çok kez ABD'nin tökezlediği 

görülmüştür ama her zaman ertesi sabah insan olarak uyanarak bu durumu 

kurtarmıştır. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken şey Samsa'yı böcek olarak 

gördükten sonra ilk kaçan kişi olan Müdür Bey'dir. Yani riske giren ilk durum 

süpergüç olma durumu olacaktır. Örneğin 2003'te ABD'nin kitle imha silahları 

olduğu nedeniyle Irak'ı işgal etmesinden bir süre sonra ABD'nin meşruluğu 

sorgulanmaya başlamıştır. Savaş karşıtı bir çok eylem yapılmıştır. Sistemdeki her 

hamle diğer aktörler tarafından sorgulanmaya açılmak olacaktır. Ayrıca Samsa'nın 

eylemleri herkesi ilgilendirmektedir. Samsa'nın bir gün işe gitmemesinin diğer 

aktörleri paniğe sevk edişinin güncel sistemde diğer bir yansıması da ABD'nin 

dünyada yaşanan bir olaya sessiz kalması sonucu diğer devletlerin onun sessizliğine 
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verdiği tepkilerdir. Güncel sistemde çokça karşılaştığımız bir durum hegemon gücün 

her olaya hakim olması ve işini bir gün dahi aksatmamasının gereğidir.  

 İkinci aşama Samsa'nın yalnızlaşmasıdır. Yani böcek olmaktan 

kurtulamayışının sonucudur. Başta Gregor'u sınırlarına hapsettikleri gözlemleniyor. 

"... Gregor'u yine odasına kovmaya başladı."
49

 Sonrasında artık çalışamayacak bir 

böcek olan Samsa'ya kapitalizmin vahşi yüzü gözükmeye başlıyor.  "... babasının 

elindeki sopadan sırtına veya başına öldürücü bir darbenin inmesi tehlikesiyle de her 

an karşı karşıyaydı."
50

 Gregor bu durumdan yara alarak, şiddetli bir kanamayla 

odasına girmeyi başarabilmiştir. Bu durum güç kaybeden hegemonun kapitalist bir 

sistemde hayatta kalmasının zorluğunu göstermektedir. Bu aşamada yardım eden kız 

kardeşi ona çeşitli yiyecekler sunuyor ve artık ağzının tadı eskisi gibi olmadığı ortaya 

çıkıyor. Eskiden normal insanların yediği besinleri tüketen Samsa artık küflenmiş, 

artık ürünler yemektedir. Böcek oluşu itibariyle kapitalist sistemde, payına bunun 

düşmesi doğaldır. Diğer bir yandan yiyeceklerini her gün kız kardeşi getirmektedir. 

Düşen gücün, yükselen güce olan bağımlılığını görmektedir. Ayrıca dikkat edilmesi 

gereken bir yer de Gregor'un (yani eski hegemon gücün), sisteme hakim güç haline 

gelmesinin de bir kriz sonucu olmasıdır: " O zamanlar Gregor'un tek amacı, herkesi 

kesin bir ümitsizliğe sürüklemiş olan  ve işlerin bozulmasından kaynaklanan yıkımı 

aileye olabildiğince çabuk unutturabilmek için elinden geleni yapmaktır."
51

Bu durum 

ABD'nin hakim güç olma hikayesi ile örtüşmektedir. ABD, I. ve II. Dünya 

Savaşlarından gücünü arttırarak çıkmıştır. Diğer devletler ise yıkık ve ümitsiz 

haldedir. ABD, Avrupa dahil dünyanın çoğu ülkesi için yeniden kalkınma açısından 

finansal destek sağlamıştır. II. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan rakip güç SSCB 

bu politikalara bir süre dayanabilmiştir. Soğuk Savaş sonrası sistemde tek kutup 

haline gelen ABD güncel sistemde de birçok devlete finansal v.b. yardımlar 

sağlamaktadır. Ayrıca düşen gücün, yükselen güce olan bağımlılığını da aynı 

hikayede görebiliriz. O zamanlarda düşen güç İngiltere, ABD'nin finansal desteği 

sayesinde toparlanabilmişti. Sistemin döngüselliği göz önündedir. İlk aşamada 

toparlanamayacak kadar büyük bir krize girip böcek olan hegemon için ikinci aşama 

onu toparlamaya çalışan ama onun giderek bağımlı hale geldiği bir aktörün ortaya 

çıkmasıdır.  

 Üçüncü aşama ilişkilerin değiştiği aşamadır. Burada artık yardımsever kız 

kardeş yoktur. Kız kardeşi artık onu görmeye tahammül edemeyen ve yük olduğunu 

düşünen bir aktöre dönüşmüştür. Bunu kız kardeşin giderek güçlenmesine 

bağlayabiliriz. Bu aşamada artık dengeler değişmektedir. ".... Gregor, sık sık 

kızlarının şimdiki çabalarını nasıl tümüyle takdir ettiklerini duyuyordu, oysa daha 
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önce kızlarının hiç bir işe yaramayan biri sayıp çoğu zaman öfkelenirlerdi."
52

 Kız 

kardeş ön plana çıkmaya başlıyor ve Gregor gittikçe sınırlarına hapsoluyor artık 

eskisi gibi yemek yemiyor, gittikçe zayıflıyor. Bu aşamada kız kardeş Gregor'un 

odasının boşaltılması gerektiğini söylüyor. Bu başta iyi bir fikir gibi gözükse de 

Gregor'u daha kötü etkileyecek kız kardeşine daha bağımlı hale getirecektir. "... 

Gregor'un egemen olacağı bir odaya herhalde kız kardeşinin dışında hiç kimse girme 

yürekliliğini gösteremeyecekti."
53

 Yükselen gücün, düşen gücü tamamen sistemin 

dışına itme çabasını görmekteyiz. Sistemde diğer güçler gibi, eski hegemonun da ona 

bağımlı olması gerekmektedir. Burada dikkat etmemiz gereken aşama sistemin 

kendini tamir etmesidir. Anne-babanın, kız kardeş ile boşluğu doldurmasının 

sistemdeki anlamı: Kapitalist bir devletin çöküşü ile sistemde oraya çıkan yeni bir 

güçle o boşluğu doldurmalarıdır.  Bu aşamaya yeni bir gücün doğuş aşaması da 

diyebiliriz. 

 Dördüncü aşamada son çırpınışlar mevcuttur. Odası boşaltılan Gregor son 

birkaç şeyi kurtarma telaşına düşmüş ve gittikçe agresifleşmiştir. "Resimden 

olmaktansa Grete'nin yüzüne saldırmayı yeğleyecekti."
54

 Sistemde düşen bir 

hegemonun gittikçe agresif olacağı gözlemlenen bir olaydır. Nitekim büyük güçlerin 

savaşlardan, krizlerden sonra değişmesi tesadüf değildir. Savaşlar son çırpınışlardır 

ve hegemon gücün tam anlamıyla çökmesine, zayıflamasına neden olmaktadır.  

Gregor bir yandan da babasıyla savaş içindedir. Eskiden aralarının iyi olduğu babası, 

şimdi ona çok kötü davranmaktadır. Sistemde üstte bulunan devletler açısından 

kapitalist sistemin sorunu daha minimal düzeydedir. Ama güçsüz devletler için vahşi 

kapitalizmde hayatta kalmak büyük emek isteyen bir olgudur. Babası Gregor'u elma 

ile yaralamıştır. "... Buna karşılık onun hemen ardından fırlatılan bir elma, arkasına 

tam anlamıyla saplandı..."
55

Bu yara ileri ki sayfalarda Gregor'un ölümüne neden 

olacaktır. ABD'yi aslında bir bütün olarak tutan içsel ve dışsal açıdan ekonomidir 

teziyle birlikte, ekonomisi kötüye gidip kapitalizmin vahşi yüzüyle tanışırsa aldığı 

yaralar sonucu toparlanması çok güç olacaktır. Bu aşamadan da kurtulamayan 

Gregor artık bir ruh gibidir, yok olmaya yüz tutmuştur. 

 Son aşama sistemde yeni aktörlerin ortaya çıkması ve hegemonun çöküşüdür. 

Bu aşamada Gregor aile için dayanılmaz bir yük haline gelmiştir. Onu pislik içinde 

yaşamaya mahkum etmişlerdir. Evdekilerin artık kullanılmayan şeyleri onun odasına 

atmaları da üçüncü aşamadan beri yaptıklarının son aşamasıdır. Eskiden Gregor'un 

sınırları vardı ve bu sınırlar içinde karar verme yetkisi ona aitti. Ama güçten 

düşmeye başladığından itibaren odasına izinsiz girilmesi, odasının boşaltılması ve 

son olarak da odasının kiler türevi bir yer olarak kullanılması; bunların hepsi düşen 
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hegemon gücün sınırlarına hakim olamayacak aşamaya geldiğinde sınırlarının diğer 

aktörler, özellikle yükselen güç/kız kardeş tarafından şekillendirileceğidir. Bir 

parantez açmak gerekirse İngiltere'nin süpergüç olmaktan düşüşü bu aşamalara kadar 

gelmemiştir.Gerilemesi ikinci aşamada durmuştur ve büyük güçteki bir devlet olarak 

sistemde yerini almıştır. Ama düşüşü kesilmeyen bir hegemonun bu aşamalara kadar 

geleceği aşikardır. Son aşamada yeni aktörlerin doğuşundan kastım, evin odalarının 

kiralanmasıdır yani yeni kiracıların gelmesidir. Yeni kiracılar, yeni aktörlerdir. Fakat 

bu aktörlere kendini gösteren Gregor, onları korkutmayı başarmıştır. Kız kardeş ise 

bunu ondan kurtulmak için kullanmıştır. "Şimdi ise bu  hayvan peşimizi bırakmıyor, 

kiracılarımızı kovuyor, görünüşe bakılırsa bütün evi kendisi kullanmak ve bizi dışarı 

atmak istiyor."
56

 Gregor bu olaydan kısa bir süre sonra ölmüştür. Böylelikle kız 

kardeş hem yeni türeyen aktörlerden hem de Gregor'dan kurtulmuştur. Sistem artık 

yeni bir aktörün elindedir; KIZ KARDEŞ...  

5.SONUÇ 

 İlk sorumuz kullanacağımız kavramların ne olacağıydı. Bu nedenle 

uluslararası sistemin tanımlarını inceledik. Bu tanımları incelerken iki kısma ayırdık. 

Bunlardan ilki ana akım teorilerdi. Realizmin, liberalizmin ve marksizmin 

uluslararası sistemi nasıl tanımladıklarını gördük. İkinci kısımda ise uluslararası 

sistemdeki kutupluluğa değindik. Sistemi tek kutuplu, çift kutuplu ve iki kutuplu 

olarak inceledik. Kısaca bütün bu kavram incelemelerinin amacı eser-sistem ilişkisini 

ortaya koyarken kullanacağımız argümanlar olmalarıydı.  

 İkinci sorumuz gerçekten eser-sistem arasında ilişki var mıydı? Uluslararası 

sistem dediğimiz belli sınırlar içinde yer alan birimlerin tanımlanmış kurallar 

çevresinde ilişki içinde bulundukları yapıydı. Yani sistem için sınırlar, birimler, 

kurallar ve ilişki gerekmekteydi. Bu ilişkiyi eserde de görmekteyiz. Eserdeki 

karakterleri (birimlerimizi) devlet olarak ele aldık ve odalarını onlarını sınırları kabul 

ettik. Aralarında hem aile olmalarından dolayı hem de ekonomik açıdan bir ilişki 

vardı; bunu da ilişki içinde bulunmalarına kanıt olarak kullandık. Ayrıca uluslararası 

sistem ana akım teori kabullerine göre anarşik bir yapıydı. Eserde de ev üstünde 

herhangi bir otorite bulunmadığını görüyoruz. Anne-baba, Samsa ve kız kardeş 

kararlarını verirken bir otorite tarafından yönlendirilmemektedir. Realizm insanların 

devletler tarafından dizginlendiğini söylemekteydi. Eserde birey olarak kabul 

edilmelerine rağmen herhangi bir devlet, hukuk kuralı vurgusunun olmaması da 

bizim fikrimizi güçlendiren bir diğer argümandır. İşte tüm bu sebeplerden eserdeki 

karakterleri incelerken sistemdeki devletlerin ilişkilerini incelediğimizi düşündük. 

Sorumuzun cevabı bu nedenle "sistem-eser arasında ilişki var" olacaktır. 

                                                           
56

 Franz Kafka, a.g.e., s.77 



 
20 

 Son sorumuz ise uluslararası sistemdeki dönüşümleri eserde de görebiliyor 

muyduk?  Tarihsel açıdan baktığımızda uluslararası sistemde hegemon gücün 

dönüşümünü görmekteyiz. Eserde hegemon gücü Samsa olarak düşünürsek; 

Samsa'nın iki dönemi mevcuttu. İlk dönemi böcek olmadan önceki haliydi. Bu 

zamanların nasıl olduğuna kitaptan aldığımız ipuçlarıyla karar verdik. Samsa böcek 

olmadan önce eve istikrar hakimdi, tek kutuplu sistemdeki hegemon ekonomik 

açıdan evin refahını sağlıyordu. Evdeki diğer aktörlerin ona yetişmesi ise zordu. 

Anne-babanın yaşlı oluşu, kız kardeşin çok genç oluşunun onun tek aktör olmasını 

kolaylaştırdığına değinmiştik. Bu konu güncel sistem açısından düşünülürse de 

mevcut sistemde bir hegemon vardır. Bu da bakış açımızı etkilemektedir. Yeni 

kurulan devletlerin çok genç olduğunu ve alternatif çözüm olamayacağını 

düşünmemizi sağlarken, eski devletler içinse rekabet yaratıp sistemi germek yerine 

uyum sağlayıp sistemde varlıklarını devam ettireceklerini düşünmemizi sağlar. 

Çünkü mevcut bir hegemon varken ve hala güçlü durumdayken bunu yapmanın 

getireceği risklerin farkındadırlar. Güçlü bir hegemonun varlığının bu huzurlu 

günlerini hegemonik istikrar teorisi ile açıkladık. İkinci dönemi ise kitabın başlangıcı 

olan böceğe dönüştüğü dönemdir. Böceğe dönüşerek hegemonun 

güçsüzleşmesindeki ilk aşamada diğer aktörler ona yardım etmeye hazırdı ve 

düzeleceğini düşünüyordu. Güncel sisteme bakıldığında da ABD'nin bir krize 

girmesi durumunda genel kanı onun düzeleceği yönünde olmaktadır ve bu ilk 

durumda yeni hegemon arayışlarına girilmemektedir.  Bunun yerine meşruluğu 

sorgulanmaktadır; kriz atlatıldığında ise hegemonun sağladığı istikrar dönemine geri 

dönülmektedir. İkinci aşama bu krizden çıkılmamasının sonucunun bir yansımasıdır. 

Samsa'nın güçsüz durumunun devam etmesi ve giderek bağımlı hale gelmesi, yeni 

aktörlerin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Samsa giderek önemsizleşmiştir. Bir 

zamanlar Samsa'nın sağladığı refah günlerinin tekrar dönmeyeceğini anlayan aile 

üyeleri kendilerine çıkış yolları aramaya başlamışlardır. Bu duruma eski hegemon 

güç olan İngiltere'yi örnek vermiştik. Güçsüzleşmesi ve ABD'nin yardımlarıyla 

toparlanması onun hegemon güç imajını sarsmıştı ve yeni bir hegemon gücü ABD'yi 

doğurmuştu. Yani ABD'nin de bir krize girmesi halinde yeni bir hegemon 

doğacaktır. Üçüncü aşamada ise Samsa'ya artık eskiden davranıldığı gibi 

davranılmamaktadır. Güç dengesinin değişmesi ile birlikte davranış şekilleri de 

değişmiştir. Bunun nedeni bir zamanlar sistemi düzenleyecek kadar güçlü bir 

devletin güçsüzleşmesiyle birlikte dönüşen sistemde varlığının yalnızca ayak bağı 

olmasıdır. Samsa hegemon güçtü ve onun etrafındaki birimlerde güçlü birimlerdi. 

Sistemi evler olarak düşünürsek ABD'nin bulunduğu bir evde güçsel açıdan 

bakıldığında İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Çin, Japonya gibi devletler  

kalmaktadır. Yani mevcut hegemon değiştiğinde evde yaşayan diğer aktörlerden biri 

yükselmiş olacaktır. Bunun yaşanmış örneği İngiltere'nin evidir. İngiltere hegemon 

iken evinde Fransa, Almanya, Rusya(SSCB) ve ABD gibi devletler vardı. Özellikle I. 

Dünya Savaşında evde yükselen iki güç dikkat çekmekteydi. İngiltere ise 
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güçsüzleşmişti. Bu aktörlerden biri ona karşı savaşan ve aynı kıtada bulunduğu için 

coğrafi açıdan da tehdit oluşturan Almanya, diğeri ona yardım eden ve farklı bir 

kıtada bulunduğu için daha az tehdit hissettiği ABD. Buradaki kız kardeş ABD 

olmuştu. Sonucunda İngiltere'ye karşı diğer aktörlerin bakış açısı ve davranış 

biçimleri değişmişti. Çünkü artık güçsüzleşmişti ve sistemde farklı bir yer alması 

bekleniyordu. Dördüncü aşamamıza gelince Samsa her hegemon gücün sonuna 

yaklaştığını hissettiğinde yapacağı gibi son çırpınışlarda bulunuyordu ama 

başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Güçsüz bir durumdayken yapılan hamlelerin eski 

hamlelere kıyasla etkisiz olması kadar doğal bir durum yoktur. Hegemon güç 

olmaktan çıkmış ve güçsüzleşmiş bir devletin hamlelerinde de aynı etki 

gözlemlenecektir. Son aşamamızda Samsa'nın ölümüydü. Aslında ölüm metaforu 

güçlülerin bulunduğu evden çıkmak, sistemde eskiden olduğu gibi bir etkinin 

olmayacağı anlamına gelmektedir. Diğer bir bakış açısıyla bu ölüm; süpergüç olarak 

ölümüdür ve artık sistemde sıradan bir aktöre dönüşmüştür. Son sorumuzun cevabını 

da bu argümanlar şekillendirdi; yani uluslararası sistemdeki dönüşümleri eserde de 

görüp göremediğimiz sorusunun cevabı da bütün bunlardan yola çıkarak evet 

olacaktır. Sistemdeki dönüşüm gibi eserde de bir dönüşüm mevcuttur. Samsa'nın 

yerini kız kardeşi almıştır. 

 Bu çalışmanın temel amacı eserde kurulan sistem ile uluslararası sistemin 

benzerliklerini yorumlamayı denemekti. Yorum denemesinden çıkardığım sonuç: 

Sistemin metamorfozu, Kafka'nın eseri olan Metamorfoz'a benzemektedir. 

Uluslararası sistemde de bir devlet hegemon olabilir, fakat bu dönüşüme 

uğramayacak bir durum değildir. Sistemde de eserde olduğu gibi ilişkiler her zaman 

değişim ve dönüşüm içindedir.  Bu da mevcut sistemimizin de dönüşeceğini yani 

gelecek zaman için bir gücün yükselip ABD'nin güçsüzleştiği zamanda, onun yerini 

alacağını anlamına gelmektedir. Eserden yola çıkarak söylemek gerekirse günün 

birinde kız kardeş ABD'nin yerini alacaktır.  
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