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ÖZET 

 

Siyaset bilimi açısından dijitalleşme, küreselleşme sürecinin önemli bir gelişim halkasını temsil 

etmektedir. 1980li yıllarda başlayan bu yeni düzen, son yıllarda teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi 

ile yeni bir boyuta ulaşmıştır. Siyaset bilimindeki geleneksel birçok kavramın yeniden tartışılmasını 

gerektiren bu süreç, ulus-devlet tartışmalarına da yeni bir yön kazandırmıştır. Bu tartışmaların odak 

noktası ulus-devletlerin içe kapanması, artan ulusal güvenlik kaygıları, yeni güç ilişkileri ve ulus-

devletin giderek güçlenmesi yönünde şekillenmektedir. Çalışmanın ana vurgusu, dijitalleşme süreci ile 

birlikte ulus-devletlerin giderek güçlendiği ve küreselleşme sürecinin kendi anti-tezini yarattığı 

yönündedir. Geleneksel bakış açısına göre küreselleşme süreci, ulus-devletleri zayıflatacaktır. Ancak 

bu süreçte ulaşılan dijital boyut uluslararası sisteme güvensizlik, artan ulusal güvenlik kaygıları, güç 

ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi ve ulus-devletlerin birincil rolüne yeniden dönmesidir. Bu 

çalışmanın amacı, dijitalleşme sürecinin ulus-devlet yansımalarını tartışmak ve uluslararası sistemdeki 

dönüşümünü yorumlamaktır. Çalışmanın yöntemi ise literatür taraması ve uluslararası ilişkiler 

yazınındaki teorilerinin karşılaştırmalı analizini içermektedir. Bu çalışmanın siyaset bilimi yazınındaki 

ulus-devlet teorilerine, güç ve güvenlik tartışmalarına katkı vermesi hedeflenmektedir. 
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A DISCUSSION on SECURITY and POWER RELATIONS 
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ABSTRACT 

 

In terms of political science studies, digitalization process represents an important step of 

globalization. This new order, starting from 1980’s, has reached into a new dimension as a result of 

zooming along to technology and made essential to re-discuss traditional concepts of political science, 

including the functioning of nation-states. The main focuses of these discussions are on introverting 

nation-states, ever-increasing security concerns, re-organized power relations and strengthening of 

nation-states in international system. So, in this study, the emphasis will be given to ‘globalization as 

creating its anti-thesis’ and ‘reinforced nation-states in new digital order’. Regarding to traditional 

viewpoint, the globalization process is expected to weaken the nation-states. But digitalization 

process, as a further chain of globalization, astonish these expectations bringing with distrust in 

international system, increasing national-security concerns and the strengthening the primary role of 

nation-states. Thus, the main aim of this study is to discuss the exposure of nation-states in digital 

world order and reinterpret its transformation in international system. Literature review and 

comparative analysis of international relations’ theories will be used as a method. This study is 

expected to contribute for nation-state theories, security and power discussions in political science 

literature. 
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