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Abstract 

Social phenomenon are cyclical. Phenomenon are born, grow and die. 
Therefore, social phenomenon are historical ones. Hegemony is also 
historical one as a political social phenomenon. A hegemon emerges, 
develops and then it transfers hegemony to a new hegemon. This cycle is key 
concept for class-based world. Hegemony as historical and political 
phenomena is dependent to laws of economy. Economy in the capitalist 
world economy advances as long waves. Long wave consists of expansion 
and shrinking periods. In expansion period a new hegemon emerges, and in 
crisis in shrinking period by revealing a new hegemon as challenger it 
continues hegemonic cycle. The transformation of hegemony becomes a 
chaotic period, and when this transformation is empirically analyzed, it 
realizes with wars. Old hegemon does not want transfer of hegemony, and 
new hegemon does want to get hegemony. Therefore, the peace in the 
capitalist world order just becomes dream. When we historically look at the 
capitalist world economy, Netherland, England and the USA come across as 
hegemon powers. In the 21st century the China would emerge as the new 
hegemon candidate. 
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Özet 

Toplumsal olgular döngüseldir. Olgular doğar, büyür ve ölürler. Dolayısıyla 
bu toplumsal olgular tarihseldir. Bir politik toplumsal olgu olarak 
hegemonya da tarihseldir. Bir hegemon ortaya çıkar, gelişir ve sonra 
hegemonyayı yeni bir hegemona devreder. Bu döngü sınıf temelli dünya için 
anahtar kavramdır. Tarihsel ve politik bir olgu olarak hegemonya 
ekonominin yasalarına bağımlıdır. Kapitalist dünya ekonomisinde ekonomi 
uzun dalgalar halinde ilerlemektedir. Uzun dalga genişleme ve daralma 
dönemlerinden oluşmaktadır. Genişleme dönemi yeni bir hegemon ortaya 
çıkar ve daralma dönemlerinde kriz zamanı yeni bir hegemon meydan 
okuyucu olarak ortaya çıkıp hegemonya döngüsünü devam ettirmektedir. 
Hegemonya dönüşümü kaotik bir dönem olmakta ve ampirik olarak 
incelediğinde dönüşümün savaşlarla gerçekleştiği görülmektedir. Eski 
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hegemon hegemonyayı devretmek istememekte ve yeni hegemon da 
hegemonyayı elde etmek istemektedir. Dolayısıyla kapitalist bir dünya 
düzeninde barış ancak bir hayal olmaktadır. Kapitalist dünya ekonomisine 
tarihsel olarak baktığımızda Hollanda, İngiltere ve ABD hegemon güç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 21. yy'da yeni hegemon adayı olarak Çin ortaya 
çıkmaktadır. 

 

1. Giriş 

Derin analizlere girmeden tarihe bir bakış attığımız zaman sürekli hegemon 
güçlerin ortaya çıktığını, büyüdüğünü, geliştiğini ve çöktüğünü görüyoruz. Bir 
bakıma tarih hegemon güçlerin mezarlığı durumundadır. Modern öncesi dünyada 
Atina, daha sonra Roma hegemonyaları, modern dünyada Portekiz, İngiliz ve en 
son Amerikan hegemonyaları bize hegemonyaların ortaya çıkışından itibaren 
sonsuza kadar sürmediğini bir devri daim şeklinde sürdüğünü göstermektedir. Bu 
noktada dünya uluslarının eşitsiz gelişimi önemli bir koşul olarak kendisini 
göstermektedir. Eşit gelişim olsaydı bir hegemon sonsuza kadar varlığını korurdu. 
Eşitsiz gelişim sonunda ise hegemon doğmaktadır, büyümektedir, ölmektedir ve 
yeni hegemon ortaya çıkmaktadır.  

Bu çalışmada amaç hegemonya döngülerini ekonomik uzun dalgalar temelinde ele 
almak ve hegemonya döngüleri ile ekonomik uzun dalgalar arasındaki ilişkiyi 
aydınlatmaktır. Çalışmanın önemi daha önce de hegemonik döngüler ile ekonomik 
uzun dalgalar arasındaki ilişki ele alınmasına rağmen bu çalışmada sermaye 
birikimi ve bu sürecin göstergeleri olan uzun dalgaların doğrudan hegemonik 
döngüleri belirlediği ileri sürülecektir. Çalışmanın kapsamı ise modern kapitalist 
dünya ekonomisinin ortaya çıkışı sonrasıdır. Çünkü kapitalizm öncesi dünya 
konusunda elde gerekli veriler bulunmamaktadır. Çalışmanın hipotezi ise politik 
hegemonik döngüler ekonomik uzun dalgalardan etkilenmekte ve bütünsel -
politik,ekonomik,sosyal- döngü yapısı ortaya çıkmaktadır.       

2. Hegemonya: Ekonomik, Politik, Sosyal bir Kavramın Diyalektiği 

Hegemonya kelimesinin tarihi çok eskidir ve geçmişi Antik Yunan'a kadar 
gitmektedir. Yunan yönetici sınıfın düşüncesidir. Modern düşüncede hegemonya, 
liderlik ve hâkimiyet anlamına gelmektedir. Bazı liberaller hegemonyayı pozitif 
anlamda ekonomik liderlik ve istikrar anlamında kullanmaktadır (Doran, 1991: 
118). Bazı Marksistler ise bir sınıfın diğer sınıflar üzerinde hâkimiyeti anlamında 
kullanmaktadır (Gramsci, 1996: 91). 

Immanuel Wallerstein'a göre (2000: 255) hegemonya; devletlerarası sistemde bir 
duruma işaret eder ki bu durumun içinde süper güçler arasında süren rekabet 
dengesizdir. Bir güç ekonomik, politik, askeri, diplomatik ve kültürel alanlarda 
kendi istek ve kendi kurallarını uygulamaya koyabilir. Materyal temelde bu süper 
güç ekonominin üç alanında -tarım, ticaret ve finans- etkin bir şekilde hareket 
etmektedir.    

Yeni hegemonik güçler yaklaşık otuz yıllık dünya savaşları sonucunda ortaya 
çıkarlar. Tarihsel olarak hegemonik güçlerin ortaya çıkışı ve savaşlara bakılacak 
olursa; 1618-1648 arası Otuz Yıl Savaşları sonucunda Hollanda, Hapsburg 
üzerinde zafer kazandı ve dünya ekonomisinde hegemonyasını kurdu. 1792-1815 
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arası Napolyonik Savaşlar sonucunda İngiltere Fransa'yı yenip dünya hegemonu 
oldu. Son olarak 1914-1945 arası I. ve II. Dünya Savaşları sonucunda ABD 
Almanya'yı yenilgiye uğratıp dünya hegemonu olmuştur (Wallerstein, 2000: 258).    

Hegemonya kendiliğinden bir güce verilmez çatışmalı toplumsal yapıya uygun 
olarak mücadele sonucu ortaya çıkar. Gilpin'e göre (1981: 198) hegemonya bir 
mücadeledir ve hegemonik mücadele yeni hegemonik gücün yükselişine yol açar 
ve uluslararası düzeni yenilemektedir.  

Hegemonya veya küresel politik liderlik bir gerekliliktir. Niçin küresel sistem 
liderliğe ihtiyaç duyar? sorusunun cevabı ise ilk olarak; bütün politik sistemler 
liderliğe sahiptir. İkinci olarak; hegemon küresel sistemde temel fonksiyonları 
üstlenir. Üçüncü olarak; liderlik rolü modern dünyada son beş yüz yıldır başarılı 
şekilde pratik edilmiştir (Modelski, 1987: 13).  

Hegemonyanın gerekliliği toplumsal yapı yani sosyoloji ile doğrudan ilişkilidir. 
Özelde bir toplumsal yapı genelde ise küresel yapı çatışmalı bir yapıdır ve 
farklılıklar arasında çelişki söz konusudur. Çelişki ise sürekli çatışma durumu 
yaratmaktadır. Böyle farklılıkların olduğu bir bütünsel yapıda bu yapıyı bir arada 
tutmak için zor gücü gereklidir. Zor gücü toplumsal farklılıklar, bunlar arasındaki 
çelişki ve be çelişkilerden kaynaklanan çatışmaları durdurmaktadır. Böylece dünya 
hegemonu küresel yapıyı bir arada belli bir ekonomik, ideolojik ve politik 
formasyonda bir arada tutmaktadır.  

Jonathan Joseph'e (2002: 131) göre iki tip hegemonya yaklaşımı vardır; yapısal 
hegemonya ve yüzeysel hegemonya. Yapısal hegemonya derinlik -toplum içinde 
şartların ve toplumsal formasyonunun altını çizer- ile ilgilenir. Yüzeysel 
hegemonya ise güncel hegemonik projelerle ilgilenir.   

Tablo 1. Joseph'e göre (2002: 131) iki yaklaşımın farkları; 
 Yapısal Hegemonya     Yüzeysel Hegemonya 

 Derin       Güncel 
 Fonksiyonel      Belirgin/Gerçekleştirilmiş 
 Yapısal       Temsilci 
 Sosyal formasyonun bütünlüğünü garantiler  Hegemonik projeler ve pratikler 
 Sosyal yapıların yeniden üretimi    Altı çizilen yapılardan gelişmiş 
 Şartların altını çizer     Politik ifadenin bilincinde 
 Yeniden üretim      Mücadele 
 Sosyal çimento      Zor ve Rıza 
 Yapısal yeniden üretimin bilincinde değil   Dönüşümün bilincinde   

Hegemonya veya güç döngüseldir. Hegemonya doğar, büyür, gelişir, sonlanır ve 
yeni hegemonya döngüsü başlar. Dolayısıyla hegemonyayı döngüsel olarak ele 
almak küresel gerçekliği anlamak için önemli araç olacaktır. Hegemonyayı nesnel 
koşullardan bağımsız ele almak hatta öznellikle ele almak gerçekliğin resmini 
kaçırmak anlamına gelecektir.  

Hegemonya döngüsü fikri; hegemonya savaşı bir ülke uluslararası hiyerarşik 
düzende üstün bir pozisyona doğru yükselir düşüncesine dayanmaktadır. Üstün 
pozisyon hegemonya olarak adlandırılır. Hegemonyanın farklı anlamları vardır. 
Bazıları için hegemonya askeri ve politik üstünlük bazıları için ise hegemonya 
ekonomik üstünlüktür (Goldstein, 1988: 125). 
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Doran hegemonyayı veya gücü döngüsel ele almanın avantajlarını ortaya 
koymaktadır. Doran'a göre (1991: 19) hegemonya veya gücü döngüsel ele almak; 

 Hegemonya veya güç döngüsü; devletin yükseliş ve çöküşünün döngüsel 
dinamiği yoluyla sistemik yapının evrimini açıklamaktadır. 

 Hegemonya veya güç döngüsü; uluslararası politik gelişme durumunun 
yapısal ve davranışsal yönlerini tek bir dinamik altında toplamaktadır. 
Döngü devlet gücü döngüsünü bütünsel olarak analiz etmelidir.  

 Hegemonya veya güç döngüsü belli bir derece determinizm içermektedir. 
Böylece göreceli güç döngüsünün bütün dinamiğini anlamak ekonomik ve 
stratejik politika planlaması yapmak için gereklidir.    

3. Hegemonik Dalgaların Altyapısı Olarak Ekonomik Uzun Dalgalar: 
Kapitalist Dünya Ekonomisinin Ritimleri 

Kapitalizmin hâkim olmadığı modern öncesi dönemlerde tarımda belli bir dönem 
bolluk belli bir dönem kıtlık gözlemleniyordu. Bu tarımsal üretimin döngüsel 
karakterini gösteriyordu. Modern dönemle birlikte kapitalizmin dünya sistemi 
olmasından itibaren tarımsal üretimde olduğu gibi sanayide belli bir dönem 
genişleme belli bir dönem ise daralma ve kriz keşfedilmiştir. Böylece tarımsal 
üretim gibi sanayi üretiminde de döngüsel karakter gerçeklik olarak anlaşılmaya 
aşlanmıştır. 

Batı toplumlarında sanayinin döngüsel karakteri 19. yy'da tespit edilmiştir. 
1837'de İngiliz gözlemci S. J. Loyd ticari döngü olgusunu belirlemiştir (Toynbee, 
1954: 225). Bundan sonra sistematik olmayan çalışmalar yapılsa da döngü 
çalışmaları 20. yy'a kadar yapılmadı. 1920'lerde N. D. Kondratieff (1935) -Sovyet 
iktisatçı- ortaya çıkışı ile döngüsel yapı uzun dalga teorisi adı altında 
sistematikleştirildi. Ardından L. Trotsky (1923) ve sonra J. A.  Schumpeter (1923) 
ile birlikte uzun dalga teorisi belli bir aşamaya gelmiştir.  

Kondratieff (1935: 105) kapitalist sosyal düzende, ekonomik hayatın 
dinamiklerinin basit ve lineer değil kompleks ve döngüsel olduğunu ileri 
sürmüştür. İktisatta 3 yıllık ve 7 ile 11 yıllık kısa dalgalar olmakla birlikte 50 yıllık 
uzun dalgaların varlığını Kondratieff var saymıştır. Kondratieff 50 yıllık uzun 
dalgaların varlığını fiyat endekslerini inceleyerek bulmuştur. Buna göre ortalama 
fiyatların arttığı dönem uzun dalganın yükseliş dönemi olurken ortalama fiyatların 
azaldığı dönem uzun dalganın düşüş dönemidir.  

Tablo 2. Kondratieff'in (1935: 111) varlığını savunduğu uzun dalga döngüleri; 
Birinci Uzun Dalga  - Yükseliş Dönemi: 1780'ler - 1810-1817 arası  
    - Düşüş Dönemi: 1810-1817'den - 1844-1851 arası 

İkinci Uzun Dalga  - Yükseliş Dönemi: 1844-1851'den - 1870-1875 
    - Düşüş Dönemi: 1870-1875'den - 1890-1896 arası 

Üçüncü Uzun Dalga    - Yükseliş Dönemi: 1890-1896'dan - 1914 - 1920 arası 
    - Düşüş Dönemi: 1914-1920'den başlayacak 

Kondratieff uzun dalgaların sonsuza kadar süreceğini belirtirken bir başka uzun 
dalga düşüncesi Trotsky'den (1923) gelmiştir. Trotsky, Kondratieff'in aksine uzun 
dalgaların varlığını kabul etmiş ancak fiyat endeksleri değil sınıf mücadelesine 
bağlamıştır. Ayrıca Kondratieff gibi uzun dalgaların sonsuza kadar gideceğine karşı 
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çıkmış ve uzun dalgaların uzunluğunun her döngüde bir öncekine göre kısaldığını 
ve sonunda kapitalist sistemin yok olacağını ileri sürmüştür. 

Trotsky (1923) kapitalizmin döngüsel karaktere sahip olduğunu belirtmiştir. Ona 
göre; genişleme dönemi refah gerçekleşmekte ancak kriz dönemleri kıtlık 
yaşanmaktadır. Kapitalizm döngüleri böylece hem genişleme hem de daralma 
aşamalarından oluşmaktadır.  Böylece kapitalizm temel olarak eğri şeklinde 
varlığını sürdürmektedir. Küçük dalgalar 10 yıllıkken uzun dalga yaklaşık 50 yıllık 
bir uzunluğa sahiptir. Böylece bir uzun dalga yaklaşık 5 küçük dalgaya sahiptir. 

Bir başka uzun dalga düşünürü ise Schumpeter'dir (1923). Schumpeter'de 
kapitalist sistemde uzun dalgaların varlığını ileri sürmüş ve kapitalizmin döngüsel 
yapıya sahip olduğunu belirtmiştir. Döngü genişleme ve daralmadan oluşmaktadır. 
Genişlemenin en üst noktası tepe ve daralmanın en dip noktası krizdir. Her 
daralmanın sonunda bir yenilik -inovasyon- ortaya çıkmakta ve yeni bir genişleme 
süreci başlamaktadır. Dolayısıyla Kondratieff uzun dalgaları fiyat endekslerine 
bağlarken, Trotsky sınıf savaşımına bağlamış ve Schumpeter'de yeniliğe -
inovasyon- bağlamıştır.    

Uzun dalgalar aslen sermaye birikim döngüleridir. Genişleme dönemi sermaye 
birikimi hızlanır ve daralma dönemi ise birikim yavaşlamaktadır. Dolayısıyla 
hegemonya da birikim sonucu en büyük ekonomiye sahip ülkeye aittir ancak 
gelişme eşit olmadığı için bir dönem hızlı birikime sahip olan ülke diğer deyişle 
hegemon diğer dönem bir başka ülkenin gerisine düşmekte ve hegemonya da el 
değiştirmektedir. Bu bağlamda birikim döngülerine bakmak hegemonya 
döngülerini anlamak için önemli bir adımdır. 

Giovanni Arrighi'ye göre (2010) modern kapitalist dünya ekonomisi inşa olduktan 
sonra dört büyük sistemik birikim döngüsü dolayısıyla dört hegemon güç ortaya 
çıkmıştır. Bu birikim döngüleri sırasıyla Ceneviz, Hollanda, İngiltere ve ABD'ye 
aittir. Öyleyse tarihsel olarak bu birikim döngülerine yakından bakmak 
ekonominin döngüsel ritimlerini anlamak için önemli bir yaklaşımdır. 

Arrighi (2010: 97) ilk sistemik birikim döngüsünün Cenevizlilere ait olduğunu 
belirtmektedir. 13. ve 14. yy'lar da ticaretin genişlemesi ile birlikte Cenevizliler 
yüksek finans gücüne ulaşmıştır. 14. yy ortasından itibaren Cenevizlilerde finans 
kapitalizmi gelişmiştir. Bunda en önemli likit para, ticarete yapılacak yatırım için 
artık kârlı değildi ve onun yerine şehir devletlerinin artan kamu borçlarını finanse 
etmek için kullanılıyordu. Sonuçta 15. ve 16. yy'da Ceneviz merkezli bir birikim 
döngüsü ortaya çıkmıştır. 

İkinci sistemik birikim döngüsü 16. yy ve 17. yy'da Hollanda'da ortaya çıkmıştır. 
Artık İtalyan şehir devletlerinin karışıklığı bitmiş ve yerine sahneye uluslar 
çıkmıştır. Yeni ticaret merkezi Amsterdam olmaya başlamıştır. Hollanda 
kapitalizmi İtalyan kapitalizminin aksine sadece finans değil ticarette de 
genişlemiştir (Arrighi, 2010: 136).  

Üçüncü sistemik birikim döngüsü 18. yy'da İngiltere'de gerçekleşmiştir. Öncelikle 
Londra finans merkezini Amsterdam'dan ele geçirmiştir. İngiltere'nin birikim 
merkezi olmasının sebepleri; Fransa ile rekabeti kazanması, Avrupa ticaretinde 
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kontrolü ele geçirmesi ve Hollanda artı değer sermayesinin İngiliz şirketlerine 
geçmesidir (Arrighi, 2010: 163). 

Dördüncü ve son sistemik birikim döngüsü 20. yy'da ABD'de var olmuştur. İngiliz 
birikim sistemik krizi 19.yy sonu kendisini göstermiştir. 20. yy I. Dünya Savaşı 
sırasında ABD ciddi borç veren ülke olmuştur. Daha sonra yavaş yavaş finans ve, 
üretim ve ticareti ele geçiren ABD sistemik birikim merkezinin yeni merkezi 
olmuştur (Arrighi, 2010: 284).         

4. Hegemonik Dalgalar: Kapitalist Dünya Politikasının Ritimleri 

Hegemonya döngülerinin bir takım göstergeleri olmaktadır. Her döngü doğar, 
gelişir ve ölür. Doğaldır ki her hegemon hegemonyasının bittiğini kabul 
etmemektedir. Dolayısıyla iktidarın zor ve rıza bileşimi olduğu temelinden 
hegemonyanın bitişi ve yeni hegemonun hegemonyayı ele alması genel olarak 
tarihsel olarak savaşlarla yani zor ile belirlenmektedir. Eski hegemon 
hegemonyasını devretmek istemez ve yeni hegemon da hegemonyayı ele geçirmek 
ister. Bu süreç sancılı ve zor kullanılarak gerçekleşmektedir. Öyleyse savaşlar -
özellikle dünya savaşları- hegemonya döngüsü için önemli birer göstergelerdir. 
Kennedy (1988: 536), son 500 yıl uluslararası işler tarihini incelediğimiz zaman, 
sıklıkla, savaş veya savaşa hazırlık tarihi ile karşılaşacağımızı belirtmektedir.  

Daha önce bahsettiğimiz gibi hegemonyanın gerekliliği zor gücüne ihtiyaç olduğu 
için hegemonyanın dayattığı ekonomik, ideolojik ve politik düzene başkaldırı 
sonucu savaşlar bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı güçleri 
hegemonyaya rıza gösterirken bazı güçler ise hegemonyaya karşı çıkmaktadır.   

Kısaca hegemonya döngüleri savaş tarihidir. Öyleyse her hegemonya dönemi 
gerçekleşen savaşlara bakmak gerekmektedir. Hegemonya döngülerinin savaşlar 
üzerinden aşamaları aşağıdaki gibi bazı düşünürler tarafından teorikleştirilmiştir 
(Goldstein, 1988: 120); 

Tablo 3. Wright, Toynbee, Farrar’a göre savaşlar 
Quincy Wright  Arnold Toynbee   L. L. Farrar 

Büyük Savaşlar  Genel Savaş   Hegemonik Savaşlar 
Barış   Bir Nefeslik Boşluk  Derin Savaşlar 
Küçük Savaşlar  Tamamlayıcı Savaşlar  Ayarlayıcı Savaşlar 
Barış   Genel Barış   Derin Savaşlar 

Hegemonya döngülerini ve döngülerin savaşla sonuçlandığını en erken 1940'lı 
yıllarda Quincy Wright ileri sürmüştür (1942). Wright, hegemonya savaşlarının 
son üç yüz yıl incelendiğinde 50 yıllık salınımlara sahip olduğunu belirtmiştir. 
Ayrıca her döngü sonrası savaş yoğunluğu şiddetlenmiştir. Wright'a göre (1942: 
227) hegemonik savaşlar; 

 30 Yıl Savaşları (1618-1648) 

 İspanyol Veraset Savaşı (1701-1714) 

 7 Yıl Savaşı etrafında savaşlar yoğunlaşıyor (1756-1763)  

 Napolyon Savaşları (1795-1815) 

 Savaşlar yoğunlaşıyor (1853-1871) 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2019, 9 (1), 27-28.  33 

 

 Dünya Savaşı (1914-1918, 1939 da yenilendi) 

Arnold Toynbee de (1954: 239) hegemonyanın döngüsel yapısını belirtmektedir. 
Modern dönem üç düzenli döngüden bahsetmektedir. Bu döngüler; I. Döngü: 1568-
1672, II. Döngü: 1672-1792 ve III. Döngü: 1792-1914). Döngülerin süresi 115 yıl 
civarındadır. Her döngü savaş ile başlar. Sonra bir nefes boşluk olur. Daha sonra 
tamamlayıcı savaşlar yapılır ve bir genel barış dönemi gerçekleşir. Sonra döngü 
yeni bir genel savaş ile yeniden başlamaktadır.    

Tablo 4. Toynbee'nin (1954: 255) Savaş ve Barış Döngüleri; 
Aşama   Giriş  1. Düzenli 2. Düzenli 3. Düzenli 4. 
Düzenli  
     Döngü  Döngü  Döngü  Döngü  
   (1494-1568) (1568-1672) (1672-1792) (1792-1914) (1914-) 

Uyarıcı Savaşlar  ..  ..  1667-1681 ..  1911-
1912 
Genel Savaş  1494-1525 1568-1609 1672-1713 1792-1815 1914-
1918 
Boşluk   1525-1536 1609-1618 1713-1733 1815-1848 1918-
1939 
Tamamlayıcı Savaşlar 1536-1559 1618-1648 1733-1763 1848-1871 1939-
1945 
Genel Barış  1559-1568 1648-1672 1763-1792 1871-1914 .. 

Immanuel Wallerstein'a göre (2000: 256) kapitalist dünya ekonomisi boyunca 
yalnız üç hegemonik güç dünya sahnesine çıkmıştır. Bu güçler; 17. yy ortası 
Birleşik Eyaletler, 19. yy ortası Büyük Britanya ve 20. yy ortası ABD'dir.  

Wallerstein (2000: 257) hegemonik döngüler zamanı çeşitli benzerlikleri ortaya 
koymuştur. Birinci benzerlik; hegemonun girişimcileri sırasıyla tarım, ticaret ve 
finans alanında güç haline gelir. İkinci benzerlik; hegemon güç kendi hegemonyası 
döneminde küresel liberalizmin savunucusu olma eğilimindedir. Malların, 
sermayenin ve emek gücünün küresel anlamda serbest akışının taraftarı 
olmaktadır. Dünya ülkelerinin ticari sınırlamalarına karşı çıkar ancak kendi 
ülkesinde merkantilist sınırlamalar uygulamaya koymaktadır. Üçüncü benzerlik; 
hegemonun küresel askeri gücüdür. Hegemonik güçler eskiden deniz şimdi ise 
deniz ve hava gücüne sahiptir.   

Wallerstein'a göre (2000: 262) hegemonyanın çöküşü ile Kondratieff dalgasının 
iniş aşaması aynı döneme denk gelmektedir ve böylece hegemonyanın yükselişi ve 
çöküşü Kondratieff dalgasının çıkış ve iniş aşaması ile bir döngü oluşturmaktadır. 
Buna Hegemonya döngüsü denilebilir.  

Robert Gilpin'e göre (1981: 210) hegemonya bir döngüdür ve döngü büyüme, 
genişleme ve çöküş aşamalarından oluştur. Çöküşü bir hegemonik savaş izler ve 
savaş sonucu yeni bir döngü başlar. Eşitsiz büyüme kanunu sonucu güç yeniden 
dağıtılır son hegemonik savaştan ortaya çıkan kurulu düzenin temelleri sarsılır. 
Eşitsizliğin yerine eşitlik gelir ve yeniden hegemonik mücadele siyaset sahnesine 
çıkar. Hegemonik döngüler böyle sürer.    

Gilpin (1981: 198) hegemonya döngülerini hegemonik savaşlarla bağlantılı 
incelemiştir. Gilpin'e göre dünyanın bildiği her uluslararası sistem hegemonik 
mücadelelerin takip ettiği teritoryal, ekonomik ve diplomatik ittifakların bir 
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sonucudur. Hegemonik savaşın en önemli sonucu yeni uluslararası güç dağılımı ile 
uyumlu sistemi değiştirmesidir. Hegemonik savaş kimin uluslararası sistemi 
yöneteceğini ve yeni uluslararası düzenin kimin çıkarlarına hizmet edeceğini 
belirlemektedir. Kısaca hegemonik savaşlar uluslararası sistemin dinamiğinin ve 
evriminin içsel parçasıdır.  

Gilpin (1981: 200) hegemonik döngülerin hegemonik savaşlarla sonuçlandığını ve 
yeni hegemonun ortaya çıktığını belirtir ve bu savaşlar yoğunluk, kapsam ve süresi 
ile diğer küçük çaplı savaşlardan ayrıldığını belirtmiştir. Tarihe baktığımız zaman 
hegemonik döngüler sonucu ortaya çıkan hegemonik savaşlar olarak; modern 
öncesi dünyada Atinalılar ile Spartalılar arasında Peleponez Savaşı Atina 
hegemonyası ile sonuçlanmış; Romalılar ile Kartacalılar arasında II. Fön Savaşı 
Roma hegemonyası ile son bulmuş; modern dünyada Hollandalılar ile Hapsburglar 
arası Otuz Yıl Savaşları (1618-1648) Hollanda hegemonyası ile sonuçlanmış; 
İngilizler ile Fransızlar arası Napolyon Savaşları (1792-1815) İngiliz hegemonyası 
ile son bulmuş ve son olarak ABD'liler ile Almanlar arasında I. ve II. Dünya Savaşı 
(1914-1945) ABD hegemonyası ile son bulmuştur.   

A.F.K. Organski de hegemonya döngülerini çeşitli aşamalara bölmüştür. Güç 
dağılımı endüstri öncesi toplumdan sanayi toplumuna doğru aşamalar 
izlemektedir. Böylece belli bir aşamaya gelen ulusa doğru güç geçişi 
sağlanmaktadır. Organski'ye göre (1958: 355) hegemon devletler; sanayi öncesi 
dönem Fransa, sanayi dönemi önce İngiltere ve ardından ABD'dir. Yeni hegemon 
adayı olarak ise kitabı yazdığı yıl (1958) Çin'in gelecek hegemon adayı olduğunu 
belirtmiştir.  

Organski (1958: 361) bir ulus önce sanayileşmeye başlar. Daha sonra belli bir 
seviyede sanayileşen ulus eski hegemona meydan okur. Bu meydan okuma bazen 
aynı uluslararası düzende olur -ABD'nin İngiltere'ye meydan okuması- veya farklı 
uluslararası düzende olur -gelecekte Çin'in ABD'ye meydan okuması. Meydan 
okuma savaş ile sonuçlanır. Yakın dönem tarihte büyük savaşlar hegemon güç ve 
müttefikleri ile meydan okuyucu arasında gerçekleşmiştir. Dolayısıyla büyük savaş 
hegemonya değişiminin göstergesidir. Kural olarak hegemon meşruiyetini korur 
veya yeni hegemon adayı hegemonyayı eskisinin elinden almaktadır. 

Bu noktada Organski (1958: 362) bir noktayı aydınlatmaktadır. Bu nokta eğer tüm 
ampirik örneklerde hegemonya değişimi savaş ile gerçekleşiyorsa neden bir istisna 
olarak İngiltere'den ABD'ye hegemonya geçişi barışçıl sağlanmıştır. Bunun temel 
sebepleri; öncelikle ABD'nin o dönem hegemonya talebi yoktu. Ne zaman egemen 
pozisyonu dünyada gözle görülür hale gelince ABD isteksiz bir şekilde 
hegemonyayı kabul etmiştir. İkinci olarak da ABD'nin hızlı büyümesi içsel 
faktörlere bağlıydı ve bu süreç İngiltere'yi tehdit etmemişti. ABD'nin teritoryal 
genişlemesi Amerika yerlileri ve Meksika'ya doğruydu ve İngiltere'yi rahatsız 
etmemişti. Son olarak da ABD güç olarak Anglo-Fransız uluslararası düzeni kabul 
etmişti ve bu düzen içinde hegemon olmuştur. Bunlardan dolayı İngiltere'den 
ABD'ye hegemonyanın geçişi savaş ile gerçekleşmemiş ve bunun yerine barışçıl 
olmuştur.     

G. Modelski'ye göre (1987: 7). çeşitli döngüler vardır. Bunlardan ilki; mevsimlerin 
döngüsü ki dünyanın güneş etrafında hareketinden doğar. İkinci olarak; hayat 
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döngüsü ki canlı organizmaların operasyon tarzıdır. Üçüncü olarak; iş döngüleri 
vardır ki ekonominin geçici boyutudur. Dördüncü olarak ise küresel politik 
operasyon tarzı olan uzun döngü vardır. 

Modelski hegemonya döngüsünün dört aşaması olduğunu belirtmektedir. Bu 
aşamalar (Modelski, 1987: 30); 

 1. aşama: Politik çatışmanın yoğun olduğu küresel savaş aşamasıdır. 

 2. aşama: Uluslararası düzen sağlanmıştır. Düzen dünya liderliği tarafından 
sağlanır. Bu aşamaya dünya gücü denilmektedir.  

 3. aşama: Bu aşama meşruluğun kaybolması aşamasıdır. Bu aşamada düzen 
arzında çöküş uyarılmaktadır. 

 4. aşama: Bu durum yoğunluğun kaybı durumudur. Düzen talebi ve varlığı 
düşüktür. Güç yoğunlaşması seviyesi daha düşüktür ve sonunda bir küresel 
savaş ile döngü başa dönmektedir. 

Tablo 5. Modelski'ye göre (1987: 40) modern kapitalist ekonomide hegemonya döngüleri;  
    Dünya Politikasında Uzun Döngüler 
Küresel Savaş    Aşamalar    Yoğunluk kaybı 
Büyük Savaş    Ulus Devlet    Meydan 
Okuyucu 

1494-1516    Portekiz Döngüsü   İspanya 
İtalyan-Hindistan    1516-1560    1560-
1580 
Okyanus Savaşları 

1580-1609    Hollanda Döngüsü   Fransa 
İspanya-Hollanda Savaşı   1609-1660    1660-1688 

1688-1713    Birinci İngiliz Döngüsü   Fransa 
XIV. Louis Savaşları   1714-1763    1764-1792 

1792-1815    İkinci İngiliz Döngüsü   Almanya  
Fransız Devrimi ve    1815-1873    1874-1914 
Napolyon Savaşları 

1914-1945    Amerikan Döngüsü   2000-2030 
I. ve II. Dünya Savaşları   1945-2000 

C.F. Doran'a göre (1991: 212) hegemonyanın çöküşünün üç anlamı vardır; 

 Çöküş daha ileri çöküş konusu anlamına gelmektedir. Devletin tepe 
noktasından göreceli çöküş miktarı büyüktür. Devlet göreceli güç kaybını 
önlemeye çalışmaktadır.  

 Çöküş döngüde yüksek noktayı veya zirveyi geçmektir.  

 Çöküş göreceli büyüme oranında düşüştür.    

Doran (1991: 216) özellikle ekonomi ile hegemonya döngüsü arasındaki ilişkiyi 
vurgulamaktadır. Özellikle hegemonya çöküşünü devletin büyüme oranının diğer 
devletler karşısında düşüşü olduğunu belirtmektedir. Öyleyse büyüme oranı önem 
kazanmaktadır. Büyüme oranını düşüren ekonomik faktörler; üretkenlik 
problemleri, aşırı özel ve kamu harcamaları, dış borç, aşırı askeri genişleme, 
kaynak ve insan gücü kıtlığıdır.   
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5. Hegemonik Politik Döngülerle Kapitalist Ekonomik Uzun Dalgalar 
Arasındaki İlişkinin Diyalektiği 

A. Toynbee'e göre (1954: 234) savaş ve barışın alternatif aşamaları alternatif 
ekonominin refah ve depresyon aşamalarının politik karşılığıdır. Savaş ve barışlar 
ekonomik dalgalanmalar serisinin politika ile yüzleşmesidir. Ekonomik uzun 
dalgalar politik gerçekliklerin ekonomik yansımaları olabilir. Bu da İngiltere'nin 
sanayi devrimi yaptığı dönemden itibaren yaklaşık üç yüz yıllık bir dönemi 
kapsamaktadır. Politik döngüler ve benzeri ekonomik dalgalanmalar sürekli 
değişim içindedir.  

Hegemonik dalgalarla ekonomik uzun dalgalar arasındaki diyalektik ilişki uzun 
dalga teorisyenleri tarafından kabul edilmektedir. Ancak hegemonik dalgaların 
başlangıcı olan küresel savaşın ekonomik uzun dalgalara içsel veya dışsal olduğu 
konusunda ve yine küresel savaşların kapitalist uzun dalgaların hangi aşamasında 
çıktığına dair bir uzlaşmazlık söz konusudur. 

Kondratieff (1935: 112) savaşların ekonomik uzun dalgalara içsel olduğunu 
belirtmektedir. Kondratieff; teknikte değişiklik, savaşlar ve devrimler, yeni 
ülkelerin dünya ekonomisine asimilasyonu ve altın üretiminde dalgalanmaların 
kapitalist sisteme içsel olduğunu belirtmektedir.    

Trotsky (1923) ise Kondratieff gibi uzun dalgaların varlığını kabul etmekle birlikte 
savaşların uzun dalgalara içsel değil dışsal olduğunu vurgulamaktadır. Yeni 
ülkelerin ve kıtaların kapitalizme eklemlenmesi, yeni hammadde kaynaklarının 
bulunması ve savaşlar ve devrimler hepsi dışsal faktörlerdir.  

Yine Kondratieff (1935: 111) savaşların ve devrimlerin uzun dalgaların yükseliş 
dönemleri ortaya çıktığını belirtmektedir. Ekonomik güçlerin genişlemesi 
sonucunda ortaya çıkan yüksek gerilim sonucunda büyük savaşlar ortaya 
çıkmaktadır.   

W. Thompson ve G. Zuk (1982: 639) ise Kondratieff'e katılmamakta ve büyük 
savaşların sonucu uzun dalgaların düşüş dönemi ortaya çıktığını belirmektedirler. 
Küresel savaşlar -Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşı, I. Dünya Savaşı- 
Kondratieff'in 1. ve 3. uzun dalgaları dönemi zirveye ulaşmıştır ancak savaşların 
sonu uzun dalganın düşüş dönemini başlatmıştır.      

Sonuç olarak hegemonik döngüler ve onun göstergeleri olan küresel savaşlar ile 
ekonomik uzun dalgalar arasındaki ilişki konusunda ciddi anlaşmazlıklar vardır. 
Bir taraf savaşların uzun dalgalara içsel olduğunu söylerken diğer taraf dışsal 
olduğunu belirtmektedir. Yine küresel savaşların ortaya çıkışı konusunda bir taraf 
ekonomik uzun dalgaların yükseliş döneminde ortaya çıktığını belirtirken diğer 
taraf ise düşüş dönemi ortaya çıktığını belirtmektedir. Sonuç olarak hem ontolojik 
hem de yapısal olarak politik hegemonik döngüler ile ekonomik uzun dalgalar 
arasındaki ilişkiler konusunda uzlaşmaz ayrılıklar söz konusudur.  

6. Sonuç 

Hegemonyayı döngüsel olarak kabul etmek soyutlamada bize yaklaşım farklılıkları 
içinden bir seçim imkanı vermektedir. Gerçekliğe üç farklı yaklaşım biçimi vardır. 
Birincisi; öznel yaklaşım, ikincisi; nesnel yaklaşım ve üçüncüsü; öznel ve nesnel 
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yaklaşımın birlikteliğidir. Belli bir dereceye kadar döngüsel yapıyı kabul ettiğimiz 
zaman öznel ve nesnel yaklaşımın birlikteliğini kabul etmiş oluruz. Çünkü 
hegemonik döngü nesnel olarak varlığını sürdürürken bir döngünün süresi öznel 
olarak uzatılabilir veya kısalabilir. Dolayısıyla döngüsel yaklaşım hem nesnelliğin 
vazgeçilmez boyutunu vurgularken öznelliğin önemini de geri plana atmamaktadır. 
Bu yaklaşım bize en azından gerçekliğin bir resmini vermektedir.    

Kapitalist dünya ekonomisinin ritimleri olan ekonomik uzun dalgalar dönemi 
sermaye birikimi keskin değişime uğramaktadır. Üretici güçler uzun dalgaların 
genişleme dönemi gelişirken daralma dönemi yok olmaya uğramaktadır. Doğal 
olarak bu ekonomik uzun dalgaların politik sonuçları olmaktadır. Bir çok politik 
problem bu dalgalardan ortaya çıkmaktadır. Savaşlar, devrimler ve daha bir çok 
politik problem uzun dalgaların salınımlarından ortaya çıkmaktadır. Politik 
hegemonya da bu ekonomik uzun dalgalara bağlı olarak döngüsel bir karaktere 
sahiptir. Bir hegemon ortaya çıkar ve eski hegemondan hegemonyayı genellikle 
savaş -zor- yoluyla alır. Yeni bir uluslararası düzen inşa eder. Belli bir müddet 
sonra meşruiyet kaybına uğrar. Uluslararasında eşitsiz gelişmeye uygun olarak 
hegemona karşı bir meydan okuyucu ortaya çıkar ve yine genellikle savaş yoluyla 
hegemonyayı elde eder. Kısaca politik olan hegemonya döngüsü aslında aynı 
zamanda ekonomik bir uzun dalgadır.    

Tarihsel olarak kapitalist dünya ekonomisini incelediğimiz zaman son 500 yılda 
çeşitli hegemonların ortaya çıktığını ve hegemonya geçişlerinin genellikle, savaşlar 
aracılığı ile gerçekleştiğini görebiliriz. Hollanda, İngiltere ve ABD son 500 yılda 
ortaya çıkan hegemonlardır. 21. yy ise yeni bir hegemonya geçişine sahne olacak 
gibi görünmektedir. Dünya ekonomik üstünlüğü yavaş yavaş ele geçiren Çin 
sonunda politik hegemonyayı da talep edecek görünmektedir. Doğal olarak mevcut 
hegemon ABD bu hegemonyayı barışçıl bir şekilde teslim etmeyecektir. Sonuç olası 
bir dünya savaşıdır. 

Yine 21. yy'ı eşsiz yapan deneyim Çin hegemonyası ile bağlantılıdır. Kapitalizmin 
ortaya çıktığı 500 yıl boyunca hegemonya değişimleri hep Batı merkezli -Hollanda, 
İngiltere ve ABD- olmuştur. Ancak kapitalizm tarihinde ilk kez Batı dışı bir uygarlık 
-Çin- yeni hegemon ve meydan okuyucu olarak yerini almaktadır. Dolayısıyla 
tarihte görülmeyen bu deneyim insanlık tarihinde değişik bir deneyim olarak 
yerini alacaktır. 

Son söz olarak 21.yy deyim yerindeyse kaotik bir yüzyıl olacak gibi görünmektedir. 
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