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Kitap tanıtımına başlamadan önce yazarın kısa bir biyografisine yer vermek, yazara
olan ahde vefa borcunun yerine getirilmesi açısından önemlidir. Realist Kuram’da ve
uluslararası ilişkiler ana bilim dalının tarihsel gelişiminde, ünlü kuramcı Hans Joachim
Morgenthau’nun çok özel bir yeri vardır. Morgenthau, Realist kuramın kurucusu ve en
önemli fikir babası olmasının yanı sıra uluslararası ilişkiler disiplininin bilimselleşmesinde
üstlendiği rol bakımından bu disiplinin kurucuları arasında yer almaktadır.
Morgenthau’nun biyografisi de aslında kendisinin kuramsal bakış açısını anlamamız
konusunda fikir verebilir.1 1904 yılında Almanya’nın Coburg kentinde doğan, Yahudi
kökenli Morgenthau, Berlin, Frankfurt ve Münih’te hukuk eğitimi gördükten sonra
Cenevre’de “Uluslararası Hukuk” alanında doktorasını tamamladı. Cenevre
Üniversitesi’nde 1935’e değin ders verdi. Daha sonra iki yıl İspanya’da Madrid
Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı.2 Irkçı Nasyonal Sosyalist hareketin Almanya’ya
hâkim olmasından sonra, 1937 yılında, Morgenthau ABD’ye göç etmek zorunda kaldı.3
1943 yılında bu ülkenin vatandaşlığına geçti ve bilimsel çalışmalarına Chicago
Üniversitesi’nde devam etti. Birçok eseri bulunan ve realist kuramın kurucu babası sayılan
Morgenthau, 19 Temmuz 1980 tarihinde yaşamını yitirmiştir. İki dünya savaşı arasındaki
dönemi Almanya’da geçirmiş olması nedeniyle, Morgenthau’nun düşünce sistemini
tanıtımı yapılan eseriyle paralel olarak değerlendirmek gerekir.
Adı geçen eser, toplam iki cilt, on ana başlık, otuz bir bölüm ve alt başlıklardan
oluşmaktadır. Bu kitabın çevirisi altıncı ana başlığa kadar Ünsal Oskay tarafından; altıncı
ana başlıktan sonra ise Baskın Oran tarafından yapılmıştır. Uluslararası Politika Cilt 1, beş
ana başlık ve on yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci ana başlık “Uluslararası Politikanın
Teori ve Pratiği” başlığı adı altında ‘Uluslararası Politikada Gerçekçi Bir Kuram’ ve
‘Uluslararası Politika Bilimi’ olarak iki bölüme ayrılmıştır. İkinci ana başlık “Bir Güç
Mücadelesi Olarak Uluslararası Politika” şeklinde isimlendirilmiş olup ‘Siyasal Güç’, ‘Güç
Mücadelesi: Status Quo Politikası’, ‘Güç Mücadelesi: Emperyalizm’, ‘Güç Mücadelesi:
Prestij Siyaseti’, ‘Uluslararası Politikadaki İdeolojik Öğe’ olmak üzere beş bölümde
incelenmiştir. Üçüncü ana başlık ise “Ulusal Güç”tür. Bu ana başlık: ‘Ulusal Güç’ün Özü,
Öğeleri ve Değerlendirmesi’ şeklinde üç bölümden oluşmaktadır. Dördüncü ana başlık
“Ulusal Gücün Sınırlanması” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ana başlık: ‘Güç Dengesi’,
‘Güç Dengesi Konusunda Farklı Yöntemler’, ‘Güç Dengesinin Yapısı ve Güç Dengesinin
Değerlendirilmesi’ isimleri altında dört bölümde kaleme alınmıştır. Birinci cildin son ana
başlığı “Ulusal Güç’ün Sınırlandırılması: Uluslararası Ahlak ve Dünya Kamuoyu”dur. Bu
ana başlığın bölümleri ise: ‘Güç’ün Karşısındaki Engeller: Ahlak, Görenek ve Hukuk’,
‘Uluslararası Ahlak’ ve ‘Dünya Kamuoyu’dur.


Araştırmacı ve yazar Taner Karakuzu, E-posta: karakuzutaner@hotmail.com
Çaman, Efe, Uluslararası İlişkilerde (Neo)Realist Paradigmanın Almanya’daki Gelişimi ve Evrimi,
Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi (UHP), Cilt: 2, Sayı: 8, 2006, s. 38
2
Hans Joachim Morgenthau, Britannica Encyclopedia,
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/392323/Hans-Joachim-Morgenthau, (12.08.2011).
3
Çaman, Efe, a.g.e. s.39.
1

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi

Ocak 2012 Cilt:3 Sayı:1

Kitap Tahlili: Morghenthau, Hans, J.,
Uluslararası Politika Güç ve Barış Mücadelesi

116

Eserin ikinci cildi Uluslararası Politika, Güç ve Barış Mücadelesi ismiyle
literatürdeki yerini almıştır. Bu cildin, içeriğine baktığımızda dört ana başlık, on beş bölüm
ve eklerden oluşmaktadır. İlk ana başlık (veya 6. ana başlık) “Ulusal Gücün Sınırlanması:
Uluslararası Hukuk” ismiyle ‘Uluslararası Hukukun Ana Sorunları’ ve ‘Egemenlik’
ismiyle iki bölümden oluşmuştur. İkinci ana başlık “Yirminci Yüzyıl Ortasında Dünya
Politikası”dır. Bu ana başlık ‘Milliyetçi Evrenselciliğin Yeni Moral Gücü’, ‘Yeni Güç
Dengesi’ ve ‘Toptan Savaş’ başlıklarıyla üç bölüme ayrılmıştır. Üçüncü ana başlık,
“Yirminci Yüzyıl Ortasında Barış Sorunu: Sınırlama Yolu ile Barış” ismiyle kaleme
alınmış ve ‘Silahsızlanma’, ‘Güvenlik’, ‘Yargısal Çözüm’, ‘Barışçı Değişme’,
‘Uluslararası Yöntem’ ve ‘Uluslararası Hükümet: Birleşmiş Milletler’ isimleriyle altı
bölümden oluşmaktadır. Son ana başlık “Yirminci Yüzyılın Ortasında Barış Sorunu:
Uzlaşma Yoluyla Barış”tır. Bu ana başlık ‘Diplomasi’ ve ‘Diplomasinin Geleceği’ ismiyle
iki bölüme ayrılmıştır.
İkinci cildin, en az ana bölümleri kadar önemli bir yere sahip olan diğer bir kısmı
da “Ekler” bölümüdür. Eklerin birinci kısmı ‘Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın Türkçeye
çevirisinden oluşur. Bu, günümüzde kolay ulaşılabilen bir belge olması nedeniyle önemini
yitirmiştir. Hiç şüphe yoktur ki 1970’ler Türkiye’si için önemli bir kaynaktır. Ekler kısmını
bugün dahi önemli kılan ikinci ektir. ‘Tarihsel İsim ve Konular Sözlüğü’ ismiyle kaleme
alınan ek, okuyucuyu veya araştırmacıyı temel bilgiler bakımından bilgilendirmesinden
ötürü gerek siyasi tarih gerekse uluslararası ilişkiler disiplini tarafından değerlendirilmesi
gereken bir kaynaktır.
Bu kitabın uluslararası ilişkiler dalının bağımsız bir disiplin olarak kabul
edilmesine yaptığı katkı şüphesiz yadsınamaz. 1948 yılında yazılan ilk kitap zaman
içerisinde değiştirilmiş, çeşitli eklemeler yapılarak zenginleştirilmiş ve güncellenerek dört
defa basılmıştır. Tanıtımını yaptığımız kitap 1967 yılında basılan kitabın Türkçeye
çevrilmiş ve ilk olarak 1970 yılında Türkiye’de okuruyla buluşmuştur.
Morgenthau’nun işlediği ana tema şudur: Uluslararası sahada geçerli olan tek
gerçek, “güç” öğesidir. Güçlü olan üstün duruma geçer ve güçsüz olana sözünü geçirir.
Bundan ötürü uluslararası platformda sürekli olarak güç mücadelesi hüküm sürer.
Devletler durmadan kuvvet kazanmaya ve karşı tarafı güçsüz bırakmaya çalışırlar. Bu
çalışmaların sonucu olarak, ortaya uluslararası barışı sağlayacak olan “güç dengesi” çıkar.
Uluslararası sistemde geçerli yegane gerçek olan “güç”, yine karşı bir “güç” tarafından
dengelendiği zaman barış ve düzen hüküm sürer. Barışı başka yollardan tesis etme ve
koruma arayışları boşunadır. Morgenthau, bu konuda ileri atılan “ortaklaşa güvenlik” ve
“dünya devleti” gibi çözüm yollarının geçersiz olduğunu birçok örnek ve tez öne sürerek
kanıtlamaya çalışır. Yalın gerçekçilikten yana olan yazar, uluslararası hukuk, uluslararası
ahlak gibi unsurları, “ulusal güç” ile “ulusal çıkar” kavramları karşısında ancak ikinci
derecede güç öğeleri olarak görür.
Tanıtımı yapılan eser, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında, 1948 yılında
kaleme alınmıştır dolayısıyla o dönemin izlerini taşır. Güç dengesine bu denli önem
verilmesinin bir nedeni de bu olsa gerektir. Yaklaşık altmış yıl önce kaleme alınan bu eser
uluslararası ilişkiler disiplini açısından değerini halen korumaktadır. Lakin günümüzde
uluslararası sistemin çok kutuplu bir yapıya bürünmesi ve ortaya çıkan yeni uluslararası
aktörlerin tesiriyle dünya siyasetinin ileride daha da değişeceği göz önüne alındığında, bu
eserin kuramsal açıdan önemi azalmıştır.
“Güç” unsuruna bu denli önem veren yazar, kendiliğinden, ABD’nin dış siyasetinin
kuramcısı olarak ortaya çıkmaktadır. Kitap bu haliyle, Amerikan dış siyasetini
ussallaştırmakta ve haklı göstermektedir. Çünkü “güç” öğesi tek geçerli gerçektir.
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Morgenthau’nun okuyucuyu “gücü olan haklıdır” çıkarımına vardıran bu eğilimi, bazen
kendisinin alışılan ve bilinenden çok değişik kavramlara varmasına neden olmaktadır.
Morgenthau, geliştirdiği realist düşünce sistemiyle ve ortaya attığı merkezi
kavramlarla sadece Realist kuram matrisi içerisindeki düşünce sistemlerini belirlemekle
veya etkilemekle kalmamıştır. Aynı zamanda disiplin içerisindeki farklı kuramsal
yönelimlerin de gelişmesine destek vermiştir. Bu kuramlarla alakalı olan bilimsel
tartışmalar, disiplinin gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. Morgenthau’nun öğrencisi
olan Henry Kissinger’in ifadesiyle, uluslararası ilişkiler alanında herkes Morgenthau’yu
onaylamasa da, kimse onu görmezden gelememiştir.4
Türkiye’de gelişmekte olan uluslararası ilişkiler disiplini Morgenthau’nun bu
eserine gereken önemi vermemektedir. Uluslararası ilişkiler literatüründe mihenk taşı
eserlerden birisi sayılan ve çok sayıda atıf alan bu eser maalesef Türkiye’de yeterince
tanıtılamamıştır. 1970’lere kadar Türkiye’de basımı gerçekleştirilmeyen bu esere
günümüzde birkaç önemli kütüphanenin dışında ulaşmak mümkün değildir. Bu tanıtım
yazısı eserin uluslararası ilişkiler disiplini açısından önemini vurgulamak amacıyla kaleme
alınmıştır.
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