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talist State: Marxist Theories and Methods, Oxford: Blackwell 1982; 
Nicos Poulantzas: Marxist Theory and Political Strategy, Londra: 
Macmillan 1985; Thatcherism: a Tale of Two Nations, Cambridge: 
Polity (Kevin Bonnett, Simon Bromley, ve Tom Ling); Karl Marx: 
Social and Political Thought, Londra: Routledge 1990; State The-
ory: Putting the Capitalist State in Its Place, Cambridge: Polity 1990, 
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onal Dynamics in the Transformation Process, Aldershot: Edward 
Elgar (J. Hausner ve K. Nielsen), 1995. Crisis del Estado de Bienes-
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(Crisis of the Welfare State. Towards a new theory of the state and 
its social Consequences, Bogatà: Siglo del Hombre, 1999. Globali-
sering og interaktiv Styring (Globalization and Interactive Gover-
nance) Frederiksberg: Samfundslitteratur, 1999 The Future of the 
Capitalist State, Cambridge: Polity (2002) STATE/SPACE: a Reader, 
Oxford: Blackwell (Neil Brenner, Martin Jones ve Gordon MacLe-
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ÖNSÖZ

Bu kitap, konjonktürlere göre değişiklik gösterip farklı yö-
nelimleri yansıtan devlet kuramı, devletler ve devlet iktidarı 
üzerine planlanmamış bir serinin sonuncusudur.* Serinin ön-
ceki kitaplarından üç temel eksende ayrılmaktadır. Birincisi, 
savaş sonrası dönemde kapitalist devlete ya da kapitalist top-
lumlardaki devlete yoğunlaşmaktan çok, devletin soy kütüğü, 
devlet formasyonlarının [formation] dönemleştirilmesi, çağ daş 
devletler ve muhtemelen mevcut devletlerden çıkarsanabilecek, 
geleceğe yönelik eğilimler (bir başka deyimle yakın gelecek) 
üzerine değinmeleri içermektedir. İkincisi, bu geniş kapsam-
dan hareketle, devlet üzerine çalışırken daha çoklu bağlamlarda 
kullanılabilecek, daha fazla kuramsal yaklaşımla bütünleştirile-
bilecek ve farklı bakış açılarına uygulanabilecek bir kavramsal 
çerçeve sunmaktadır. Üçüncüsü, nadiren kısa eleştirilerde bu-
lunulan farklı kuramsal konumlanışlardan ya rarlanırken temel 
amaç, bu yaklaşımlar arasına keskin ayrım çizgileri çekmek 
değil, olanaklı ve üretken olduğu durumlar da bunları sentezle-
mektir. Dolayısıyla, belirli bir yaklaşıma vurgu yaptığım yerde 
bile, burada geliştirilmemiş olan diğer yaklaşımlarla olası bağ-
lantılara, kesişmelere ve paralelliklere de değiniyorum.

Bu kitap, devlet kuramı sorunsalı ve özellikle Avrupa’daki 
verili devletlerin incelenmesi üzerine yıllar süren meşguliye tin 
ürünüdür. Daha önceleri, politik iktisadın eleştirisi üzerine özel-
likle de savaş sonrası kapitalizm, dünya piyasasının ge lişimi ve 
                                     
* Serinin önceki kitaplarından ilki Devlet Teorisi: Kapitalist Devleti Yerine Oturtmak 

ikincisi Kapitalist Devletin Geleceği’dir.
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bunların kriz eğilimleri bağlamında fazlasıyla kafa yordum. Bu 
aslında benim analizlerimde neden sermaye veya sınıf merkezli 
kuramsal yaklaşımın çıkış noktası olarak uyar landığını açıklar. 
Fakat yukarıda da vurgulandığı gibi, bun lar da hiçbiri a priori 
ayrıcalıklı kılmamayan ancak sadece belirli bağlamlardaki be-
lirli sorunları açıklama gücüne sahip pek çok seçenekten biridir 
(Bkz.: Bölüm 3). Birçok araştır macı, ya düşünceleri ve tarihsel 
analizleri aracılığıyla ya da benimle girdikleri kişisel tartışmalar 
-ve birçok durumda acı masız eleştirileri- yoluyla devlet anlayı-
şımı etkilemişlerdir. Kuramsal çalışmalarımı az çok takip eden-
ler, metnin içinden ve verilen referanslardan söz konusu bilim 
insanlarının kim olduğunu ve etkilerini çıkarabilirler.

Burada, hala esinlenmeye devam ettiğim sekiz kaynağı vur-
gulayacağım: Sadece bir kere karşılaştığım, fakat kavra yışımı 
yenilemek ve uyarılmak adına çalışmalarına düzenli olarak geri 
döndüğüm Nicos Poulantzas; yorulmak bilmeyen ve coşkulu bir 
eleştirel zekâ ve kuramsal bilge olan Alex Demiroviç; tarihsel 
maddeci [historical materialist] devlet çö zümlemelerinin en iyile-
rinden bazılarını üretmiş ve bunları eleştirel olarak Almanya’ya 
uyarlamış olan Joachim Hirsch; devlet üzerine kuramsal iddia-
ların titiz ampirik sınanmasının önemini vurgulamış olan Jupp 
Esser; beni ekonomik ve si yasal coğrafya ile tanıştıran, yıllarca 
ortaklaşa çalışmalar yü rüttüğüm, tartışmalarımın destekçi ve ta-
kipçisi olan ve ayrıca beşinci bölümün her aşamasında belirgin 
etkisi olan Martin Jones; kuramsal meşguliyetin toplumsal ve si-
yasal eylem lilikle birleşebileceğini bana hatırlatan Ulrich Brand; 
Ber lin’deki Rosa Luxemburg Vakfı’nda beni içtenlikle ağırlayan 
ve kuram ile pratiğin özgürleştirici birliği konusunda uyarı larda 
bulunan Michael Brie; ve sonuncusu ama bir o kadar da önemli-
si, politik iktisattaki kültürel dönüşümü birlikte ge liştirip devlet 
kuramı ve ekonomik analize de uyguladığımız Ngai-Ling Sum.

Ayrıca Polity Press’ten Louise Knight ve Pascal Porcheron, 
bu kitabın son yazım aşamalarından 2015 yılında sunulan son 
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nüshasına kadar geçen sürede sergiledikleri nezaket ve yol gös-
tericiliklerinden dolayı özel teşekkürü hak ediyorlar. Metnin 
nihaî biçimini alışında Colin Hay’in, üç isimsiz yö neticisi ile ala-
nına hâkim, uzman editör Manuela Tecusan’ın yorumlarından 
yararlanıldı.

Bu kitap, kısmen İktisadi ve Toplumsal Bilimler Araştır ma 
Kurulu (İTBAK-ESRC) tarafından 2011-2014 yıllarını kapsayan 
RES-051-27-0303 numaralı Profesörlük Araştırma Bursu sırasın-
da yazıldı. Kuşkusuz, ne İTBAK ne de yukarıda adı anılan dost-
lar ve meslektaşlarım metindeki hata ve eksik liklerden sorumlu 
değiller. Doğrusu, bütün sorumluluk yazara aittir.

Bu kitabı, ilham verici bir meslektaş, eleştirel bir tartışmacı-
okuyucu ve iyi bir dost olup 2010 yılında kanserden za mansız 
ölen Jupp Esser’e adıyorum.

Den Haag 21 Mart 2015


