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GİRİŞ 

XV. yüzyıldan günümüze kadar Moskova Knezliği, Çarlık Rusya, Sovyetler 

Birliği ve Rusya Federasyonu gibi farklı devlet yapısı şekilleriyle varlığını koruyan 

Rusya, aynı zamanda imparatorluk algısı ile olan ilişkisini de sekteye uğratmamıştır. 

Kimileri Rus Devleti’nin imparatorluk algısının bir handikap olduğunu vurgulamakta, 

kimileri ise bunun Rus Devleti’nin var oluşunun temel kültürel kodu ve dinamiği 

olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca, Rusya’daki imparatorluk kültüründen ötürü yönetim 

şeklinin demokratikleşemediği yönündeki eleştirilere yanıt olarak da, topraklarının 

bulunduğu Avrupa ile Asya kıtası arasındaki Avrasya bölgesinin coğrafi olarak batıdan 

doğuya (ya da ters istikamette) genişliği ve yönetilmesinin zorluğu gibi doğal nedenler 

gösterilmektedir. Her ne sebep gösterilirse gösterilsin, imparatorluk algısı, tarihin her 

kritik aşamasında Rus Devleti’nin bir matruşka gibi açılarak küçülmesine yol açsa da 

benzer şekilde yeniden toparlanarak güçlenmesinin dinamiğini de oluşturmuştur. 

Rusya’nın imparatorluk kimliği ve algısından kopamama, tarih boyunca bunun 

“patika bağımlılığı” olarak görülmesi ve geri dönülmez olmasının tarihsel nedenleri 

vardır. Aynı zamanda bu patika bağımlığı yalnızca kimlik ve kültür gibi muğlak 

tanımlarla açıklanabilecek bir durum değildir. Yüzyıllar boyunca inşa edilen mitler, sözlü 

anlatılar ve sosyal temsiller, hem bir kültürün inşasını hem de devlet olarak çıkarının 

şekillenmesini sağlamıştır. 

Tarih boyunca Rurikler, Romanovlar, Bolşevikler ve Post Sovyet Rus eliti 

tarafından yönetilen Rusya’nın inandığı veya paylaştığı sosyal temsiller, eski ile yeninin 

birbirleri ile etkileşiminin her defasında yeniden üretilmesiyle anlam kazanmıştır. Enzo 

Traverso’nun ‘‘Savaş Alanı Olarak Tarih’’ kitabının giriş bölümünde ifade ettiği gibi: 

‘‘…Geçiş devrinin eski ile yeninin birbirine karıştığı bir momentum oluşturması’’ 
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durumunu Rusya örneğinde her defasında görmemiz söz konusudur.1 Her defasında yeni 

bir devlet şekline bürünürken eskiden kültürel kodları almakta ve o momentumu, değişim 

ve dönüşüm anını ya da şeklini yeniden yaşamaktadır. Eskiden gelen sosyal temsilleri ya 

da kültürel ve kimliksel kodları ele alarak Rusya’yı anlamaya çalışmak için bir çaba 

harcamak, her defasında yeterli olmasa da farklı yöntemlerle yeniden deneyerek farklı bir 

okuma yapmayı sağlamaktadır. 

Rusya’nın tarihinin her seferinde yeniden, farklı kavramlar üzerinden okunması 

ve yazılması, Collingwood’un da ifade ettiği gibi “geçmiş düşünceyi yeniden 

canlandırmakla kalmaz, onu kendi bilgisinin bağlamında yeniden canlandırır ve 

dolayısıyla yeniden canlandırırken, onu eleştirir…’’ anlamında bir çalışmadır.2 Rusya 

üzerinde yapılan çalışmaların, yaşanan olaylarla ilgili yorum ve analizlerin sağladığı bir 

katkı niteliği vardır. Her defasında bu tarih okumasını çeşitlendirmek, farklı kavramlar ve 

yöntemler üzerinden okuma yapmak, momentum’ları açıklayabilme kapasitemizi 

geliştirmekte ve dönemi doğru incelememize yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada 

geliştirilen okuma şekli ile, Rusya’nın farklı dönemlerinde ortaya çıkan dış politika 

davranışlarına farklı bir perspektiften açıklık getirmenin mümkün olabileceği inancı 

taşınmaktadır. 

Yapacağımız çalışmanın önemini şu şekilde ifade etmek yerinde olacaktır: X. 

yüzyıldan XX. yüzyılın başlarına kadar; Rusya’da kimlik, kültür ve ideolojilerin ortaya 

çıktığı ve siyasal düşüncenin oluştuğu, sosyal temsiller olarak zihinlerde şekillendiği 

görülmektedir. Keza daha sonraki Sovyetler Birliği ve Rusya Federasyonu dönemlerinde 

de, bu on yüzyıllık dönemde şekillenen siyasal ve ekonomik fikirler üzerinden tartışmalar 

yürütülmüş, güncele ve geleceğe yönelik okumalar yapılmıştır. Çalışmanın varsayımı; 

                                                 
1  E. Traverso, Savaş Alanı Olarak Tarih 20. Yüzyılın Zorbalıklarını Yorumlamak, (Çev. Osman S. 

Binatlı), İstanbul, Historia Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2013, s. 10. 
2  R.G. Collingwood, Tarih Tasarımı, (Çev. Kurtuluş Dinçer) 2. Baskı, Gündoğan Yayınları, İstanbul, 

2013, s. 298.  
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Rusya’da vücut bulan siyasal düşünce, kimlik ve sosyal temsillerin, anılan on yüzyıllık 

dönemde Rus dış politikasının şekillenmesi ve devlet çıkarlarının oluşmasında önemli 

etkenler olduklarıdır. Çalışmanın amacı, Rus Devleti’nin siyasal düşüncesini ve sosyal 

temsillerini inceleyerek, bunları saptayarak, günümüze ve geleceğe dair fikirlerin 

oluşmasını sağlamaktır. Çalışmada bu dönemle ilgili inceleme yapılırken, amaçsal 

açıdan, Traverso’nun ifade ettiği gibi ‘‘…bir olayı ya da bir fikri kendi devrine, bir 

toplumsal çerçeveye, entelektüel ve dilbilimsel bir ortama, kendisine ait bir zihinsel 

manzaraya yerleştirmekten oluşan bağlamlaştırma kuralı’’ üzerinden hareket 

edilmektedir.3 Çalışmanın yöntemi ise bu kural çerçevesinde günümüzde sosyal 

bilimlerde geliştirilen değişik kavramları kullanarak denemektir. 

Rusya tarihini farklı ve daha değişik kavramları enstrümanlaştırarak okumaya 

çalışmak, hem günümüzde hem de tarihte devlet çıkarlarının nasıl oluştuğunu anlamaya 

çalışmak bakımından faydalı olacaktır. Dolayısıyla burada Rusya’nın tarihi düz bir 

biçimde anlatılmaya çalışılmayacak, yaşanan değişimlerin ve savaşların arkasındaki 

kültürel kodlara ve “öteki” ile olan ilişkinin nasıl ya da niçin bu şekilde geliştiğine 

bakılacaktır. Buradaki amaç; Rusya’nın öteki ile olan ilişkisi, kültür inşası ve bunu 

muhafaza etmesinin arkasında yatan temalar, kişiler, elitler, köylüler ve farklı gruplar 

arasında paylaşılan sosyal temsillere odaklanmak, böylece devletin çıkar ilişkisinin nasıl 

şekillendiğini incelemektir. Moscovici, sosyal temsillerin, dini inançlarımıza, siyasal 

düşüncelerimize ve yarattığımız bağlantılara tutarlılık kazandıran fikirler stoku olduğunu 

ifade etmektedir.4 Dolayısıyla odaklanılacak temel mesele, sosyal temsillerin inşa 

edilmesi sürecinde fikirler stokunu ele almak, özneler ve gruplar arasındaki paylaşımı 

saptamak ve bunun üzerinden kurgulanan dış politika çıktısına bakmak olacaktır. 

                                                 
3  E. Traverso, op.cit., 2013, s.19.  
4  S. Moscovici, ‘‘The History and Actuality of Social Representations’’, The Psychology of the Social, 

1998, s. 209. 
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Bu çalışmada “sosyal temsiller” olarak, mitolojik anlatılar, dini inançlar ve 

fikirler bütününü içinde barınan siyasal düşünceden bahsetmekteyiz. Yani vurgulanmak 

istenen, Rusya’da tarih boyunca şekillenen sosyal temsiller içinde barınan siyasal 

düşünce kalıplarıdır. Siyasal düşünce, devletin hem dış politikadaki hem de iç 

politikadaki hedef ve amaçlarını inceleyen fikir telakkisi alanıdır. Dolayısıyla siyasal 

düşünce, siyaset felsefesiyle ilgili fikirlerin incelendiği, aydınların ve entelektüel kesimin 

siyasetle ilgili düşünce ve yorumlarını içeren bir çalışma alanıdır. Bu yüzden sosyal 

temsillerin içinde şekillenen ya da siyasal düşüncenin etkisi ile ortaya çıkan temaların, 

özneler ve gruplar arasında nasıl paylaşıldığına ve siyasi eylem olarak nasıl ortaya 

çıktığına bakmak önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada Rusya’da sosyal temsillerin hangi dış politika çıktılarını 

verdiklerini saptamak için, konuya inşacı uluslararası ilişkiler teorisi çerçevesinde 

bakılacak ve bireysel yöntem üzerinden inceleme yapılacaktır. İnşacı uluslararası ilişkiler 

perspektifinden baktığımızda metodolojik olarak yapısalcı yöntem izlenilmemesinin 

temel nedeni, Rusya’da yaşanan gelişmelerin daha aktör merkezli olması ve mikro 

düzeyde çıkar ilişkilerinin nasıl şekillendiğine bakmaktır. Zira bireyselci yöntem; 

Udehn’in de belirttiği gibi, azami ölçüde tekile dikkat ve önem göstermektir.5 Tekil, 

bahsedilen devletin içindeki elit kimliğe, paylaşılan sosyal temsile ve de kültüre 

odaklanarak yorumsamacı yöntem geliştirmektir. Bireyselci yöntemle vasıtasıyla 

epistemolojik olarak özneler arasında paylaşılan sosyal temsillere odaklanmaktır. 

Markova’nın sosyal temsillerle ilgili geliştirdiği diyalogsal epistemolojide özneler arası, 

gruplar arası ve devletler arası düzeylerin olduğunu dikkate alarak, çalışmada sosyal 

temsil olarak ortaya çıkan temaların paylaşımından söz edilmektedir.6 

                                                 
5  U. Lars, Methodological Individualism: Background, History and Meaning, NewYork, Routledge, 

2002, s. 186. 
6  Bkz. Ivana Marková, The dialogical mind: Common sense and ethics. Cambridge University Press, 

2016. 
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Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Ayrı bölümlerde incelemeye 

çalışacağımız konulara girmeden hemen önce çok kısa olarak bölümlerin başlığına 

değinirsek: Birinci bölümde uluslararası ilişkiler disiplinindeki inşacı teori üzerine 

yapılan tartışmalara bakılacak ve sosyal temsil kavramı bu tartışmalara eklenecektir. 

İkinci bölümde ise Rusya tarihinin arka planına değinilecektir. Bu bağlamda X. 

yüzyıldaki Kiev Knezliği’nden XV. yüzyıldaki Moskova Devleti’ne giden süreçte 

şekillenmeye başlayan Rus siyasal düşüncesine ve sosyal temsillere değinilecektir. 

Üçüncü bölümde bu sürecin XVIII. yüzyılda I. Petro’nun iktidara gelmesine kadar olan 

bölümü ele alındıktan sonra, Rus İmparatorluğu’nun doğuşu ile 1904-1905 Rus-Japon 

Savaşı arasında şekillenen sosyal temsiller incelenecek, siyasal düşüncenin dış politikaya 

yansıması diplomatik metinlere, yayımlanan manifestolara ve entelektüellerin yaptığı 

tartışmalara bakılarak saptanmaya çalışılacaktır. 

Birinci bölümde, teorik olarak uluslararası ilişkiler disiplinin inşacı 

yaklaşımındaki yapısalcı, sistemik ve aktör merkezli çalışmalara eleştirel perspektiften 

yaklaşılmıştır. İnşacı uluslararası ilişkiler yaklaşımı kimlik, siyasal düşünce ve sosyal 

temsiller kavramları üzerinden tartışılarak, aktör merkezli çalışmalar için yeni bir ufuk 

açılması istenmiştir. Bunun için ilk olarak inşacı uluslararası ilişkiler yaklaşımına genel 

bir giriş yapılmış, daha sonra Alexander Wendt’in literatürde yapılandırıcı ve sistemik 

olarak bilinen teorisi üzerinden yapı-fail tartışmasına bakılmış, kolektif bilgi ve ortak 

bilgi tanımları tartışılmıştır. Aynı zamanda Wendt’in inşacı teorisine Weldes ve Hopf 

tarafından getirilen eleştiriler ve yaklaşımlar da gözden geçirilmiştir. Bunu yaparken 

inşacı uluslararası ilişkiler teorisinin metodolojik ve epistemolojik boşlukları, bireyselci 

yönteme başvurularak doldurulmaya çalışılmıştır. Ayrıca epistemolojik boşluğun sosyal 

temsiller kavramı üzerinden nasıl doldurulabileceği de ele alınmıştır. 

Birinci bölümün ilk kısmında Wendt’in inşacı uluslararası ilişkiler teorisinin 

tanımı ve eleştirisi yapılırken üç meseleye öncelik verilmiştir: Wendt’in makro ve mikro 
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düzeylerdeki analizleri ve önerdiği sistemik düzey analizleri gözden geçirilmiştir. Keza 

Wendt, mikro düzeyde yapılan analizlerin daha çok dış politika teorilerine 

uygulanmasının gerektiği üzerinde durmaktadır. Diğer taraftan uluslararası ilişkiler 

disiplininde makro düzeyde yapılanın yapısal analiz şekli olduğunu, ama bunun 

devletlerin kimliklerinin yeteri kadar önemsenmemesine yol açtığını vurgulamaktadır. 

Aslında Wendt, kendi inşacı uluslararası ilişkiler teorisinin çıkışını, Kenneth Waltz’un 

neo-realizm teorisine getirdiği eleştirileri ve materyalist yapısalcı analiz boyutunu 

idealist bir şekle sokarak gerçekleştirmiştir. Waltz’un analizinde makro düzeyin 

önemsenmesi, ayrıca sosyal ve kültürel boyutlarda bulunan boşluğun doldurulması 

amacıyla Wendt, sistemik düzey olarak kurguladığı iki ya da üç devlet arasındaki ilişki 

boyutunu analize eklemektedir. Bu sayede uluslararası ilişkiler teorisini mikro boyuttaki 

dış politika analiz düzeyinden kurtararak, sistemik boyutta sosyal ve kültürel eklemeler 

yapmaktadır. 

Wendt, uluslararası ilişkilerde sistemik boyuttaki analiz sayesinde devletlerin 

kimliklerinin oluşum şeklini açıklamaya çalışmaktadır. Keza kendisinin de ifade ettiği 

gibi, devletler sistemik boyutta sosyalleşerek “ben ve öteki” ilişkisini kurgulamakta ve 

böylece kimlik kazanmaktadırlar. Kimlik kazanarak uluslararası ilişkiler arenasına giren 

devletler ile birlikte üst yapı olarak makro düzeyde bir etkileşim söz konusudur. Bu 

durum, sistemik ve makro düzeylerin karşılıklı etkileşimini sağlamaktadır. Bu noktada 

Wendt, karşılıklı, yani yapılandırıcı bir etkileşimin söz konusu olduğunu öne 

sürmektedir. Ama son tahlilde yapının etkisinin her zaman daha fazla olduğunu iddia 

etmektedir. Çünkü Wendt’in epistemolojisinde dış etkenler her zaman daha öncelikli bir 

yerdedir. Bu yüzden de idealistlere özgü olmayan nedensellik arayışı ile bilimsellik 

tutkusunu korumaktadır. 

İdealist bir perspektiften bakıldığında, uluslararası ilişkiler çalışması için 

“neden” sorusundan çok “nasıl ve niçin” soruları üzerinden meseleler ele alınarak 
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açıklanmaktadır. Ancak Wendt’in bilimsellik tutkusu, nasıl ve niçin sorusundan öncelikli 

olarak nedenselliğin aranmasını öne çıkarmıştır. Dış etkenlerin önemi konusunda 

epistemolojik bir metafor kullanarak, camın kırılmasının dışarıdan gelen bir taş  

nedeniyle olduğunu vurgulamaktadır. Wendt’in epistemolojik konulardaki nedensellik 

ve yapısalcı yaklaşımı, sosyal bilim teorisinin eleştirel gerçeklik epistemolojisi ile 

beraber yürümektedir. Sosyal bilimlerdeki eleştirel gerçekliğin, inşacı uluslararası 

ilişkiler teorisine uygulanması söz konusu olmaktadır. Wendt ayrıca, aktör olan devletin 

kendi iç dinamiklerinden ayrı olarak, dışsal etkilerin daha öncelikli olarak ele alınması 

gerektiğini vurgulamaktadır. Kısacası Wendt’e göre bir devlet, sistemik düzeyde 

sosyalleşmediği durumda bir kimliğe sahip olamaz. Böyle bir yapılandırıcı analiz, 

Wendt’in devletin iç dinamiklerini gözden kaçırmasına neden olmaktadır. 

Wendt’in kendi teorisini açıklamak için kullandığı enstrümanlara baktığımız 

zaman, kolektif ve ortak bilgi tanımlarının onun inşacı tezinde önemli bir yeri olduğunu 

da görebiliriz. Kolektif ve Ortak Bilgi tanımları ile sistemik ve makro boyutlarda 

gelenek, kültür ve kimlik gibi olguların etkisinden bahsedilmektedir. Ortak bilginin 

niteliksel etkisinin olduğu vurgulanırken, kolektif bilgi önemsizleştirilmektedir. Ayrıca 

kolektif bilgi tanımı yapılırken tarihsellik olgusunu gözden kaçırmakta, ya da ona bilinçli 

olarak değinmemektedir. Ortak bilginin kolektif bilgi üzerindeki etkisinin kurucu 

olduğunu vurgulamakta, kimliğin ve çıkarın oluşumunun ise özgürce gerçekleşmediği 

sonucunu çıkarmaktadır. Dolayısıyla Wendt için yalnızca aktörlerin kimlikleri söz 

konusudur. Ama bu kimliklerin uluslararası yapıya eklenerek şekillenmekte olduklarını, 

hatta bu yapının kurucu etkisinin kimliklere her defasında değişim geçirtecek gücü 

olduğunu da göstermektedir. 

Wendt’in inşacı uluslararası ilişkiler tezi, hem yapısalcı tezleri savunan 

akademisyenler hem de aktör merkezli çalışmalar tarafından eleştirilmiştir. Çalışmanın 

birinci bölümünün ikinci kısmında Hopf ve Weldes’in aktör merkezli inşacı uluslararası 
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ilişkiler çalışmalarına odaklanılarak, devletlerin dış politika kararlarını almasında ve 

çıkarların şekillenmesinde, iç sosyal ve politik dinamiklerin dikkate alınması gerektiği 

gösterilmektedir. Hopf, sosyal inşacı uluslararası ilişkiler tezini savunmaktadır. Aktör 

merkezli çalışmasında elitler ve kimliklerinin öteki ile olan ilişkisine değinerek, dış 

politikada çıkar ilişkisini açıklamaya çalışmaktadır. Bunu yaparken 1945-1953 

yıllarındaki Stalin dönemini, 1955-1999 yılları arasındaki Sovyetler Birliği ve Rusya 

Federasyonu dönemlerini incelemiş ve elitlerin kimliklerini, söylemleri ve gazete yazıları 

üzerinden yapılan çalışmalar yoluyla tespit etmiştir. Ayrıca bu dönemlerde yaşanan 

kırılmalara da değinmektedir. Örneğin Stalin dönemi ile Kruşçev döneminde yaşanan 

değişimlerin; elitlerin kimlikleri, Batı’yı algılama şekilleri ya da öteki ile ilgili bakış 

farkından dolayı olduğunu vurgulamaktadır. Hopf, çalışmasında söylem analizi 

üzerinden hareket etmektedir. Hopf’un savunduğu sosyal inşacı uluslararası ilişkiler 

çalışması, “aktör”ün kendi içinde farklı kimlikleri barındırdığını ve zamanla elitlerin 

değişimi ile çıkarların da bu yönde değiştiğini iddia etmektedir. Hopf, Wendt’in 

uluslararası ilişkiler teorisini eleştirmiş, ancak bireyselci yöntemin analiz yapılması için 

uygulanabileceğini de kabul etmiştir. Bu çerçevede niteliksel ve niceliksel çalışmaların 

yapılabilme olanaklarından bahsetmektedir. Benzer bir şekilde Weldes de aktörlerin 

kimliklerinin, algılarının ve yorumlarının, uluslararası ilişkilerde yapılan analizlerde 

devletlerin davranışlarını açıklamakta önemli bir yeri olduğunu vurgulamaktadır. 

Weldes, aktörlerin kimliklerinin statik olmadığını söyleyerek kara kutunun içindeki 

dinamiklere göz atılması gerektiğini vurgulamaktadır. Devletlerin dış politika çıkarlarını 

kimlikleri üzerinden oluşturduklarını ve buna uygun hareket ettiklerini öne sürerek 1962 

yılındaki Küba Krizi’ni örnek vermektedir. Küba Krizi’nde ABD’nin kendisini “uygar 

kimlik” olarak tanımladığını ve bunun üzerinden öteki ile ilgili bir imge oluşturduğunu 

öne sürmektedir. Weldes, üç farklı anlatı üzerinde durur. Bunlar Küba rejiminin 

demokratik ve uygar dünyaya tehdit oluşturması, Birleşik Devletler rejiminin savunduğu 
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mülkiyet hakları ve demokratik değerlere tehdit oluşturması ve Amerika’nın cesur 

insanların yurdu olması biçimindedir. 

Weldes, devletlerin iç dinamiklerine, kültürel yapısına ve kimliğine dikkat 

çekerken Althusser’in ‘‘Interpellation’’ kavramını kullanmış, öznenin kimliğin ve 

ideolojinin peşinden gittiğini vurgulamıştır. Böylece devlet düzeyinde özneler arasında 

bulunan epistemolojiyi göz ardı etmekte, aktör merkezli yapısalcı bir analize 

kaymaktadır. Weldes’in çalışmasındaki ilginç olan nokta, ‘‘Interpellation’’ çağrışımını 

temsiller üzerinden vurgulamasıdır. ABD için öteki olarak görülen Castro’nun sakallı 

olması, kırmızı renge boyanmış bayrak gibi temsiller üzerinden devlet içinde ötekiye 

karşı bir çağrışım olduğunu vurgulamaktadır. Zira ABD’nin sahip olduğu kültür için bu 

çağrışım bir düşmanlık anlamı taşımakta, ötekiye karşı harekete geçmeyi 

çağrıştırmaktadır. 

Wendt; Hopf ve Weldes’in çalışmalarında var olan epistemolojik ve metodolojik 

sorunları dikkate alarak, 1960’da Fransa’da Serge Moscovici tarafından ortaya atılan ve 

Sosyal Psikoloji alanında kullanılan sosyal temsiller teorisini, aktör merkezli inşacı 

uluslararası ilişkiler yaklaşımına entegre ederek yeni bir perspektif önermektedir. 

Dolayısıyla sosyal temsiller, temalaşan kültürel nesneler olmaktadır. Bir sosyal temsil; 

tarihseldir, toplum içinde dinamiktir, değişkendir, öznelerarası, gruplararası ve 

elitlerarası yorum anlamında farklılık göstermeye açıktır. Sosyal temsiller, kimlikleri 

içermekte ve onlara kültürel temalar üzerinden kendilerini tanımlama imkanları 

vermektedir. Hopf’un Stalin ve Kruşçev dönemlerinde gösterdiği değişimler, grupların 

dönemin sosyal temsilleri olan ‘‘öteki’’, “Batı” ya da “kapitalizm” gibi meseleler 

üzerindeki yorumlama ve algılamalarına göre değişmektedir. Gruplar arasında var olan 

bu yaklaşımlar, elitlerin değişmesiyle devletin çıkarlarının ve davranışlarının çok açık 

şekilde etkilediğini göstermektedir. Öte yandan epistemolojik olarak özneler arasındaki 

paylaşım konusundan çok temalaşan sosyal temsillerden bahsedilmesi, inşacı 
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uluslararası ilişkiler çalışmaları açısından çok muğlak olarak görülen kültür 

kavramındaki açığı daha iyi kapatmaktadır. Ayrıca bireyselci yöntemin uygulanması ile 

birlikte, yapısalcı metodolojinin uluslararası ilişkiler disiplininde var olan 

hegemonyasından kurtulmaya yardımcı olunmaktadır. 

Böylelikle çalışmanın teorik bölümünde Wendt, Hopf ve Weldes’in inşacı 

uluslararası ilişkiler yaklaşımlarından bahsedilirken, sosyal temsiller kavramının bu 

disipline kazandırılması ile yeni bir ufuk açılmaya çalışılmaktadır. Epistemolojik ve 

metodolojik boşluklara değinilmekte ve açıkların nasıl kapatılabileceği üzerinde 

durulmaktadır. 

Bu çalışmanın ikinci kısmında ise tarihsel derinlikte Rusya’da şekillenen sosyal 

temsillerin ortaya çıkarılması amacıyla, çalışmanın ilk kısmında giriş niteliğinde 

bahsedilen, “Batıcı” ve “Millici” olarak adlandırılan siyasal düşüncelerin 

şekillenmesine bakılmaktadır. Bunun için X. yüzyıldan başlayarak Kiev Knezliği ile 

Bizans arasındaki ilişkiye, Rus-Slav toplumunun Hıristiyanlığı kabullenmesine ve Kiril 

alfabesine geçişinin önemine değinilmektedir. Bizans ile Kiev Knezliği arasındaki ilişki 

sonucunda Rus kültürünün yeninden şekillenmesi, medeniyet havzasında yer 

edinmesinin etkisi gözden geçirilmektedir. Hem “Batıcı” hem de “Millici” gruplar 

açısından Kiev Knezliği’nin, Rus Devleti’nin meşruiyet temelini oluşturan anlamına 

değinilmektedir. 

Kiev Knezliği’nden sonra, Rus tarihindeki iki önemli merkez olan Büyük 

Novgorod Knezliği’ne ve Moskova Knezliği’ne bakılacaktır. Her iki knezliği de 

çalışmanın teorik çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman, sosyal temsil anlamında 

birisinin demokratik bir yönetim şekline sahip olduğu, diğerinin ise daha otoriter, 

merkezileşmiş bir yönetim şekline sahip olduğu vurgulanacaktır. Bunun için Büyük 

Novgorod Knezliği ile Moskova Knezliği’nin aralarındaki rekabete değinilecektir. Her 

iki knezliğin de Rus tarihindeki yönetim modeli üzerinde oynadığı role değinilirken, 
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aralarındaki farkın nedenleri ve nasıl oluştuğuna bakılacaktır. 

Büyük Novgorod Knezliği’nin Rus tarihinde ‘Vece’ adı verilen Halk Meclisi 

kurumunu oluşturması, bu kurumun knezlikle ilgili kararlarda etkin olması ve neredeyse 

Knez ile aynı statüde olan ‘Posadnik’ seçmesi ve ataması gibi tarihsel olgular, ilkel 

demokratik yönetim modeli açısından önem taşımaktadır. Bu anlamda Rusya’da 

demokratik bir yönetim şeklinin hiçbir zaman olmadığını savunan millici bakışa ve 

muhafazakar kesime önemli bir karşı argüman sunulmaktadır. Keza Rus tarihinin sonraki 

aşamalarında, Rusya coğrafyasında Büyük Novgorod Knezliği’nin getirdiği ilkel bir 

demokratik yönetim şeklinin olduğuna vurgu yapan entelektüellerin ve devlet 

adamlarının olduğunu görebiliriz. Büyük Novgorod Knezliği, Rus tarihinde simgesel 

olarak, kendilerini demokrat olarak gören ve Rusya’nın Avrupa’nın bir parçası olduğunu 

savunan kişilerin bir sosyal temsili olarak gözden kaçırılmayacak bir gerçeklik 

oluşturmuştur. Fakat öte yandan, Rusya’nın tek merkezden yönetilmesi, prensliklerin tek 

bir merkezde birleşmesi ya da birleştirilmesinde ve Rus Devleti’nin ortaya çıkmasında 

Moskova Knezliği’nin oynadığı rol de göz ardı edilmemelidir. Bu anlamda Moskova 

Devleti’nin Çarlık, Sovyet ve Federatif Rusya devlet şekillerinin ortaya çıkmasında rolü 

olduğu saptanmakta ve aynı devlet felsefesinin devam etmesi söz konusu olmaktadır. 

XV. yüzyılda Altın Orda Devleti’ndeki Moğol ve Tatarlara karşı başlayan isyan 

ya da kalkışma sonucu Moskova Knezliği’nin bir devlete dönüşmesinde; III. İvan’ın, 

Vasiliy’in ve IV. İvan’ın benimsediği III. Roma devlet felsefesinin ve devletin Mesihçi 

bir misyona bürünmesinin, Bizans İmparatorluğu’nun devamı olduğu inancının çok 

önemli bir rolü olmuştur. Bu çalışmada daha detaylı bir şekilde gösterildiği gibi, 

Eleazorava Manastırı’nın keşişi Flofeya Pskovsikiy (1465-1542), Moskova Knezi III. 

İvan Vasilivic’e gönderdiği mektupla Çar’a yeni bir Hıristiyanlık misyonunu 

benimsemesi çağrısı yapmıştır: “Adaletli Çar, iki Roma da düşmüştür, bütün 

Hıristiyanlar senin devletin etrafında birleştiler, çünkü üçüncüsü ayaktadır, dördüncüsü 
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ise olmayacak.” Bu anlayış, Rus Devleti’nin yüzyıllar boyu sürecek mitolojik bir inancı 

haline gelmiştir. III. Roma devlet felsefesi ile Moskova artık yeni bir Konstantinopolis 

olmaktadır, bununla birlikte İstanbul’u yeniden Ortodoks başkenti yapma iddiasından 

hiçbir zaman vazgeçilmeyecektir. Bu inanç ve misyona bürünmüş olarak yeniden inşa 

edilen Rus-Slav ulusu, bir taraftan Ortodoks dünyasının hükümdarı olmayı 

hedeflemekte, diğer taraftan Slav etnik ve kültürel kardeşliği üzerinden diğer knezliklerle 

birleşmeye çalışmaktadır. 

Rusya’nın kendi coğrafyasında hegemonya kurma hayalinin meşruiyet temeli 

olan Ortodoks Hıristiyanlar açısından da, zamanında Konstantinopolis’e bağlı olmak 

veya biat etmek ne kadar önemli idiyse, bundan sonra yeni Sezarları olan Moskova 

Devleti’ne aynı bağlılığı göstermek önemli hale gelmiştir. Dolayısıyla biat etmeyen 

prensliklere karşı Moskova’nın savaş açması ya da haklı savaş gerekçelerini oluşturması, 

ayrıca bu durumun Rus Kilisesi tarafından da kabul görmesi önemlidir.  III. İvan 

döneminde 1478 yılında Novgorod, 1485’te Tver, 1490’da bazı doğu Slav Knezlikleri, 

Litvanya Prensliği’nden koparak Moskova Devleti’ne bağlanmış, 1503 yılında ise 

Batı’ya doğru, yani Doğu Avrupa istikametinde daha büyük boyutta arazi Moskova 

Devleti’nin egemenliğine katılmıştır. III. İvan’dan sonra oğlu Vasiliy (1505-1533) 

döneminde Moskova Devleti; 1510'da Pskov’u, 1514’te Smolensk’i ve 1521 yılında 

Ryazan’ı kendi topraklarına katmıştır. IV. İvan döneminde 1552 yılında Kazan, 1556’da 

ise Astrahan, Batı Sibirya ve Don bölgesi Moskova Devleti altında birleştirilmiştir. Daha 

sonra Moskova Devleti tarafından İsveç Krallığı’na (1554-56) ve Kırım Hanlığı’na 

(1571-72) savaş ilan edilmiştir. Bu dönemde Rus toprakları, 2.8 milyon kilometrekareden 

neredeyse 5,4 milyon kilometrekareye kadar genişlemiştir.7 

 

                                                 
7  David Christian, A History of Russia, Central Asia and Mongolia, Volume II: Inner Eurasia From 

Mongol Empire to today, 1260-2000, Willey Blakcwel, MA (US), 2018, s. 218  
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Moskova Devleti’nin Çarlık Rusyası’na dönüşmesi ile, iki yüz yıla yakın süredir 

Rurikler Hanedanlığı tarafından yönetilen devletin tahtına, 1598-1618 yılları arasında 

yaşanan karışıklıklar döneminin ardından Romanov Hanedanlığı geçmiştir. Ruriklerden 

sonra Mihail Federovich Romanov ile başlayan yeni hanedanlık, Avrupa’da yaşanan 

1618-1648 yıllarındaki Otuz Yıl Savaşları dönemine denk gelmiştir. Avrupa’da devletler 

arasında ortaya çıkan Westphalia sistemi, Rusya’yı eski geleneksel ideolojisinden 

vazgeçme yönünde zorlamıştır. 

Avrupa’da ortaya çıkan Westphalia devletler arası ilişkiler sistemi, Çar Mihail 

Aleksevich (1645-1676) dönemine denk gelmiştir. Çar Mihail, kendi döneminde yaptığı 

çok sayıdaki reform ile bir anlamda I. Petro tarafından başlatılan reform çalışmaların 

önünü açmıştır. Rurikler Hanedanlığı’ndan alınan III. Roma devlet felsefesi ve 

arkasındaki din-devlet ilişkileri, Çar Mihail tarafından gözden geçirilmiş, Patrik Nikon 

ile birlikte reformlara başlamıştır. Patrik Nikon 1652 yılında Moskova Patrikhanesi’nin 

başına geçmiş, Çar’ı reformlar konusunda ikna ederek süreci başlatmış ve Ortodoks 

Kilisesi içindeki ciddi ayrışmanın önünü açmıştır. Rus Kilisesi’nin reforma tabi tutulması 

fikri genellikle Yunan Patrikhanesi’nden gelmektedir. Rusların dini kuralları ve ibadet 

şekillerini değiştirdikleri iddiası vardır. Tabii bütün reformların arkasında, aslında çok 

basit görünse de, istavrozun üç parmakla mı yoksa iki parmakla mı çıkarılması gerektiği 

tartışması üzerinden başlayan bir ihtilaf vardır. Rus Kilisesi açısından önemli 

değişimlerin önünü bu tartışma açmıştır. Ayrıca Yunan Ekümenik Patrikhanesi bu 

reformları tetikleyerek, bu reformlar üzerinden Rus Kilisesi’ni tekrar kendi etkisine 

almak amacındadır. Riasanovsky’nin de aktardığı gibi “… Saldırgan davranışıyla Nikon 

eski müttefiklerini aforoz etti, hapse attı ve sürgüne gönderdi. Hatta 1672 ile 1691 

arasında bilinen otuz yedi komünal yangında 20.000’den fazla muhalifin canlı canlı 
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yakıldığı tahmin ediliyor.” 8Bu reformların sonucu olarak Rusya’da eski ayinci ve yeni 

ayinci olarak iki grup ortaya çıktı. Eski ayinciler, Ruslaştırılmış Kilise geleneklerini 

korumak amacıyla merkezden çevreye doğru yayıldılar. 

Çar’ın istekleri sonucunda Kilise üzerinde yapılan reformlarla birlikte, Kiev’de 

bulunan Mogila akademisinden Moskova’ya eğitimciler getirilerek özgür bilimler adı 

altında eğitim merkezleri kuruldu. Bu konuda Çar’ın en yakın danışmanlarından Fyodor 

Rtişçev’in “Özgür Bilimler” eğitimi temelinin atılmasında önemli rolü olduğu 

bilinmektedir. Çar Mihail zamanında Moskova Devleti tarafından oluşturulan felsefi 

temellerin yıkılmasına çalışıldı. Rusya’nın bir Avrupa devletine dönüşmesinin önü 

açılmaya çalışıldı. Başlayan bu reformlar aşamasının bir sonraki ayağının I. Petro dönemi 

olduğunu görmekteyiz. 

I. Petro’nun yukarıdan devrim anlayışı ya da otoriter baskısı ile başlattığı 

reformların, Rusya’yı bir Avrupa devletine dönüştürmesiyle birlikte Roma 

Cumhuriyeti’ne öykünülmesi de çalışmanın bu kısmında değinilen olgulardandır. 

Yapılan reformlar sonucunda Çar ile devlet, aynı anlama gelmemektedir. Rus 

düşüncesinde ve devlet felsefesinde ‘‘kamu yararı” kavramı ile tanışılmıştır. Çar’ın 

devlet anlamına gelmediği, ‘‘Majesteleri Çar’ın çıkarı’’ ifadesinin yerine “devletin 

çıkarı” ifadesinin benimsenmesi ile göze çarpmaktadır. Zira I. Petro’nun tahtta olduğu 

dönem, (1696-1725) Avrupa uluslararası sisteminde benzer değişikliklerin yaşandığı bir 

dönemdir. Avrupa devletleri, kendilerini bu dönemde “Christianitas” veya “Respublica 

Christiana” gibi terimlerle tanımlamaktaydılar. 1713 Utrecht Antlaşması, Respublica 

Christiana’ya atıfta bulunulan son devletler arası antlaşma olarak tarihe geçmiştir. 

Avrupa uluslararası ilişkilerinde yaşanan bu değişim, bir şekilde Rusya’yı da 

etkilemiştir. Rusya, yine de kendine özgü değişiklikler ile reform sürecini başlatmış ve 

                                                 
8   N. V. Riasanovsky, & M. D. Steinberg, Rusya Tarihi: Başlangıçtan Günümüze, (Çev. Figen Dereli), 

İnkilap Yayınevi, İstanbul, 2016, s. 206. 
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sonuçlandıramadan bitirmiştir. I. Petro, Rus Devleti’nin kuruluş felsefesi ve meşruiyet 

dayanağını temelden değişerek yeni bir devlet kurmuştur. Ayrıca Rusya’nın iki jeopolitik 

sorunu olarak tanımlanan kuzeye ve güneye açılma hususunda, 1701 yılındaki İsveç-Rus 

Savaşı sonucunda Baltık Denizi’ne çıkış elde ederek kuzeye açılma sorununu gidermiştir. 

Ancak bütün bu hizmetleri zaman zaman göz ardı edilerek Rus tarihinde daima tartışılan 

bir kişilik olmuştur. Kimileri için “Deccal” olarak, kimileri için ise devletin kurucusu 

olarak anılmaktadır. 

I. Petro’nun başlattığı iç reformları ve jeopolitik açılımı kendisinden sonra, 

Rusya’ya Veliaht III. Petro ile evlenmek için gelen Alman kökenli II. Yekaterina’nın 

(1762-1796) devam ettirdiği görülmektedir. Rus şairi Kheraskov’un ifade ettiği gibi I. 

Petro, Rusya’ya beden, II. Yekaterina ise bu bedene ruh vermiştir.9 II. Yekaterina, kendi 

döneminde I. Petro’nun başlattığı iç reformları, özellikle eğitim ve hukuk alanlarında 

devam ettirmiştir. Fakat II. Yekaterina döneminin daha iyi anlaşılması için, çalışmanın 

bu kısmında bu dönemi Fransız Devrimi öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmaktayız. Zira 

birinci kısımda görüldüğü gibi, II. Yekaterina’nın Rusya’yı Avrupa’nın önde gelen 

devletlerinden birine dönüştürmeyi hayal ettiği saptanmaktadır. Bu dönemde Voltaire, 

Diderot ve M. Grimm gibi Fransız aydınlarıyla iletişim içerisine girmiş ve onların 

sorunları ile ilgilenmiştir. Fakat Fransız Devrimi’nden sonra, daha önce kendisine karşı 

başlatılan Pugaçev İsyanı’nın bir benzerinin tekrarlanmasından endişe etmiştir. 

Öte yandan II. Yekaterina’nın dönemindeki dış politika eğilimlerine 

baktığımızda, Osmanlı ile Rusya arasında yapılan 1768-1774 yılları arasında Kırım 

Savaşı sonrasında Moskova Devleti’nin tezlerine yaklaşıldığı görülmektedir. Burada 

dikkat edilmesi gereken nokta; ilk dönemde Fransız aydınlarından Voltaire’in çağrısıyla 

Yunan kültürünün ve halkının kurtarıcısı olma misyonu üstlenilerek, Avrupa 

                                                 
9   G. Liah, Milliyetçilik Moderniteye Giden 5 Yol, İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya ve Amerika 

örnekleri, (Çev. Abdullah Yılmaz), İstanbul, Alfa Araştırma Yayınları, 2016, s. 325. 
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medeniyetinin kurtarıcısı olma vizyonuna sahipken, fakat 1774 yılında yapılan Küçük 

Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı’daki Ortodoks halklar üzerinde elde edilen hakların 

elde etmesi Rusya’yı eksi Moskova patikasına dönüşünü sağlamıştır. Petersburg’un 1783 

yılı Kırım’ın Rusya’ya birleştirilmesi kararı Eski Moskova’nın ideolojik sosyal 

temsillerine patika bağımlılığı daha net görülmüştür. Şöyle ki, 1768 yılından itibaren ve 

1771 yılındaki Kırım Savaşı ile birlikte, Rusya “Grek Projesi” dış politika konseptini 

ortaya atmaktadır. II. Yekaterina’nın dış politika danışmanı olan Panin tarafından 

önerilen Grek Projesi, Yunan medeniyetinin Osmanlı iktidarından kurtarılmasını ve 

Bizans İmparatorluğu’nun yeniden kurulmasını amaçlamaktadır. Dolayısıyla 

Moskova’nın III. Roma felsefesi, Konstantinopolis’in yeniden kurtarılmasını 

içermektedir. Hatta II. Yekaterina, torununun ismini Konstantin koyarak, onun günün 

birinde İstanbul’daki Bizans tahtına oturacağını umut etmektedir. 

II. Yekaterina dönemindeki bu değişimler, bir yandan I. Petro’nun güneye doğru 

jeopolitik açılımını devam ettirmiş, öte yandan devleti bir kez daha eski III. Roma olma 

hayaline geri döndürmüştür. I. Petro döneminde başlayan değişim, II. Yekaterina 

döneminde jeopolitik olarak devam etse de, devletin siyasal felsefesinde geriye dönüş 

yaşanmaktadır. Bununla birlikte eski Moskova Devleti dönemine özgü sosyal 

temsillerin, hem elitler hem de toplum üzerinden paylaşılması söz konusu olmaktadır. 

İşte bu değişim, daha net bir şekilde XIX. yüzyıldaki I. Alexander döneminde 

görülecektir. 

Üçüncü bölümde anlatılan I. Alexander (1801-1825) döneminde ise, II. 

Yekaterina dönemine benzer bir şekilde 1812 yılına kadar hukuk sisteminde reformların 

yapıldığı, serfliğin kaldırılması amacıyla Doğu Avrupa ve Baltık bölgelerinde 

denemelerin başlatıldığı görülmektedir. I. Alexander döneminde yaşanan kırılma ise, 

1812 yılından sonra Fransa ile Rusya arasında yapılan Tilsit Antlaşması ile elde edilen 

barışın bozulması ve bunun üzerine erken muhafazakarlığın ortaya çıkmasıdır. 
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Çalışmanın üçüncü bölümünde; 1812 yılı itibarıyla ortaya çıkan erken muhafazakarlığın, 

Fransa ile savaşın sona erişi ve 1815 yılında Avrupa uluslararası ilişkiler düzeninde 

‘‘Kutsal İttifak’’ anlayışının ortaya çıkışı ile bir dış politika doktrinine dönüşümü ele 

alınmaktadır. Bu dönemden itibaren Rusya’da ortaya çıkan muhafazakarlık; I. Nikolay 

(1825-1855) döneminde 1825 yılında devlet ideolojisine dönüşmüş, 1833 yılında ise 

Eğitim Bakanı Sergei Uvarov’un ‘‘Ortodoksluk, Otokrasi ve Halkçılık’’ doktrini ile net 

bir şekil almıştır.10 Uvarov’un ortaya attığı bu doktrin, 1789 Fransız Devrimi’nin 

‘‘Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik’’ ilkesine karşı tepki olarak üretilmiş, daha sonra 

devletin ve toplumun sosyal temsiline dönüşmüştür. I. Nikolay döneminde bu üçleme ile 

birlikte devletin felsefesi yeniden inşa edilmektedir. Bu sosyal temsillerin açılımlarına 

bakıldığında, sırası ile Fransız Devrimi’nin Özgürlük ilkesi karşısına Ortodoksluk 

koyulmuş, özgürlüğün din perspektifinden yorumlanacağı bir çerçeve getirilmiştir. 

Uvarov’un ifadesiyle, sınırsız özgürlük durumunda dinsel ve ahlaki değerlerin dikkate 

alınmaması, yozlaşmanın önünü açacaktır. Devrim’in bir diğer ilkesi olan eşitlik 

karşısına otokrasi’nin yerleştirilmesi, iktidarda olanın herkesle eşit olmadığına, Sezar ya 

da Çar’ın tüm insanlarla eşit olmadığına ve onların üstünde olduğuna, eşitler arasında 

birinci olduğuna vurgu yapmaktadır. Otokrasi, monarşinin güvenliğini sağlayan temel 

etmendir. Kardeşlik ilkesinin karşısına ise halkçılık konumlandırılmıştır. Alexei 

Miller’ın da vurguladığı gibi, Fransızca metinlerde bu ilke Nation yani ulus olarak 

geçmekte ve Rusça’ya natsiya olarak çevrilmesi gerekirken, Uvarov, bunun yerine narod 

yani halk kavramını tercih etmektedir. Bu dönemde ulus ya da millet sözcüğü, Monarşi 

karşıtlığını vurgulayan, Cumhuriyet fikirlerine yakın bir tanım olarak görülmüş ve yerine 

Almanlar tarafından kavramsallaştırılan Volk yani halk sözcüğü kullanılmıştır. Böylece 

                                                 
10  Y. M. Mikityuk, ‘‘Kontsetsii Pravoslaviya i Narodnichestva v İdeologii Pochvennikov,’’ Almanakh 

Sovremennoy Nauki İ Obrazovaniya, (11/2), 2009, s. 53-56. 
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Cumhuriyetçi fikirlerin çağrışımından kaçınılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda 

kapsayıcılığı olan tek halkın Rusya halkı olduğu inancı da ifade edilmiştir. 

Rus muhafazakar düşüncesinde Uvarov’un temellerini attığı bu ilkesel yaklaşım 

bir doktrin haline getirilerek, XIX. yüzyılın temel tartışması kimliğini kazanmıştır. 

Ayrıca, I. Nikolay döneminde milliyetçilik konusunda hassas davranıldığının dikkate 

alınması gerekir. Zira 1831 yılında çıkan Polonya İsyanı sırasında ve 1848 Avrupa 

Devrimleri sırasında I. Nikolay, iki temel üzerinden hareket etmiştir. Bunlar, 1815 

Viyana Antlaşmaları ile ortaya çıkan Kutsal İttifak ruhuna uygun bir şekilde monarşilerin 

korunması ve din faktörünün önemsenmesidir. Örneğin 1848 yılında Prag’da 

gerçekleştirilen Pan-Slav kongresine Petersburg destek vermemiş, 1853-56 yıllarında 

Kırım için yeniden savaşılmasının nedeni ise din yani Ortodoksluk tartışması olmuştur. 

Kırım Savaşı’nın başladığı dönemde kullanılan sosyal temsillerin dinsel içerikli olduğu, 

devlet çıkarının dış politikada bu sosyal temsiller üzerinden kurgulandığı göze 

çarpmaktadır. Rusya, Osmanlı’nın Filistin’deki Hıristiyan kutsal mabetlerinin korunması 

görevini Fransa’ya vermesine itiraz ederek maceracı bir dış politikaya başvurmaktadır. 

Filistin’deki Hıristiyan mabetleri üzerinden başlayan tartışma, Osmanlı ile Rusya’yı yeni 

bir Kırım Savaşı’na sürüklemiştir. Rusya; bu savaşta karşısına Birleşik Krallık, Fransa 

ve Osmanlı’yı almış, savaşı kaybederek 1856 yılındaki Paris Antlaşması’na zorlanmıştır. 

Bu antlaşmanın şartları Rusya için çok ağırdır; Karadeniz’deki askeri gücüne sınır 

getirilmiş, Boğdan ve Eflak bölgesindeki kontrolünü yitirmiş, Kafkasya’da Osmanlı 

karşısında geri çekilmiş, Sivastopol askeri üssü dağıtılmış, sonuç olarak savaştan mağlup 

bir ülke olarak çıkmıştır. Bu savaş henüz bitmeden I. Nikolay yaşamını yitirmiş, tahta II. 

Alexander’ın (1856-1881) çıkması ile yeni bir dönemin önü açılmıştır. 

II. Alexander döneminde kamuoyuna açık tartışmalar yaşanmış, I. Nikolay 

döneminde Avrupa’ya giden muhalif aydınlar ülkeye geri dönmüş, sansürün ve serfliğin 

kaldırılması gerçekleştirilmiştir. II. Alexander, saray içinde muhafazakar ve liberal elitler 
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arasında bir denge sağlamaya çalışmıştır. Her iki akımın da bu dönemde güçlendiği 

görülmektedir. Bu dönemde Moskova’da Slav Kongresinin yapılması, III. Roma tezinin 

yazılı hale getirilerek basılması, muhafazakar ve milliyetçi ekiplerin güçlenmeleri de söz 

konusu olmuştur. II. Alexander, 1861 yılında serfliğin kaldırılması yönündeki kararıyla 

akıllarda her zaman pozitif kalmayı başarmış bir Çar olmuştur. Böyle bir reformun 

yapılması, ekonominin modernleşmesi ve özgürlüklerin elde edilmesi bakımından büyük 

bir öneme sahiptir. 

Bütün bu reformların yanında, II. Alexander’ın 1856 yılında Rusya’nın  zorla 

kabul ettiği Paris Antlaşması’nı gözden geçirme niyeti; 1870’lerden itibaren Dışişleri 

Bakanı Gorçakov’un diplomatik mektuplaşmalarında ve 1877 yılında Osmanlı ile 

yapılan son doğu savaşında açıkça görülmüştür. Keza 1877-78 arasında Osmanlı ile 

Rusya arasında yapılan savaşın manifestosuna ve açıklamalara bakıldığı zaman, 

muhafazakar ve milliyetçi ekiplerin sosyal temsilleri olan din ve Slav kardeşliği gibi 

kavramlar üzerinden savaşın meşrulaştırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu savaşın 

sonuçları Rusya’nın tam istediği gibi olmamış, savaş alanında elde edilenler masada 

korunamamış, ancak başta Balkanlar olmak üzere pek çok bölgenin Osmanlı’dan 

kopuşunun önü açılmıştır. 

1881 yılında II. Alexander’a yapılan suikast sonucunda tahta III. Alexander 

geçmiş, Rusya’da iki kutup arasında izlenen denge politikasına son verilerek 

muhafazakarlığa doğru ciddi bir dönüş yaşanmıştır. III. Alexander’ın kendisinin de 

muhafazakar olması, çevresinde II. Alexander döneminde yeteri kadar 

desteklenmediklerini düşünen grupların yer alması sonucunda Rusya’nın I. Nikolay 

dönemine geri dönmesi ihtimali belirmiştir. III. Alexander tahta geçer geçmez 12 

Mayıs’ta “Otokrasinin Vazgeçilmezliği” üzerine bir manifesto yayımlamıştır. Bu 

manifestoda “Din, Halk ve Otokrasi” tanımlarına yapılan vurgu, I. Nikolay’ın Eğitim 

Bakanı Sergei Uvarov’un üçlemesini çağrıştırmıştır. Dönemin aydınlarından Katkov’un, 
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“hükümet geri dönüyor” diyerek muhafazakarlığa vurgu yapması ve bu durumdan 

duyduğu memnuniyet, ayrıca dikkate alınmalıdır. 

III. Alexander (1881-1894) döneminde Otokrasinin korunmasına odaklanılmış, 

meşru monarşi karşıtı olan entelijansiya ile elitler Çar’ın etrafında birleşmişlerdir. Bu 

dönemde Çar’ın çevresinde yer alan bir grubun, Otokrasinin korunması amacıyla “Kutsal 

Muhafızlar” kliğini kurduğunu görmekteyiz. Bu grubun temel amacı, meşru monarşi 

fikirleri ile mason aydınlamacı gruplara karşı yapılan mücadelenin daha istikrarlı bir hale 

getirilmesidir. III. Alexander döneminde Kutsal Muhafızlar klikini kuran grup bununla 

kalmamış, I. Nikolay dönemindeki sansürün yeniden getirilmesini desteklemiştir. Eğitim 

sistemindekiler öncelikli olarak pek çok reformun durdurulmasını, özerkliğin 

kaldırılmasını ve ülkenin tek merkezden yönetilmesini istemektedirler. Ayrıca bu 

dönemde milliyetçi bir politikanın söz konusu olduğu  görülmektedir. Rusya’daki mozaik 

imparatorluk yapısının bozulması ve özellikle çevreden gelen etnik milliyetçi akımların 

önünün kesilmesi amacıyla ciddi bir şekilde Rusifikasyon, yani Ruslaştırma politikasına 

başvurulduğunu görmekteyiz. 

1881 yılında tahta çıkan III. Alexander’ın 1894 yılındaki ani ölümü üzerine tahta 

II. Nikolay çıkmıştır. Bir önceki dönemde izlenen muhafazakar yönelimli politikalar ise 

sonlandırılmamış, daha ileri düzeye taşınmaya çalışılmıştır. Tıpkı III. Alexander gibi II. 

Nikolay da, I. Petro’dan beri var olan Çarların sakal bırakmama geleneğini bozmuştur. 

Giyimleri ve hayat şekilleri ile muhafazakar bir Rus yaşam biçimini desteklemişlerdir. 

II. Nikolay, selefinden yalnızca tahtı miras almamış, ayrıca onun izlediği politikaları da 

devam ettirmiştir. 

III. Alexander, Rusya’da 13 yıl boyunca hüküm sürmüş, ülkeyi asla savaşa 

sokmamış ve muhafazakar modernleşme hayali ile yönetmiştir. Fakat II. Nikolay 

döneminde izlenen muhafazakar politikalarla birlikte “Beyaz Irk” sosyal temsili öne 

çıkmış, Doğu’ya medeniyet getirecek bir Rusya hayali oluşmuştur. II. Nikolay, 
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Rusya’nın Avrupa’da izlediği politikaları bir kenara bırakarak Asya’ya yönelmek, Çin 

ile Japonya arasında bir denge yakalamak, Rusya’nın Kore üzerindeki etkisini 

güçlendirmek gibi planlara sahiptir. 1895 yılındaki Çin-Japon Savaşı’nda Çin’i 

destekleyerek, Pekin üzerindeki siyasi etkisini arttırmayı ve bu ülkenin güvenini 

kazanarak Asya politikasını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu politika, 1904 yılındaki 

Rus-Japon Savaşı’na dek bir nebze de olsa etkili olmuştur. Rusya, bu yüzyıl için çılgın 

bir proje olan Trans-Sibirya demir yolu projesini gerçekleştirmiştir. Pasifik Okyanusu’nu 

Avrupa kıtası ile birleştiren bu demir yolu, Rusya’nın kuzey ticaret yolu üzerindeki 

etkisini ve kontrolünü sağlamıştır. Pasifik Okyanusu’nda deniz üssü kurarak, Rusya’ya 

hayal edemeyeceği bir prestij kazandırmıştır. Öte yandan Rusya, izlediği bu politika ile 

hem Avrupa’da hem de Asya’da Japonya’yı tehdit edecek bir güç haline gelmiştir. 1900 

yılında Pekin’de ortaya çıkan Boxer Ayaklanması sonrasında Japonya’nın Mançurya 

bölgesini ilhak etmesi ve Pekin’in taleplerine rağmen anlaşılan tarihlerde bölgenin 

boşaltılmaması, 1904-05 Rus-Japon Savaşı’nın çıkmasına neden olmuştur. 

Rus-Japon Savaşı, Rusya’nın Pasifik Okyanusu’na açılma hayalini yerle bir eden 

ve ekonomik olarak ciddi bir kırılmaya neden olan bir gelişmedir. Rusya içinde otokrasi 

karşıtı eğilimlerin güçlenmesine ve Çarlık rejiminin zayıflamasına yol açmıştır. 

Böylelikle bu çalışmanın ikinci ve üçüncü bölümlerinde, Rus dış politikasına yön 

veren sosyal temsillerin inşası ile birlikte dış politika çıkarlarının nasıl oluştuğuna elitler 

ve aydınlar üzerinden yapılan bir araştırma ile bakmaya çalışılmıştır. Bunu yaparken 

Rusya’nın savaş ilanlarında yayımladığı manifestolarda ve diplomatik yazışmalarda 

kullanılan sosyal temsillerin önemi üzerinde durulmuş, bu sosyal temsiller çıktı olarak 

değerlendirilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

AKTÖR MERKEZLİ İNŞACI ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

TEORİSİNDE SOSYAL TEMSİLLER 

A.  İNŞACI ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİNDE, ALEXANDER 

WENDT’İN SİSTEMİK YAPILANDIRICI TEORİSİ  

Uluslararası ilişkiler disiplininin inşacı teorisi, uluslararası politikayı sosyal 

düzeyde norm ve kural merkezli, sistemik ve aktörlerin kimlikleri bazında öğrenmeye 

çalışmaktadır. Bununla birlikte literatürdeki inşacı uluslararası ilişkiler teorileri arasında 

eleştirel inşacı, post-modernist ve feminist çalışmalar bulunmaktadır. 1980 yılından 

itibaren ilk inşacı uluslararası ilişkiler yaklaşımlarını Nicholas Onuf, Frederich 

Kratochwil, Martha Finnemore ve John G. Ruggie; kurallar ve normların aktörlerin 

davranışlarını kısıtlama ve dönüştürme yönünde etkileyebileceğine dair bir nosyonu esas 

alan çalışmalar üzerine inşa etmişlerdir. İlk inşacılardan Martha Finnemore, uluslararası 

politikaya kural ve normlar üzerinden bakmayı amaçlayarak, uluslararası politikada 

normların aşamalı olarak ortaya çıktığını ve uluslararasılaştığını ifade etmiştir. 

Finnemore, uluslararası politikada normların ortaya çıkışının üç aşamada gerçekleştiğini 

belirtmiştir. Normlar, birinci aşamada devletlerarası ilişkilerden ortaya çıkmaktadır, 

ikinci aşamada bölgesel bir şekil almaktadır ve üçüncü aşamada ise küresel bir biçime 

bürünmektedir.11 Norm ve kuralların küresel bir şekil almasıyla onun devletler üzerinde 

dönüştürme gücünün oluştuğu varsayılmaktadır. Benzer şekilde Ruggie12, Onuf13 ve 

                                                 
11  M. Finnemore & K. Sikkink, ‘‘International Norm Dynamics and Political Change’’, International 

Organization, 52(04), 1998, s. 898. 
12  K. Friedrich & Ruggie John Gerard. ‘‘International Organization: A State of the Art on an Art of the 

State’’, International organization, 40(4), 1986, s. 753-775. 
13  O. Nicholas Greenwood, World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International 

Relations, US, Routledge, 2012, s. 3-4. 
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Kratochwil,14 norm ve kuralların devletlerin arasındaki ilişkileri düzenledikleri ve bu 

ilişkiye yön verdikleri hipotezi üzerinden hareket etmektedirler. 1990’lardan itibaren 

Alexander Wendt, norm ve kural merkezli inşacı uluslararası ilişkiler teorisinin karşısına, 

Neo-realist uluslararası ilişkiler teorisinin eleştirisinden hareketle, idealist 

sistemik/yapılandırıcı bir yaklaşım koymuştur.15 Wendt’in sistemik/yapılandırıcı inşacı 

uluslararası ilişkiler teorisi, norm ve kural merkezli çalışmaların aksine, uluslararası 

sosyal yapı ile aktör olan devlet arasındaki ilişkiye odaklanarak, bunların karşılıklı 

etkileşimde oldukları yaklaşımını önermiştir.16 Norm ve kural merkezli ile 

sistemik/yapılandırıcı inşacı uluslararası ilişkiler teorileri dışında; Jutta Weldes’in17 milli 

çıkar ve kimlik inşacı kurgusu ve Ted Hopf’un önerdiği sosyal (sociality) aktör/devlet 

merkezli, kimlik, söylem ve kültür bazında şekillenen dış politika bazlı inşacı 

yaklaşımları da söz konusu olmaktadır.18 Aktör olan devlet merkezli inşacı uluslararası 

ilişkiler teorisi, kendisinden önceki norm ve kural merkezli ile sistemik/yapılandırıcı 

çalışmaların aksine aktöre öncelik vermiştir. Ulusal kimliği odağı olarak devletlerin dış 

politikalarının açıklanmasını önemseyen sistemik/yapılandırıcı inşacı uluslararası 

ilişkiler teorisini eleştirmiştir. Hopf’un aktör/devlet odaklı teorik yaklaşımı, kendisini 

norm/kural ve sistemik çalışmaların ortasında konumlandırmış, radikal inşacıların birey 

merkezli ontoloji ve epistemolojilerini gözardı ederek toplum içindeki özneler arasında 

sosyal gerçekliğin inşasını kabullenmiştir.  

İnşacı uluslararası ilişkiler teorilerinde aktör/devlet merkezli çalışmalara 

bakıldığı zaman, kimlik ve söylem bazlı sosyal inşa tezlerinin daha fazla sayıda 

                                                 
14  F. Kratochwil, Rules, Norms, and Decisions: On the Condition of Practical and Legal Reasoning 

in International Relations and Domestic Affairs, UK, Cambridge University Press, 1995, s. 25-26.  
15  A. Wendt, ‘‘Collective Identity Formation and the International State’’, American Political Science 

Review 88. June, 1994, s. 384-385 
16  Ibid, s. 385. 
17  J. Weldes, ‘‘Constructing National İnterests’’, European Journal of International Relations, 2(3), 

1996, s. 279-281. 
18  T. Hopf, Reconstructing the Cold War: The Early Years, 1945-1958, UK, Oxford Univeristy 

Scholarship Press Online, 2012, s. 16  
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çalışmaya konu olduğunu görmek mümkündür. Öte yandan devletlerin kimlik ve 

söylemleri üzerinden açıklanmaya çalışılan eylemlerinin de epistemolojik, metodolojik 

ve ontolojik sorunlarının olması söz konusudur. Özetle, aktör merkezli sosyal inşacı 

tezlerin yaşadığı epistemolojik, metodolojik ve ontolojik sorunların gözden geçirilmesi 

ve yeni yaklaşımların kurgulanması, akademik inşacı uluslararası ilişkiler disiplininde 

devam eden tartışmalardandır. Bu açıkların kapatılması amacıyla, sosyal psikoloji 

alanında Serge Moscovici’nin19 ortaya attığı ve 1960’lardan itibaren tartışılmaya 

başlanan ‘‘sosyal temsiller’’ kuramının, inşacı uluslararası ilişkiler teorisi üzerine 

eklenmesi ile yapılan çalışmalara yeni bir ufuk kazandıracağı umulmaktadır 

Devletlerin kimlikleri ve siyasal düşüncelerinden türeyen sosyal temsiller, 

toplumlar bazında paylaşıldığında uluslararası politikada norm ve kuralların 

yorumlanması ve anlamlandırılması, devletlerin dış politika davranışlarının açıklanması 

hususlarında geniş bir resim sunmaktadır. Bu bağlamda, dış politika davranışlarının 

yorumlanmasında ve anlamlandırılmasında, aktörün sahip olduğu kimlik, siyasal 

düşünce ve sosyal temsillerin etkisinden bahsetmektedir.  

Siyaset düşüncesinin sosyal temsillerle olan ilişkisine bir sonraki bölümde 

değinilecektir, ancak bu noktada siyasal düşünce ile uluslararası ilişkiler arasındaki 

ilişkiye dair bir not düşmek gerekmektedir. Uluslararası ilişkiler disiplininin sosyal teori 

kadar siyaset düşüncesinden etkilendiğini veya üzerinden inşa edildiğini birçok 

çalışmada görmek mümkündür.20 Ancak, devletlerin kimlikleri, siyasal düşünceleri ve 

sosyal temsilleri ile diyalog içinde, inşacı uluslararası ilişkiler çalışmaları arasında nasıl 

bir bağlantı kurulabileceği ve bu alanların birbirleriyle etkileşimlerinin nasıl 

sağlanabileceği konularında geniş kapsamlı bir çalışmaya rastlamak zordur. Bu 

                                                 
19  ‘‘Sosyal Temsiller’’ kuramı, sosyal psikolog Moscovici tarafından 1960’larda Fransız toplumunda 

hastalıklarla ilgili algıların nasıl bir sosyal temsile dönüştüğüne ilişkin yaptığı doktora çalışmasında 

ortaya atılmıştır. S. Moscovici, ‘‘La Psychanalyse, Son Image Et Son Public,’’ PUF. 1961. 
20  Bu konuyla ilgili bkz. H. L. Williams, M.Wright, & T. Evans, T. A Reader in International Relations 

and Political Theory, Canada, UBC Press, 1993.  
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doğrultuda, bu bölümde inşacı uluslararası ilişkiler teorisi ile kimlik, siyasal düşünce ve 

sosyal temsiller kavramlarını bir araya getirerek ve inşacı uluslararası ilişkiler teorisi 

bağlamında bir çerçeve çizerek, bu alandaki boşluğun doldurulması amaçlanmaktadır. 

Bu amaçla ilk olarak, Alexander Wendt’in inşacı uluslararası ilişkiler yaklaşımını 

temellendirdiği “Uluslararası Politikanın Sosyal Yapısı” çalışması ele alınacaktır. Bu 

çalışmadaki Mikro ve Makro yapılar ile iki etki biçimi olan kurucu ve nedensel çerçevede 

Kolektif ve Ortak Bilgi kavramlarına değinilecek, ulusal çıkar tanımları ile yapılandırıcı 

diyalektik yaklaşımın tanım ve eleştirisi yapılacaktır. Daha sonra Weldes ve Hopf’un 

kimlik merkezli sosyal inşacı uluslararası ilişkiler yaklaşımlarına eksikliklerine 

değinilecek, devletlerin dış politika davranışlarının tarihsel nedenlerinin yorumsamacı 

sosyoloji üzerinden bireyselci yöntemle yorumlama ve anlamlandırma şekillerinin 

açıklanmasına çalışılacaktır.  

Wendt’in inşacı uluslararası ilişkiler teorisi; devletin kimliği, kültürü ve 

düşünceleri üzerinde durmaktadır. Ayrıca çıkarların da düşünceler kümesinden ortaya 

çıktığını, bunların mikro ve makro düzeylerde gözlemlenebileceğini ifade etmektedir. 

İnşacı uluslararası ilişkiler yaklaşımına göre devletler çıkarlarını düşünceler üzerinden 

inşa etmektedir. Wendt’in bu varsayıma ilişkin ifadesi, “Düşünceler olmadan çıkarlar 

olmaz; çıkarlar olmadan anlamlı maddi şartlar olmaz; maddi şartlar olmadan da gerçek 

olmaz”  biçimindedir.21 İnşacı uluslararası ilişkiler teorileri üzerinden hareket edildiği 

zaman, düşüncenin başlıca etmen olduğu görülmektedir, fakat Wendt bu düşüncenin de 

maddi unsurlarla etkileşimini göz önünde bulundurmaktadır.22 İnşacı uluslararası sosyal 

politika modeline göre maddi güçler veya maddi nedenler, düşünceler bağlamında anlam 

kazanmaktadır.23 Bu doğrultuda Wendt inşacılığı, bir düşüncenin içinde çıkarı oluşturan 

                                                 
21  A. Wendt, Uluslararası Siyasetin Sosyal Teorisi, Yapı Failllik ve Kültür, (Çev. Helin Sarı Ertem) 

İstanbul, Küre Yayınları, 2012, s. 179. 
22  Ibid., s. 42. 
23  Ibid., s. 125. 
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iki ana etmenin arzu ve inanç olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Wendt’in bu 

varsayımı bağlamında bireyler düzeyinde arzuyu harekete geçiren temel dürtünün inanç 

olduğu savunulmaktadır. Wendt, arzu ve inanç üzerine yaptığı tartışmada idealist 

felsefenin bilişsel ontolojisi ve epistemolojisini dikkate alırken, materyalist ontoloji 

açısından arzunun biyolojik bir dürtü olduğunun da kabullenilmesi gerektiğini göz 

önünde bulundurmuştur.24 Sosyal inşacı epistemolojik ve ontolojik tartışmada orta bir 

yol bulmak amacıyla, bireysel düzeydeki biyolojik dürtü ile birlikte inancın da belirleyici 

olduğunu ve çıkarı oluşturduğunu öne sürmektedir.25 Ancak devlet biyolojik olarak verili 

değildir, bu sebeple burada idealist varsayım bağlamında arzu ve inancın kültürel olarak 

verili olduğunun üzerinde durulmasını önermektedir.26  

Wendt’e göre inanç denilen etmen, kültür ve düşünceden oluşmaktadır.27 Kültür, 

Wendt’in de ifade ettiği gibi, “kendisini gerçekleştiren bir kehanettir.”28 Wendt’in kültür 

tanımı ‘‘Kültür, bir düzeyde kafalardaki inançlardır ve açıklamalarını maksatlı bir 

şekilde yapar’’ biçimindedir. Bu bağlamda Wendt, kültürü kafalardaki inanç olarak 

tanımlamış, aynı zamanda arzu ve inanç etmenlerini devlet düzeyinde birbirleriyle 

eşitlemiş, ancak ikincinin kurucu etkisi olduğunu savunmuştur. Wendt’in inşacı 

uluslararası ilişkiler teorisi bağlamında çıkarı oluşturan arzu ve inanç oluşumuna 

bakıldığında kültürün, tarihsel hafızanın, coğrafi özelliklerin ve kimlik inşasının tarihsel 

bir derinlikte açıklandığı görülmektedir.  

Bu tartışmalarda ulusların kimliği veya ortaya çıkışları açısından Wendt’in teorisi 

sistemik varsayım temeline dayanmaktadır. Şöyle ki Wendt, devlet kimliğinin oluşum 

şekliyle ilgili çalışmalarında mikro düzeyde iki ayrı failin birbirleriyle etkileşime girmesi 

                                                 
24  Ibid., s. 164. 
25  Ibid., s. 169. 
26  Ibid., s. 172-74, G. Stefano; L. Anna. ‘‘Wendt's Constructivism: A Relentless Quest for Synthesis’’, 

Edt, G. Stefano., & L. Anna. Constructivism and International Relations, Alexander Wendt and 

His Critics, London and New York, Routledge, 2006 s. 86.  
27  A. Wendt, op.cit., 2012, s. 179. 
28  Ibid., s. 185. 
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ve sosyalleşmesi ile ortaya çıktığını varsaymaktadır. Wendt’in devlet kimliğinin bu 

şekilde oluştuğunu öne sürmesi indirgemeci değildir, ayrıca birim düzeyinde aktörün iç 

dinamiklere odaklandığı düşünülmemelidir. Öncelikle Wendt üç analiz düzeyinden 

bahsetmektedir. Bunlar, dış politika oluşum sürecini inceleyen indirgemeci birim düzeyi, 

mikro boyutta devletler arasındaki etkileşim ya da sosyalleşme ile sistemik boyutta 

değişik münasebetlerle ortaya çıkan uluslararası sosyal yapı (kültür) olarak sıralanabilir. 

Devletlerin kimliği, Wendt’in analiz düzeyinde durağan olmamakla birlikte, mikro 

boyutta ikili ilişkiler düzeyinde sosyalleşmenin ortaya çıkması verili olarak alınmaktadır. 

Devletin kimlik edinme şekli, öteki ile ilişkiye girmesi sonucunda “ben” ve “öteki”nin 

belirlenmesiyle ilgilidir. 

Wendt’in inşacı uluslararası ilişkiler teorisinde kimlik, mikro, sistemik ve makro 

düzeylerde üç farklı şekilde evrim geçirebilmektedir. Devletlerin ortaya çıkışı ve 

“ben”in ötekiyle ilgili algısının ‘düşmanca’ (Hobbes), ‘rakip’ (Locke) veya ‘dostça’ 

(Kant) olabildiğini öne sürmektedir. Burada devletlerin kimliğinin bilişsel evrimi, 

Lamarkçı idealist felsefe varsayımı üzerinden kurgulanmaktadır.29 Wendt’e göre 

devletler, öteki ile etkileşime girmeden kimliğe sahip olmaz. İki ötekinin etkileşimi 

sonucunda devletler, bahsettiğimiz kimlikleri edinir.30 Dolayısıyla devletlerin kimlikleri 

interaktif bir süreçte oluşmakta, davranış biçimlerini belirleyen anlamlar (kimlikler) bu 

etkileşim sonucunda ortaya çıkmaktadır.31 Bu bağlamda, Wendt’in uluslararası sosyal 

politikası açısından devlet kimliğinin geçirdiği değişime fail ile yapı arasındaki ilişki 

odaklı bakmak amacıyla, mikro ve makro analiz düzeyleri ile etkili iki temel kavram olan  

“Kolektif Bilgi” ve ‘Ortak Bilgi’  tanımlamaları yapılmalıdır. Mikro ve makro analiz 

                                                 
29  Ibid., s. 390-91. 
30  Y. Bozdağlıoğlu, ‘‘Konstruktivizm ve Rol Teorisi: Kimlik, Rol ve Dış Politika Analizi’’, İçinde, Edt. 

T. Arı, Uluslararası İlişkilerde Postmodern Analizler-1, Kimik, Kültür, Güvenlik ve Dış Politika, 

Bursa, MKM Yayıncılık, 2012 s. 134. 
31  Ibid., s. 134 aktarılmıştır. A. Wendt, ‘‘Anarchy is What States Make of It: the Social Construction of 

Power Politics’’, International Organization, 46(2), 1992, s. 402. 
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düzeyleri dikey olduğu halde, iki etkisel etmen olan Ortak ve Kolektif bilgi yatay olarak 

ele alınmaktadır. Anılan bu iki dikey analiz düzeyinde, her iki etkisel etmenin de kurucu 

ve nedensel sonuçları söz konusu olmaktadır.    

Wendt’in inşacı uluslararası sosyal teorisine göre özne, bireyler ya da devletler 

olabilmektedir. Devletlerin aktör oldukları tartışmayı uluslararası politika düzeyine 

taşımamız halinde, özneler arasında inşa edilen gerçekliğin uluslararası sosyal yapı 

boyutunda devletlerden bahsedilebilmektedir.32 Daha önce de vurguladığımız gibi, 

Wendt’e göre devletler, kimliklerini başka devletler ile ilişki içerisinde sosyalleşerek, 

ben ve ötekinin kim olduğunu ve ötekinin onu nasıl algıladığını görerek sistemik düzeyde 

oluşturmaktadır.33 Wendt, Waltz’ın sistemik düzey devletler arası ilişkiler yaklaşımına 

eleştiri getirmiş, bu yaklaşımın birim düzeyinde olmadığını vurgulamış ve materyal 

boyut yerine sosyal boyuta odaklanarak, devletler arasındaki ikili ilişkilerin mikro 

boyutta ele alınmasını önermiştir.34 Devletler arası ilişkilerin sistemik düzeyinin 

öğrenilmesini önemserken, birim düzeyindeki çalışmalar için dış politika teorilerine 

bakılması gerektiğini ifade etmiştir.35  

Kolektif bilgi, sistemik düzeyde devletlerin çıkarları ve ötekiyle ilişki kurma 

eğilimleri sürecinde ortaya çıktığı için, inşacı uluslararası ilişkiler teorisinde mikro 

boyutta bir etkileşimden bahsedilmektedir.36 Özetle mikro boyutta kolektif bilgi, bir 

devletin kim olduğunu açıklamaya çalışan düşünce kümesidir. Wendt, kolektif bilgiyi 

Fransa’dan bir örnek vererek, şu şekilde ifade etmektedir: “Bir Fransız’ın geçmişte, 

bugün ya da gelecekte kendisini Fransız olarak tanımlaması, kolektif bilgi olarak 

                                                 
32  Y. Bozdağlıoğlu, op.cit., 2012, s.133, akt, A. Wendt, ‘‘Collective Identity formation and the 

International State’’, American Political Science Review 88. June, 384/96 1994, s. 385. 
33  A. Wendt, ‘‘Why a World State is Inevitable’’, European Journal of International Relations, 9(4), 

2003, s. 517-518. 
34  A. Wendt, op.cit., 2012, s. 189. 
35  Ibid., s. 29. 
36  A. Wendt, op.cit., 2003, s. 491-504-505. 
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nitelendirilmektedir”.37 Wendt, bu bilginin oluşum sürecini incelemiş ve bu sürecin 

dıştan bağımsız olduğunun iddia edilemeyeceğini söylemiştir. Yani, kolektif bilgi 

kümesinde oluşan kimlik, kültür odaklı bir şekilde, kolektif eylemin uluslararası sosyal 

etkileşime geçmesi ve değişimi istemesiyle ya da bilinçli bir şekilde yeniden üretilmesine 

razı olunmasıyla mümkündür.38 Wendt’in burada bahsettiği kimlik statik olmadığı gibi, 

aynı zamanda bir devletin sosyalleşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır ve bu durum verili 

olarak ele alınmaktadır. Birim düzeyinde kimliğin nasıl oluştuğuna ya da indirgemeci 

olarak kimlikte yaşanan değişimlere odaklanılmamaktadır.39  

Wendt’in inşacı uluslararası ilişkiler teorisine göre, devletler sistemik düzeyde 

kimlik ve kültür oluşturdukları zaman kendilerini tanımlayan bir hikâye ya da tarihsel bir 

anlatı kurgulamış olurlar. Bu şekilde, toplumun kolektif hafızasında özneler arasında 

paylaşılan mesele mitler olmaktadır. Mitler; geçmişte yaşanılandan edinilen tecrübe, 

gerçek veya uydurulmuş kurgusal olgular, sözlü anlatımlar ve geleneklerdir. Aynı 

zamanda bu sözlü anlatı biçimindeki mitler, sadece insanlar tarafından belli bir zaman 

diliminde sahip olunan ortak inançlar değildir. Bunlar aynı zamanda sürekli sosyalleşme 

yoluyla gerçekleştirilen ritüeller üzerinden, kuşaklar ve nesiller boyunca canlı tutulan 

olgular olmaktadır.40 Kolektif bilgi içine yerleşen mitler, olgusal şekilde toplumun dış 

dünyayla olan ilişkisinde, ben ve ötekinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Zira toplumlar, istekleri doğrultusunda kendi başlarına yayılmacı değillerdir. 

Toplumların kimlik ve kültürleri, onların yayılmacı olmalarını sağlayan gerekçeler 

olmaktadır. Yayılmacılığın bir mitoloji üzerinden kurgulanması, bu düşüncenin kendi 

başına ortaya çıkmadığını ve toplumda özneler arasında paylaşılan bir tarihsel hikâye 

biçiminde var olduğunu göstermektedir. Bu şekilde toplumlar sürekli olarak kendi 

                                                 
37  A. Wendt, op.cit., 2012. s. 206. 
38  A. Wendt, op.cit., 2003, s. 505. 
39  I. Naeem, L. David ‘‘Knowing encounters: Beyond Parochialism in International Relations Theory.’’ 

Edt. The Return of Culture and Identity in IR Theory, 1996, s. 71-72. 
40  A. Wendt, op.cit., 2012, s. 207.  
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kimliklerini ve kültürlerini karşılıklı etkileşim içinde üretirler, bu anlamda bir devamlılık 

olduğu gözlemlenebilmektedir.41  

Karşılıklı etkileşim ve tekrar üretim süreci içinde bir ulusun biyografisi 

oluşmaktadır ve bu ulus, gelecekle ilgili politikalarını sürekli olarak geçmiş ile temas 

kurarak kurgulamaktadır. Ayrıca toplumu oluşturan bireyler birbirlerine karşı inanç, 

sadakat veya birlikte yaşamak ve müdafaa olunmak amacıyla, kolektif hatıraya ve milli 

kimliğin biyografisine bağlanır ve sorumluluk alırlar. Wendt’in de ifade ettiği gibi sürece 

bakıldığı zaman, kişiler tarafından paylaşılan kolektif bilgi ve eylemler fenomenolojik 

bir anlam kazanırlar ve toplumları harekete geçiren etmen olarak da meşru 

görülmektedirler.42 Verilen örneklerde de görüldüğü gibi kolektif bilgi olarak 

tanımladığımız düşünce kümesi, toplumun içinde yatan ve özneler arasında paylaşılan 

kültürden üretilen kimliktir. Bu kimlik, insanların akıllarında paylaşılan düşünceler ve 

özneler arasında paylaşılan kültürle birlikte çok daha fazla sayıda millet tarafından 

sürdürülen ve kendisinden sonraki nesillere de aktarılan kamusal bir olgu olma 

niteliğindedir.43  

 “Kolektif Bilgi” olarak tanımlanan kavramın tarihsel süreç içinde milli kimliğin 

oluşumundaki rolü, uluslararası ilişkiler açısından da önemlidir. Devletlerin kimliğinin 

oluşumunda büyük bir rol alan bu bilgi kümesinin içinde kültür, kimlik, hafıza ve hatta 

sonraki bölümlerde değinilecek olan siyasal düşünce de şekillenmektedir. Bir devletin 

dış dünya ile ilişkilerinin şekillenmesi için oluşan siyasal düşüncenin, kolektif bilgi 

kümesinde oluştuğu iddia edilirse yanlış olmaz; fakat bu iddia, kimliğin uluslararası 

sosyal etkileşim tarafından belirlendiği anlamına da gelmemektedir. Genel olarak inşacı 

uluslararası ilişkiler teorisi, uluslararası sosyal yapılar ve devletler arasında sürekli bir 
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42  Ibid. 
43  Ibid., s. 208. 
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etkileşimin olduğunu savunmaktadır ve bu kavramsallaştırma diyalektik bir senteze 

bağlanarak, devamlılığı ve kırılmaları açıklamaya çalışmaktadır. Bunun da ötesinde, 

Wendt bu iki etmenin sürekli etkileşiminin, ikisinin de sürekli var oluşlarını sağladığını 

ve birbirlerini yeniden ürettiklerini savunmaktadır.44  

Özetle Wendt’in kurguladığı inşacı uluslararası ilişkiler teorisi, ortak ve kolektif 

bilgi düzeyleri arasındaki müşterek noktaları göstermekte ve evrenselci bir yaklaşım 

kurgulamaktadır. Zira analiz düzeyinin makro boyuttaki etkenleri ve etki etmenleri 

içeriye dönüktür. Wendt’in kolektif ve ortak bilgi tanımlarını sosyoloji alanından alması 

nedeniyle bu disiplin içindeki kolektif bilgi, eylem, kimlik, ve temsil tanımları 

Durkheimci bir kavramsallaştırma şekli taşımaktadır.45 Keza sosyoloji alanındaki 

Kolektif Bilgi, eylem, kimlik ve temsil yaklaşımları; Serge Moscovici tarafından ileri 

sürülen ‘‘Sosyal Bilgi’’ kuramında sosyal olarak durağan olmayan dinamik yeni bir 

yaklaşım ve eleştirel bir bakış inşa etmiştir. Kolektif ve Sosyal Bilgi kavramları 

arasındaki bilgi, eylem, kimlik ve temsil tartışmalarına dair geliştirilen eleştirel yaklaşıma 

sonraki bölümlerde değinilecektir. Bundan önce Wendt’in Kolektif bilgi ile beraber 

makro düzeyde Ortak Bilgi tanımlarına bakmak ve sistemik/yapılandırıcı yaklaşıma dair 

açıklamalar getirmek gerekmektedir.     

Wendt’e göre ‘‘Kolektif Bilgi’’ kavramından sonra inşacı uluslararası ilişkiler 

teorisi açısından uluslararası politikayı açıklayan diğer önemli unsur, ‘‘Ortak Bilgi’’ 

kavramıdır. Wendt, ‘‘Ortak Bilgi’’ kavramının, aktör olarak tanımladığımız devletlerin 

ve ulusların birbirleriyle kurduğu çoklu etkileşim sonucunda ortaya çıktığını ve “aynı 

zamanda dış dünyadaki devletlerin akılcılığı, stratejileri ve tercihleri hakkındaki 

inançları ile alakalı” olduğunu ifade etmektedir.46 Wendt’e göre ‘‘Ortak Bilgi’’ 

                                                 
44  J. G. Ruggie, ‘‘Continity and Transformation in the World Polity: Toward a Neorealist Synthesis’’, 

World Politics, 35(2), 1983, s. 261-85.  
45  A. Wendt, op.cit., 1994, s. 389. 
46  Ibid., s. 203.  
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“Normlar, kurallar, kurumlar, herkesçe kabul edilmiş uygulamalar, ideolojiler, 

gelenekler ve kanunlar gibi belirli kültürel şekillerin tümü ortak bilgiden meydana 

gelmiştir”.47 Wendt, uluslararası politikada normların oluşumundaki ikinci aşamayı ele 

almakta ve ‘‘Ortak Bilgi’’nin uluslararası hukuk kurallarının oluşumunda önemli bir rolü 

olduğunu ifade etmektedir. Wendt ‘‘Ortak Bilgi’’yi meydana getiren inancın (normların) 

kasıtlı ve öznel olduğunu vurgulamaktadır.48 Normların başlangıç noktası, bir devletin 

davranış şekliyle ortaya çıktığının kabul görmesidir. Ayrıca normlar, fiziksel bir 

gerçekliğin arkasında olmadığı durumlarda, serbestçe ortalıkta dolaşmazlar.  

Wendt’in inşacı uluslararası ilişkiler teorisinin makro analiz düzeyi kavramı ile 

ifade ettiği husus, odaklanılacak nokta olarak ortak bilginin kurucu etkilerinin ele 

alınmasıdır. Ortak bilgi, devletler arasında ortak olarak paylaşılan bir kültür sayesinde 

var olabilmekte, makro analiz düzeyinin oluşmasıyla değişim hem nedensel etkileri hem 

de kurucu etkiyi kapsayabilmektedir. Özetle ortak bilginin birçok devlet tarafından 

paylaşılmasının nedeni, bu devletlerin doğalarında ortak etmenlerin olmasıyla ilgilidir. 

Ortak - Kolektif bilgi arasındaki farklılık, birisinin öznel doğrularla diğerinin ise ortak 

doğrularla ilintili olmasıdır. Kolektif bilgi, eylemin tek bir kimlik şeklinde ortaya 

çıkmasıyla ve mikro sistemsel boyutta gözlemlendiği durumlarda, değişime ikna 

edilmesi zor olsa da ortak bilgi haline getirilebilmektedir. Her iki bilgi kümesinin de 

yatay olması durumuna gelince, burada önemli olan nokta, kolektif bilginin ortak 

bilgiden aldığı değerlerin yer bulması olarak açıklanmaktadır. Keza her iki bilgi 

kümesinin de benzer kültür, düşünce ve değerleri içermesi söz konusudur.  

Ortak ve Kolektif Bilgi tanımlarına değindikten sonra Wendt’in inşacı 

uluslararası ilişkiler teorisi açısından diğer önemli bir husus, bu iki kavram arasında 

diyalektik bir ilişki olduğudur. Bu iki kavram arasındaki diyalektiğe değinmeden önce, 

                                                 
47  A. Wendt, op.cit., 2012, s. 204. 
48  Ibid., 
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her iki kavramın da farklı etki varsayımlarının olduğunu vurgulamak gerekmektedir. 

Wendt, Ortak Bilgi’nin aktörler üzerindeki kurucu etkisinden bahsederken, kolektif 

bilginin özneler arası etkileşimde nedensel etkisi olduğunu savunmaktadır.49 Bu iki 

tanımın farklı şekillerde kurgulanmasının nedeni, kolektif bilginin kurucu etkisinin 

olduğu durumlarda bireylerin, fail olamama durumlarının söz konusu olmasıdır.50 Oysa 

Wendt’e göre failler üzerinde kolektif bilginin kültürel olarak kurucu bir etkisi yoktur, 

tam tersine bu etkinin nedensel olduğunu savunmaktadır. Wendt, kolektif bilgiyi 

açıklarken bireysel metodoloji bağlamında kültürün failleri inşa etmediğini, fakat 

faillerin kültürü özneler arası etkileşim sürecinde paylaştıkları sürece var olabildiklerini 

savunmaktadır.51 Bu bağlamda Wendt, Kenneth Waltz’un uluslararası ilişkiler alanındaki 

Neo-realist teorisini eleştirmiş, bütüncül yapısal varsayımına karşı olmadığını belirtmiş 

ancak bu varsayımın materyalist felsefe üzerinden kurgulanması nedeniyle buna 

katılmadığını vurgulamıştır.52 Wendt ile Waltz arasındaki ilişki bu şekilde ele alındığı 

zaman yukarıdaki sorunların nedenleri de anlaşılabilir. Ayrıca, ortak-kolektif bilgi 

arasındaki etkileşimde Wendt’in yapısal öncelikli hipotezi savunduğunu görmek 

mümkündür. Şöyle ki Wendt, “öteki” ile “ben” arasındaki etkileşimden bahsederken 

dört farklı senaryo çizmektedir. Bu senaryolarda öteki ile ben arasındaki ilişkinin bencil 

olması ile birlikte uyum içinde olma yönlerine dikkat çekmeye çalışmaktadır. Aktörlerin 

bencil davranışlarını karşılıklı bağımlılık, ortak kader, kendini sınırlama ve homojenlik 

çerçevesinde değerlendirirken, aktörler arasındaki kolektif bilincin zamanla ortaya 

çıkacağını varsaymaktadır. Aktörlerin (devletlerin) bu şekilde oluşturduğu ortak bilginin 

kurucu etkisinin aktörler üzerinde olacağını savunmaktadır. Uluslararası sosyal yapının 

etkisinin aktörün yeniden üretimi sürecinde etkili olacağını ve aktörlerin evrim 
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50  Ibid., s. 214-216. 
51  Ibid., s. 217-218. 
52  Ibid., s. 233. 
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geçireceklerini öngörmektedir. Dolayısıyla aktör ile uluslararası sosyal yapı arasındaki 

ilişkide ikinciden yana pozisyon almaktadır. Wendt’in de ifade ettiği gibi, uluslararası 

ilişkiler yukarıdan aşağıya doğru devletler arasındaki gelişmeleri incelemektedir. 

Uluslararası ilişkilerin sosyal yapısına öncelik veren, devlet merkezli bakışı dış politika 

analizinin temelini oluşturur.        

   

B.  SİSTEMİK/YAPILANDIRICI YAKLAŞIMIN ELEŞTİRİSİ 

Daha önceki bölümde bahsedildiği gibi Wendt, inşacı teorisinde kolektif-ortak 

bilgi kavramları arasındaki farkı tanımlarken iki ayrı kurgulama şekli olarak nedensel ve 

kurucu nosyonlar üzerinden hareket etmektedir. Wendt’in idealist kolektif bilgi 

tanımının inşasına bakıldığında, konunun sistemik düzeyde aktörler arasındaki etkileşim 

üzerinden kurgulanmakta olduğunu, nedensel yaklaşım şekli olarak materyalist sorular 

üzerinden meseleye bakmakta olduğunu görürüz. Wendt, kolektif bilgi epistemolojisinin 

nedensel açıklamasına, bir camın dışarıdan gelen bir taşla kırılması durumunda 

vereceğimiz tepkinin ne olacağı örneğini göstererek açıklık getirmektedir.53 Camın 

dışarıdan gelen taşla kırılması üzerinden kurguladığı yaklaşım, dış etkenlerin sistemin 

üzerinde yapıcı veya kırıcı etkilerinin olduğu anlamına gelmektedir.  

Wendt, kolektif bilginin etki tartışmasında “nasıl, niçin ve neden” soruları 

arasındaki farklılıklara ve yorumlara bakarak tercihini nedensel açıklamadan yana 

kullanmaktadır.  Çünkü dış etken olarak ele aldığı ‘‘neden’’ sorusu, yapısal kurucu bir 

niteliğe ve dışsal etkiye açık olan etki şekline sahip olmaktadır. Bu durumda kolektif 

bilginin epistemolojisinin dışsal etkenler bağlamında zamanla değiştirilebileceğini 

öngördüğü düşünülmektedir. Fakar burada önemli olan dışsal etkeni, toplumsal bazda 

özneler arası, gruplar arası, nasıl paylaşıldığı ve etki uyandırdığı olabilir.   
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Wendt, teorisinde ortak ve kolektif bilgi arasındaki etkileşimden bahsederken, 

birincinin niteliksel kurucu hipotezi üzerinden hareketle aktörün kimliğini 

önemsizleştirmektedir.54 Şöyle ki, ortak bilginin aktör(ler) üzerinde niteliksel bir kurucu 

etkisi olduğunu savunmak, toplumların kimliğinin önemsiz olduğu anlamına 

gelmektedir. Wendt, bu durumu, ‘‘...içselleştirilmiş herhangi bir kültürün yapısı kolektif 

kimlik ile bağlantılı olduğundan bu yapıdaki bir değişiklik eski bir kimliğin çökmesi ve 

yeni bir kimliğin ortaya çıkmasını da kapsayan kolektif kimlikte bir değişikliği 

içerecektir.’’55 biçiminde ifade etmiştir. Wendt’in kültür ile kimlik arasındaki tanımına 

dikkat edersek, birincinin daha çok doğuştan evrensel olarak tanımlandığını görebiliriz. 

Aslında Wendt, kültürün doğuşundan itibaren aktör ile bireyler arasında ortak kodların 

bulunduğunu öngörmektedir. Oysa ki kolektif bilgi kümesinde özneler arasında 

paylaşılan kültür ve kimlik bir inşa sürecidir, birincinin ikinciyi oluşturmasında coğrafi 

nedenler ve diğer değişikliklerden ötürü farklılıklar meydana gelmektedir. Kratochwil’in 

de ifade ettiği gibi, Wendt’in savunduğu ortak kültür ve buna örnek olarak gösterdiği 

1519 yılında Aztekler ile İspanyollar’ın etkileşimi, aralarında benzer hiçbir şeyin 

olmadığını göstermektedir.56 Çünkü Aztekler, İspanyolların işgalini Tanrıların gelişi 

olarak görmekteydiler, İspanyollar ise karşılarındakilere barbarlar olarak 

bakmaktaydılar. Öte yandan Wendt’in aktörlerin kimliği sonucunda oluşan 

yaklaşımlarında, devletlerin vakalar özelindeki özgün yorumsama imkanlarını tamamen 

gözden çıkardığını da görmekteyiz. Wendt yorumlama konusunda gelirsek, ‘‘(devletler) 

yorumlama yetkisine sahip olsalar da bu, çıkarlarını istedikleri gibi inşa etmede özgür 

oldukları anlamına gelmez.’’ demektedir.57 Bununla birlikte kolektif bilgi kümesinden 

                                                 
54  F. Kratochwil, ‘‘Constructing a new orthodoxy? Wendt’s Social Theory of International Politics and 

the constructivist challenge’’, A., Leander, & S., Guzzini, Edt. Constructivism and International 

Relations: Alexander Wendt and His Critics, New York, Routledge. 2005, s. 28 
55  A. Wendt, op.cit., 2012, s. 411-412. 
56  F. Kratochwil, op.cit., 2005, s. 28. 
57  A. Wendt, op.cit., 2012, s. 295. 
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oluşan kimlik ve özgün yorumların dış politikadaki etkisini minimize ederek bunun 

tarihselliğini göz ardı etmiştir. Oysa ki Wendt’in varsayımına göre aktör(lerin) yorum ve 

kimliklerinin statik olmadığını dikkate aldığımızda, diyalektik süreç içinde bunların 

tarihsel olması gerekmektedir. Wendt, bu çelişkili yaklaşımını şöyle açıklamaktadır: ‘‘ 

… birçok realist gibi, modelimin uygulamada tarih ötesi ve kültür ötesi olmasını 

amaçlıyorum’’58 

Wendt’in perspektifinden inşacı uluslararası ilişkiler teorisine bakıldığında, 

önerdiği değişikliğin uluslararası sosyal yapılaşmayı esas alan bir hipotez üzerinden 

gerçekleşmekte olduğu gözlemlenmektedir. Devletler üzerindeki bu niteliksel kurucu 

değişim sürecinin, makro boyutta oluştuğu varsayılmaktadır. Öyleyse, mikro boyutta 

özneler arası gerçekleşen etkileşim, uluslararası politikadaki değişiklikleri, kırılmaları 

veya çıkar oluşumunu nasıl sağlamaktadır?59 Aktörler arası ilişkileri esas alan nosyon 

olarak devletler arasındaki ilişkilere baktığımızda, devletlerin birbirlerini ikna etme 

yetisinin yanında bazen de savaş gibi durumların ortaya çıkmasına neden olduklarını 

söyleyebiliriz. Özetle, devletler arası ilişkilerde yaşanan çıkar değişikliğinin; ulusların 

kimlikleri, siyasal düşünceleri, sosyal eylemleri ve kurguladıkları sosyal temsillerle 

ilintili olduğunu varsaymaktayız. Ayrıca toplumlardaki “ben ve öteki” ilişkisinin, bu 

doğrultuda kurgulandığını görmekteyiz.60 Bu yüzden Wendt’in kolektif bilgi, kimlik ve 

eylem tanımlarının aktörün davranışında ortaya çıkan farklılıkları görmezden gelmesi, iç 

dinamiklerin ne denli etkili olduğunu açıklayamaz durumdadır. Wendt’in kendisinin de 

ifade ettiği gibi, kullandığı kolektif bilgi, kimlik ve eylem tanımlarını Durkheim ve 

Mead’dan almıştır ve teorik tartışmalarda onların yanında durmaktadır.61 Sosyoloji 

                                                 
58  Ibid., s. 412. 
59  T. Flockhart, op.cit., 2016, s. 10-11. 
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literatüründe Durkheim’ın Kolektif Bilgi, Eylem ve Bilgi tanımlarını eleştiren 

Moscovici, bu yaklaşımın toplumun iç dinamiklerini açıklamak bakımından yetersiz 

kaldığını savunmaktadır. Moscovici’ye göre ‘‘Durkheim’ın kolektif temsilleri, bireyi 

sınırlandıran zorlama bir üst yapı, hatta kolektivite ile eş karakterlidir.’’62 Moscovici, 

Durkheim’ın ‘Kolektif Eylem’ ve Bilgi tanımını eleştirirken ‘Sosyal Temsil’ tanımını öne 

sürmektedir. Aynı zamanda Berger ve Luckman’ın sosyal inşa teorilerinde ortaya çıkan 

epistemik boşluğun ‘‘Sosyal Temsiller’’ kuramı ile doldurulabileceğini savunmaktadır. 

Diğer taraftan Berger ve Luckman’ın sosyal inşa teorisinin de epistemik bir boşluğu 

olduğunu ama birçok bakımdan sosyal inşa sürecindeki başarılı bir yaklaşım olduğunu 

belirtmektedir.  

Wendt’in Uluslararası Sosyal Politika çalışması açısından bir başka önemli 

tartışma konusu, ulusal çıkar tanımlamasıdır. Şöyle ki Wendt, ulusal çıkar tanımlamasını 

yaparken, realist ve liberal yaklaşımların bencil özerklik, fiziksel ve ekonomik refah 

yaklaşımlarının yanında yeni bir yorum olarak ‘‘kolektif özsaygı’’ tanımını 

eklemektedir.63 Wendt’e göre ‘‘Kolektif Özsaygı, bir topluluğun saygı ya da statü 

anlamında kendisini iyi hissetme ihtiyacına işaret eder. Özsaygı, bireylerin temel 

ihtiyaçlarındandır ve bireylerin grup üyeliğinde aradığı şeylerden biridir.’’  Wendt, dört 

tanımla ilgili temel tartışmaya bakarken, bencil ulusal çıkar yorumundan hareketle inşa 

edilen varsayımın aksine, karşılıklı özsaygı bağlamında devletlerin ortak bir bilgi havuzu 

oluşturduklarını savunmaktadır.64 Ulusal çıkar tanımının bu şekilde yorumlanmasının 

kabul edilir yanları mevcuttur. Ancak kolektif özsaygı denilen tanımın birey merkezli 

olması söz konusuysa ve kimliğin sonucu olarak ortaya çıkan dünyayı algılama ve 

yorumlama şekilleri konusunda karşılıklı özsaygı istenci varsa, şu soru gündeme 
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63  A. Wendt, op.cit., 2012, s. 291. 
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gelebilir; O halde ortak bilginin kurucu etkisi ne işe yarar? Keza ortak bilgi kümesi, 

aktörlerin özsaygı istencini evrensel değerlere saygıya dönüştürmesi gerekir. Diğer 

taraftan, Wendt’in ulusal çıkarın ne olduğunu tartışmaya başladığı andan itibaren 

çıkarların evrensel olduğunu iddia etmesi de dikkat çeken bir diğer noktadır.65  Wendt’in 

bunu ulusal çıkarın idealist bir teori çerçevesindeki kolektif özsaygı ile ilişkilendirdiği ve 

bu durumun evrensel olabildiğini iddia ettiği görülmektedir. Burada tekrar, kolektif 

özsaygının var oluşunu sağlayan ve kendini gerçekleştiren kehanet olan kültürle 

arasındaki ilişkiyi görmekteyiz. O zaman şöyle bir soru ortaya çıkmaktadır: Ulusların 

çıkarları kolektif özsaygı anlamında bu denli evrensel ise o zaman tarih boyunca yaşanan 

savaşların gerekçeleri nasıl açıklanacaktır? 

Diğer önemli bir konu Wendt’in inşacı uluslararası ilişkiler teorisine devletler ile 

uluslararası sosyal yapılaşmanın sosyal inşası üzerinden baktığımız zaman, evrenselci ve 

felsefi bir bakışın olduğunu görmek mümkündür. Özellikle kültür tanımıyla ilgili olarak, 

‘‘Uluslararası Siyasetin Sosyal Yapısı’’ kitabının son bölümünde, kültür ile kimlik 

arasındaki ilişkiden bahsederken birincinin kurucu nitelikli ve belirleyici olduğunu 

vurgulamaktadır.66 Dolayısıyla Wendt için kültür, bu bağlamda evrensel niteliği ile 

kimliği dönüştürebilecek güçtedir. Aynı zamanda Wendt’in uluslararası politika sosyal 

teorisinin varsayımına göre, uluslararası sosyal yapı zamanla bir evrim geçirecek ve 

Kantçı ideal bir düzene doğru ilerleyecektir.67 Bu teoriye göre uluslararası sosyal yapının 

tarihsel sosyoloji çerçevesindeki evrim süreci üç aşamada gerçekleşecektir. Hobbes, 

Locke ve Kantçı evrim aşamalarında devletler, zamanla ürettikleri norm ve kurallar 

doğrultusunda dönüşüm geçireceklerdir. Yani, ilk aşamada ‘‘İnsan İnsanın Kurdudur’’68 

biçimindeki sosyal sistem, zamanla Lockecu ‘Rekabetçi Düzen’69 haline gelecek ve en 
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son aşamada da Kantçı kültürel evrenselleşme ile birlikte barışçıl bir devletlerarası 

düzene ve uluslararası topluluğa doğru evrim geçirecektir.70 Böyle bir tanımlama veya 

tarihsel sosyolojik çerçeve çizme eğilimi, tikellerin tümelleşme olarak görüldüğü dünya 

sisteminin son kertesi olmaktadır. Tabii ki bu sürecin ilerlemesi için uluslararası sistemde 

aktör olarak gördüğümüz devletlerin/toplumların kendi rızalarıyla ortak kültürü 

(uygarlığı) kabullenmeleri veya içselleştirmeleri gerekmektedir. Ama buradaki temel  

mesele, aktörlerin özgün ulusal çıkarlarından ve bir anlamda egemenliklerinden 

vazgeçmelerinin söz konusu olmasıdır.  

Tarihte birçok imparatorluğun evrenselci ve yayılmacı vizyonunun 

mevcudiyetinden, evrensel devlet olma iddialarından ve Roma’yı yeniden inşa etme gibi 

ideolojilerinden bahsedilebilmektedir. Evrenselciler, sosyal bilimler felsefesinde 

hakikatin tek olması ya da bir kavramın farklı durumlarda aynı karşılığa gelmesi üzerinde 

durmaktadırlar. Doğan Özlem evrensellik ile ilgili ‘…her şeyin tek ve biricik hakikatine 

sahip olma tutkusu içinde olanların ve daha sonra buna sahip olduklarına inananların 

ruh halidir’ tanımlamasını yapmaktadır.71  

Doğal olarak tikel kültür kavramını savunanların temel varsayımı, doğuştan gelen 

tek ve evrensel gerçek bir kültürün olmadığı, tikel toplumsal çıkarların ve yüklediği 

anlamların daha önemli olduğu biçimindedir. Bu şekilde toplumlar için hukuk ve hak 

söyleminin tarihsel süreç içinde kendisine farklı anlamların yüklendiği ve aktörler (ya da 

bireyler) arasında paylaşıldıkları görülmektedir. 72  

Uluslararası ilişkiler disiplinin tamamını evrenselci yaklaşıma indirgemek 

yanıltıcı olabilmekte ya da bazı konuları çözmek anlamında kolaya kaçmak gibi 

görülebilmektedir. Sosyal bilim felsefesinde tümel-tikel ayrımı vardır, ama burada 

                                                 
70  Ibid., s. 367-370. 
71  D. Özlem, Evrensellik Mitosu ve Sosyal Bilimler, Ankara, Notos Yayınevi, 2015, s. 99. 
72  C. Muratoğlu & C. Bali Akal, Modernitenin Sonunda Yeniden Vitoria’yla, Ankara, Dost Yayınları, 

2017, s. 54. 
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tümelden tamamen koparılmış tikeller dünyasının da olmadığını vurgulamak 

gerekmektedir. Bu noktada önemli olan, hem tümeli hem de tikeli nasıl tanımladığımız 

veya yorumladığımızdır. Tikellik olarak gördüğümüz tanımlamanın bir diğer ismi 

bireyciliktir. Partikülerizmle ilgili Friedrich Meinecke’nin ifadesini aktarırsak: ‘‘Bütün 

dünya şimdi bireylikle doldurulmuş görünüyordu; ister kişiler olsun ister kişiler üstü 

olsun her bireylik, kendine özgü yaşam ilkeleriyle yönetiliyor, hem doğa hem de tarih 

Friedrich Schegel’in ‘bireylik kuyusu’ dediği şeyi inşa ediyor.73  Sosyal bilimleri tümel-

tikel dikotomisi üzerinden okuma ya da bu şekilde bir ayrıma gitme, sosyal bilimlerin 

bütün alt dallarına sirayet etmiştir.  

 

C. AKTÖR MERKEZLİ İNŞACI ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİ  

Weldes’in ve Hopf’un sosyal inşacı uluslararası İlişkiler teorisi, daha önceki 

bütünsel ve eleştirel varsayımlardan hem farklıdır, hem de daha özgündür. Şöyle ki Hopf, 

İnşacı Uluslararası İlişkiler teorisini ‘‘Sosyal’’ (‘Societal’) temelde tanımlamaktadır.74 

Hopf, sosyal inşacı uluslararası ilişkiler teorisini konvansiyonel yaklaşımlar ile eleştirel 

yaklaşımların ortasındaki bir noktada konumlandırmaktadır.75 Kendisinden önceki 

konvansiyonel inşacı uluslararası ilişkiler yaklaşımlarından bahsederken, norm ve kural 

merkezli olarak Nicholas Onuf, Friedrich Kratochwil ve Marta Finnemore’un 

çalışmalarını sistemik bağlamda ise Alexander Wendt’in yaklaşımını ele almaktadır. 

Konvansiyonel inşacı uluslararası ilişkiler teorisi ile eleştirel, post-modernist ve feminist 

çalışmaların arasında herhangi bir farkın olmadığını ve bunların madalyonun iki yüzü 

olduklarını savunmaktadır.76 Ontolojik olarak her ikisinin de kimlik üzerinde kurucu bir 

                                                 
73  M. Weber, Sosyal Bilimlerin Metodolojisi, (Çev. Vefa Saygın Öğütle), İstanbul, İkinci Baskı, Küre 

Yayınları, 2012, s. 44.  
74  T. Hopf, op.cit., 2012, s. 17.  
75  Ibid,.  
76  T. Hopf, ‘‘The Promise of Constructivism in International Relations Theory’’. International Security, 

23(1), 1998, s. 5, 18. 
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etkiye sahip olmasına bakmayarak ve bunların sosyal yapı öncelikli varsayıma 

dayandığını vurgulamaktadır.77 Eleştirel ve sistemik norm merkezli inşacılığın aktörün 

kimliğini önemsemediğini, epistemolojik olarak aralarında çok büyük farkların söz 

konusu olduğunu ve her ikisinin de özneler arasındaki epistemolojiye dayandığını öne 

sürmektedir.78  

Sosyal inşacı uluslararası ilişkiler teorisinde farklı sistemik norm ve kurallar var 

olmakta, fakat devletin dış politika karar mekanizmalarında kimliğin nasıl bir işlevi 

olduğuna öncelik verilmektedir. Daha doğrusu elitlerin veya yönetimdeki kişilerin 

kimlikleri üzerinden ötekini algılama süreçlerine ve bunun sonucunda oluşan dış politika 

çıktısına bakılmaktır. Hopf, sosyal inşacı uluslararası ilişkiler teorisini kurgularken, 

Sovyetler Birliği örneğinden hareket ederek 1945-1953 yılları arasındaki Josef Stalin 

dönemi ile 1953 – 1964  Nikita Kruşçev dönemi arasındaki ötekini algılama sürecindeki 

farklılıkları saptamaya çalışmaktadır.79 İkinci kitabında daha uzun vadede, 1955-1999 

yılları arasında Sovyetler Birliği ve Rusya Federasyonu parti ve devlet politikası 

elitlerinin, ötekiyle ilgili algı ve yaklaşım farklılıkları arasındaki değişimi gazete ve dergi 

örnekleri üzerinden göstermeye çalışmaktadır.  

Hopf, Stalin ile Kruşçev dönemleri arasındaki değişikliklere değinirken, 

kurumların neden kurucu etki sağlayamadıklarına ve dolayısıyla tek tip Sovyet kimliğinin 

niçin ortaya çıkmadığına değinmektedir. Sovyetler Birliği’nde Stalin döneminde 

televizyon, gazete, dergi, kitap, okul, üniversitelerin dolaysıyla dütün devlet aygıtların 

yoğun propagandasına rağmen, Kruşçev döneminde farklı bir öteki ve dünya algısına 

sahip kimliğin iktidara geçmesi, total bir değişimin olduğunu göstermektedir.80 Hopf’un 

                                                 
77  T. Hopf, op.cit., 1998, s. 183-184. 
78  Ibid., 
79  T. Hopf, Social Construction of International Politics: Identities & Foreign Policies, Moscow, 1955 

and 1999, Cornell University Press, 2002. 
80  T. Hopf, op.cit., 2002, s. 23-24. 
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burada vurgulamak istediği bir önemli konu vardır. Bunlardan birincisi, toplumlar kendi 

içlerinde birkaç farklı kimliği bilgi stoku olarak tutulur ve bunlar arasında rekabetin 

sözkonsudur. Stalin dönemindeki yoğun otoriter baskıya rağmen farklı kimliklerin 

kaybolmadığını, bunların toplumların bilgi kümelerinde yaşamaya devam ederek, özneler 

arası paylaşım sürecinde ortaya çıktığını vurgulamaktadır.   

Hopf’un sosyal inşacı uluslararası ilişkiler teorisine göre toplum içindeki özneler 

arasında paylaşılan kimlikler, zaman içinde birbirleri ile rekabete gireceklerdir. 

Konvansiyonel ve sistemik norm/kural merkezli yaklaşımda olduğu gibi, kimlikler 

değişkendir ancak sosyal ve yapısal kurucu nedenlerden dolayı öteki ile ilişkide 

kendilerini yeniden tanımlamaktadırlar. Bu konuda eleştirel inşacı uluslararası ilişkiler 

teorisine yaklaşmakla birlikte, söylemsel olarak kültür tarafından algılanmayan 

hususların bireysel olduğunu düşünmektedir, bunları iktidar inşası olarak görmeyerek 

diğerlerinden ayrılmaktadır. İktidar söylemi olarak kültür ve kimliği algılamak yerine bu 

kavramların tarihsel olarak özneler arasında nasıl inşa edildiğine bakmaktadır. 

Dolayısıyla Hopf için sosyal inşacı uluslararası ilişkiler yaklaşımı aktöre yöneliktir, 

tarihsel kimlik, kültür ve geçmişten gelen tecrübeleri anlamak ve yorumlamak anlamına 

gelmektedir.  

Buradan görüldüğü üzere Hopf, Wendt’in sistemik inşacı uluslararası ilişkiler 

teorisinin karşılıklı yapılandırma anlayışını kabul etmemekte, norm/kural eksenli 

Kratochwil okumasına yakınlaşmaktadır. Kratochwil’in norm/kural konusunda iki 

yaklaşımı vardır. Birincisi, norm/kuralların oyun kurallarını belirlediği aktörün 

eylemlerinin beklenti odaklı olmasıdır. Burada satranç oynamak için belirlenen kurallar 

örnek gösterilmektedir.81 Satranç oyununun kuralları dikkate alındığında ‘‘şah 

çekildiğinde’’ bunun anlamı, kralın dört bir tarafının çevrildiği ve kaçış şansının artık 

                                                 
81  F. Kratochwil, op.cit., 1995, s. 25-26. 
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olmadığıdır. Aktörün bu tarz bir beklenti içine girmesinin sebebi de bu kuraldan ileri 

gelmektedir. İkincisi, aktörlerin normları zamanla içselleştirmelerinin söz konusu 

olmasıdır ki ve Hopf’un varsayıma sıcak bakmadığını görmekteyiz. 82         

Hopf’un sosyal inşacı uluslararası ilişkiler tezi aktör merkezli ve yorumsamacı 

olmakla birlikte kimlikler arası rekabeti savunan coğulcu bir yaklaşımdır. Kimlik toplum 

içinde tarihsel bağlamda var olan ve günlük olarak insanlar tarafından paylaşılan canlı bir 

organizmadır.83 Metodolojik olarak toplumların kimlik inşasını, özneler arasında 

paylaşılan bilgiyi söylemsel analiz çerçevesinde değerlendirmektedir.84 Aynı zamanda 

Lakatoscu bireysel metodolojiyi savunmakta, niceliksel ve niteliksel açıdan her ikisinin 

de mümkün olduğunu önesürmektedir. 85  

Jutta Weldes, teorik inşacı uluslararası ilişkiler çalışmalarında devlet çıkarı ile 

kimlik ilişkisi ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan dış politika davranışlarını inceleyen 

akademisyenlerdendir. Devlet çıkarlarının şekillenmesinde kimliklerin rolüne 

değinmekte ve bunun uluslararası ilişkiler boyutunda nasıl temsil edildiğine 

bakmaktadır.86 Weldes de Hopf’a benzer şekilde Wendt’in sistemik yapılandırıcı teorisini 

eleştirmiş, kavramların statik ve verili olarak alınmasına karşı çıkarak bu durumun kara 

kutunun (‘‘black box’’)87 içindeki sosyal dinamikleri görmezden geldiğini 

düşünmüştür.88 Dolayısıyla aktörlere kimlikleri şekillendirme süreçleri ve kültürle olan 

ilişkilerini dikkate alarak bakılması gerektiğini vurgulamaktadır.89 Keza Weldes, 

                                                 
82  Ibid. 
83  T. Hopf, Edt, Russia's European Choice, Springer, 2008, s. 4. 
84  T. Hopf, ‘‘Discourse and Content Analysis: Some Fundamental Incompatibilities’’, Qualitative 

Methods, 2(1), 2004, s. 31-33. 
85  T. Hopf, op.cit., 1998, s. 186. 
86  J. Weldes, op.cit., 1996, s. 279-281. 
87  Black Box, teorik eleştirisi, neo-realist uluslararası ilişkileri teorisinde iç dinamikler dikkate 

almamasından dolayı geliştirilen kavramdır. Bu eleştirinin temel amacı uluslararası ilişkiler düzeyinde 

yapılan analizlerde devletlerin, kimlikler, yönetim şekilleri dikkate alınmasının önemini göstermektir. 

Bunun için bkn. S. E. Lobell, N. M. Ripsman, J. W. Taliaferro, (Ed.), Neoclassical Realism, the State 

and Foreign Policy, New York, Cambridge University Press, 2009, s. 17-19  
88  Ibid., s. 280. 
89  Ibid., s. 279-281. 
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Wendt’in ulusların kimliklerini sistemik olarak tanımladığı mikro düzeyin yerine içe 

odaklı bakılması gerektiğini savunmaktadır.90 Buna örnek olarak da ABD’nin 1962 

yılındaki Küba Krizi’ndeki tutumunu göstermektedir. Weldes’e göre bu tutumun nedeni 

ABD’nin demokratik ve uygar toplum kimliğinin temsili üzerinden kendisine uluslararası 

politikada bir rol biçmesi ve kendi kimliğinin oluşturduğu çağrışım doğrultusunda 

davranış sergilemesidir.91 Buna örnek olarak iç ve dış politika bağlamında üç ayrı 

anlatının olduğunu vurgular: a) Küba rejiminin demokratik ve uygar dünyaya tehdit teşkil 

etmesi,92 b) Amerikan rejiminin savunduğu mülkiyet haklarına ve demokratik değerlere 

tehdit oluşturması, c) Amerika’nın cesur insanların memleketi olması.93 Bu üç ayrı anlatı 

Amerikan kimliğinde birleşir ve sonuçta ABD’nin krize ilişkin tutumunu ortaya çıkarır. 

Amerikan kültüründe Küba rejimi anti demokratik ve bireysel özgürlüklere karşı olarak 

algılanmakta, bu rejimin uygar olmayan tipolojisi komünizm ve “sakal” üzerinden 

kurgulanmaktadır.94     

Weldes, devletlerin kendi kimlik ve kültürlerinin toplumlarda özneler arasındaki 

paylaşılma sürecine değinirken, dört temel kavramı kullanır. Artikülasyon, interpellation 

(celb etme), temsil ve imge kavramları üzerinden aktör merkezli sosyal inşacı tezini 

kurgulamaktadır. ‘‘Artikülasyon’’, (ekleme) anlamın kültürel malzemelerle ve dil ile 

eklenmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.95 ‘‘Interpellation’’ kavramı ise Althusser’in 

çalışmalarından alınan öznenin kültür ve ideoloji arasında sergilediği ikili bir süreçtir. 

Yani, özneler kimliğin peşinden giderler ya da kimlik onları çağırır (‘interpellation’) ve 

inşa eder.96  Weldes’e göre: ‘‘Artikülasyon ve interpellation kavramlarının, özellikle de 

                                                 
90  Ibid., s. 281-283. 
91  J. Weldes, Constructing National Interests: The United States and the Cuban Missile Crisis, 

University of Minnesota Press, US, 1999. 
92  Ibid., s. 98-107. 
93  Ibid., s. 209. 
94  Ibid., s. 98.  
95  J. Weldes, op.cit., 1996, s. 284. 
96  Ibid., s. 287.  
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belirli temsillerin ve önemli ulusal çıkarların güvenliği nasıl oluşturduğunu ve bu 

temsillere eşlik eden çıkarların çoğu zaman izleyicileri ikna edici olduğunu anlamamıza 

izin veren yararlı araçlar sağlar.’’97 Bu sürecin sonunda temsil (representation) ortaya 

çıkmakta ve bir ortak duygu (common sense) oluşmasını sağlamaktadır.98 Temsil ve 

İmge’nin ortaya çıkması ve Amerikan dış politika örneğinde olduğu gibi ortak fikrin 

oluşması, uluslararası politikada davranışın şekillenmesini belirlemektedir. Weldes, aktör 

merkezli sosyal inşacı tezi idealist ve materyalist felsefe arasında eklektik bir çalışma 

olması amacıyla ve bu eklektiklikte özneler arasında paylaşılan kimlik, kültür ve dil 

rolleri üzerinden kurgulamıştır. Kültür ve kimliğin toplumlarda dil üzerinden 

paylaşılması, modernist söylem çalışmalarının bir devamı olarak görülmektedir. 

Interpellation sürecinin düalist olması da Weldes’i mikro (birim) düzeyde yapısalcı bir 

pozisyona doğru sürüklemektedir. Keza Althusser’den aldığı bu kavram, yapısalcı bir 

tanımdır. Özetle Weldes, kendi çalışmalarında dil, kimlik ve kültür kavramlarının devlet 

çıkarlarının şekillenmesinde oynadıkları role değinmiş, bunun uluslararası ilişkiler 

boyutundaki yansımasının da gözlemlenebileceğini göstermiştir.  

Hopf ve Weldes, sosyal inşacı uluslararası ilişkiler teorisinde aktör merkezli 

yaklaşımı geliştirerek, devlet çıkarlarının kimlik ve toplumların kültürleri üzerinden 

okunması anlamında bu alana ivme kazandıracak sosyal inşacı uluslararası ilişkiler 

çalışmalarının önünü açmışlardır. Fakat aktör merkezli sosyal inşacılık çalışmalarının 

epistemolojik ve metodolojik sorunların çözülmesi bağlamında hala sınırları 

bulunmaktadır. Bu gibi nedenlerden dolayı merkezli sosyal inşacı uluslararası ilişkiler 

teorilerine yeteri kadar ilgi duyulmamaktadır. Wendt’in inşacı uluslararası ilişkiler teorisi 

disiplinine hegemonize etme girişiminin en bariz örneği, en çok ilgi gören ve tartışılan 

eserinin ‘‘Uluslararası Sosyal Politika’’ kitabı olmasında görülebilir. Hopf ve Weldes’in 
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geliştirdikleri aktör merkezli çalışmanın en büyük açmazı kültür ve kimlik tanımları 

üzerinde olmuş, dilin bu etmenlerin paylaşılmasındaki rolüne değinmişlerdir. Kolektif ya 

da sosyal kimlik olarak tanımlanan etmen, Ivanova’nın da kaydettiği gibi alt kategori 

olmaktadır ve bunun özneler arasında paylaşılması açıklanamaz durumdadır.99 Billing, 

‘‘Banal Milliyetçilik’’ çalışmasında John Shotter'a değinirken kimliğin ‘zamanımızın 

ağızdan düşmeyen parolası haline geldiğini’ vurgulamış, ama öte yandan çok az şeyi 

açıklayabildiğini belirtmiştir. 100  Stuart Hall, bir grup insanın aynı şeyi düşündükleri 

algısı üzerinden hareket edilmesini saçmalık olarak görmektedir.101 Kimliği mobil telefon 

gibi cepte gezdirilen bir olgu olarak görmek, gerektiği zaman bu iletişim kanalı üzerinden 

mesaj alan bir topluluğu düşünmek yanlış olacaktır.102 Banal Milliyetcilik kitabında 

verilen örnekle Bhavnani’nin vurguladığı gibi, eğer kimlik bir konuşma şekliyse ya da 

Billing’in vurguladığı gibi bir yaşam şekliyse; o halde aralarındaki iletişimi 

sağlayacakları bayraklar, selamlaşma şekli gibi sosyal tasavvurların olması 

gerekmektedir.103 Diğer taraftan, toplumlarda özneler arasında paylaşılan kültürden 

bahsettiğimiz zaman, bunun dil üzerinden paylaşılması meselesi epistemolojik olarak bir 

muğlaklık ortaya çıkarmaktadır. Bunun nedeni, dil üzerinden paylaşılan kültür ve 

kimlikte objelerin ne olduğunun yeteri kadar belirlenememesidir. Weldes’in ortak 

sağduyu, temsil ve imge olarak tanımladığı kavramlar üzerinde yeteri kadar 

çalışılmamakta, eklektikliği sorunlar üretmektedir. Keza kültür tanımının farklı 

(materyalist ve idealist) yorumlarının olması ile beraber içindeki farklılıkları gösterecek 

öznel ve nesnel ayrımlar bulunmamaktadır. Hopf’un Sovyetler Birliği ile ilgili 

çalışmasında Stalin dönemi ile Kruşçev dönemi arasındaki fikirlerin dönüşümünün hızlı 
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gerçekleşmesi, öteki ile ilgili algının değişik olması varsayımı ne kadar doğru bir tespit 

olsa da, bu değişimin gerçekleşmesi sürecinde ben ve ötekiyle ilgili algı ve yorumun 

hangi nesne yapıldığı boşlukta kalmaktadır. Öte yandan Öteki ile ilgili yorumun 

değiştiğini söylemek bile belli ölçüde bir muğlaklık ortaya çıkarmaktadır. Benzer şekilde 

Weldes, kimlik ve kültürün devletlerde özneler arası dil üzerinden paylaşıldığına ve 

devlet çıkarlarının şekillenmesindeki etkisine değinirken, durumu objelerle açıklamakta 

yetersiz kalsa da, devlet çıkarlarının şekillenmesinde kimlik ve kültür üzerine yaptığı 

çalışmada demokrasi ve uygarlık gibi tanımları kullanmıştır. Weldes, popüler kültür 

çalışmasında (‘‘Star Trek’’) konuya kültürel kurgu üzerinden yaklaşmış, yetersiz de olsa 

elde tutulacak objelerin bulunmasına yardımcı olmuştur.104 Epistemolojik olarak kültürel 

nesnelerin belirlenmesi ve metodolojik olarak aktör merkezli yaklaşım, aktörlerin 

metinsel ve söylemsel saptamaları ile fetişizme dalarak sadece süreci açıklamakla 

yetinmektedir.  

Weldes ve Hopf’un aktör merkezli çalışmaları, sosyal inşacı uluslararası ilişkiler 

çalışmalarına metodolojik olarak niteliksel ve niceliksel imkanları sağlamıştır ancak elde 

veri olarak tutulacak kültürel objelerden yoksun bulunması, kültür kavramını muğlak 

olarak ele alması gibi eksiklikleri, onun metinsel ve söylemsel fetişizimle yetinmesi ile 

sonuçlanmaktadır. Benzer sorun yalnızca sosyal inşacı çalışmaların uluslararası ilişkiler 

disiplini boyutunda değil, sosyoloji alanında da görülebilmektedir. Özetle, değinilen 

sorunlara bir anlamda çözüm bulunması ve yeni yaklaşımların sürece eklenmesi önemli 

olmaktadır. Bunun için 1960’lardan itibaren sosyal psikoloji alanına kazandırılan ‘‘Sosyal 

Temsiller’’ tanımı, aktör merkezli sosyal inşacı uluslararası ilişkiler çalışmalarındaki 

açıkların kapatılması bağlamında önemli bir tanımlama olabilmektedir. 

 

                                                 
104  J.Weldes, Going Cultural: Star Trek, State Action, and Popular Culture, US, Millennium, 28(1), 

1999, s. 117-134. 
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D. SOSYAL TEMSİLLER TEORİSİ  

1961 yılından itibaren Serge Moscovici’nin çalışması ile sosyal psikoloji alanına 

kazandırılan ‘‘sosyal temsiller’’ kuramı, toplumlarda var olan kültürel nesnelerin 

belirlenmesi, yorumlanması ve anlamlandırılması bakımından önemli olmaktadır. 

Moscovici, çalışmasında Durkheim sosyolojisinde kurgulanan bireysel ve kolektif temsil 

kuramlarına  eleştiri getirerek, bunların birey ile toplum arasındaki ilişkileri yeteri kadar 

gösteremediğini vurgulamaktadır.105 Şöyle ki Moscovici, Durkheim’ın kolektif temsil 

kuramının durağan olduğunu, değişiklik ve çeşitliliği açıklamada yetersiz kaldığını 

düşünmektedir.106 Durkheim bireyler arası paylaşılan temsilleri görmezden gelmez ve 

bunları kolektif temsiller içine katmazken, kollektif temsillerin yalnızca toplumların 

pratiklerini ve geleneklerini öğrenmekte yardımcı olabileceğini ifade etmektedir.107 

Bundan dolayı Moscovici, 1961 yılında yaptığı çalışma ile bu kavramın gözden 

geçirilmesini ve ‘‘kolektif temsil’’ yerine ‘sosyal temsiller’ tanımının kullanılmasını 

önermiştir.108 Duveen’e göre Moscovici’nin bu çalışması, toplumu bir arada tutan ve 

koruyan temsiller yerine, toplumun nasıl değiştiğine bakmayı önermektedir.109 Potter ve 

Wetherell’e göre Moscovici’nin çalışması, sosyal psikoloji alanında epistemolojiye 

dayanmakta ve bireylerin davranışlarının arkasında yatan bilgiyi açıklığa kavuşturmaya 

yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda sosyal inşa sürecinde insanların ve grupların 

tutumları ile inançlarını anlamak için bir çatı oluşturmaktadır. Sosyal sürecin mantığını 

anlamaya yardımcı olmaktadır.110 Moscovici’nin sosyal temsiller kuramındaki odak 

                                                 
105  S. Moscovici, ‘‘La Psychanalyse, Son İmage Et Son Public,’’ France, PUF. 1961.  

  İngilizcesi. Psychoanalysis: Its image and its public. Polity, 2008. Ayrıca Bknz. Serge Moscovici, Social 

representations: Essays in Social Psychology, NYU Press, 2001, s. 31-32. 
106  S. Moscovici, op.cit., 1995, s. 3. 
107  S. Moscovici, op.cit., 2001, s 32-34. 
108  Ibid., s. 31-32. 
109  R. Kışlıoğlu & N. Avcı, ‘‘Siyaset Psikolojisinde Temsil ve Dil: Sosyal Temsiller Kuramı ve Söylem 

Analizi’’, D. Ö. Gümüş, Edt, Siyaset Psikolojisi, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016, s. 121. 
110  J. Potter, & M. Wetherell, Discourse and Social Psychology: Beyond Attitudes and Behaviour, US, 

Sage Pub, 1987, s. 139. 
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nokta, toplumsal değişimi açıklamak ve çeşitliliği göstermek açısından psikanaliz 

çalışmalarındaki “bilişsel polifoni” (cognitive polyphasia) tanımına vurgu 

yapılmasıdır.111 Bilişsel polifonik toplumlarda var olan bilgi çeşitliğine ve inşasına 

odaklanarak, birkaç bilginin birbirleriyle çelişse de birlikte var olabilme özelliğini 

göstermektedir.112 Kışlıoğlu’nun da vurguladığı gibi, “Toblerone modelindeki”113 farklı 

çevrelerin aynı toplum için farklı projeleri ve gelecek hayalleri birbiriyle çatışma içinde 

görünse de, uzlaşı olanağı da bilişsel polifoni kavramıyla mümkün kılınabilmektedir.’’114 

Moscovici, bilişsel polifoni modelini Durkheim’ın kolektif temsiller kuramına 

uygulayarak, bunu sosyal temsil olarak adlandırmaya; diğer taraftan da Berger ve 

Luckman’ın teorik sosyal inşa yaklaşımına eleştiri getirerek kendi varsayımını veya 

toplumsal modelini ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Moscovici’nin Berger ve 

Luckman’ın sosyal inşa teorisine getirdiği temel eleştiri, bu teorinin ampirik açıdan zayıf 

olduğudur.115 Sosyal inşa süreçlerinde günlük bilginin özneler arasındaki paylaşımında 

kültürel nesnelerin olmadığını vurgulamaktadır. Böyle bir epistemik boşluğun söz konusu 

iki kuramın bir araya getirilmesiyle doldurulabileceğine ve bu bağlamda sosyal 

temsillerin özneler tarafından inşa edilmesi ile paylaşılmasına vurgu yapmaktadır.116 

Moscovici’nin sosyal temsiller kuramı, toplumsal inşa süreçlerinin açıklanması 

bakımından birey ile toplum arasında bir iletişim bağı kurar, gerçekliğe ilişkin 

                                                 
111  S.Moscovici, ‘‘On Social Representations. Social Cognition: Perspectives on Everyday 

Understanding’’, 8(12), 1981, s.181-209.  
112  R. Kışlıoğlu & N. Avcı, op.cit., 2016, s. 126-127.  
113  Sosyal Temsiller teorisinde ‘‘ Tobleron Modeli’’, Martin W. Bauer ile George Gaskell’in 1999 yılında 

yayımladıkları “Sosyal temsillerin araştırılması için Paradigma Üzerine” makalesinde ortaya atılmıştır. 

İsviçre çikolatasının üçgen yapısı örnek alınarak, iki farklı öznenin nesneyle ilgili yorum ve anlam 

dünyaları; hem geçmişe dönük olarak, hem bugün için hem de gelecekte oluşabilecek ayrışma ve 

buluşma şekil ile noktaları üzerinden modellenmiştir. Daha detaylı bilgi için bkz. Martin W. Bauer & 

George Gaskell. "Towards a paradigm for research on social representations." Journal for the Theory 

of Social Behaviour, 1999, 29(2) s. 163-186.  
114  Ibid. 
115  S. Moscovici, ‘‘Notes Fowards a Description of Social Representations’’, European Journal of Social 

Psychology, 18(3), 1988, s. 211-250. 
116  O. Kamilla Paker, Günlük Düşüncede Modernlik, Din ve Laiklik, Ankara, Vadi Yayınları, 2005, s. 

45-46. 
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algılarımızın nasıl oluştuğunu gösterir. Bireyi dışsal ya da sosyal yapının bilgisinden 

kopmuş olarak görmez. Model ve sosyal bilgi üzerinde onu yaşatan ve yeniden üreten bir 

model ortaya sunmaktadır.117 Paker, Moscovici’nin sosyal psikolojiye kazandırdığı yeni 

tanımı şu şekilde ifade etmektedir: ‘‘Sosyal Temsilleri gerçekliğin inşa edilişinde yapı 

taşları olarak açıklamıştır. Sosyal temsiller kuramı, insan düşüncesi, insanın kullandığı 

bilgi formları ve onun içeriği ile ilgilenen, sosyal inşacı bir kuramdır’’. 118 1960’lardan 

beri sosyolojide sosyal kimlik kavramı ağırlık kazanarak, toplumdaki karmaşık 

fenomenlerin algılanma ve yorumlanmasını sağlamaktadır. Sosyal kimlik kadar sosyal 

temsiller kavramı da, toplumlarda yaşanan karmaşık durumların hem geçmişe dönük 

olarak açıklanmasına hem de günümüzde ortaya çıkan yorumlama ve anlama sorunlarını 

çözüme ulaştırmaya çalışmaktadır.119  

Sosyal Temsil kuramının ortaya çıkışına ve eleştirdiği sosyolojik gelenekteki 

kavramlara değindikten sonra, kapsamlı olarak ne ifade ettiğine de bakmak 

gerekmektedir. Moscovici’ye göre Sosyal Temsiller dini inançlarımıza, siyasal 

düşüncelerimize ve yarattığımız zihinsel bağlantılara tutarlık (coherence) kazandıran 

fikirler stokunun ve günlük düşünmenin içerikleri ile ilgilidir. ‘‘… Sosyal Temsiller, kişi 

ve nesneleri sınıflamamızı, davranışları açıklama ve kıyaslamamızı, bunları ortamımızın 

parçaları olarak nesnelleştirmemizi olanaklı kılar.’’120 

Flick’e göre sosyal temsiller iki anlamda toplumsaldır: Birincisi, nesnel olarak 

gerçek fenomenleri ele almakta ve ikincisi, sosyal inşa süreçlerinin anlamlandırılması 

olarak görülmektedir.121 Moscovici’nin kendi kuramı hakkında dediği gibi, temsillerin 

‘sosyal’ olmasının nedeni sonsuz olarak kişisel diyalog içinde olması ve her defasında 

                                                 
117  Ibid., s. 40. 
118  Ibid., s. 45. 
119  I. Marková, op.cit., 2007, s. 136. 
120  S. Moscovici, ‘‘The History and Actuality of Social Representations’’, The Psychology of the Social, 

1998, s. 209. 
121  U. Flick, ‘‘Everyday Knowledge in Social Psychology.’’ The Psychology of the Social, 1998, s. 41-
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yeniden üretilmesidir. Bu süreçte (özneler arası diyalogda) içsel ve dışsal olarak devamlı 

yeniden var edilerek eklemelerde bulunulmaktadır.122 Sürekli olarak var edilen sosyal 

temsiller yoluyla Moscovici, toplumsal süreçlerin kökenlerine inebilme imkanlarını 

tanıdığını düşünmektedir. Bunun gerçekleşmesi için de toplumların sosyal temsilleri 

yorumlama ve bağlamlarını anlamaları amacıyla, insanın psikolojik eylemini anlama ve 

anlam yaratma (meaning-making) süreçlerinin anlaşılabilirliği çerçevesinde bir yöntem 

önermektedir.123 Moscovici’ye göre sosyal temsiller, toplumda özneler arasında 

müzakere edilen içsel ve dışsal etkilerle birlikte ele alınmalıdır.124 Ayrıca sosyal temsiller 

kuramı, günlük bilgiye odaklanmakla birlikte ne yalnızca bireylere ne de topluluğa aittir. 

Jovchelovitch’e göre toplumda arada bir yerde (in-between space) bulunmaktadır.125 

Wagner’in, Duveen’e yaptığı atıfta da görüldüğü gibi ‘‘temsiller (…) her zaman birinin 

veya bir grubun temsilidir ve bu temsil parçasını biçimlendiren pratikler ve uygulamalar 

da her zaman birinin veya bir grubun anlamlı eylemleridir.’’126  

Sosyal temsiller, yalnızca anlama ve yorumlama veya bağlam bulmakla yetinecek 

bir sosyal psikoloji çalışması değildir. Duveen’e göre sosyal temsiller toplumların inşa 

süreçlerine bakmakta, yaşanan süreçleri ve yorumları anlamaya yardımcı olmaktadır. 

Keza sosyal temsiller, bir çocuğun doğumundan önce de var olduğunu ve çocuğun 

gerçekliği yeniden inşası sürecinde işlevi olduğunu, ayrıca çocuğun bu temsillere yeni 

anlam, yorum ve bağlam katması ile de yeniden inşa edebilirliği olduğunu 

savunmaktadır.127 Wagner’e göre sosyal temsillerin toplum içindeki rolünün öğrenilmesi 

                                                 
122  V. Y. Yakimova, ‘‘Teoriya Sotsialnykh Predstavleniy V Sotsialnoy Psikhologii: Diskussii 80-kh-90-kh 

godov’’, Nauchno-Analiticheskiy Obzor, RF, INION RAN, 1996, s. 67. 
123  G. Sammut, E. Andreouli, G. Gaskell, & J. Valsiner, ‘‘Social Representations: A Revolutionary 

Paradigm’’. The Cambridge Handbook of Social Representations, 2015, s. 5-6. 
124  S. Moscovici, ‘‘ Social Research Representation’’, Vol. 51, No. 4, US, The Johns Hopkins University 

Press,1984, s. 952-53. 
125  R. Kışlıoğlu ve N. Avcı, op.cit., 2016, s.124. 
126  W. Wagner, ‘‘Söylem, Temsil ve Kurumlar’’, A. Sibel Arkanoç, Doğunun ve Batının Yerelliği 

Bireysel Bilgisine Dair, İstanbul, Hiperlink Yayınları, 2015, s. 132.  
127  G. Duveen, & B. Lloyd, ‘‘The Significance Of Social İdentities,’’ British Journal of Social 

Psychology, 25(3), 1986, s. 219-230.  
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sürecinde ortaya çıkan sonuç verili değildir, temsil edilen bir süreçtir ve hatta eylemin 

kendisi temsil sürecinin bir parçası olmaktadır.128 ‘‘Bir sosyal temsil, sosyal bir grup 

içinde bir nesne oluşturan faillerin sözel ve açık davranışlarında ifade edilen düşünce ve 

duyguların bileşimidir.’’129 Wagner, Moscovici’nin geliştirdiği sosyal temsiller 

kuramının kapsamını geliştirerek bizzat ideoloji, inanç ve açık davranışın da temsil 

oluşturduğunu savunmuştur. Otorite/güç sahiplerinin davranışları üzerinden yapılan 

gözlemle örnekler vermektedir. Hegemonik temsilleri tehdit eden söylemin  bir tür eylem 

olduğunu vurgulamaktadır. Mesela meşru iktidar temsili için teröristin söyleminin de bir 

eylem olduğunun gözlemlenebileceğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda kendi çalışması 

olan ‘‘Representation of Action’’ eserini bir eylem anlamında temsil olarak 

tanımlamaktadır.130 Wagner’in kendi çalışmasında bir eylem olarak temsil, şu şekilde 

açıklığa kavuşturulmaktadır: 

Kapsayıcı yapısı nedeniyle sosyal temsiller kavramı bireysel düzeyden kolektif 

düzeye rahat bir geçiş olanağı sunar: Bir tarafta, güdüleri, inançları, bilgileri ve 

ilişkisellik tercihleriyle (affiliation preferences) bir kişinin eylemine neden olan 

bireysel seviye; diğer tarafta toplumsal gerçekliği oluşturan örüntüsüyle, bireylerin 

iş birliği içinde ortaya çıkardıkları (enact) sosyal temsiller. Bu iki kavramsal seviye 

eylemle birbirine bağlanır, zira fiziksel eylem, kesin (hard) gerçeklerle temsillerin 

buluştuğu tek yerdir. Bu yüzden temsil etmek, eylemektir.131 

Elcheroth ve arkadaşları, Wagner’in bir eylem olarak temsil üzerine yaptığı 

vurgunun çerçevesini genişleterek: ‘‘Benzer bir karşı sav da temsillerin meta-temsilleri 

de içerdiği, yani yalnızca kendi temsillerimizin değil, başkalarının bizim hakkımızdaki 

temsillerinin de eyleyici rolü olduğu.’’ yaklaşımını geliştirmişlerdir.132 Bauer ve 

                                                 
128  W. Wagner, G. Duveen, R. Farr, S. Jovchelovitch, F. Lorenzi‐ Cioldi, I. Marková, & D. Rose, ‘‘Theory 
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Gaskell’in “toblerone modeli” sosyal temsil çalışmalarını yapan akademisyenlere göre 

toplum içindeki farklı gruplar sosyal çevre tarafından farklı şekillerde algılanır.133 Burada 

vurgulanmak istenen, farklı gruplar tarafından aynı sosyal temsil olarak 

adlandırılabilecek kültürel öznelere yorum ve anlam bakımından değişik fikirsel ya da 

inançsal yüklemler kazandırılmasıdır. Hem modern toplumlarda hem de modern öncesi 

toplumlarda farklı gruplar tarafından inşa edilen, yorumlanan, anlamlandırılan ve yeniden 

üretilen bu temsiller, grupları bir arada tutmakta ve rekabet ortamı da 

oluşturabilmektedir.134 Bu şekilde gruplar arasındaki sosyal temsillerin, yalnızca 

günümüzün gerçekliğini şekillendirmediğini, bunların aynı zamanda gelecekteki 

projelerimizin ve yargılarımızın oluşmasını sağladığı da söylenebilir. 135    

Sosyal Temsiller konusunda yapılan tartışma ve eklemeleri kısaca özetlersek; ilk 

olarak bilgi ve inancın toplumdaki özneler arasında paylaşılması sonucunda ortak gruplar 

ortaya çıkmaktadır. İkinci olarak, bir toplum içinde şekillenen temsiller, iletişimde olduğu 

ötekinin temsillerinden de etkilenmektedir, yorum ve algıların paylaşılması söz konusu 

olmaktadır. Üçüncü olarak ise, Wagner tarafından verilen örnekte de görüldüğü üzere, 

temsil sadece sözlü ifadeler veya özneler ile grupların kendi aralarındaki paylaşım 

değildir, o aynı zamanda eylem şeklini de alabilmektedir. Son olarak, gerçekliğin inşa 

sürecinde yalnızca temsillerin paylaşılması söz konusu olmamaktadır, temsillerin de 

gerçekliklerin inşasında etkili oldukları görülmektedir.136 Staerklé ve arkadaşları, bu dört 

sosyal temsil tanımıyla ilgili bölünmeyi kabul etmekle birlikte buraya beşinci bir bölümü 

eklemişlerdir: Karşıtlıklarla düşünme (antinomic thinking):  

                                                 
133  M. W. Bauer, & G. Gaskell, ‘‘Towards a Paradigm for Research on Social Representations’’, Journal 
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‘‘… sosyal düzene ilişkin temsillerin gruplar arasındaki karşıtlıklar (intergroup 

antagonisms) üzerinden üretildiğini, soyut kimi kavram, ideoloji ya da değerlerin bu 

ikilikte nesneleştiğini söyler. Örneğin demokrasi gibi soyut bir temsilin batı 

düşünüşünde demokratik ülke ve demokratik vatandaşlık ilişkisinde kurumlaştığını, 

batı ve doğu arasındaki farkın demokrasi temsili üzerinden, demokratik batı – 

demokratik olmayan doğu ikiliğinde gerçekleştiğini gösterir. İnsan hakları temsilleri 

de benzer bir örüntüde üretiliyor. İnsan hakları ihlalleri demokratik olmayan (doğu 

ülkeleri gibi) ülkelerde gerçekleşir ve “vatandaşlar hak ettiği hükümeti bulur” 

varsayımıyla batı toplumu kendi demokratik ve insan haklarına saygılı görüntüsünü, 

yani olumlu sosyal kimliğini öteki üzerinden yeniden üretir.’’137 

Öteki üzerinden karşıtlıkların etkileşimi sürecinde ortaya çıkan sosyal temsiller, 

aslında sosyoloji literatüründeki evrensellik - partikülerizm tartışmasının yolunu yeniden 

açmaktadır. Keza, tarihsellik içinde inşa edilen sosyal temsiller yoluyla gerçekleşen bu 

çerçevede anlam ve yorumların kültürel yerel kodlar bağlamında farklılık göstermesi 

gerekmektedir.    

Sosyal temsiller kuramının temel iddialarından birisi, evrensel nesnel bulgular 

yerine toplumların değişik kültürlerinde nesnel olarak kabul gören (öznel) anlamlara 

bakılması gerektiğidir.138 Bundan dolayı akademide, siyasal ve sosyal hayatta kavramları 

evrenselci olarak indirgeyerek ölçmeye kalkmak yeteri kadar verimli olamamaktadır. 

Keza böyle bir yaklaşım, sosyal temsiller kuramının temel felsefesine zıttır. Kışlıoğlu’nun 

Howarth’tan verdiği örnekte görüldüğü gibi ırkçılık, vatanseverlik ve milliyetçilik gibi 

tanımların farklı toplumlardaki algılanma şekilleri değişmektedir. Howarth’ın 

vurguladığı gibi, bu tanımlar ‘‘…konuşmada, metinde ya da eylemde bulunabilir; hem 

söylem hem de temsil yaklaşımı bize bu temsillerin/söylemlerin toplumsal kökenleri ve 
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ideolojik sonuçları hakkında daha gerçekçi bilgi sağlar.’’139 Benzer şekilde, günümüzde 

uluslararası siyasette ve iç politikada en çok tartışılan kavram insan hakları tanımı 

olmaktadır. Bu tanım evrensel çağrışımı olan bir fikir olsa da, kültürel ve milli bağlamda 

özneler arasında paylaşılan bilgi düzeyinden etkilenmektedir. Kışlıoğlu ve Avcı; Staerklé, 

Clémence ve Spini’nin çalışmalarından aktardıkları örnekte ve “Psikoloji ve İnsan 

Hakları” isimli özel sayıya yazdıkları yorumda iki önemli noktaya dikkat 

çekmektedirler.140 İlk anlamda insan hakları gibi soyut prensiplerin insanlar, gruplar ve 

devletler tarafından destek görmesine rağmen uygulamada farklılıklar gösterdiklerini 

görebilmekteyiz. Keza karşılıklı konuşma yoluyla bu prensibin esnetilebildiğini, belli 

gruplar için uygulanmamasının meşrulaştırıldığını da görmekteyiz. Diğer taraftan insan 

hakları temsilinin gruplar arasındaki ilişkilerin dinamiğinden etkilendiğini veya gruplar-

arası ilişkilere göre yorumlandığı ve kullanıldığını da görmekteyiz. Dolayısıyla insan 

hakları kimliklerinin evrensel bir olgu olmadığı, gruplar-arası ilişkilere göre 

yorumlandığı görülebilmektedir.141  

Moscovici, sosyal psikolojide geliştirdiği sosyal temsiller yaklaşımının toplumsal, 

gruplar-arası ve özneler arası paylaşım süreciyle ilgili veya kuramın bu kesimler 

tarafından ehlileştirilme şekli için iki temel mekanizma önermektedir. Bu iki temel 

mekanizmanın toplum ve grup tarafından, aşina olmadığı bilgi ya da bilimsel, tarihi ve 

siyasal gelişmeler bağlamında ‘‘demirlenme’’ (anchoring) ve ‘‘nesneleştirme’’ 

(objectification) adını verdiği iki farklı şekilde ehlileştirildiğini düşünmektedir.142 

Moscovici’ye göre aşina olunmayan bilgiler, toplumlar, gruplar ve özneler arası 

etkileşimde ortaya çıktıklarında ‘‘anlamlı olan bir temsil alanına aktarmak için önce yeni 

                                                 
139  R. Kışlıoğlu & N. Avcı, op.cit., 2016, s. 130. 
140  W. Staerklé, A. Doise, C. Clémence, & F. Savory, ‘‘Human Rights and Genevan Youth: A 

Developmental Study of Social Representations’’, Swiss Journal of Psychology, 57(2), 1998, s. 86-

100. 
141  R. Kışlıoğlu ve N. Avcı, op.cit., 2016, s. 134-135 akt. D. Spini, & W. Doise, ‘‘Universal Rights and 

Duties as Normative Social Representations’’. American Psychological Association, 2005.  
142  S. Moscovici, op.cit., 1981, s. 181-183. 
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bilgi, var olan bir temsille ilişkilendirilir (demirlenir).’’ Bu sürecin sonunda yeni bulunan 

bilgi uygun temsile aktarıldıktan sonra ortaya yeni bir temsil ve sembol çıkar. Daha 

sonraki aşamada ‘‘Bu sürecin devamında bu yeni temsil yeni bir sembol veya imaj 

aracılığıyla nesneleşir, bir anlamda somutlaşır.” Moscovici’nin burada vurgulamak 

istediği olgu, nesneleştirmenin (objectivizm) ortaya çıkışıdır.143 Keza nesnelleşme 

sürecinin amacı da ‘‘soyut bir nesneyi somutlaştırarak anlam sistemimizin bir parçası 

haline getirmek, fiziksel dünyada var etmektir.’’144 Moscovici’nin kuramsal olarak 

kurguladığı demirleme ve nesnelleşme süreçleri; bir toplumdan, gruptan, özneler arası 

etkileşimden fikirlerin, düşüncelerin, bilgilerin taşınması anlamındadır, benzeşme ya da 

mecazi olarak aynı renklerin ortaya çıkması anlamına gelmemektedir. Kışlıoğlu’nun 

vurguladığı gibi kimi uzmanlar bu sürecin okuma şekline hatalı yaklaşmaktadırlar. Şöyle 

ki toplumların, gruplar arası etkileşim ve bilgi transferi veya başka şekilde ifade edersek 

uygun sosyal temsillerin aktarılması yoluyla demirlenme ve nesnelleşmesi şu anlama 

gelmektedir: 

 ‘‘Anlamanın kültürler arasında farklılaşabileceğini gözden kaçırabiliyorlar. 

Örneğin muhafazakârlık, vatanseverlik, milliyetçilik gibi kavramların anlam ve 

içeriği toplumdan topluma, kültürden kültüre ciddi farklılıklar 

gösterebilmektedir. Sosyal temsiller kuramı bu gibi kavramların anlamına 

odaklanırken, bu anlamların evrensel olmak zorunda olmadığı varsayımından yola 

çıkar.’’145
  

Moscovici’nin bilginin demirleme ve nesnelleşme süreçleri üzerinden hareket 

eden Castro, bu sürecin üç aşamalı olduğunu vurgulamaktadır. Kuramın veya bilimsel 

bilginin ortaya çıkışı, bu bilginin toplumca nasıl kabul edildiği ve bir sonraki aşamada bu 

                                                 
143  I. Markova ‘‘Gerard Duveen On The Epistemology Of Social Representations.’’ Papers on Social 

Representations, 19(1), 2010, s. 4.1-4.9. 
144  R. Kışlıoğlu & N. Avcı, op.cit., 2016, s. 122-123. 
145  Ibid., s. 128. 
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bilginin dönüşüp nesnelleşmesi sürecinde sosyal alana yayılması.146 Moscovici ise 

bilimsel bilginin üretildiği uzamsal alan ile uzlaşımsal alan arasında ayrım yapmıştır. Bu 

yaklaşıma göre her iki alanın da birbirini etkileme kapasitesi vardır ve herhangi birine 

öncelik verilmemektedir.147  

Moscovici’nin bahsettiği bilgi dağılımı, demirleme ve nesnelleşme süreçleri ve 

alan ayrımları haricinde, hangi bilginin hegemonize etme gücünün daha fazla olduğu 

üzerine çalışan Foster, bu sürece gücün rolünü de eklemektedir.148 Bazı temsillerin sosyal 

alanda daha güçlü olması üzerine Moscovici, Wagner ve arkadaşları, üç tip sosyal 

temsilin hegemonik, polemik ve özgürleştirici olduğunu vurgulamışlardır. Hegemonik 

temsiller düz ve zorlayıcı karakter taşımaktadır. Özgürleştirici temsiller ise daha çok 

‘‘Toplumun belli kesimlerini ve alt grupları tanımlamaktadır. Polemik temsiller ise 

‘Toplumsal çatışma ya da anlaşmazlık sonucu ortaya çıkan polemik temsiller, hegemonik 

temsillere meydan okuyarak değişim sürecinin başlangıcı olabilirler.’ Stearkly’nin 

vurguladığı gibi bütün bu temsil şekilleri, toplumsal meşruiyet sağlamakta, aynı zamanda 

toplumda dinamik etkileşimi ve diyalektiği sağlamaktadır.149  

Bugün yalnızca bir tane sosyal temsiller teorisi yoktur, kuram içinde farklı 

yaklaşımların tartışılması söz konusudur. Sosyal temsiller araştırmasının odaklandığı 

alanları kategorize edersek, bilginin sosyal inşası, dağılımı ve günlük pratiklerdeki rolüne 

değinen çalışmalara odaklanıldığı görülmektedir.150 Burada vurgulanması gereken, 

sosyal temsiller teorisinin, kendisinin tek gerçek yaklaşım olduğu üzerine bir iddiasının 

olmamasıdır. Bu alanda çalışan akademisyenler farklı yaklaşım şekillerini entegre etme 

                                                 
146  A. Buijs, T. Hovardas, H. Figari, P. Castro, P. Devine-Wright, A Fischer, & S. Selge, ‘‘Understanding 

Peoples Ideas on Natural Resource Management: Research on Social Representations of Nature’’, 

Society & Natural Resources, 25(11), 2012, s. 1167-1169. 
147  R. Kışlıoğlu & N. Avcı, op.cit., 2016, s. 121. 
148  J. L. Foster, ‘‘Representational Projects and Interacting Forms of Knowledge.’’ Journal for the Theory 

of Social Behaviour, 33(3), 2003, s. 231-244.  
149  C. Staerklé, ‘‘Political Lay Thinking As Representations Of Social Order’’, Culture And Political 

Psychology: A Societal Perspective, (7), 2013 s. 52-53. 
150  O, Kamilla Paker, op.cit., 2005, s. 69. 
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eğilimindedir. Bu noktadan hareketle Markova, sosyal temsiller inşası sürecine 

değinirken, temsillerin bireylerce paylaşılarak ve etkileşim sırasında öteki ile konuşma 

yoluyla ortaya çıktıklarını, ‘‘bu yönüyle anlam bireye ait değildir, hep ötekini ima eder’’  

şeklinde olduğunu vurgulamaktadır.151 Sosyal Temsiller teorisinin ikinci anlamı, toplum 

söyleminde temalaştırılan ve üzerinde iletişim kurulan kültürel nesnelerin ya da 

fenomenlerin incelenmesine dayanmasıdır. Örnek olarak insanlar, toplumlarda var olan 

demokrasi, insan hakları, din veya laiklik gibi temalar üzerinden iletişim kurarlar ve 

gündelik hayatta temalaşan sosyal temsiller üzerinden bilgi paylaşımı yaparak inşalarda 

bulunurlar. Dolayısıyla sosyal temsiller teorisi bireyin, toplumun ve grupların bu 

temsilleri nasıl yorumladıklarını, kültürel objeleri nasıl inşa ettiklerini veya bu temsilleri 

kendi içlerinde nasıl içselleştirdiklerini anlama imkanı sağlamaktadır.152 Bu şekilde 

baktığımız zaman, sosyal temsillerin bir iletişim içinde ortaya çıktığını görmekteyiz. 

Moscovici, sosyal temsiller teorisini kurgularken kavramın karşılıklı konuşmaya dayalı 

olduğu fikri, çalışmasının özgün kısmını oluşturmamaktaydı, ancak iletişimin önemli 

olduğu vurgusunu da yapmıştı.153 Sosyal temsillerin karşılıklı konuşma ve etkileşim 

yoluyla oluşması ya da sosyal temsillerin karşılıklı konuşma ile yeniden üretildiği fikri, 

bu literatüre Ivana Markova’nın Mikhail Bakhtin’den esinlenerek Ego – Alter  – Nesne 

üçgeni içinde ve diyaloji epistemeloji çerçevesinde daha sonra eklenmiştir.154 Keza bu 

çalışmaya göre sosyal temsillerin (özneler arası paylaşım ve etkileşime dayandığı için) 

ontolojisi, Ego-Alter veya Ben ve Öteki’nin sembolik ve iletişimsel karşılıklı bağımlığını 

savunmaktadır.155 Markova’nın sosyal temsiller teorisine göre fenomen hakkındaki bilgi 

üretimi, diyalojik iletişim noktasına dayanmaktadır. Bu yüzden Markova’ya göre sosyal 

temsiller teorisinin ontolojisini ben ve öteki birlikte kurguladıkları için biri olmadan 

                                                 
151  I. Markova, op.cit., 2015, s. 166. 
152  Ibid. 
153  S. Moscovici, op.cit., 1981, s. 181-209. 
154  I. Markova, op.cit., 2015, s. 171. 
155  Ibid., s. 170. 
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diğeri var olamayacaktır. Markova’nın ifade ettiği gibi ‘‘Ötekiler olmadan Ben 

olmayacaktır ve benlik bilinci ötekinin bilinci olmaksızın olmayacaktır.’’ Ben bilinci, 

ötekinin bilinci ile birlikte ortaya çıktığı için iletişim dışında Ego - Alter’e dayanmamak 

anlamsız görülmektedir. Bundan dolayı sosyal temsillerin karşılıklı iletişim şeklinde 

kurgulanması, epistemolojisinin de diyalogsal olması gerekmektedir. Zira bireysel 

epistemolojide olduğu gibi özne merkezli bir bilgi üretimi söz konusu değildir, tam 

tersine bilgi üretimi ben ve ötekinin obje inşası ve yaptıkları yorumun karşılıklı diyalogu 

ile ortaya çıkmaktadır.156 Özetle Markova, Moscovici’nin sosyal temsiller teorisinde 

sürece karşılıklı konuşmaya dayanan diyaloji (dialogical) tanımını eklemekte ve süreci 

epistemolojik ve ontolojik olarak diyalog şeklinde ele almaktadır.157  

Markova’nın ben-öteki ve nesne ile ilgili diyalojik üçgeni, sosyal temsiller 

teorisinin epistemolojik ve ontolojik sorunlarını açıklığa kavuşturmuştur. Literatürdeki 

tartışmalar bağlamında sonraki önemli konu ise kimlik olmuştur. Keza ben ve ötekinin 

karşılıklı etkileşimi ile sosyal temsilleri inşası veya yeniden üretimi, kimlik kurgusu ile 

birlikte gerçekleşmektedir. Bu açıdan şöyle bir soru ortaya çıkmaktadır: Sosyal Temsiller 

mi yoksa kimlik mi daha önce ortaya çıkmıştır? Markova, bu tartışmayı ‘‘yumurta mı 

yoksa tavuk mu”  ikilemine benzetmektedir.158 Kimlik, Ben ve Öteki arasındaki ilişki 

durumunda ortaya çıktığı için, “biz ve onlar”ın sınırlarının belirlenmesinde önemli rol 

oynar. Konunun daha net şekilde açıklığa kavuşmasını teminen bu teoriyle ilgili 

çalışmalar yapan Howarth’a göre Kimlik; Ben’in çevresindeki başkaları ile ilgili 

duygusu, ayrıca kendi aidiyeti ve paylaştığı bilgi, farklılığı, bireysellik düşüncesini ifade 

etmektedir. Sosyal kimlik aynı zamanda (keza bunun biyolojik tarafı da vardır) tarihsel 

derinlikte inşa edilir, içinde farklı önyargılar, sınırlar ve sosyal temsillerle ilgili yorumlar 

                                                 
156  Ibid., s. 170-71.  
157  I. Markova, ‘‘Social Identities and Social Representations’’. Edt. G. Moloney, and I. Walker, Social 

Representations and Identity. New York, Palgrave Macmillan, 2007, s. 215-236. 
158  Ibid., s. 216. 
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barındırmaktadır.159 Dolayısıyla farklı kimlik şekilleri ve farklı iletişimsel türlere yol 

açar. Buradan çıkarılabilecek sonuç, kimliğin Markova’nın da değindiği gibi bir sosyal 

kategorizasyon şekli olması, sosyal temsillerin ise ben ve öteki arasındaki iletişimi 

sağlayan kültürel nesneler olmalarıdır. Konuyu bu şekilde ele aldığımızda sosyal kimlik 

ve temsillerin ortak kaderi (common fate) ya da karşılıklı bağımlı kader ortaklığının 

(interdependent fate) olduğu görülmektedir. Howarth’a göre kimliklerin içeriği sosyal 

temsiller yoluyla belirlenmekte ve statik olmayan yapılarından dolayı temsilleri de 

değiştirebilmektedir. Diyalog sürecindeki sosyal kimliklerin yeniden inşası sırasında 

sosyal temsil ile ortaklıkları önem arz etmektedir.160 Buradan çıkaracağımız sonuç, sosyal 

temsiller ile kimlikler arasındaki ilişkinin çok iç içe olduğu ve kader ortaklığını 

paylaşmalarıdır. Farklı kimlikler arasındaki ilişkinin de sosyal temsiller üzerinden 

diyalog biçiminde kurulduğunu ve anlamlandırıldığını görmekteyiz. Ne kadar çok kimlik 

varsa sosyal temsillerle ilgili o kadar fazla sayıda yorum, iletişim şekilleri ve farklılıklar 

ortaya çıkmaktadır. Kimlik ve sosyal temsiller arasındaki ilişkiden bahsettikten sonra, 

bunun uluslararası ilişkiler alanındaki uygulaması, bir sonraki tartışmamızın konusunu 

oluşturmaktadır. 

    

E.  SOSYAL TEMSİLLER KURAMININ AKTÖR İNŞACI ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER TEORİSİNE UYGULANMASI  

Sosyal İnşacılık, geleneksel pozitivist ve gözleme dayanan bilim anlayışının tam 

tersi olmaktadır.161 Söz konusu teori, dünyanın bize nasıl göründüğü hakkındaki 

varsayımlara her zaman şüphe ile yaklaşmakla birlikte, dünyayı kavrarken gerçek/nesne 

                                                 
159  C. Howarth, ‘‘Representations, Identity and Resistance in Communication’’, Derek Hook, and Bradley 
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Macmillan, 2011, s. 5. 
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ayrımını yapmaya zorlamaz. Daha da önemlisi gerçeklikle ilgili bütün anlam ve yorum 

biçimlerinin tarihsel ve kültürel olarak göreceli olduğunu söylemektedir. ‘‘Sadece o 

kültür ve zamana özgü olmasının yanı sıra o kültürün ve o tarih diliminin ürünüdür.’’162 

Yani gerçek olarak gördüğümüz nesne ile ilgili yorum ve anlam, tarihsel ve kültürel 

anlamda görecelidir.163 Dolayısıyla gerçeklik, yorumlanan bir gözlemin ürünü değildir, 

özneler arası etkileşimde üretilen ve inşa edilendir. Özetle sosyal inşacılık için gerçeklik 

söz konusu olmamaktadır, özneler ve gruplar arasında ‘doğru’ olan vardır.164 Sosyal 

inşacılık anlayışı bu şekliyle inşacı uluslararası ilişkiler yaklaşımına eklemlendiğinde, 

devletler arasındaki sosyal paylaşımların önemli olduğu, kültürel ve maddi nesnelerle 

ilgili yorumların ülkelere göre değişebileceği ortaya çıkar. Dolayısıyla toplum içindeki 

özneler ve grupların arasında inşa edilen doğrulara benzer sürecin devletler arasında da 

olduğunu görebiliriz. Burada önemli olan, bu inşa süreçlerinin yukarıdan aşağıya ya da 

ters istikamette olduğu durumda, devletler arasında paylaşılan ve uzlaşılan doğruların 

hangi sosyal nesneler üzerinde olduğudur. Buradan hareketle devletlerin sistemik 

düzeyde birbirleriyle etkileşime girdikleri durumda, sosyalleşmelerini sağlayan 

uluslararası sosyal temsil temaları söz konusudur.165 Uluslararası ilişkiler literatüründe 

bilinen ve temalaşan sosyal temsillere bakarsak; ahde vefa, savaş, barış, meşru müdafaa, 

demokrasi, din, vicdan ve insan hakları, devletlerin iç işlerine karışmama gibi 

kavramlarla karşılaşılır. Keza devletler arasında ilişkiler kurulduğunda dost - düşman 

ayrımı, vatan ve millet, ırkçılık tanımları bile değişebilmektedir. Uluslararası ilişkilerde 

mevcut olan bu sosyal temsiller, devletlerin diyalog çerçevesinde birbirlerine saygı 

duymayı kabul etmeleri ya da anlaşmazlıktan doğan savaşa başvurma süreçlerini 

yorumlayabilmektedirler.  
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Uluslararası ilişkilerde mevcut olan sosyal temsilleri belirlemek ve yorumlamak 

için Markova’nın Mikhail Bahtin’den esinlenerek önerdiği diyalogsal epistemolojik 

özneler arası okuması açıklayıcı olabilir. Devletler, öteki ile ilişkiye girmesi, kendisi ve 

ötekiyle ile ilgili yaptığı okumayla kimlik oluşturma, iletişim içinde sosyal temsilleri 

(dostane veya düşmanca ilişki şekillerini) inşa ederek paylaşma ya da paylaşmama 

durumlarını göz önünde bulundurmalıdır. Ben ve ötekinin birbirlerine sosyal temsilleri 

önermesi, bu sürecin devletler tarafından demirlenerek ve içselleştirilerek özgün şekilde 

uygulamaya konması (nesnelleşmesi) görülmektedir. En basit örnekle ‘‘insan hakları’’ 

ya da ‘başka devletlerin iç işlerine karışmama’ temsillerinin birisi Batı tarafından 

geliştirilmişken diğerinin uluslararası hukuk literatürüne antlaşmalar aracılığıyla 

geçirilmesi Rusya sayesinde olmuştur. Bugün her iki sosyal temsil de Batılı ülkeler 

arasında farklı yorumlarla paylaşılmaktadır. Bunlar ayrıca Asya kıtasındaki ülkeler 

arasında da iletişimi sağlamak için kültürel ve saygı gösterilmesi gereken objeler 

durumundadır. Dolayısıyla bu sosyal temsilleri yorumlama şekilleri; insandan insana, 

gruptan gruba ve ülkeden ülkeye değişebilmektedir.166 Aslında bu farklı yaklaşımların 

kendiliğinden ortaya çıkmadıklarını, tarihsel, kültürel ve düşünsel birikime 

dayandıklarını vurgulamakta fayda vardır. Walzer’in altını çizdiği gibi savaş başlatma ve 

strateji belirlemede, ahlakın zaman içinde uğradığı değişimin göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir.167 Zaman geçtikçe insanların sadece ahlaki değerlerinde 

değil, hayatlarının farklı alanlarında da öznel ve nesnel yargıların değiştiği 

görülmektedir. Bu bağlamda yorumlamak ve anlamak, fail davranışının arkasında yatan 

siyaset felsefesinin önemini vurgulamak, dış politikadaki davranış ve yaklaşımlarını 

göstermek, geçirdiği değişimleri ve tikellikleri yorumlamak önemlidir. Hatta O'Dwyer’ın 
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toplumlarda savaş algısıyla ilgili yaptığı çalışmasında da vurguladığı gibi kadın veya 

erkek cinsine göre dahi savaş olarak gördüğümüz sosyal temsilin anlam ve yorumu 

değişmektedir.168 Hoffmann’ın insan haklarını anlama ve yorumlama konusunda verdiği 

örneğe göre XVI. yüzyıldan günümüze dek haklı savaş ve ahde vefa ilkelerinin, norm ve 

kural olarak çok farklı yorumlanmakta olduğu görülmektedir.169 İkinci Dünya savaşından 

sonra Almanya'yı ikiye bölen duvara, Batı’da ‘‘Iron Curtain’’ (Demir Perde), Sovyetler 

Birliği’nde ise ‘‘Wall’’ (Duvar) denmesi, iki ayrı düşünce dünyasında ve uluslararası 

hukuk literatüründe farklı fikirler ve sözcükler üzerinde nasıl bir sosyal temsil inşa 

edildiğini göstermektedir. “Demir Perde” ve “Duvar’’ olarak kullanılan bu iki kavram, 

ötekini farklı tanımlama şeklidir. Demir perdenin bir tarafındaki kapitalist dünya için öte 

tarafta otoriter ve sosyalist rejimler bulunurken; duvarın diğer tarafında sosyalistler için 

kapitalist ve sömürgeci bir düzen vardır. Bu farklı anlamlandırma ve yorumlama 

şekilleri, tikellerin ideoloji ve siyasal düşüncelerine özgü yorumlarının ne denli önemli 

olduğunu göstermektedir. Bu farklılık, çalışmada da savunulduğu gibi kendiliğinden 

ortaya çıkmamakta, arkasında tarihsel süreç içinde şekillenen siyaset düşüncesi 

bulunmaktadır. Dolayısıyla yorumlama ve anlama şekillerinin farklı olmasının nedeni, 

toplumların tarihsel süreç içinde oluşturdukları kimlik, sosyal temsiller ve siyasal 

düşünceden kaynaklanmaktadır. 

Uluslararası siyasette belirli sosyal temsiller ve kimliklerin rollerine ve bunlarla 

ilgili yorum farklılıklarına değindikten sonra, diğer bir önemli konu, yabancı sosyal 

temsillerin başka devletler tarafından nasıl algılandığı veya içselleştirildiğidir. 

Moscovici’nin sosyal temsiller teorisinde bahsedildiği üzere, yabancı sosyal temsiller bir 

toplumda demirleme ve nesnelleşme süreçlerinden geçer. Toplumlarda yaşanan bu süreç, 

benzer şekilde devletlerarası ilişkilere de uygulanabilir. Keza devletler uluslararası 

                                                 
168  C. J. Christopher & O., Emma, op.cit., 2018, s. 45. 
169  F. Hoffmann, ‘‘Human Rights the Self and the Order: Reflections on a Pragmatic Theory’’, Anne Orford 

Edt, International Law and Its Other, UK, Cambridge University Press, 2006, s. 225.  



 

64 

siyasetteki yeni sosyal temsillerle karşılaştıkları zaman, onları kabullenme sürecinde 

kendi kimliğine özgü eklemeler yaparak içselleştirir ve nesnelleştirir. Batılı olmayan 

devletlerde farklı modernleşme modelleri, laiklik, demokrasi ve azınlık hakları gibi 

konularda, özgün tartışmaların ve farklı yolların aranması söz konusu olmaktadır. Bu 

süreç, farklı olma ve özgünlük arayışı, devletlerin dış politikasında kimlik ve çıkar 

arasındaki ilişki bakımından da anlam kazanabilmektedir.  

Burada devletlerin kimliğine değindiğimiz için, inşacı uluslararası ilişkiler 

çalışmalarında bu sosyal kimliklerin aynı zamanda statik olmadıkları savunulmaktadır. 

Wendt, inşacı uluslararası ilişkiler teorisindeki sistemik ve yapılandırıcı yaklaşıma göre 

devletlerin kimliklerinin, öteki ile ilişki içinde ve uluslararası sosyal yapının etkisiyle 

değişebildiğini vurgulamaktadır. Konuya sosyal temsiller kuramı çerçevesinden 

baktığımızda, devletlerin sosyal kimliklerinin statik olmadığı konusundaki açıklamalar 

farklılaşmaktadır.   

Markova’ya göre sosyal bilimler alanındaki fail/yapı tartışması, sosyal temsiller 

teorisinde görülmemektedir. Sosyal temsiller teorisi epistemolojik ve ontolojik sorunlara 

odaklandığı için, değişimi Ego-Alter veya Ben-Öteki ayrımları arasındaki diyalogsal 

süreç üzerinden okumaktadır.170 Bu yüzden sosyal temsiller kuramındaki toblerone 

modeline uygun olarak, sosyal temsillerle ilgili özneler ve gruplar arasındaki farklı 

yorumların ortaya çıkmasının bir diğer nedeni kimlikler olmaktadır. Burayı açmak 

gerekirse, toplum içinde sosyal temsillerle ilgili farklı yorumların olması, grup 

kimlikleriyle ilintili olduğu kadar, Ben-Öteki ikiliğini de sağlamaktadır. Toplum içinde 

farklı kimliklerin belirli sosyal temsillerle ilgili hegemon yorumları söz konusudur. Bu 

yorumun bir süre sonra yeni kimliklerle yeniden değerlendirilmesi ise farklı yorumların 

ortaya çıkmayacakları anlamına gelmemektedir. Toplumlar, içlerinde barındırdıkları 

                                                 
170  I. Markova, P. Linell, M. Grossen & Anna S. Orving, Dialogue in Focus Groups: Exploring Socially 

Shared Knowledge, Indonesia, Equinox Publishing, 2007, s. 24-25. 
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farklı kimliklerinden ötürü birkaç sosyal temsili ve yorumu birlikte 

bulundurabilmektedir. Bu sürecin devletler arası ilişkilere yansımasına bakarsak, 

yönetici kesimin iktidarda olması, kendi grup kimliğini ve yorumunu uluslararası 

ilişkilere taşıması görülebilir. Keza sosyal temsiller literatüründe hegemon, özgürleştirici 

ve polemik tipli temsillerin olduğu görülmektedir. Burada hegemon kavramıyla 

anlatılmak istenen, sosyal temsillere ilişkin yorum ve inşa sürecinde, yönetici veya hakim 

elitin devlet aygıtlarını elinde bulundurarak zorlayıcı mekanizmalara başvurmasıdır.171 

Daha önce de bahsettiğimiz üzere, Shamgar ve arkadaşlarının da vurguladıkları gibi 

özgürleyici sosyal temsiller daha çok toplumun alt gruplarını tanımlamakta, onlar 

tarafından da günlük yaşamda varlığını korumaktadır. Polemiksel temsiller ise gruplar 

arasında polemik şeklinde ortaya çıkan ve gündemde olan temsillerdir. Hegemonik 

sosyal temsillere karşı meydan okuma ve bunların değişmesi ise onları var eden yönetici 

elitin değişmesiyle mümkün olabilmektedir.172 Sosyal Temsiller literatüründe hegemon 

ve çevre sosyal temsillere dair bir ayrım bulunmaktadır. Hegemon kavramıyla sosyal 

temsillerin yönetici gruplar arasında paylaşılmasına, çevre kavramıyla ise devlet 

aygıtlarını elinde bulundurmayan azınlık gruplara vurgu yapılmaktadır. Daha da 

netleştirirsek, yönetici grubun iktidarda olması veya değişmesi sürecinde ötekiyle 

tanışması ve yorumu, uluslararası siyasette bulunan sosyal temsillerle ilgili yorumunu da 

farklılaştırır. Hopf, sosyal inşacı uluslararası ilişkiler çalışmasında Stalin ile Kruşçev 

arasındaki öteki algısının farklılığının, Sovyet dış politikasına da yansıdığı örneğini 

vermektedir.173 Fakat, Hopf bunu söylemsel bazda analiz etmiştir, konuya sosyal 

temsiller teorisi üzerinden baktığımızda daha açıklayıcı yorumlar yapılması mümkündür. 

Keza Sovyetler Birliği’nde yönetici elitin Batı olarak gördüğü öteki, aynı zamanda ‘Batı’ 

                                                 
171  S. Ben-Asher, ‘‘Hegemonic, Emancipated and Polemic Social Representations: Parental Dialogue 

Regarding Israeli Naval Commandos Training in Polluted Water,’’ Papers on Social Representations, 

(12), 2003, s. 6.4-6.5. 
172  Ibid., s. 6.5.  
173  Bkn. Ted Hopf, Social Construction Of İnternational Politics: İdentities & Foreign Policies, 

Moscow, 1955 And 1999. NewYork, Cornell University Press. 2002. 
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şeklinde temalaşan bir sosyal temsil olmaktadır. Kruşçev’in iktidara gelmesi ve Sovyetler 

Birliği’nde yönetici elitin değişmesi ile Batı temsilinin düşman değil, rekabet edilen taraf 

olarak görülmesi söz konusu olmuştur. Sovyetlerce öteki olarak tanımlanan sosyal 

temsilin değişmesi, öteki ile ben arasındaki diyalogu ve sosyal nesne konusundaki 

değişimi sağlamıştır. Keza yalnızca Batı temsili değil, dünyayla ilgili gelecek tahayyülü 

ve iki kamp arasındaki rekabet şekli de değişmiştir. Bu durum, Sovyetler Birliği içindeki 

grupların arasındaki ilişkide sosyal temsile dair yorum ve algılama şekillerinin farklı 

olduğunu göstermektedir. Yönetici grubun değişmesi, SSCB’nin ötekilerle ilişkilerinin, 

kimliğinin ve davranışlarının değişmesine yol açmıştır. Ben olma bilinci, Öteki ile 

birlikte var olur ve onu tanımakla ortaya çıkar. Bazı durumlarda ötekinin değişmesi de 

Ben bilincinin revize edilmesini sağlayabilmektedir.  

Markova, ben-öteki ve nesne üçgenindeki diyalogsal süreci kurgularken, 

Bakhtin’den esinlenerek ben ve öteki arasındaki ilişkide iç ve dış diyalogsal süreçlerin 

bulunduğunu vurgulamıştır. Bu konuya dönme nedeni Bakhtin’in, Dostoyevski eserleri 

üzerine yaptığı çalışmasında, öznenin kendi içindeki öteki ile olan diyalogsal süreçten 

bahsetmektedir. Benzer süreç devletlerarası ilişkilere uygulanırsa, ülkelerin kendi içinde 

ve diğerleriyle arasındaki iki farklı diyalogsal süreç olarak, sosyal temsillerin inşa 

sürecini ve bunların yorumlanıp içselleştirilmesi süreçlerini görebiliriz. İç ve dış 

diyalogsal süreçlerin birbirleri ile uyumlu olduğu dönemlerde kimlik bazlı davranışların 

şekillendiği gözlemlenmektedir. 

Böylelikle sosyal temsiller kuramının inşacı uluslararası ilişkiler teorilerine 

entegre edildiği durumlarda iki önemli kültürel obje ortaya çıkmaktadır. Bunlardan 

birincisi, devletlerin kimlikleridir. İkincisi ise uluslararası siyasette ve toplum bazında 

var olan sosyal temsillerdir. Markova’nın vurguladığı gibi, bu iki kültürel etmenin kader 

ortaklığı vardır ve birbirlerini sürekli etkileme ve değiştirme gücüne haizdirler. Kimlik 

bazında değişim, yeni sosyal temsiller ve yorumların ortaya çıkması ve içselleştirilmesi 
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durumunda özneler ve gruplar arası etkileşim veya diyalogsal süreç, iki düzeyde 

gerçekleşmektedir. Ben olarak görülen toplum, kendi içinde veya dışarıda öteki ile 

diyaloga girer. Bu sürecin en önemli tarafı, değişikliklerin yeniden üretilmesini 

sağlamasıdır. İnşacı uluslararası ilişkiler teorisi ile sosyal temsiller kuramı arasındaki 

ilişkiden bahsettikten sonra, aktör merkezli yaklaşımın nasıl bir metodolojiye 

dayandığına da bakmak gerekmektedir.               

 

1.  SİYASAL DÜŞÜNCENİN VE SOSYAL TEMSİLLERİN ORTAYA 

ÇIKMASINDAKİ ROLÜ  

Siyaset biliminin ana tartışma konusu, devlet ve onun hedefleri, amaçları, 

toplumsal ilişkiler ve toplum ile birey arasında ilişkidir.174 Siyasal düşünce ise siyaset 

felsefesiyle ilgili fikirleri incelemektedir. Siyaset felsefesine dair üretilen fikirlerin 

toplamı veya aydınların/entelektüel kesimin siyasetle ilgili düşünceleri ve devlet 

adamlarının yorumları üzerine üretilen fikirler, siyasal düşünce olarak tanımlanabilir.   

Roger Scruton bu kavramı, Siyasal Düşünce Sözlüğü kitabında, “İnsanların 

birbirleri ile olan ilişkilerinin ve devlet ile toplum arasındaki ilişkinin siyasi boyutu 

üzerine düşünce üretmektir”175 biçiminde tanımlamıştır. Siyasal düşünce, aynı zamanda 

toplumun inançları ve kim olduğu, ne yapması gerektiğini açıklamaya çalışmaktadır ve 

bunun üzerine bir tartışma alanı meydana getirmektedir.176 Uluslararası İlişkiler disiplini 

çerçevesinde ise evvelce de vurguladığımız gibi İnşacılık çalışmaları; bir topluluğun 

inancı (düşüncesi), toplumun ya da grubun kim olduğu, ötekilerle nasıl bir ilişki içinde 

olması gerektiği gibi hususları açıklamaya çalışmaktadır. Siyaset düşüncesinin kolektif 

hafızadan çıktığı; mitler, sözlü anlatımlar ve gelenekler yoluyla üretildiği 

                                                 
174  M. Kapani, Politika Bilimine Giriş, İstanbul, 28. Basım, Bilgi Yayınları, 2011, s. 29. 
175  R. Scruton, A Dictionary of Political Thought, US, Harper Trade, 1983, s. 25. 
176  A. P. Thigankov, Mezhdunarodnyye Otnosheniya: Traditsii Russkoy Politicheskoy Mysli, 

Moskova, Alfam, 2013, s. 20-23. 
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görülmektedir.177  

Birinci altbaşlıkta değinildiği gibi Collingwood, siyaset düşüncesinin tarihten 

kopuk olmadığını, tarihselliğini ve ötekiyle ilişkiye girmesiyle birlikte yeniden 

üretildiğini,  özgünlüğünü korumaya çalışan inşa edilmiş bir olgu olduğunu vurgular. 

Onun ardılı olarak görülen Skinner ise bu meselelerin bağlam dışı olmadığı yorumunu 

da katarak incelenmesini önemsemiştir. Dolayısıyla siyaset düşüncesinin tarihsel olması 

ve bağlamla birlikte incelenmesi hususları, bu altbaşlığın önceliği olacaktır.  

Siyasal düşüncenin burada ele alınma nedeni, daha önceki bölümlerde tartışılan 

sosyal temsillerin dışarıdan alındığı veya içeride inşa edildiği zaman, siyasi temsillerin 

toplum içinde felsefi boyutta tartışılan bir alan olmasıdır. Kısacası, Sosyal Temsiller 

siyasal düşünce içinde aydınlar ve elitler tarafından inşa edilen, tartışılan veya revize 

edilen bir çalışma alanı olmaktadır. Dolayısıyla toplum içinde veya devletlerarası ilişkiler 

boyutunda sosyal temsillerin akademik, felsefi ve kültürel olarak tartışıldığı ve inşa 

edildiği yer, siyasal düşüncedir. Bu nedenle devletlerarası ilişkilere sosyal temsiller 

kuramı çerçevesinde bakıldığı zaman, toplumun ötekiyle ilgili algısının, farklı grupların 

siyasal düşüncesi çerçevesinde ve siyasi tarih bağlamında tarihsel olarak ele alınması 

gerekmektedir. Keza sonraki bölümlerde de siyasal düşünce ve siyasi tarih bağlamında, 

sosyal temsillere olaylar ve mitolojik boyut çerçevesinde bakılacaktır.       

 

 

 

                                                 
177  Bkn. A. Blackwell, ‘‘On Collective Memory. University of Chicago Press. 1992. ve Social Memory 

Studies: From “Collective Memory” To The Historical Sociology Of Mnemonic Practices’’. Annual 

Review of Sociology, 24(1), 1998, s. 105-140. 
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2.  BİREYSEL YORUMSAMACI METODOLOJİ VE AKTÖR 

MERKEZLİ İNŞACI ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİNDE 

SOSYAL TEMSİLLER 

Sosyal temsillerin, kimlik ve inşacı uluslararası ilişkiler ile teorik olarak kesiştiği 

noktalara değinildikten sonra, bu alanların bireyselci metodoloji bağlamında 

kurgulanması yöntemsel olarak mümkün görünmektedir. Bireyselci metodolojinin 

idealist yaklaşımı, sosyal psikoloji alanındaki sosyal temsiller ve sosyal kimlik üzerinden 

yorumsamacı kolları vasıtasıyla inşacı uluslararası ilişkiler teorisine uygulanabilmesinin 

yolunu açmaktadır.  

Önceki altbaşlıklarda inşacı uluslararası ilişkiler teorisi üzerine yapılan 

tartışmaları, bireyselci metodoloji ile aralarındaki farklılıklar bağlamında şöyle 

açıklayabiliriz: Wendt’in inşa ettiği sistemik ve yapılandırıcı inşacı uluslararası ilişkiler 

yaklaşımında bulunan bütünsel ya da dışarıdan okuma odaklı metodoloji, burada önerilen 

yöntemden ayrılmaktadır. Bireyselci metodolojinin aktör (birey) merkezli varsayımı 

daha çok içe dönüktür ve birim düzeyinde indirgemeci bir yaklaşıma sahiptir. Bireysel 

metodolojinin temel varsayımı, Udehn’in de belirttiği gibi, azami ölçüde tekile dikkat ve 

önem göstermektir.178 Buradaki temel amaç kara kutunun (black box) içini araştırmak; 

inançların, algıların ve karar verme süreçlerinin nasıl çalıştığına bakmaktır.179 Bireysel 

metodoloji ve sosyal epistemoloji içindeki ortak özneler arası paylaşım sonucunda oluşan 

bilgi kümesinin dışavurumunu göstermek ve bir evrim süreci, yorum değişimi veya 

yeniden yaşanan bir tecrübe varsa, bunların içselleşmesi sonucunda nasıl bir değişim 

yaşandığına da bakmaya çalışmaktadır.  

                                                 
178  U. Lars, Methodological Individualism: Background, History and Meaning, NewYork, Routledge, 

2002, s. 186. 
179  R. Jervis, How Statesmen Think: The Psychology of International Politics, NewYork, Princeton 

University Press. 2017, s. 3.  
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Benzer şekilde Hopf ve Weldes’in inşacı uluslararası ilişkiler teorisi üzerine 

yaptıkları çalışmaların sistemik olmadığını, daha çok aktör merkezli araştırmalara önem 

verildiğini görmekteyiz. Örneğin, daha önce de bahsettiğimiz gibi Weldes, aktör 

merkezli çalışmasında uluslararası politika bağlamında Amerikan dış politikası ile kimlik 

arasındaki ilişkiden bahsederken, ABD’nin Vietnam ile savaşa girme eylemini, kimlik 

bağlamında büyük devlet olma etmeniyle ilişkilendirmektedir.180  

Bütün bu tartışmalar, bireyselci metodoloji içerisindeki tartışmaların farklı 

yaklaşımlara açık olduğunu göstermekte, eklektik yapısından dolayı ortak noktaların 

bulunduğunu ortaya koymakta ve yeniden inşa edilmesi yönünde çığır açma olanağı 

sağladığı sonucuna ulaştırmaktadır. Ayrıca, bireyi hareketlendirecek ideaların siyaset 

felsefesi ve düşüncesiyle bağlantılı olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla bireysel 

metodolojide sosyal temsiller varsayımı üzerinden hareket edildiği zaman, siyaset 

düşüncesi bilgi kümesinden ve sosyal temsillerden yararlanılmaktadır.  

Bireyselci metodoloji bağlamında devletlerin kendi aralarında mutabık kaldıkları 

veya şekillendirdikleri normların/kuralların yorumlama ve anlama şekillerinin farklı 

olabileceği varsayımı üzerinden devam edersek, bu konuda dilin de önemli olduğunu 

vurgulamak gerekecektir. Fakat çalışmanın hipotezinin ve yönteminin sosyal temsiller, 

kimlik ve dil arasındaki ilişkide birinciden ve ikinciden yana olduğu düşünüldüğünde, 

dilin sadece siyasal düşüncelerimizin ifade aracı ve iletişim formu olduğunu 

görmekteyiz. Keza Shcütz’ün belirttiği gibi, dil ifade ettiğimiz kelime ve içerdiği anlamın 

bir simgesidir. Berger’e göre ise ‘‘…dil muazzam sayıdaki anlamlar ve tecrübeler 

yığınının nesnel deposu olmaya muktedirdir ve bunları zaman içerisinde öylece koruyup 

gelecek kuşaklara aktarabilir’’.181 Kullandığımız dilin düşünce üzerindeki etkisi, başka 

                                                 
180  Ted Hopf, op.cit., 1998 s 173. 
181  Peter L. Berger & T. Luckmann, Gercekliğin Sosyal İnşası, (Çev. Vefa Saygın Öğütle) Ankara, Atıf 

Yayınları 2018, s. 55.  
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dillerle iletişime geçmesi durumunda önemli olmaktadır. Bu nedenle bireyci yönteme 

retorikten geriye dönük olarak bakmak, kullandığımız kelime ve kavramların arkasındaki 

düşünceyi ortaya çıkarmak açısından önemli olmaktadır. Aktörler ya da faillerin davranış 

ve yaklaşımlarındaki çeşitliliği ve farklılığı, kullandıkları dil üzerinden hareket ederek 

görmüş oluruz.  

Bireyselci Metodoloji kavramına kısaca değindikten sonra bu yöntemle niteliksel 

olarak en uygun çalışma aracı olarak bireyin, grupların ya da gruplar arası ilişkilerin 

yorumsamacı şekilde ele alınması gerekmektedir. Alman idealist felsefesinde 

‘‘Weltanschauungen’’ (dünya görüşü) ve ‘‘Verstehen’’ (anlamak) olarak tanımlanan 

kavramlar, yorumsamacı sosyolojinin temel direkleri hüviyetindedir. 

‘‘Weltanschauungen’’ kavramı, bireyin dünya görüşü sonucu yorumlamasına vurgu 

yapmakta ve sahip olduğu sosyal temsilleri ve siyaset düşüncesinin önemini 

göstermektedir. Schütz’ün de ifade ettiği gibi, insanda geçmişteki ve şimdiki 

deneyimlerle ilgili bir yorum şeması olarak iş gören bilgi stoku bulunmaktadır.182 Bu 

bilgi stoku, kendi açısından gelecekteki eğilimleri belirlemekle birlikte, var olan 

‘‘Weltanschauungen’’ (dünya görüşünü) de göstermektedir. Bu süreç sonucu oluşan 

dışsal sosyal düzenle ilgili anlama sürecine de ‘‘Verstehen’’(anlamak) kavramı 

bağlamında bakmak gerekmektedir. Yorumsamacı sosyolojinin bu iki kavramı, sonunda 

Weber’in de ifade ettiği gibi, …”yorumlayıcı sosyolojinin (…) tekil bireyi ve onun 

eylemini kendi temel birimi olarak, yani ‘atom’u olarak görmesinin sebebidir”.183 Birey 

ya da grup olarak gördüğümüz aktörün burada kendi eylemine atfettiği öznel anlam, 

Weber’in metodolojisinin temel varsayımıdır.184 Dolayısıyla Weber’e göre insan, 

yaşadığı dünyayı anlamlandırma ve yorumlama kapasitesine sahip kültürel bir 

                                                 
182  A. Shcütz, Fenomenoloji ve Toplumsal İlişkiler, (Çev. Adnan Akan ve Şeyda Kesikoğlu) Ankara, 

Heretik Yayınları, 2018, s. 307. 
183  L. Udehn, op.cit., 2002, s. 99. 
184  V. Saygın Öğütle, Metodolojik Bireyciliğin Eleştirisi, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2016, s. 84  
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varlıktır.185 Diğer taraftan, insanın kendi başına var olamadığına dair bir referans noktası 

olduğu da vurgulanmalıdır.  Aynı zamanda, anlamın ve yorumun, deneyimler arasında 

var olan ilişkinin bilinç hali olduğunu görmek gerekmektedir.186 Luckmann ve Berger’e 

dönersek, toplum olarak var olmanın esas şartlarından birisi, anlam stoklarının varlığıdır. 

Bu stoklar olmaksızın herhangi bir toplum tasavvuru yapmak zordur. Anlam stoklarının 

içinde toplumun tekil veya kapalı olarak yalnız kendine özgü olan değerleri 

bulunmaktadır ve bu müşterek anlamların da gelecek nesillere miras bırakılması ve 

yeniden üretilmesi söz konusu olmaktadır.187 Anlam dünyalarının gruplar içi ve gruplar 

arası olması söz konusudur. Fakat evrensel olma iddiasındaki bu anlam ve yorumların 

göreceli olduğunun vurgulanması önem arz etmektedir. Bu yüzden aktörün ya da bireyin, 

anlamlandırdığı ve yorumladığı dünyayla ilgili bir çıkarımda bulunması çok doğaldır. 

İnsan, birey veya tekillik olarak gördüğümüz bu varlık; eşyadan çok onun işleyişine dair 

yaptığı yorumla adalet, haklı savaş ve barış gibi kavramları kendi kültürel kodları 

üzerinden tanımlamakta, uluslararası politikada öteki ile ilişkide bulunmaya dair özgün 

bir varsayım ortaya koymaktadır. Schütz’e dönersek, insan, içine doğduğu toplumsal 

dünyada veya toplumsal ilişkilerinde, belirli anlam yapıları, semboller ve simgelerle 

ifade edilen sosyal düzeni anlamak ve yorumlamaktadır. Kendisinin bu düzen içinde 

deneyim sahibi olmasına şahitlik edilmektedir.188 Ayrıca yorumsamacı sosyolojinin 

burada bir teorik model inşa edecek kapasiteye sahip olduğu da görülmektedir.189  

Collingwood, uluslararası ilişkiler disiplininde tarihsel olgulara getirilen 

yorumları incelediği için, buraya onun düşünsel yorumunu eklemek önemli olacaktır. 

Collingwood tarihsel vakaları veya olguları incelerken geçmişte yaşanan olayların iç 

                                                 
185  Ibid., s. 107. 
186  P. L. Berger &T. Luckmann, Modernite, Çoğulculuk ve Anlam Krizi, Modern İnsanın Yönelimi, 

(Çev. Mustafa Dervişli Dereli), Ankara, 2. Baskı, Heretik Yayınlar, 2016, s. 33. 
187  P. L. Berger &T. Luckmann, op.cit., 1995, s. 21. 
188  A. Shcütz, op.cit., 2018, s. 94. 
189  A. Giddens, Sosyolojik Yönetimin Yeni Kuralları, Yorumcu Sosyolojilerin Pozitif Bir Eleştirisi 

(Çev. Ümit Tatlıcan ve Bekir Balkız) Ankara, 2. Baskı, Sentez Yayınları, 2013, s. 50. 
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yüzü ve dışı arasında bir ayrım yapılması gerektiğini savunmuştur.190 Dolayısıyla tarihsel 

olguları incelerken yalnızca analiz etmeyi değil, içindeki düşünceyi de ele almanın 

önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu anlamda tarihçi için herhangi bir olayın değil, 

ondan çıkan düşüncenin önemli olduğunu, davranışı şekillendiren fikrin incelenmesi ve 

gözlemlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Kendisinin de ifade ettiği gibi, bir turnusol 

kâğıdı neden renk değiştiriyor sorusu yerine kâğıdın rengini değiştiren etmenlerin neler 

olduğu sorusunu sormak daha anlamlıdır.191 Bir başka deyişle, eylemin nedeni kişinin 

zihnindeki düşüncedir.192 “Brutus, Ceasar’ı neden bıçakladı? Brutus ne düşündü, neden 

Ceasar’ı bıçaklama kararı aldı?”193 Collingwood’un verdiği bu örnek ve yorumsamacı 

yöntem şekli, devletin uluslararası siyasetinde, oluşmuş norm ve kuralları yorumlama 

veya herhangi bir eylemi gerçekleştirmesini anlamak açısından önemlidir. Burada 

Collingwood’un sorusuna ek olarak ‘‘niçin gerçekleşti’’ sorusu da eklenebilir. Özneler 

arasında paylaşılan anlamların birlikte okunması, devletlerarası ilişkilerin nasıl 

şekillendiğini görmemize yardımcı olmaktadır. Tabii buradaki temel mesele, özneler 

arası paylaşılan dünyada aktörlerin iradeleri ile var olduklarını vurgulamaktır.  

Sosyal Temsiller kuramını inşacı uluslararası ilişkiler teorisi bağlamında ele 

aldığımızda, bireyselci metodoloji doğrultusunda İvana Markova’nın gruplar-arası 

yöntemi ile birlikte incelenmesi mümkün görünmektedir. Bunun için Markova’nın 

Bakhtin’den alarak kurguladığı Ego-Alter-Nesne üçgenine gruplar arası diyalojik ilişki 

şeklinin eklenmesiyle, sosyal temsillerin ortaya çıkmasında rol alan temalara değinmek 

gerekmektedir. Markova’ya göre sosyal temsiller bilgi teorisi olduğu için, düşünmenin 

                                                 
190  R. G, Collingwood, Tarih Tasarımı, (Çev. Kurtuluş Dinçer) Ankara, 4. Baskı, Doğu Batı Yayınları, 

2010, s. 286. 
191  Ibid., s. 287. 
192  Ibid. 
193  Ibid. 
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ve iletişim yoluyla sosyal gerçekliklerin çok yüzlü doğasını vurgulamış, sosyoloji alanına 

hem epistemolojik hem de ontolojik olarak zemin hazırlamıştır.194  

Markova’ya göre sosyal temsil, bir şeyin temsil olunması olduğuna göre ego ile 

alter (ben ve öteki) arasındaki diyalogsal süreç içinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu, 

nesnenin Ego-Alter arasında ortaklaşa ortaya çıkan sembolik iletişimsel ilişkiler yoluyla 

meydana geldiği anlamındadır.195 Ego-Alter ve Nesne’den oluşan üçgen içindeki ilişki, 

yalnızca iletişimsel teori bağlamında değerlendirilmemelidir, bunun diyalojik bir tarafı 

da olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.196 Ego-Alter ve Nesne üçgeni, özneler-arası ve 

gruplar-arası düzeylerde ele alındığında ortaya çıkan anlam ve yorum stoku tema şeklinde 

belirmekte ve bir sosyal temsile dönüşmektedir. Tema tanımına değinen Moscovici, 

bunun sosyal temsillerin kökünde yatmakta olduğuna ve onlar üzerinden ortaya çıktığına 

vurgu yapmaktadır.197  Ayrıca tema, ‘‘Halk söyleminde temalaştırılan ve hakkında 

iletişim kurulan sosyal fenomenlerin incelenmesine dayanır.’’198 Markova, Holton’un 

Tema kavramı üzerine yaptığı çalışmada, ikilem ve üçlem gibi zıtlıkları kapsayan 

konuların olduğunu vurgulamaktadır. Daha netleştirirsek:   Holton’un Tema kavramından 

kast ettiği şey, bilimde genellikle atomcu/sürekli, basitlik/karmaşıklık, analiz/sentez veya 

değişmezlik/evrim/katastrofik değişim gibi ikilikleri veya üçlüleri kapsayan ön kavram 

olmasıdır.199 Tema örneği olarak erkek/kadını verir ve sosyal alanda bilgi paylaşımı 

çeşitli şekillerde yer alır. Sosyal temsillerin oluşturulmasında erkek/kadının cinsiyet, 

güzellik, otoriter ilişkiler ve benzeri konular arasındaki eşitlik ve eşitsizliği önemli bir rol 

oynamaktadır. Kuşkusuz, bu konu dönüştürüldüğünde ve yasallaştırıldığında, geçici 

olarak değerini dengeleyebilir ve kaybedebilir; sosyokültürel koşullar yeni bir değişimi 

                                                 
194  I. Markova, op.cit., 2015, s. 166. 
195  I. Markova, op.cit., 2007, s. 22. 
196  Ibid., s. 23. 
197  S. Moscovici, Introductory Address, Papers on Social Representations, 2 (3), 1993. s. 160–170. 
198  Ibid., s. 166  
199  I. Markova, op.cit., 2015, s. 178. 
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tekrar uyandırıncaya kadar örtük kalabilir ya da unutulabilir.200 Özetle, Markova sosyal 

temsiller teorisini iki şekilde ele almaktadır. Bunlardan birincisi ben ve öteki arasındaki 

nesne üzerinden iletişim, ikincisi ise halk söyleminde temalaşan sosyal fenomenlerdir.  

Uluslararası İlişkiler alanında temalaşan konular ve sosyal temsiller, 

devletlerarasındaki ben ve öteki ilişkisi bağlamında değerlendirildiğinde, ilk akla gelecek 

ayrımlar dost ve düşman ya da coğrafi ve kültürel tanımlar olarak batılı/doğulu, 

kuzeyli/güneyli, uygar/uygar olmayan gibi sosyal temsillerdir. Bireysel yöntem olarak 

niteliksel yorumsamacı sosyoloji ve tarihselci perspektiften değerlendirildiğinde, 

ulusların inşa süreçlerinde ve siyasal düşüncelerinde bu temalara bakılması 

gerekmektedir. Bu değerlendirme yapılırken, ben ve öteki ilişkisinden ortaya çıkan nesnel 

fenomenlerin nasıl yorumlandığına ve bunların kimliğe nasıl yansıdığına bakmak 

gerekmektedir.  

Markova ve Moscovici, çalışmalarında benzer şekilde toplumsal tartışma konuları 

olan AIDS, Demokrasi ve Komünizm gibi başlıkları tema olarak belirlemiş, hem 

niteliksel hem de niceliksel anlamda çalışmalar yapmışlardır. Dolayısıyla sosyal 

temsillere ilişkin temalar ben ve öteki ilişkisi üzerinden diyalogsal bir süreç içinde 

belirlenerek çalışılmıştır. Toplum ile içsel, öteki ile dışsal olarak kurulan iletişim 

sonucunda, temaların hangi tarihsel süreçler içinde ne şekilde yorumlandığı ve 

anlamlandırıldığına bakılması, bireysel yöntem bağlamında mümkün görülebilir.  

Bir sonraki bölümde Çarlık Rusyası’nda sosyal temsillerin oluşum süreci tarihsel 

perspektiften incelenecektir. Böylece, toplumsal bazda ve devletlerarası ilişkiler 

düzeyinde, diyalogsal açıdan ben ve öteki ilişkisinde temalaşan sosyal temsillere, siyasal 

tarih ve siyasal düşünce bağlamında bakılacaktır.                

 

                                                 
200  I. Markova, ark. op.cit., 2007, s. 173.  
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“Rusya akılla anlaşılmaz,  

Arşınla ölçülemez, 

 Onun kendi özgünlüğü vardır,  

Rusya’ya ancak iman edilir.”  

 Fyodor Tyutchev201 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

RUS SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE SOSYAL TEMSİLLER VE DIŞ 

POLİTİKA 

A. RUS SİYASAL DÜŞÜNCESİNİN ARKA PLANI  

Siyaset düşüncesinin toplumlarda oluşturduğu sosyal temsillerin dış politika 

yaklaşımlarına olan etkisinin teorik ve metodolojik çerçevesi çizildikten sonra; bu 

bölümde tarihsel süreç içinde Rus toplumunda siyasal düşüncenin inşası, sosyal 

temsillerin şekillenmesi ve kurgulanması gibi konulara odaklanılacaktır. Bu noktada bir 

tanımla başlamak yerinde olacaktır. Rusya’da siyaset felsefesi üzerine üretilen fikirlerin 

toplamını, aydınların/entelektüel kesimlerin siyasetle ilgili düşüncelerini ve devlet 

adamlarının yorumlarına ilişkin öne sürülen fikirleri “Rus Siyasal Düşüncesi” olarak 

tanımlayabiliriz. Rus siyasal düşüncesi kendi toplumunun inancını ve kim olduğunu, 

toplumun ne yapması gerektiğini açıklamaya çalışmaktadır.202 Rus Siyaset düşüncesine 

bakıldığında da toplumsal hafızada yer etmiş olan mitlerin, sözlü anlatımlar ve 

geleneklerle birlikte üretildiğini görmek mümkündür.203 

  

                                                 
201  F. I. Tyutchev, Lirika, I, Moskva, İzdatelstvo Prospekt, 2013, s. 186. 
202  A. P. Tsigankov, op.cit., 2013, s. 20-23. 
203  Bkn. K. Jeffrey Olick, & Robbins, Joyce, Social Memory Studies: From “Collective Memory” To The 

Historical Sociology of Mnemonic Practices. Annual Review of Sociology, 24(1), 1998, s. 105-110. 
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Rus siyasal düşüncesi üzerine çalışma yapan Tsigankov, Rus siyasal düşüncesinin 

üç temel özelliği üzerinde durmakta ve ilk olarak tarih felsefesine, ikinci olarak hukuk 

ile siyaset arasındaki ilişkiye ve üçüncü olarak da uluslararası ilişkilere bakılmasının 

önemine vurgu yapmaktadır.204 İkinci bölümün önceliği, siyaset düşüncesinin arka 

planının tarihi ve olgusal bağlamda incelenmesi olacaktır. Bu doğrultuda; Rusların tarih 

boyunca kendilerine atfettikleri misyonlara, devlete, topluma ve uluslararası ilişkilere 

bakışlarının Rus düşünürler tarafından nasıl yorumlandığına ve zamanla sosyal 

temsillere nasıl dönüştüğüne bakmak gerekecektir. Moscovici’ye göre sosyal temsiller: 

 ‘‘Dini inançlarımıza, siyasal düşüncelerimize ve yarattığımız zihinsel 

bağlantılara tutarlık (coherence) kazandıran fikirler stokunun ve günlük 

düşünmenin içerikleri ile ilgilidir. […] Sosyal temsiller kişileri ve nesneleri 

sınıflamamızı, davranışları açıklama ve kıyaslamamızı ve bunları ortamımızın 

parçaları olarak nesnelleştirmemizi mümkün kılar.’’205 

Dolayısıyla siyasal düşünce içindeki imgelerin hangi toplumsal süreçler sonunda 

sosyal temsile dönüştüğünü, nesnelleşme yoluyla yönetime nasıl yansıdığını ya da iktidar 

tarafından nasıl kullanıldığını göstermek anlam taşımaktadır. Burada belirtmek gerekir 

ki, çalışmanın teorik kısmında da bahsedildiği üzere Rus/Slav toplumunun bilgi birikimi, 

tarihsel süreç içinde ötekiyle olan etkileşimi, kendi içindeki diyalektik vasıtasıyla 

toplumsal hafızadaki yer edinişi ve yeniden üretiminin sağlanması ve geçmiş ile gelecek 

arasında diyalog kurulması yollarıyla geleceğin inşasıyla ilgili eylemlerini ya da 

davranışlarını belirleyebilmektedir. 

Çalışmanın bu bölümünün ilk kısmında, Rus siyasal düşüncesinin tarihsel olarak 

kurgulanışı, toplumsal açıdan bu fikirlerin sosyal temsiller haline nasıl geldiği, sosyal 

temsillerin kimliğin inşa süreci ve değişimindeki etkileri incelenecektir. Daha sonraki 

                                                 
204  A. P. Thigankov, op.cit., 2013, s. 24. 
205  S. Moscovici, op.cit., 1998, s. 209. 
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aşamada ise, bu sosyal temsillerin, Rus İmparatorluğu’nun XVIII. yüzyılda I. Petro ile 

ortaya çıkan yayılmacı politikalarına nasıl yansıdıkları; 1700-1721 yılları arasındaki 

Kuzey Açılımı ile II. Yekaterina döneminde izlenen Osmanlı politikası üzerinden ve 

tarihsel olgular çerçevesinde saptanmaya çalışılacaktır. Özetle, Rus siyasal düşüncesinde 

XVIII. yüzyılda şekillenen imgelerin, sosyal temsillere dönüşerek yeniden ürettiği dış 

politika çıktıları ile arasındaki ilişki gösterilecektir. 

Tarihsel süreç içinde Rus siyasal düşüncesindeki tartışmalar incelendiği zaman 

Millicilik206 ve Batıcılık207 biçiminde adlandırılan iki temel okulunda sosyal temsillerin 

ortaya çıktığı süreç esas alınacak ve bu iki temel okulun gelişim süreçlerine 

değinilecektir.208 Bu iki temel düşünce akımının arka planlarına bakıldığı zaman 

Batıcılığı temsil eden tarihsel meşruiyet anlatısının sosyal temsili XI. Yüzyıl Büyük 

Novogrod Cumhuriyeti, Milliciliği temsil eden anlatının sosyal temsili ise XV. yüzyılda 

ortaya çıkan Moskova Devleti üzerinden temellendirilebilmektedir. Bununla birlikte her 

iki düşünce akımının da arka planında, tarihsel sosyal temsil hikâyelerini inşa edecek ve 

gerekçelendirecek olan yönetim ve emsal devlet şekli yer almış; X. yüzyılda ortaya çıkan 

Hıristiyan Ortodoks Kiev Knezliği de birleştirici bir olgu olması itibariyle ortaklaştıkları 

diğer bir nokta olmuştur. 

Tarihsel çalışmalarda da yer aldığı üzere, X. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan 

Rus/Slav devletinin temellerinin Kiev Knezliği zamanında (882-1240) atıldığını 

görülmektedir.209 Bu noktada Kiev Knezliği’nin, Rusya’nın devlet tarihinde temel 

                                                 
206  Bu çalışmada Millicilik kavramı ile, Moskova Knezliği’nin ortaya çıkarak III. Roma Devlet felsefesini 

sahiplenmesi sonrasında şekillenen muhafazakar, dindar ve milliyetçi grupların siyasal düşüncesine atıf 

yapılmaktadır.  
207  Batıcılık kavramı ile Büyük Novgorod Knezliği’ndeki ilkel demokratik yönetim anlayışına önem veren, 

I. Petro tarafından yapılan reformlara arka çıkan, Rusya’nın Avrupa’nın bir parçası olduğunu savunan 

grupların siyasal düşüncesine atıf yapılmaktadır. 
208  M. Lauri, Russian Approaches to International Law. Oxford, Oxford University Press, 2015, s.13.  
209  Günümüzde Rusya, Ukrayna ve Belarus gibi devletler de Kiev Knezliğini, kendi devletçilikleri 

açısından tarihsel meşruiyet noktası olarak görmektedir. Bkn. The Editors of Encyclopaedia Britannica, 

Kievan Rus, Encyclopædia Britannica, Pub: 22, 02, 2016. (Erişim Tarihi, 20.09.2019) 

https://www.britannica.com/topic/Kievan-Rus  
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meşruiyet olgusu olduğunu ve Slavlar içinde Rus kimliğinin ortaya çıkışı bağlamında 

önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtmek gerekmektedir.210 Bu dönüşümleri 

tetikleyen temel tarihsel olgulara baktığımız zaman, Knez Vladimir dönemi (980-1015), 

Rus/Slav topluluklarının bir bütün halinde Ortodoks Hıristiyanlığı kabullenmesiyle 

birlikte Bizans medeniyetine entegre olmaya başladıkları bir döneme tekabül etmektedir. 

991 yılında Knez Vladimir Hıristiyanlığa geçiş için Kiev’de toplu bir vaftiz töreni 

düzenlemiş ve Prensliğe bağlı nüfusun tamamını Ortodoks Hıristiyan inancını kabul 

etmeye zorlamıştır.211 Knez Vladimir’in “Yarın kim nehre gelmezse, zengin ya da fakir, 

aşağı sınıf ya da köle, o kişi benim düşmanım olacaktır” şeklinde bir talimat verdiği 

görülmektedir.212 

X. yüzyılda Rusların Ortodoks Hıristiyanlığı kabul etmesi, sadece Bizans ile iyi 

ticari ilişkiler kurma amacıyla yapılmamış; bunun da ötesinde Bizans’ın, Doğu’yu temsil 

eden başat güç ve medeniyet merkezi olmasından dolayı çevresindeki topluluklar için 

sosyal, ekonomik ve siyasal bir çekim merkezi olarak görülmesi gibi nedenler de bu 

tercihte etkili olmuştur. Diğer taraftan Bizans İmparatorluğu da çevresinde barbar olarak 

gördüğü toplulukları medenileştirmek için Ortodoks Hıristiyanlığı yaymayı 

amaçlamıştır. Bu doğrultuda, Bizans açısından Doğu Avrupa’da Bulgarlar ve Kiev 

Knezliği’nde yaşayan Slav topluluklarının öncelik taşımış olduğunu söylemek 

mümkündür.213 Bizans İmparatorluğu kendi yakın çevresinde barbar olarak gördüğü 

toplulukları Hıristiyanlaştırarak onlardan gelecek tehdit, baskın ve saldırıları önleme 

niyeti taşımaktaydı. Aynı zamanda Bizans İmparatorluğu kendi doğusunda, yani 

Anadolu’da çıkan isyanları bastırmak için kimi zaman Bulgar ve Slav topluluklardan 

                                                 
210  A. B. Grekov, The Culture of Kiev Rus, Foreign Languages Publishing House. 2016, s. 53.  
211  The Editors of Encyclopaedia Britannica, Vladimir I, Encyclopædia Britannica, Pub: Encyclopædia 

Britannica, inc., Publ: 11, 06, 2019, (Erişim Tarihi, 20,09, 2019.) 
212  S. Franklin, & J. Shepard, The emergence of Rus 750-1200, London, Routledge, 2014, s.163-164. 
213  Geoffrey A. Hosking, op.cit., 2001, s. 62. 
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destek almakta, bu topluluklardan paralı askerler olarak yararlanmaktaydı.214 Benzer 

şekilde, Doğu Avrupa ve Balkanlarda bulunan Slav toplulukları da Bizans 

İmparatorluğu’nun hamiliğini kabul etmekle, taht kavgalarında meşruiyet sorunlarını 

gidermek ve ticari ilişkiler geliştirmek ya da dışarıdan gelen güvenlik sorunlarını 

gidermek amacını gütmekteydiler. Bunların yanı sıra Knez Vladimir, Bizans yönelimli 

politikası ile tahtının meşruiyet sorunlarını gidermek amacıyla İmparator Boris’in kız 

kardeşi ile 1011 yılında evlenmiş215 ve daha sonra kendisini Prens ilan ederek, 

çevresindeki Slav topluluklarını kendi siyasi çatısı altında toplamaya çalışmıştır.216 

Bunun için Kiev Knezliği, Bizans medeniyet havzasına girerek Kiril ve Medofeyev217 

Slav Ortodoks Hıristiyan rahiplerinin oluşturduğu dil ve alfabe ailesinin bir parçası 

olarak imparatorluğun hamiliğini kabullenmiştir. Bu şekilde, doğudaki Slav toplulukları 

Ortodoks Hıristiyanlığı kabullenerek bir anlamda tarihsel kaderlerini Bizans medeniyet 

havzasına bağlamışlardır.218 

X. yüzyıldan itibaren Rusların/Slavların, dönemin Doğu Bizans İmparatorluğu ile 

askeri ve ticari ilişkiler kurmaları, ayrıca karşılıklı ziyaretler esnasında bilgi alışverişinde 

bulunmaları, Rus siyasal düşüncesinin, kimliğinin ve mevcut sosyal temsillerin yeniden 

üretiminde önemli bir rol oynamıştır. Ruslar, Bizans’ın dünyayı nasıl yönettiğini 

görmüşler, dev imparatorluğun etkisini ve gücünü fark etmişlerdir. Hosking’in “Rusya 

ve Ruslar” isimli kitabında, Rus elçilerin Bizans’a gidip geri döndükten sonra “Cennette 

miydik, dünyada mı bilemedik” cümlesini kurdukları aktarılmaktadır.219 Bu kapsamda 

                                                 
214  Bizansla ilgili okuduğum kitaptan buraya kaynakça aktarmak  
215  The Editors of Encyclopaedia Britannica, Vladimir I, Encyclopædia Britannica, Pub: Encyclopædia 

Britannica, inc., Publ: 11, 06, 2019, (Erişim Tarihi, 20,09, 2019.) 

https://www.britannica.com/biography/Vladimir-I 
216  Geoffrey A. Hosking, op.cit., 2001, s. 64. 
217  Kiril ve Medofeyev, iki Slav Ortodoks rahibi ve Kiril alfabesini oluşturan kişilerdir. Bkz. Judith, Herrin, 

Bizans: Bir Ortaçağ İmparatorluğunun Şaşırtıcı Yaşamı, (Çev. Uygur Kocabaşoğlu), İstanbul, 3. 

Baskı, İletişim Yayınları, 2016, s. 189-198.  
218  G. V. Florovskiy, Puti Russkogo Bogosloviya, Otv. red. O. Platonov, Moskova, Institut Russkoy 

Tsivilizatsii, 2009, s.16. 
219  G. A. Hosking, op.cit., 2001, s. 43. 
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Rusların, Bizans’ın dini inancını benimsemelerinin sonucu olarak kültürel açıdan da 

Bizans ile ortak bir bilgi alanını paylaştıklarını söyleyebiliriz. Özetle, bu dönemde Rus 

toplumunun tarihsel inancını bir kenara bırakarak Bizans medeniyet havzasına girişi, 

onların gelecekte yeniden inşa edecekleri kültürün ve kimliğin habercisi niteliğinde 

olmuştur. 

Rusların Ortodoks Hıristiyanlığı kabul etmeleri, Bizans’tan alınan bazı inanç ve 

geleneklerin zamanla Rus/Slav topluluklarına özgün şekilde geçişine olanak sağlamıştır. 

Nitekim X. yüzyılda Bulgar Kilisesi’nden sonra kurulmaya başlayan Rus Kilisesi, Bizans 

kiliselerinde var olan tören ve ikonların bir kısmını almıştır. X. ila XV. yüzyıllar arasında 

yeniden şekillenen Rus/Slav topluluğu, tarihçilerin de belirttikleri gibi, Hıristiyanlık ve 

ilahiyat çalışmaları üzerinden varlık kazanmış ve bu süreç Rus ulusal kilisesinin 

oluşumuna kadar devam etmiştir.220 

Ruslar’ın Bizans kültürünü özgün bir şekilde içselleştirme sürecinde sadece 

Ortodoks Hıristiyanlık inancını değil, aynı zamanda bu dinin evrensel misyonunu ve 

Bizans’ın imparatorluk felsefesini de aldıkları görülmektedir. Bu doğrultuda Werner 

Goez’in kullandığı “Translatii Imperio” kavramı, Bizans’tan alınan bir sosyal temsil 

olarak imparatorluk algısını Rusya’ya özgün şekilde taşımış; sabitlenmesi ve 

nesnelleşmesiyle de dinin evrensel misyonunun ve imparatorluk algısının kilise ve devlet 

nezdinde içselleştirilmesine hizmet etmiştir.221 

Rusların Bizans medeniyet havzasına girmeleri Batı Avrupa kültürü ile 

etkileşimlerini kısmen engellemiş olsa da, aynı zamanda bir köprü işlevi de görmüş ve 

                                                 
220  V. V. Ogneva, ‘‘Politicheskaya Mysl v Rossii: İstoki, Traditsii, İstoricheskaya Dinamika.’’ 

Srednerusskiy Vestnik Obshchestvennykh Nauk, (4), 2009, s. 195-196. 
221  Madariaga de Isabel, Korkunç İvan Rusya'nın İlk Çarı, (Çev: Emin Tanrıyar) İstanbul, İş Bankası 

Kültür Yayınları, 2012, s. 12. Ayrıca Bkn. J. R. Strayer, Translatio Imperii: Ein Beitrag Zur Geschichte 

des Geschichtsdenkens und der Politischen Theorien im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. By 

Werner Goez.(Tübingen: JCB Mohr (Paul Siebeck). 1958, sç. vii, 400. Cloth DM 43, paper DM 38.50.). 

1959, s. 100-101. 
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genel anlamda Rusların Hıristiyan medeniyetine dâhil olmalarına fırsat sağlamıştır.222 

Kiev Knezliği egemenliği ile birlikte kuzey istikametinde Büyük Novgorod gibi 

knezlikler ortaya çıkmış, Avrupa ile güçlü bir şekilde ticaret ederek, onların yönetim ve 

ekonomik modelleri örnek alınmıştır. 

Rusya tarihinde genel anlamda Batıcılık sosyal temsilinin Rus siyasal 

düşüncesinde doğuşu veya bu düşünceye yerleşmesi, I. Petro dönemiyle ve onun 

gerçekleştirdiği reformlarla bağlantılıdır. Kendisinin uzun süre Avrupa kıtasında eğitim 

alması, bu bölgeye gerçekleştirdiği seyahatler ve burada kurduğu ilişkiler, I. Petro’nun 

Avrupa’ya duyduğu hayranlığın kanıtları arasında sunulmaktadır. Fakat bunun 

tartışmaya açık bir iddia olduğunu burada söylememiz gerekir. Nitekim, Rusya’yla ilgili 

çalışmalar yapan akademisyenler arasında, Rus düşüncesinde daha önce de Batıcılık 

olarak tanımlanan fikirlerin olduğu iddiasında bulunanlar olmuş ve Batı’dan 

etkilenmenin ortaya çıkardığı sonuçlar konusunda da oldukça ciddi tartışmalar 

yaşanmıştır.223 

Rusya üzerine yapılan tarih çalışmalarına bakıldığı zaman, Rusya coğrafyasında 

“Atina Demokrasisi” adıyla tanımlanan yönetim şeklinin Büyük Novgorod Knezliği’nde 

varlık gösterdiği dikkat çekmektedir. Avrupa ile ilişkilerini sosyal, siyasal, kültürel ve 

ekonomik bağlamlarda geliştirmesi açısından bu durumun Rus kimliğinin şekillenmesi 

üzerinde bir etkisinin olduğunu da söylememiz mümkündür. Büyük Novgorod’un Kiev 

Knezliği ile aynı dönemde yani X. yüzyılda Ortodoksluğu kabul ettiği ve uzun süre Rurik 

Hanedanlığı’na bağlı kaldığı bilinmektedir. Büyük Novgorod, diğer Rus kentlerine 

benzer şekilde, nüfus açısından esas itibariyle Fin, Slav ve daha sonra da Leton ve 

Estonlar’ın gelişleriyle şekillenmiştir. Bölgenin yerli nüfusu Fin olmasına rağmen 

                                                 
222  S. Fraklin, & J. Shepard, op.cit., 2014, s. 241. 
223  L. Belenchuk, Prosveshcheniye Rossii. Vzglyad Zapadnikov i Slavyanofilov. Moskova, Litres, 2018, 

s. 14-15.  
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zamanla Slavların da bu bölgeye yerleştikleri ve yönetimi ele aldıkları görülmektedir.224 

Büyük Novgorod Knezliği toplumunda sınıfsal ilişkilere bakıldığı zaman, boyarların 

toprak sahibi feodaller oldukları, önemli tüccar gruplarının bulunduğu, yöneticiler ve 

‘‘siyah’’ insanlar olarak nitelendirilen işçilerin olduğu görülmektedir.225 Bununla birlikte 

toprağa sahip olan zengin ailelerin çoğalmasıyla birlikte kentin sınırları da genişlemiştir. 

Şunu da belirtmek gerekir ki, Büyük Novgorod genişledikçe kendi sınırları içinde özerk 

bir bölge de oluşmaya başlamıştır. Moskova Knezliği egemenliğine girmeden önce 

burada Pskov özerk bölgesinin olduğu ve her bir merkezin kendi meclislerini kurduğu 

bilinmektedir.226 Büyük Novgorod merkezinin aldığı kararlar bu Vece’lerde 

(meclislerde) tartışılmakta, lehte veya aleyhte kararlar alınmaktadır. 

Büyük Novgorod’a Kiev Knezleri tarafından saygı gösterilmesinin ve ona 

özerklik tanınmasının esas nedeni, bu kentin insanlarının 1234 yılında Yaroslav’ın tahta 

geçmesinin ardından kardeş kavgasında Yaroslav’ın tarafını tutmuş olmalarıdır.227 Bu 

destekten dolayı Kiev Knezi Yaroslav, Büyük Novgorod Knezliği’ne özerklik tanıyarak 

taraflar arasında anlaşma sağlamıştır. Bu şekilde Büyük Novgorod, özerk yönetilmek 

şartıyla Kiev Knezliği’nin koruması altında bulunmuştur.228 Kiev Knezliği’nin çökmesi 

ve merkezin 1238-1240 yıllarında Moskova kentine taşınmasından sonra bölge 

Moğol/Tatar yönetimine bağlanmış, ancak her zaman özerk hareket eden ve bazen de 

özerkliğini savunan bir kent olmuştur.229 

Büyük Novgorod’un yönetim şeklinin özgünlüğünün esas nedeni, Kuzey Avrupa 

ile ticaret yapan bir bölge niteliğinde olmasıdır. Öyle ki, XI. yüzyıla kadar kürk, bal, 

                                                 
224  I. Bevlayev, Razskazi iz Ruskoy İstorii Sochineniya. Kniga Vtoraya. Tipografiya Stepanovoy, 

Moskova, 1864, s. 47-50.  
225  Ibid., s. 50. 
226  M. S. Baynova, Istoriya Gosudarstvennogo Upravleniya v Rossii, Moskova, Directmedia. 2016, s. 

50-51. 
227  A. Andreyev, Velikiy Knyaz Yaroslav Vsevolodovich Pereyaslavskiy, Moskova, Litres. 2017, s. 20. 
228  M. S. Baynova, op.cit., 2016, s. 51-52. 
229  I. B. Grekov, Vostochnaya Yevropa i Upadok Zolotoy Ordy, Moskova, Ripol Klassik, 1975, s. 217-

218. 
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mayalı baldan yapılan içki ve balmumu satışı üzerinden kurulan ticari ilişkiler, 

Bizans’tan Bulgaristan’a kadar uzanmıştır. Novgorodlular, batı ve güney hattındaki 

ticaretlerine daha sonra altın ticaretini de ekleyerek ve her iki istikametteki ticaret 

yollarını da koruma altına alarak ekonomik olarak zenginleşebilmişlerdir. Buna ek olarak 

Bizans’ın çökmesine rağmen esas olarak kuzey istikametinde, merkezi ve Orta Avrupa 

ile olan ticari ilişkilerini korumayı başarmışlardır.230 Diğer yandan meclislerinin zengin 

ve seçilmiş kişilerden oluşmaması, demokratik bir yönetim şeklinin geliştirilmesine de 

yardımcı olmuştur. Şöyle ki şehrin merkezindeki kilise çanının çalınması, aynı zamanda 

‘‘Vece’’ (meclis) için toplantı çağrısı anlamına gelmekteydi. Bu sırada kentte olan herkes 

Yaroslav Sarayı’nın karşısında toplanmakta, önemli meseleler müzakere edilmekte ve 

kararlar alınmaktaydı. Bazen herhangi bir konuda hemfikir olunamadığı durumlarda, 

tarafların kavga etmeleri için yer tayin edilmekte ve taraflar kendilerine gösterilen yerde 

aralarındaki husumeti bitirmekteydiler.231 X-XV. yüzyılda ‘’Vece’nin’’ diğer bir özelliği 

ise bağlı oldukları Kiev ve Moğol/Tatar yönetimleri Knezleri onaylamak ve onlara 

yardımcı olarak “Posadnik” ataması yapmaktı.232 Örneğin, Kiev’den atanan herhangi bir 

Knez askeri kente geldiğinde bu askerin atamasının ‘‘Vece’’ tarafından da onaylanması 

gerekmekteydi. Bu atama zamanlarında Knez’in yardımcısı, yerli boyarlardan birisi 

olmaktaydı. Bazen Knez’den rahatsızlık duyulduğunda ‘‘Vece’’, Knez’i bağlı olduğu 

Kiev’e geri gönderebilmekteydi. Aslında ‘‘Vece’’de seçilen yardımcının, yani 

‘‘Posadnik’’in şehrin esas yöneticisi olduğu görülmektedir. Günümüzle kıyaslandığında, 

Posadnik’lerin Büyük Novgorod kentinde belediye başkanı konumunda oldukları 

söylenebilir. Knez ise daha çok ticaret yollarının ve bölgenin güvenliğini sağlamadan 

sorumlu olmuştur. Novgorodlu Knez’in herhangi bir atamaya itiraz ettiğinde bile, 

                                                 
230  G. A. Hosking, Rusya ve Ruslar Erken Dönemden 21. Yüzyıla, (Çev. Kezban Acar), Ankara, İletişim 

Yayınları, 2015. s. 95. 
231  V. O. Klyucevskiy, Russkaya İstoriya: Kniga Pervaya, İzdaniya Misl, Moskova, 1993, s. 388-89.  
232  The Editors of Encyclopaedia Britannica, Veche, Encyclopædia Britannica, Pub: Encyclopædia 

Britannica, inc., Publ: 28, 07, 1998, (Erişim Tarihi, 20,09, 2019.) https://www.britannica.com/top 
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“Vece”nin kanun ve örfe uygun hareket etmeye çalıştığı görülmektedir. Mesela geçmişte 

Kiev’den atanan Knez’in kendi yardımcısının istifasını veya cezalandırılmasını istediği 

zaman ‘‘Vece’’ tarafından bunun durdurulduğu, ‘‘Hangi sebeple bu kararı aldın? 

Herhangi bir kanun ve örfe aykırılık oldu mu? Yoksa hangi gerekçe ile görevinden aldın? 

Sen haçı öptün ve günahsız birine ceza vermeyeceğini söyledin. Nasıl günahsız birisini 

görevinden alabilirsin?’’ şeklinde itiraz ettiği görülmektedir.233 Bununla birlikte 

Posadnik ve Knez’in birlikte yönettiği Novgorod’da ödül, ceza veya yargılamaya dair 

tüm kararlar ortak bir şekilde alınmaktaydı. Novgorod’da savaş kararı alındığı zaman, 

savaşta başka bir Knezliği veya devleti desteklemek için yerel meclisin, Boyarın ve 

Posadnik’in anlaşmaları gerekmekteydi. Dolayısıyla Knez yönetimi en üstte olsa da, 

Novgorod halkı tarafından seçilen kişinin ‘‘Posadnik’’ ve ‘‘Vece’’ meclisiyle uyum 

içinde olması ve onlarla anlaşması önemliydi. Daha sonra, zamanla Novgorod 

Knezliği’nde yönetimin boyarlar ve aristokratların eline geçtiği görülebilmektedir.234 

Tarihçi Klyucevski’nin de söylediği gibi, bu kent özerkliğini korumaya zaman içinde 

devam etmiş, ancak ilkel demokrasi yönetim şeklinden aristokratik bir cumhuriyete 

dönüşmüştür.235 

1462 - 1478 yıllarında Moskova Knezliği’nin Moğol/Tatar yönetimine 

başkaldırısı ve onun egemenlik kazanma sürecinde Novgorodlular buna destek 

vermemiş, bu durum da iki Knezlik arasındaki ilişkilerin bozulmasına neden olmuştur.236 

1471 yılından III. İvan, Büyük Novgorod’a karşı asker çıkartması yapmış ve siyasi 

özerkliği elinden alınmıştır.237 Ama iki knezlik arasındaki rekabet ve birbirine karşı 

çıkma 1478 yılında Moskova Knezi III. İvan’ın son askeri çıkartması sonrası Büyük 

                                                 
233  V. O. Klyucevskiy, op.cit., 1993 s. 387-88. 
234  Ibid., s. 407. 
235  Ibid., 
236  Joel Raba, ‘‘The Fate of the Novgorodian Republic.’’ The Slavonic and East European Review, 
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Novogrod’u Moskova Knezliği’ne bağlanmış, ticari egemenliğini kaybetmiştir.238 

Böylece Rusya coğrafyasında, 1478 yılına kadar Moskova Knezliği’nde hüküm süren 

merkezi otoriter bir yönetim şekli ile ilkel demokratik meclis ve aristokratik bir 

cumhuriyetin temel niteliklerini taşıyan bir yönetim şeklinin birbirine paralel olarak 

varlıklarını sürdürdükleri görülebilmektedir. Rusların siyasal hafızasında birbirinden 

farklı bu iki sosyal temsilin olması dolayısıyla, yalnızca otoriter tek prens yönetim 

şeklinin baz alınmaması gerektiği ve Büyük Novgorod’un yönetim şekli olan ilkel 

demokratik modelin vurgulanması önem arz etmektedir.239 

Rus siyasal düşüncesinde Batıcılık, bir sosyal temsil olmakla birlikte sadece bir 

yönetim şekli değildir. Batıcılık aynı zamanda kültürel bir yaşam tarzı ve Katolik Kilisesi 

ile olan ilişkiler bağlamında değerlendirilmesi gereken bir unsurdur. Diğer taraftan Rus 

tarih yazımında Batıcılık denildiğinde şu üç unsuru içeren bir değerlendirme 

yapılmaktadır: Demokratik yönetim şekli, (erken Atina demokrasisi şekli de dahil olmak 

üzere, Meşru Monarşi ya da Cumhuriyet) çoğulcu yaşam biçimi ve teknolojik 

modernleşme. Bu üç unsurdan bazıları bir arada saptanmışsa, bu durum egemen Rus tarih 

yazımında Batıcılık olarak nitelendirilmiştir. İlk olarak, merkezi otoriter yönetim şeklinin 

olmaması ve demokratik yönetim şeklinin Büyük Novgorod Knezliği’nde ortaya çıkmış 

olması, Rus ulusal kimliğinin bilgi birikiminde kendisine yer edinmiştir. İkincisi ve 

üçüncüsü ise biraz farklı olarak, XVII. ve XVIII. yüzyıllarda I. Petro ile başlayan ve II. 

Kekaterina ile de devam eden “Batılı medeni değerlerin Rus yönetimine ve düşüncesine 

taşınması” zamanına tekabül etmektedir.240 Bu dönem, aynı zamanda Rus milli 

kimliğinin ve Kilise ile iktidar arasındaki ilişkinin gözden geçirilip yenilendiği bir 

                                                 
227  Ibid, s. 307. 
239  Baynova, op.cit., 2016, s. 37. 
240  V. G. Fedotova, ‘‘Istoriya Rossii v Kontekste Protsessov Modernizatsii.’’ Rossiya 
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süreçtir.241 Bu üç etmen esas alındığı zaman, Rus düşüncesinde Batıcılık dediğimiz 

sosyal temsili açıklayabilme imkânımız vardır. Zira, bu üç yönde yapılan temel 

tartışmaların, Rus siyasal düşüncesinde günümüze kadar devam ettiği de görülmektedir. 

Batıcılık adı altında demokratik yönetim şeklinin ya da Batılı uygarlık değerlerinin 

kastedildiği çıkarımı yapılabilmektedir. 

Diğer taraftan Rus tarihi üzerine çalışmalar yapmış önemli tarihçi Klyuçevski, 

Rusya’nın Batı düşüncesinden etkilenmesine değinirken iki ayrı kavramsallaştırma 

üzerinden durumu anlatmaya çalışmaktadır. Bu kavramlardan birincisini Batı ile 

“münasebetler”, ikincisini ise “etki” olarak ifade edebiliriz.242 Münasebetler 

kavramsallaştırmasında Batı ile Rusya arasında var olan siyasi ve ekonomik ilişkilerden 

bahsedilmektedir. Burada vurgulanması gereken çok önemli bir fark, Rusya’nın Batı 

kültürünü bilmekte olduğu ama eşit durumun sözkonusu olmasıdır. “Etki” 

kavramsallaştırmasına bakıldığında, burada da Klyuchevsky’nin tanımına göre, ““etki” 

diğer kültürün ötekinin kültüründen daha iyi olduğu algısının oluşmasıyla” 

açıklanmaktadır.243 Bir kültürün, yani ötekinin ben üzerinde üstünlük kazanmasından 

bahsedilmektedir. Buradaki iki kavram ile şu anlaşılmaktadır: Ruslar, (Slavlar) Batı’yla 

ilişki kurdukları dönemde, kendi kültürlerinin Batı’ya göre daha geride kaldığını 

düşünmemekte ve kendi kültürlerini ötekinin kültürüyle eşit görmektedirler. Burada altı 

çizilmesi gereken nokta, öteki ile ben arasında kurulan diyalogun eşit şartlar altında 

olmasıdır. Tabii ki bu durum, Rusların Ortodoksluğu kabullenmesiyle başlayan süreç 

bağlamında, kendilerini Bizans Ortodoks medeniyetinin çevresinde ve içinde 

hissetmeleriyle de ilintilidir. Diğer taraftan ilgi çekici bir şekilde Klyuchevsky, Batı ile 

münasebetleri değerlendirdiğinde bu durumu XV. ve XVI. yüzyıllarda Moskova 

                                                 
241  V. I. Tsyganov, & Y. Y. Mezina, ‘‘Vzaimootnosheniya Gosudarstva i Tserkvi: Ot Simfonii Vlastey k 

Tsezarepapizmu.’’ Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. NI Lobachevskogo, 6(1), 2012, s. 247. 
242  V. O, Klyuchevsky, Russkaya İstoriya: Kniga Vtoraya, İzdaniya Misl, II Tom Moskova, 1995, s. 

355. 
243  Ibid., 
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Knezliği’nin devletleşme sürecine bağlamaktadır. Fakat bu bağlantı, bahsedilen 

yüzyıllardan daha öncesine gidildiğinde Büyük Novgorod Knezliği’nin Kuzey, Orta ve 

Doğu Avrupa ile olan ekonomik ilişkilerini ilginç bir şekilde görmezden gelmektedir. 

Özellikle egemen Rus tarih yazımında Büyük Novgorod Knezliği’nin her anlamda 

ötekileştirildiği ve Moskova merkezli bir tarih okumasının yapıldığı görülmektedir. 

Fakat XV. yüzyıla bakıldığında, Moskova Knezliği, Büyük Novgorod Knezliği’nin 

yanında çok küçük bir prenslik olarak görülmektedir.244 Oysa XI. ile XV. yüzyıllarda 

Büyük Novgorod Knezliği’nin daha çok ekonomik ve siyasal kültür açısından önemli bir 

merkez olduğu saptaması yapılmaktadır. 

Moskova Knezliği’nin Tatar/Moğol boyunduruğundan kurtulmasının ardından, 

1505 yılında Moskova Devleti’nin ortaya çıkışıyla yeni bir dönemin başladığı 

görülmektedir.  Öyle ki, Ortodoks uygarlığının başkentinin Konstantinopolis’in 

Müslümanlar tarafından ele geçirilmesi, jeopolitik boşluk ve Avrasya bölgesinden 

Tatar/Moğol hükümranlığının sona ermesi, uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemin 

başlangıcı olacaktır. Buradan hareketle, Rus tarihi açısından önemli bir tarihsel süreç 

olması bağlamında Moskova Devleti’nin ortaya çıktığı bu yeni döneme odaklanmak 

gerekmektedir. 

XII. ve XV. yüzyıllar arasında Rus/Slav Knezlikleri’nin Moğol/Tatar 

boyunduruğu altına girmeleri ve bu boyunduruktan kurtulmaları sonrasında, III. İvan 

döneminde (1462-1505) Moskova Devleti ortaya çıkmış ve bu devlet Rus/Slav 

Knezlikleri’ni bir çatı altında birleştirerek egemen aktör sıfatıyla dünya siyaset sahnesine 

girme politikası izlemiştir. Burada belirtmek gerekir ki, her ne kadar XII. ile XV. 

yüzyıllarda yaşanan Moğol/Tatar istilaları Rus devletinin ortaya çıkışını ertelemiş olsa 

da, Ruslar/Slavlar içindeki birliktelik ve merkezileşme süreçlerini tetikleyebilmiştir. 

                                                 
244  C. A. Zenkovskiy, Russkoye Staroobryadchestvo: v Dvukh Tomakh, Sost. G.M. Prokhorov. Obshch. 

red. V.V. Nekhotina, Institut Dİ. DİK, Moskova, İzdatilstvo Kvadriga, 2009, s. 56. 
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Sonuçta Rus/Slav Knezlikleri kendi aralarındaki husumeti zor kullanarak bitirmiş ve 

Moğol/Tatar boyunduruğundan kurtulmak amacıyla birleşerek, 1462 yılında Moskova 

Knezliği adında egemen bir devlet olarak ortaya çıkmayı başarmıştır.245 

1480 yılı Moskova Knezliği’nin kendisini yenileyerek egemen devleti inşa etme 

sürecini başlattığı bir dönem olmuştur. Moskova Rus Devleti’ne doğru ilerleyen 1462-

1480 arasındaki toparlanma süreci, Rus kimliğinin ve egemen devlet algısının 

temellerinin oluşmasını sağlamıştır. Böylece XII. ile XV. yüzyıllar arasında Ruslar, 

Moğol/Tatar boyunduruğundan kurtulma mücadelesi verdikten sonra, uluslararası 

ilişkiler sahnesine egemen olabilecek bir dış politika anlayışına ulaşmayı başarabilmek 

amacıyla meşruiyet arama girişimlerinde bulunmuşlardır. Dolayısıyla komşularının 

gözünde meşru ve egemen olma isteği, Rus devletinin temel kaygısı haline gelmiştir. Bu 

kaygı, aynı zamanda dünya politika sahnesine nasıl bir giriş yapılması gerektiği 

konusunda yaşanacak tartışmaların da önünü açmıştır. Ruslar’ın Tatar/Moğol 

boyunduruğundan kurtuldukları dönemde eski dinsel müttefikleri olan Bizans 

İmparatorluğu artık dünya siyaset sahnesinden silinmiş ve yerine Müslüman Osmanlı 

Hanedanlığı geçmiştir. Ruslar açısından ise 1453 yılı, Konstantinopolis’in Osmanlılar 

tarafından ele geçirilmesi ve Ortodoks Hıristiyan dünyadaki merkezi devletin ortadan 

kalkması anlamına gelmiştir. Öyle ki, Rusların perspektifinden bakıldığında Bizans 

İmparatorluğu’nun dağılması, Ortodoks Hıristiyanlığın artık bir merkezinin, ruhani ve 

siyasi hamisinin olmaması demektir. Bu kapsamda Moskova Devleti, Avrasya 

coğrafyasında oluşan jeopolitik güç boşluğunu ve bu boşluğu doldurabilecek Ortodoks 

Hıristiyan bir devletin olmayışını bir fırsat olarak görmüş ve kendisine bir misyon 

belirlemiştir. Dolayısıyla, Bizans’ın artık var olmadığı bir ortamda Moskova Knezliği, 

Tatar/Moğol boyunduruğundan kurtularak devletleşme sürecine girmiş, mevcut 

                                                 
245  V. P. Salnikov & M. Y. Gutman, ‘‘ I Byla Bran Krepkaya i Secha Zlaya,’ (k 625-letiyu Kulikovskoy 

bitvy).’’ Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii, (2) 2005, s. 108. 
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jeopolitik boşluğu doldurma eğilimine başvurmuştur. Tam da bu dönemde, Pskovkis 

Eleazorava Manastırı’nın keşişi Flofeya Pskovsikiy (1465-1542), Moskova Knezi III. 

İvan Vasilivic’e gönderdiği mektupta, Çar’a yeni bir Hıristiyanlık misyonunu 

benimsemesi çağrısı yapmıştır: “Adaletli Çar, iki Roma da düşmüştür, bütün 

Hıristiyanlar senin devletin etrafında birleştiler, çünkü üçüncüsü ayaktadır, dördüncüsü 

de olmayacak”.246 Bu çağrı, Rus Moskova Knezi III. İvan için III. Roma tezi 

doğrultusunda Ortodoks Hıristiyanların hamisi olma anlamına gelmiştir. III. Roma 

fikriyle birlikte Mesihçi felsefi misyon da, Ortodoksların kurtarıcısı olması beklenen 

devlet yöneticilerine gereksinim duyulduğuna dair inancın meşruluk kaynağı 

olmuştur.247 Bu sosyal temsile dayanarak Moskova, Küdüs ve Konstantinopolis’in 

ardından Ortodosk Hıristiyanlığın yeni merkezi olacaktır. Bunun ardından 1461 yılında 

III. İvan, Rus Ortodoks Kilisesi’nin Fener Patrikhanesi’ne bağlılığını sona erdirmiş,248  

1472 yılında ise Sophia Paleologina son Bizans İmparatoru’nun yeğeni ile evlenmiştir.249 

Böylece III. Roma tezi için aile bağları üzerinden bir meşruluk sağlanmaya çalışılmıştır. 

1510 yılında Moskova Patriği tarafından yeni imparator olarak ilan edilen III. Vasilii, 

Moskova’yı “yeni Konstantinopolis” olarak tanımlamıştır.250 

Moskova Knezliği’ne yüklenen bu misyonun, dönemin şartları açısından çok 

önemli bir dış politika niteliği vardır. Mesihçilik ya da Kurtarıcılık olarak tanımlanan 

siyasal ve teolojik düşüncede, dinin kurtarıcısı olmak Moskova Devleti’nin üstlendiği bir 

sosyal temsile dönüşmüş ve Ortodoks Hıristiyanlara sahip çıkma fikri bununla 

                                                 
246  N. V. Sinitsyna, Tretiy Rim: Istoki i Evolyutsiya Russkoy Srednevekovoy Kontseptsii (XV—XVI 

vv.). İndrik, Moskova, 1998, s. 223-27. Bu metnin orijinal şeklinde Rusçası “храни и внимай 

благочестивый царь тому, что все христианские царства сошлись в одно твое, что два Рима пали, 

а третий стоит, четвертому же не бывать” biçimindedir. 
247  M.V. Filatov, ‘‘Messianstvo i Messianizm v Ruskoy Religioznoy Filasofii Nachola XX. Veke’’, 

İstoriya i Kulturalogiya, Moskova, Lestnoy Vestnik, 2012, s. 11.  
248  D. Kh. Billington, Ikona i Topor: Opyt İstolkovaniya İstorii Russkoy Kul'tury. Tsentr knigi 

Rudomino, 2001, s. 121. 
249  III. İvan’ın Fener Patrikhanesi ile ilişkilerini kesmesinin temel nedeni, Ortodoks Patriği II İzodor’un 

(1456-1462) Osmanlı’ya sığınması ve birlikte hareket etmeleridir. Bkn. D. Kh. Billington. 121 
250  D. Kh. Billington, op.cit., 2001, s. 127-128. 
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ilişkilendirilmiştir. Özetle III. Roma tezinin inşası ve hegemonik sosyal temsil olması 

doğrultusunda, devletin Ortodoks topluluklarının hamiliğini üstlenmesi; onları 

Müslümanlardan ve Batı Kilisesi’nden kurtarma fikri zamanla Moskova’nın bir dış 

politika doktrinine dönüşmüştür. Ortodoks Hıristiyanlar açısından da, zamanında 

Konstantinopolis’e bağlı olmak veya biat etmek ne kadar önemli idiyse, şimdi de benzer 

bağlılığı Çarlık’a dönüşmüş olan Moskova Knezliği’ne göstermek önemli hale gelmiştir. 

Bu durum, onbeş ve on altıncı yüzyıllarda Çar’a biat etmeyen veya bağlılık göstermeyen 

diğer Knezliklere savaş açmanın haklı gerekçesini oluşturmuştur. III. İvan döneminde 

1478 yılında Novgorod, 1485’te Tver, 1490’da bazı doğu Slav Knezlikleri, Litvanya 

Prensliği’nden koparak Moskova Devleti’ne bağlanmış, 1503 yılında ise Batı’ya doğru, 

yani Doğu Avrupa istikametinde daha büyük boyutta arazi Moskova Devleti’nin 

egemenliğine katılmıştır. III. İvan’dan sonra oğlu Vasiliy (1505-1533) döneminde 

Moskova Devleti; 1510'da Pskov’u, 1514’te Smolensk’i ve 1521 yılında Ryazan’ı kendi 

topraklarına katmıştır.251 

III. Roma tezine geri dönersek belirtmek gerekir ki, Mesihçilik fikir akımı bu 

tezde teolojik olarak ele alınmamakta, bu bakış temel alınarak kurgulanan tarihe 

bakılmaktadır. Bu bakışın dış politikadaki yayılmacılığa meşruiyet kazandırmak için 

nasıl uygulandığı ve inşa edildiği irdelenmektedir. Mesihçilik düşüncesinin altında yatan 

temel felsefe “Kurtarıcı” olmaktır. Rus Mesihçiliği, Rus siyasal düşüncesine “kurtarıcı 

olma isteği” fikrinin girmesiyle başlamıştır. Anthony Smith’in milliyetçilik 

çalışmasında, Rus milli kimliğinin kurtarıcılık ve seçilmişlik gibi mitlerle doldurulmuş 

bir hikâyesi olduğuna dair tespiti de bu bakımdan dikkate değerdir.252 Yine tarih 

yazımlarında da yer aldığı üzere, Moskova Devleti’nin sahip olduğu araziyi genişletmesi 

                                                 
251  S. A. Vodovozov, J. C. Dewdney and Others, Russia, Encyclopædia Britannica, Pub: Encyclopædia 

Britannica, inc., Publ: 14, 09, 2009, (Erişim Tarihi, 20,09, 2019.) 

https://www.britannica.com/place/Russia 
252  A. D. Smith, Myths and Memories of the Nation Oxford: Oxford University Press,(Vol. 288). 1999, 

s. 134.  
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yönündeki isteğine farklı gerekçeler öne sürülerek yapılan yorumlarda, III. Roma devlet 

felsefesinin kurtarıcılık fikriyle donatılmış olmasının yayılmacılık açısından bir anlam 

ifade ettiğinin düşünülmesi de mümkündür.253 

Tarih boyunca Mesihçilik adı altında yayılmacı bir dış politika anlayışının 

kurgulanması ve uluslararası ilişkiler nezdinde bu fikir üzerinden ilerleyen gerekçelerin 

sunulması birçok toplulukta görülmüştür. Dahası, Mesihçilik yaklaşımlarını İngiliz, 

Fransız ve Amerikan düşüncesinde de görmek mümkündür.254 Mesela İngilizler XVIII. 

ve XIX. yüzyıllarda “England was God’s elected nation”255 düşüncesine 

inanmışlardır.256 Bu, İngiliz halkının bir sosyal temsili olmuştur. Mesihçilik düşüncesinin 

bir topluma girmesi, halk için seçilmiş olma ya da Tanrı’nın misyonunun taşınması 

anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Mesihçiliğin eski düzenin yerine yenisini getirmek 

yoluyla evrensellik iddiası da bulunmaktadır. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam 

dinlerinde Mesihçilik anlayışı kurtarıcının gelmesiyle ifade edilmekle birlikte, Yahudilik 

dinindeki Mesihçilik anlayışı daha çok seçilmiş halkla ilgili bir tanımı içermektedir. Bu 

seçilmişliğin, Yahudi halkının rahatça yaşayabileceği ve varlığını güvence altına 

alabileceği bir yerin seçilmesiyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir.257 Seçilmiş bir halk 

olma iddiasını taşımak, aynı zamanda bir topluluğu kurtarma misyonuna sahip olunması 

anlamına da gelmektedir. Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık dinleri arasında 

Mesihçilik anlayışına dair temel fark da bu anlamsallıkta yatmaktadır. Hıristiyanlık ve 

İslam dinin de evrensel Mesihçilikten bahsedilmekte, diğeri yalnızca Yahudi milletine 

özgü olan bir kurtarıcılığı ve onlara ait kılınan topraklara yerleşmeyi kastetmektedir. Rus 

                                                 
253  Madariaga de Isabel, op.cit., 2012, s. 19 
254  Peter JS. Duncan, Russian Messianism: Third Rome, Revolution, Communism and after, London, 

Routledge, 2002, s. 10. 
255  Çev. ‘‘İngiltere, Tanrı'nın seçilmiş ülkesidir.” 
256  Peter JS, Duncan, op.cit., 2002, s. 10, bkn.. Bernard S.Capp, op.cit., 1972 ‘‘The Fifth Monarchy Men: 

A Study in Seventeenth-Century English Millenarianism’’, Faber-Faber Press. London, s. 37, 53  
257  Benedictus Spinoza, Tractasus Theologico-Politicus (1663) (Teolojik- Politik İnceleme), Çev. Reya 

Ergün, 4. Baskı, Ankara, Dost Yayınları, 2016, s. 48. 
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entelektüellerinden Nikolay Trubetskoy’a göre de Rusların Mesihçilik anlayışlarından 

bahsederken, burada Yahudilikten farklı olarak evrensel bir misyon taşıyan seçilmiş bir 

millet olma bakış açısının varlığının hüküm sürmekte olduğu görülmektedir. Nitekim 

“Yeni ve Eski Mesihçilik” adlı makalesinde Trubetskoy, Rus düşüncesindeki 

Mesihçiliğin Kireevskiy, Khomyakov ve Aksakov’un da ifade ettikleri gibi, Slav 

topluluğunun seçilmişliğine dair olduğunu savunmaktadır. Ek olarak Trubetskoy, I. Petro 

döneminden önce Moskova Devleti’nin, III. Roma tezini bu felsefenin üstüne inşa 

ettiğini ifade etmektedir.258 Soloyev’in de belirttiği gibi, Ruslar için “Ulus düşüncesinin, 

kendi hakkında ne düşündüğü değil; o ulus hakkında Tanrı’nın ne düşündüğü”259 

önemlidir. Nikolay Trubetskoy ise bu süreci “Rus Mesihçiliği her zaman Rus haçının 

olduğunu bildirir veya kibar şekliyle dinin Ruslaştırılmasıdır.” biçiminde 

tanımlamaktadır.260 Burada, Rus toplumunun Ortodoksluğu daha doğru bir şekilde 

koruyan bir toplum olduğu yorumu yapılmaktadır. Hatta Ruslar Ortodoksluk inancını, 

zaman içerisinde Yunanlardan bile daha iyi koruduklarını düşünmekteydiler. 

Klyuchevski’nin sözleri ile ifade edersek, “Rusya kendisini dünyadaki en doğru inançlı 

toplum olarak görmekte, Tanrı’yı Rus olarak tasavvur etmektedir”261. Rusya’da Rus 

haçının olduğu anlayışı üzerinden kurulan bu teolojik inanç felsefesinin sosyal temsile 

dönüşmesi, Rus devletinin oluşum süreci ve yayılma politikalarının da ideolojik olarak 

desteklenmesi açısından hem komşu Hıristiyan devletlerin hem de kendi halkının 

gözünde önemli bir ideolojiydi. Böylece XV. ile XVII. yüzyıllar arasında 

Mesihçilik/Kurtarıcılık anlayışının, Rus siyasal düşüncesini etkileyen ve bu düşüncenin 

yerellik ve özgünlük düşüncesini millilik adı altında kurgulanmasını ve inşa edilmesini 

sağlayan temel fikir ve sosyal temsil olduğu görülmektedir. Bunu en iyi tespit eden 

                                                 
258  E. N. Trubechkoy, op.cit., 1912, s. 4. 
259  V. Solovyev, Tri Sili. Moskova, IQ Publishing Solutions LLC, 1877, s. 3-4 
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Berdayev, Mesihçiliğin Yahudi milletinden sonra Rus halkına da çok yakıştığını 

savunmakla kalmayıp, bu düşünceden etkilendiğini de açık bir şekilde ifade etmiştir.262 

Mesihçilik söylemi üzerinden kurgulanan dış politika, Rus tarihi içinde kimi 

aşamalardan geçmiştir. Birinci aşama olan III. Vasilii ve IV. İvan (1547-1584 yılları) bu 

doktrinin daha çok jeo-teolojik temelli olduğu gözlemlenebilmektedir. III. Roma 

denildiği zaman, jeopolitik anlamda birinci aşamada Rus/Slav topluluklarının 

birleştikleri, ikinci aşamada ise Doğu Hıristiyanlarının hamisi oldukları istemektedir.263 

Moskova Devleti’nin bu ideolojiye bürünmesi ile “Korkunç” lakaplı IV. İvan 

diğer Slav Knezlikleri üzerindeki egemenliklerinin tesisi açısından bu ideoloji önemli bir 

dış politika doktrini olarak devam ettirilmiştir. 1548 yılında IV. İvan, Rus Ortodosk 

Kilisesi tarafından Çar olarak ilan edilmiştir. “Çar”, Yunanca Sezar tanımının 

Rusçalaştırılmış halidir. IV. İvan, kendisini “Rus Çarı” olarak tanımlayarak Slav 

toplulukları üzerindeki yayılmacı politikalarını devam ettirmek için Rus Ortodosk 

Kilise’si tarafından da destek almıştır.264 III. Roma tezini esas alarak da Rus/Slav 

toprakları üzerindeki egemenliğini ilan etmiştir. IV. İvan döneminde 1552 yılında Kazan, 

1556’da ise Astrahan, Batı Sibirya ve Don bölgesi Moskova Devleti altında 

birleştirilmiştir. Daha sonra Moskova Devleti tarafından İsveç Krallığı’na (1554-56) ve 

Kırım Hanlığı’na (1571-72) savaş ilan edilmiştir. Yine bu dönemde Rus toprakları, 2.8 

milyon kilometrekareden 5,4 milyon kilometrekareye kadar genişlemiştir. Bu gelişmeler 

üzerine Moskova Devleti, 1556 yılında İngiltere, Floransa ve İspanya tarafından 

tanınması konusunda olumlu geri dönüşler almaya başlamıştır.265 Hatta Kutsal Roma 

İmparatoru I. Maximilian, Türkler’e karşı ortak mücadele etme karşılığında Moskova 

                                                 
262  N. Berdayev, op.cit., 2008, s. 3.  
263  D. Kh. Billington, op.cit., 2001, s. 123-124. 
264  F. S. Sosenkov, & K. V. Cherkasov. "Idei Gosudarstvennogo Yedinstva v Period Stanovleniya i 

Ukrepleniya Russkogo Tsentralizovannogo Gosudarstva (Vtoraya Polovina XV-XVI Vek)." 

Pravovaya kultura, 2014, s. 28-29. 
265  G. Ilya, M. Marina, G.Sergey, Novaya İmperskaya İstoriya Severnoy Yevrazii, Chast 2: 

Balansirovaniye İmperskoy Situatsii: XVIII–XX vv. Moskova, Ab Imperio, 2017. s. 263. 
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Çarı’na, onu “Doğu’nun Sezarı” olarak tanıma hususunda söz vermiştir.266 Daha sonra 

Moskova Çarı, karşılık beklenmeksizin bir güç olarak kabul edilmiştir. 1576 yılında II. 

Maximilian’ın IV. İvan’ın Sezar, yani Çar olarak tanındığı görülmektedir.267 1589 yılında 

Moskova’da Kilise, bir Patrikhane tesis ederek, bu Patrikhane’nin Moskova’nın ve bütün 

Rusların olduğunu açıklamıştır.268 

IV. İvan döneminde bu tarz bir dış politika konseptine ve yayılmacı politikalara 

getirilen meşruluk, çok kısa bir süre içerisinde coğrafi büyümeye ve yaptığı savaşın haklı 

gerekçelerini üretmeye yardımcı olmuştur. Tarihsel çalışmalarda, Mesihçilik düşüncesi 

ile “III. Roma olma” iddiasıyla uygulanan dış politikanın, iki yüzyıl boyunca devam 

ettiği görülmektedir.269 XVII. Yüzyıldan başlayarak Rusya’da yaşanan ekonomik 

duraklama ve siyasi anlamda yaşanan iç kargaşalar ile “öteki” olan Avrupa’nın 

egemenlik tanımının değişmesinden dolayı yeni bir dış politika vizyonuna gereksinim 

duyulmuştur. Bu 1598 yılında Rurik Hanedanlığı sona ermiştir. On beş yıl devam eden 

iç kargaşa, Rus devletini zayıflatmıştır. Bu durumdan istifade eden Reçpospoliti 

(Polonya) ve İsveç, Smolensk ve Novgorod gibi bölgeleri kendi topraklarına 

katmışlardır. Durumun vahametini anlayan Rus Boyarları’ndan oluşan dönemin meclisi 

‘‘Zemsky Sabor’’, Rusya’nın yeni hanedan ailesi olarak Romanovlar’ı göreve 

getirmiştir.270 1618 yılında tahta çıkan Mikhail Federovich Romanov, Moskova 

Devleti’nin eski geleneklerini bozmadan, devleti ekonomik anlamda iyileştirmeye ve 

kaybedilmiş toprakları geri almaya çalışmıştır. Romanovlar ilk dönemlerinde, Kilise ile 

                                                 
266  S. Skazkin, Diplomatiya İvana IV. V. Potemkin, İstoriya Diplomatii, Moskova, OGİZ, Tom, 1, 1941. 

s. 200−203.  
267  Ibid., 
268  P. I. Kasatkin, ‘‘Russkaya Pravoslavnaya Tserkov Kak Aktor Sovremennoy Mirovoy Politiki.’’ Vestnik 

MGIMO Universiteta, (6), 2010, s. 142. 
269  Madariaga de Isabel, op.cit., 2012, s. 12-16. 
270  ‘Çarlık Rusyası’ ya da ‘Rus İmparatorluğu’ isimlerinin kullanılması bağlamında, tarih yazımında 

ideolojik bir bakış olduğu görülmektedir. Muhafazakarlar ‘Çarlık’, seküler kesim ise ‘İmparatorluk’ 

ifadesini kullanmaktadır. Bu sebeple, tez boyunca Çarlık Rusyası ya da Rus İmparatorluğu tanımları 

kullanılmayacak, yalnızca Rusya sözcüğü kullanılacaktır.  
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Zemsky Sabor arasında bir denge tutturarak saltanatlarının devamlılığını sağlamaya 

çalışmışlardır.271 

Rusya’da Romanovlar’ın tahta çıkması ve yine bu süre zarfında Avrupa’da 

yaşanan Otuz Yıl Savaşları’nın sona ermesi, yeni bir dönemin başladığının habercisi 

olmuştur. Bu doğrultuda Kutsal Roma İmparatorluğu karşısında Doğu Roma’yı temsil 

ettiğini savunan Moskova merkezli devletin de kendisini sorgulaması gerekmiştir. Çünkü 

artık Rusya (ben) ve Kutsal Roma İmparatorluğu (öteki) arasında kurgulanan ilişki 

sorgulanmaya başlanmış ve Ruslar, kendine özgü yapısıyla Katolik Avrupa’da karşılık 

bulamamıştır. Bununla birlikte Romanovlar döneminde ülkede ekonomik olarak 

toparlanma adımları atılmış olsa da, Avrupa’daki savaşlardan ötürü ticari ilişkiler ciddi 

şekilde gerilemiştir. Ağır ekonomik şartlar ve Avrupa’da değişen devletlerarası sistem, 

kısa zamanda Rusya’ya da etkisini göstermiştir. 1648 Westphalia Barışı, dinler 

arasındaki mücadeleye ve Avrupa ülkeleri arasında yapılan savaşlara son verirken, dini 

gerekçeler üzerinden inşa edilen müdahaleci ve yayılmacı dış politikayı da sonlandırmak 

istemiştir. Yeni uluslararası sistem, Avrupa’da yürütülen dış politika üzerinde neredeyse 

tam anlamıyla seküler bir dönemin başlamasına yol açmıştır. Artık devletler, kendi 

dinlerine sahip olabilecekler ve ulusal çıkarları üzerinden politikalar 

uygulayabileceklerdir.272 Treasure’nin ifade ettiği gibi, bu dönemde dini konularda ve 

devletlerarası mücadele konularında insanların zihninde ciddi bir değişikliğin olduğu 

görülmüştür. ‘‘Westphalia, 1650’li yıllarda yeni bir düzenin mümkün olduğuna dair 

insanların zihninde yer alan düşünceyi temsil ediyordu. Başka bir ifadeyle, din 

meselelerinin yalnızca güç kullanımı yoluyla çözülemeyeceğini kabul etme eğilimini 

ifade etmekteydi.’’273 Zihinlerde başlayan devrim, artık monarşi sistemlerinin Kilise 

                                                 
271  V. I. Tsyganov, & Y. Y. Mezina, op.cit., 2012, s. 247. 
272  D. McKay & H.M. Scott, Büyük Devletlerin Yükselişi 1648-1815, (Çev. Eşref Bengi Özbilen), 

İstanbul, Dergah Yayınları, 2011, s. 19.  
273  T. Geoffrey, The Making of Modern Europe, 1648–1780, Routledge, London, 2003, s. 176.  
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tarafından onaylanmasına gerek görülmediği anlamına geliyordu. Dönemin uluslararası 

hukuk düşünürlerinden Gentili ve Grotius’un fikirleri göz önüne alındığında da egemen 

devletin kendinden başka herhangi bir otoriteye tabi olmaması gerektiğini savunan 

tezlerin geliştirildiği görülmektedir. 1625 yılında Grotius, “De jure belli et pacis” 

yapıtında, “insanlığın vicdan ve akıl rezervlerinden kaynaklanan ve hanedanlık ile 

ulusun çıkarlarının üzerinde duran temel bir doğa yasasının varlığını” varsaymıştır.274 

Diğer bir önemli düşünür olan Alman uluslararası hukukçu Samuel von Pufendorf - ki 

daha sonra bahsedileceği gibi, Rusya’da I. Petro’yu derinden etkilemiş ve I. Petro onun 

kitabını çevirttirip bütün yöneticilerin okumasını emretmiştir - uluslararası sistemi, 

“yekvücut olarak görünecek şekilde birbiriyle münasebetli, fakat kendi 

hükümranlıklarını muhafaza eden birçok devlet” olarak tanımlamıştır.275 Nitekim bu 

devletlerin var olabilmeleri için ulusal çıkarlarını yeniden tanımlamaları gerekmiştir. 

Kutsal Roma’yla birlikte:  “Birlik Kavramının çöküşüyle, Avrupa’da ortaya çıkan yeni 

devletler dinsel sapkınlıklarını haklı çıkarmak ve aralarındaki ilişkileri düzenlemek için 

bazı prensiplere gereksinim duydular. Aradıklarını da ‘‘raison d’etat’’ ve “güç dengesi” 

kavramlarını kullanmakta buldular”.276 Dolayısıyla Avrupa’da kurulan yeni Westphalia 

Sistemi, devletlerin siyasi geleceklerini belirleme konusunda hiçbir alternatif gücü ya da 

herhangi bir üst egemen gücü tanımama kararlılığını vurgulamıştır. Bu devletler, dini 

tercihler de dâhil olmak üzere, tamamen eşit şartlarda olduklarını ifade eden bir 

uluslararası sistemin kurulmasını tercih etmişlerdir.277 Büyük güçler, evrensellik veya 

yeni Roma olma iddialarından vazgeçmişlerdir. Birlikte var olma düşüncesinden 

hareketle de Kutsal Roma merkezli meşruiyet düşüncesi sorgulanmıştır. Avrupa 

                                                 
274  Ibid., s. 193. 
275  D. McKay & H.M. Scott, op.cit., 2011, s. 13. 
276  H. Kissinger, Diplomasi, Türkiye İş Bankası Yayınları, 7. Baskı, Çev. İbrahim H. Kurt, İstanbul. 2007, 

s. 50. 
277  Ö. Kaygusuz, ‘‘Egemenlik ve Vetfalyan Düzen’’, Editör: Evren Balta, KÜRESEL SİYASETE 

GİRİŞ: Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler. İstanbul, İletişim Yayınları, 2014, s. 
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devletlerinin getirdiği bu yeni uluslararası sistem, sahip olduğu etkiyi zamanla Asya’da 

Osmanlı ve Rusya üzerinde de hissettirecek; fakat bu iki imparatorluğun yeni sisteme 

eklemlenmeleri uzun zaman alacaktır. Avrupa’dan farklı olarak, Rusya kendi içinde 

Protestan-Katolik ayrışmasını yaşamamaktadır. Rusya’nın büyük bir kısmı Ortodoks 

Hıristiyanlardan, geriye kalan kısmı ise Tatar, Moğol ve Müslümanlardan oluşmaktadır. 

Buna rağmen “öteki” gördüğü Avrupa’da, monarşilerin dış politika gerekçelerinin 

değişmiş olması ve dinin arka plana itilmesi yoluyla tamamen hanedanlıkların çıkarlarını 

güden bir politikanın benimsenmesi, aşamalı bir şekilde Rusya’yı da etkileyecektir. 

 

B. BATILILAŞMA 

Rusya’da Batılılaşmaya veya Avrupa kültürünün etkisinin hissedilmesine 

odaklanan tarihsel çalışmalara bakıldığı zaman, bu gelişmelerin başlangıcının XVIII. 

yüzyılın başlarına kadar uzandığı iddiası genel bir kabul görmektedir. Fakat Rusya’da 

Batılılaşmaya dönük reformların I. Petro öncesinde Çar Mikhail Aleksevich (1645-1676) 

dönemi ile başlandığına ilişkin bulgulara da rastlanmaktadır.278 

Riasanovsky, Rusya’da Batıcılığın etkisine dair çalışmaların ilk olarak XVII. 

yüzyılda, Latin ve Yunan etkisinin din üzerinde görülmesiyle başladığını 

vurgulamaktadır.279 Aynı şekilde Klyuchevskiy de bu meseleye değinirken çok ilginç 

bazı detaylara dikkat çekmektedir. Klyuchevskiy, Rusya’da Batıcılık etkisi üzerine 

yapılan çalışmaların 1656-1665 yılları arasında Rus Kilisesi’nde yaşanan parçalanmalar 

sonrasında başlayan dini reformların bir sonucu olarak ortaya çıktığını belirtmektedir.280 

Dolayısıyla Rusya’nın Batı’ya açılma sürecini daha detaylı incelemek amacıyla, 

                                                 
278  S. A. Nefedov, ‘‘Pervyye Shagi na Puti Modernizatsii Rossii: Reformy Serediny XVII Veka.’’ Voprosy 

istorii, 4(22) 2004 s. 33-34.  
279  N. V. Riasanovsky, Russian Identities: a Historical Survey, Oxford (UK) & New York (US), Oxford 

University Press. 2005, s. 19-24.  
280  V. O. Klyucevskiy, II. Tom, op.cit., 1995, s. 357. 
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Moskova Devleti’nin merkezileşmesi ve Rus Kilisesi’nin kurulmasını izleyen süreçlere 

bir kez daha kısaca değinerek, reformlara giden sürecin nedenlerini ortaya çıkarmak 

gerekecektir. 

Moskova Devleti’nin merkezileşme süreci ile Rus Ortodoks Kilisesi’nin 

bağımsızlığını kazanması, yirmi yıl kadar farkla neredeyse aynı döneme denk 

gelmektedir. Esasen, Rus Ortodoks Kilisesi’nin evrenselleştirilerek Doğu Hıristiyan 

toplumlarının dini merkezi olması hedeflenmiştir. Daha önceki bölümlerde bahsedildiği 

üzere Ruslar’ın, III. Roma tezi doğrultusunda Rus Ortodoks Kilisesi’nin kendi saflığını 

koruyan tek mezhep/din olduğuna dair bir takım ön kabulleri vardır. Aynı zamanda 

Moskova Devleti ve Rus Kilisesi, kendilerine bir Mesihçilik, Kurtarıcılık ve seçilmiş 

olma misyonunu da yüklemişlerdir.281 Bahsettiğimiz bu sosyal temsillerin Moskova 

Devleti’nin resmi ideolojisine dönüştürülmesi ile birlikte, Rus Ortodoks 

Hıristiyanlığı’nın özgün yorumunun da bu dönemde ortaya çıktığı görülmektedir. 

Klyuchevskiy’nin de ifade ettiği gibi, Kilise zamanla bazı ritüellerini kendi kültürel 

kodlarıyla uyumlulaştırmaya çalışmıştır. Rusya’da Devlet ve Kilise, bu şekilde 

birbirlerini tamamlamamış ve ortak bir ideoloji çerçevesinde hareket etmiştir. Nitekim 

XVII. yüzyıla kadar Rusların, bu özgün kimlikle Avrupa’da bir karşılık bulma ve 

Doğu’nun Roma’sı olma iddiaları varlığını korumuştur. Bununla birlikte Avrupa’da 

ortaya çıkan Westphalia uluslararası sistemi ile öteki algısı değişmiş, ulusal çıkarlar 

sekülerleşmiştir. Avrupa devletlerinin teknik ve askeri gelişimlerini sağlaması ve bu 

kıtada kültürel aydınlanmanın başlaması ile Rusya, Batı açısından arkaik bir devlet 

olarak görülmeye başlanmıştır. Moskova, bu durum karşısında hızlı değişiklikler yapmak 

ve askeri-teknolojik gelişimi yakalamak gibi zorunlu hedefler koymuştur.282 Ancak 

Rusya’da bu sürecin ilk adımları Çar Aleksey tarafından atılmadan önce, devletin 

                                                 
281  C. A. Zenkovskiy, op.cit., 2009, s. 56-59. 
282  S. V. Lurye, ‘‘Ot Drevnego Rima do Rossii: Preyemstvennost İmperskoy Traditsii,’’ 
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ideolojik kanadı olan Kilise’nin ciddi reformlardan geçirilmesi ve eskimiş III. Romacılık 

tezlerinin çürütülmesi gerekmiştir. Kluçevski’nin, ilk adımın Kilise ile başlaması 

gerektiği düşüncesi önemli bir tarihsel tespit olmuştur.283 Mordov (Fin-Uğur kökenli 

etnik grup)284 kökenli Başpatrik Nikon’un Rus kilise hiyerarşisinden sıyrılarak kısa 

zamanda kariyer basamaklarını tırmanması, görevinin önemli kısmını Büyük Novgorod 

kentinde yapmış olması, aynı zamanda Çar Aleksey ile de yakın ilişkilerinin bulunması 

ve onunla ortak fikirleri paylaşmasından dolayı 1652 yılında Moskova Patrikhanesi’nin 

başına geçer geçmez kilise reformlarını başlattığı görülmektedir.285 Bunun yanı sıra, yine 

Klyuchevsky’nin de vurguladığı üzere bu dönemin ilgi çeken diğer meseleleri Rus 

Ortodoksluğu’nun Fener Ortodoks Kilisesi’nce çok ciddi bir şekilde eleştirilmesi ve Rus 

Kilisesi’nin ritüellere ve ideolojiye yenilikler getirerek dini yanlış yorumladığına dair 

yargıların gelişmesidir.286 Yunanlılar, Bizans döneminde Moskova’ya kaptırdıkları 

liderliklerini geri almak amacıyla Ortodoks dünyasında büyük bir Rus karşıtı propaganda 

başlatmışlardır. 1652–1666 yılları arasında Patrik Nikon, eksiklikleri kapatabilmek 

amacıyla Kilise arşivlerinde çalışmalar yaparak Yunanca metinler üzerinde incelemeler 

yapmıştır.287 Ortodoks ritüeller üzerinde reformlar yapılması, kısa bir zaman zarfında  

ruhban sınıfı ve halk arasında tepkiyle karşılanmıştır. Nikon bu reformları, baskı 

uygulayarak ve itiraz edenleri cezalandırarak gerçekleştirebilmiştir.288 Riasanovsky’nin 

de aktardığı gibi “… Saldırgan davranışıyla Nikon eski müttefiklerini aforoz etti, hapse 

                                                 
283  V. O. Klyucevsky, 1995, II. Tom, s. 355-357. 
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attı ve sürgüne gönderdi”.289 “Hatta 1672 ile 1691 arasında bilinen otuz yedi komünal 

yangında 20.000’den fazla muhalifin canlı canlı yakıldığı tahmin ediliyor”.290  Bununla 

birlikte Kilise reformları meselesine, “ritüellere karşı basit bir başkaldırı” olarak 

bakılmaması gerekmektedir.291 Bugün ritüeller ne kadar basit görünse de o dönemde 

ritüeller, bir inancın özgünlüğünü ve ideolojik bakışını ifade etmekteydi. Dolayısıyla 

ritüellere dokunulduğunda, inancın temel ideolojik bakışının da değiştirildiği 

düşünülmekteydi. Diğer bir deyişle bu dönemde itiraz edenlerin çoğu aslında bu ritüeller 

yüzünden Rus Kilisesi’nin özgünlüğünün elden gideceğini düşünmekteydi. Keza böyle 

bir özgünlük, Moskova Knezliği’ne teolojik ve ideolojik Mesihçi yayılmacılığı 

sağlamaktaydı.292 Daha önce de bahsettiğimiz üzere Rus Ortodoks Kilisesi, kendisini 

seçilmiş olan ve Kurtarıcılık görevini yerine getiren bir halkın temsilcisi olarak 

görmekteydi. Riasanovsky’nin de ifadelerinde yer aldığı gibi, “Doğu Ortodoks 

egemenliğine liderlik etme fikri, 1666 yılı Nikon’un düşüşüyle (15 yıl sürgünde 

bulundu293) birlikte son buldu ve Rusya, artık eski geleneksel dinini ve bununla birlikte 

kilisesini reddetmişti”.294  Dolayısıyla Rus zihinsel dünyasında (veya paradigmasında) 

bu durum, özgünlüğün ritüellere dokunarak kaybedilişi anlamına gelmiştir. Patrik Nikon, 

Fener Ortodoks Ekümenik Kilisesi’nin bir parçası olmak, Rus Kilisesi’nin ayrıcalıklı 

olduğu fikrini değiştirmek ve teolojik imparatorluk iddiasında bulunmayan bir Rus milli 

kilisesi inşa etmek isteğindeydi. Bu şekilde Rusya, Ortodoksluk üzerinden kimliksel ve 

ideolojik bir dönüşüm yaşamaktaydı. Bu reformların sonucunda ortaya çıkan muhalif 

grup, Kilise’den ayrılmış ve kendilerini “eski ayinciler” olarak tanımlamıştır.295 Fakat 
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Moskova Kilisesi’nin başlattığı reform, nihayetinde başarıya ulaşarak muhalif grubu 

ötekileştirebilmiştir. Devletin temel ideolojik direği olan Kilise ve ulusal kimlik, bu 

değişimi zaman içinde içselleştirmiş ve buna uygun olarak dönüşebilmiştir. Ama bu, 

geleneksel kimliğin bir daha rövanş alarak geri dönmeyeceği anlamına gelmemektedir. 

Kilise reformu Aleksey tarafından önemsenmiştir, hatta reformun 

gerçekleştirilmesi amacıyla Patrik Nikon’u sürecin başından beri desteklemiştir. Çar’ın 

bu reformu desteklemesinin temel nedeni, eski Rus siyasal ve teolojik düşüncesinin kendi 

içine kapanması ve arkaikleşmesiyle dışarıdan gelen tüm yeniliklerin şeytan işi olarak 

görülmesidir. Bunun sonucu olarak Rusya, teknolojik anlamda gerilemektedir ve 

yabancılarla kurulan ticari ilişkilere engel olunmaktadır. Siyasal ve teolojik düşüncede 

başlatılan bu reformun, toplumu yabancı yatırımlara hazırlaması, teknoloji ve eğitim 

anlamlarında açılıma yardımcı olması beklenmekteydi. Keza dinsel reformun ardından 

çok ciddi eğitim reformları da başlatılmıştır.296 

Ortodoks Kilisesi’nde başlatılan reformlar, bir anlamda Rus toplumunun ve 

yöneticilerinin Batı’ya açılması, yeniliklerin alınması bağlamında meşruluk kazanması 

anlamlarına gelmekteydi. Dönemin Çarı Aleksey Romanov’un eğitim, askeri ve 

teknolojik alanlardaki reformları devam ettirme niyeti bulunmaktaydı.297 Ayrıca bu 

dönemde Avrupa’da var olan Katolik ve Protestan kültürünün, yönetici kadro içinde 

ciddi destekçileri vardı. Çar’ın danışmanlarından biri olan Afanasi Ordin Naşçokin, 

Protestan taraftarlığı yapmaktaydı. Çar, Naşçokin’i 1665-1667 yılları arasında 

Voyvodalığını yaptığı Pskov’dan getirmiş ve danışmanı yapmıştır.298 Afanasi Ordin 

Naşçokin de Çar Aleksey’e dini reformların gerçekleştirilmesi konusunda desteklerini 

sunmuştur. Fakat burada vurgulanması gereken nokta, Naşçokin’in memleketidir. 

                                                 
296  A. A. Streltsov, Istoriko-Kulturnyy Protsess Stanovleniya Gimnazicheskogo Obrazovaniya: dis. 

kand. ped. nauk: Streltsov A.A. Rostov Donu, 2005, s. 30–53. 
297  S. A. Nefedov, op.cit., 2004, s. 30-36. 
298  G. Hosking, op.cit., 2015, s. 252. 
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Naşçokin, Pskov kökenlidir ve bu bölge de Büyük Novgorod Knezliği’nin bir vilayeti 

olmuştur. Zamanla ortak Atina demokrasi modeli üzerinden kültürel paylaşım yapan bir 

bölge haline gelmiştir. Büyük Novgorod Cumhuriyeti’nden ayrılmış ve benzer şekilde 

yönetilerek ayrı bir Cumhuriyet olmuştur. Bu geleneği taşıyan Ordin Naşçokin’in politik 

ve iktisadi düşüncesine bakıldığı zaman, bölgesinin geleneksel kimliğinin Naşçokin’in 

üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. Riasanovski’nin de kaydettiği gibi, Ordin’in devlet 

yönetim şekline ve dinle siyaset arasında sağladığı ilişkiye bakıldığı zaman, onun Neo-

Stoacı olduğu sezilmektedir.299 Aynı zamanda 1667’de hazırladığı ticaret kanunlarından 

ve sahip olduğu iktisadi düşünceler bakımından da merkantilist olduğu 

anlaşılmaktadır.300 

Çalışmada Rusya’nın tarihsel kimliğine dikkat çekildiği için, esasında bu 

reformcuların Büyük Novgorod bölgesinden olduğu görülmektedir. Şöyle ki Çar Aleksey 

de bu dönemde kendi çevresinden, Batı Rusya bölgesinden gelen kişileri uzman ve 

danışman olarak istihdam etmiştir.301 Ayrıca bütün reformlarında, bu bölgeden ve 

Kiev’den gelen uzmanların ağırlıkları hissedilmektedir.302 Bu şekilde Çar Aleksey’in 

başlattığı reformların ilki eğitim alanında gerçekleştirilmiş, Mogila’nın303 Kiev’deki 

kurumuna benzer şekilde, bir Ortodoks Koleji kurulmuştur.304 Çar’ın en yakın 

danışmanlarından Fyodor Rtişçev’in eğitim konusuna daha çok odaklandığı ve yakın 

                                                 
299  Yeni Stoacılık, mutlak monarşilerin düzenine uyma bağlamında Orta Çağ Avrupası’nda yeniden 

kurgulanmış bir fikirdir. Temelini Yunan felsefesi Stoacılığı’ndan almaktadır. Stoa felsefesinin ana 

ilkesi, doğa yasalarına boyun eğmek ve evrensel düzene uymaktır. Daha detaylı bilgi için bkz. M. 

B.Özdemir, & F. Durgun, ‘‘Antikitenin Öğrettikleri: Yeni Çağ Avrupa Düşüncesinde Yeni Stoacılık.’’ 

İnsan & Toplum Dergisi, 1(1), 2012, s. 25-44.  
300   G. Hosking, op.cit., 2015, s. 252. (Merkantilist ekonomi anlayışı, Avrupa’da feodalizmin çöküp 

yerine mutlakiyetçi devletlerin kurulduğu ve ticaret kapitalizminin gelişmeye başladığı bir dönemde 

ortaya çıkmıştır. Bkz. Tarih Bilgi https://tarihibilgi.org/merkantilizm-nedir/) 
301  I. M. Katayev, Tsar Aleksey Mikhaylovich i Yego Vremya, Tipografí O. L. Somovoi, B, Nikntskoya, 

d. d -Norman Moskova, 1901, s. 31-32. 
302  G. Hosking, op.cit., 2015, s. 248. 
303  1632 – 1817 yıllarında Kiev’de eğitim kurumudur. Dini eğitimle beraber felsefe de öğretilmektedir. 

Bkn. V. Y. Fedotov, ‘‘Kiyevo-Mogilyanskaya Akademiya Posle Petra Mogily.’’ Vestnik 

Kostromskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 2(22). 2016, s. 25-26. 
304  A. A. Streltsov, op.cit., 2005, s. 30–53.  
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çevresinden Simon Polotski ile birlikte Kiev’den uzmanlar getirterek Moskova’da 

“Özgür Bilimler” eğitimi temelinin atılmasını istediği bilinmektedir.305 

Aleksey’in başlattığı reformlar sadece bu gelişmeyle sınırlı değildir. Daha ileri 

gidilerek 1685 senesinde Çar Fyodor’un varisi olan I. Petro döneminde, Polotski’nin 

Zaykonosposski Manastırı örneğinden hareketle Silvestr Medvedev Slav/Grek ve Latin 

Akademisi açılmıştır.306 Bu manastırda fizik, matematik ve şiir gibi dersler verilmekte, 

yeni bir gençlik yetiştirilmekteydi. Bu akademinin kurulması, Batı ile yakınlaşma 

anlamında çok önemli bir gelişme olarak görülebilir. Çünkü bu dönemde Yunan-Rus 

yakınlaşması söz konusudur. Zira Rus Kilisesi’nde yapılan reformlar sırasında, bu 

Kilise’nin ayrıcalık ve Mesihçilik tanımlarından imtina etmesiyle, uzun zamandır 

birbirlerinden ayrı olan Moskova ve Kiev Kiliseleri’nin de birleştiği görülmektedir. Bu 

şekilde 1654 yılından Kiev Ortodoks Kilisesi, neredeyse iki yüz yıl sonra Moskova 

Patrikhanesi’ne bağlanmıştır.307 Bunda Yunan ve Rus Ortodoksluğu arasında yaşanan 

yakınlaşmanın da etkisi olmuştur. Zira Kiev Kilisesi, o dönemde Fener Patrikhanesi’ne 

bağlıdır.308 Rus Ortodoks Kilisesi’nin egemenliği, Kiev Kilisesi’nin verilmesi 

karşılığında Yunanların evrensel ekümenikliğini tanıyarak Ortodoksların tekrar bir araya 

gelmesiyle söz konusu olmuştur. Fener ve Rus Kiliseleri arasında yapılacak işbirliği, 

jeopolitik olarak Rusya için Kilise’nin kendi coğrafyasıyla bütünleşmesi, merkezileşme 

ve Katolik Polonya’nın Ukrayna üzerindeki etkisinin kırılması bakımlarından önemli 

olmuştur. Rusya, Batı ile içiçe olmak ve aynı zamanda kendi jeopolitik güvenliğini 

sağlamak açılarından Ukrayna coğrafyasının Ruslaştırılmasını önemli görmüştür.309 

Bu dönemde Rusya’da eğitim reformlarıyla birlikte idari reformların da 

başlatılması konusunda bir kararlılık olduğu görülmektedir. 1682 yılında, akrabalık 

                                                 
305  G. Hosking, op.cit., 2015, s. 248. 
306  Ibid, s. 249. 
307  Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi: Nikon, Patriarkh Moskovskiy i Vseya Rusi (Minin Nikita Minich) 

http://www.patriarchia.ru/db/text/561484.html  
308  G. Hosking, op.cit., 2015, s. 250. 
309  N. O. Krygina, Istoricheskiye Korni Protivorechiy Mezhdu Rossiyey İ Ukrainoy, Universalnaya 

Desyatichnaya Klassifikatsiya. Kuzbasskiy Gosudarstvennyy Tekhnicheskiy Universitet, 2014, s. 2-3. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/561484.html
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bağlarına dayanarak resmi devlet makamlarının dağıtılması anlamına gelen 

“mestnicestvo” idari sistemine son verilmiştir.310 Bu sistemin bir daha geri dönememesi 

için arşiv belgeleri yakılmıştır. Dolayısıyla ilerleyen yıllarda, eski düzene geri dönüş 

yapılmaması için sistemin bütün yasal belgeleri ortadan kaldırılmış ve bu reformların 

toplum nazarında meşrulaştırılması için ilk defa ‘kamu yararı/genel fayda’ (obsche 

dobrı) söylemi kullanılmıştır.311 Özetle arkaik kalan geleneksel yöntemlerle yönetilen 

Rusya için bu söylem dönemin şartları dikkate alındığında devrimsel bir nitelik 

taşımaktadır. Devlet ciddi bir paradigma değişimi gerçekleştirmiştir. Bu şekilde ilk kez 

pietist ve Neo-Stoacı “kamu yararı” ifadesi resmi belgelere geçmiştir.312  Batılaşma 

süreci I. Petro’nun baskıcı şekilde saray elitinden başlayarak halka doğru reformları ile 

devam etmiştir. Bu şekilde Rusya yönetim felsefesi ve devlet ideolojisinin değiştiğini 

Roma İmparatorluğunu bir örnek olarak ele aldığını vurgulamak mümkündür. Keza I. 

Petro reformları, Rusya’yı Avrupa’ya uygun bir şekilde imparatorluğa çevirmek hayali 

olduğunu söylersek yanılmamış olunur. 

 

1. YUKARIDAN DEVRİM  313 

I. Petro (1689-1725) iktidarı, Rus tarihinde en çok kırılmanın ve dönüşümün 

yaşandığı bir döneme tekabül eder. Ayrıca bu dönemde, Rusya’nın Moskova 

Devleti’nden bir Avrupa imparatorluğuna doğru dönüşüm yaşadığı, dünya siyaset 

sahnesinde önemli bir aktöre ve güce dönüştüğü görülmektedir. Rus Devleti’nin bu 

                                                 
310  1682'de Çar Fedor Alekseevich, eski “Mestnichestvo” yerel sistemini kaldırmıştır. Yerelliğin 

kaldırılması, bundan böyle bir kimsenin kanunen değil, somut işler ve haklar için askeri veya medeni 

bir konumda olabileceği anlamına geliyordu. 

https://spravochnick.ru/istoriya_rossii/rossiyskaya_imperiya/reformy_carya_fedora_alekseevicha/.  
311  Harun S. Yılmaz, Rusya'da Devlet Merkezli Sistem ve Bürokrasi, İstanbul, Versus Kitap Yayınları, 

2006, s. 174.  
312  G. Hosking, op.cit., 2015, s. 250. 
313  Yukarıdan Devrim Devleti yöneten seçkinlerin iradesiyle gerçekleştirilen kültürel, burokratik ve askeri 

değişimdir. Bu tanımla ilgili daha detaylı bkn. E. Kamenka, The concept of a political revolution, US, 

Routledge, 2017, s. 122-135. Rusya’da Petro döneminde Yukarında Devrimle ilgili Daha detaylı bkn. 

S. Y. Alekseyevich ‘‘Revolyutsiya Sverkhu: Kontseptsiya Preobrazovaniy Petra Velikogo v Trudakh 

S. M. Solovyeva’’, Vestnik RUDN, Istoriya Rossii, (4), 2005, s. 38-43.  
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dönüşümünden dolayı I. Petro’nun tarihteki rolü, muhafazakârlar tarafından 

‘‘Antichrist’’ (Deccal) olarak nitelenmiştir. Kimilerine göreyse I. Petro, Avrupa tarzı 

modern bir imparatorluğun kurucusu olmuştur. I. Petro hakkındaki bu ikili yorumlar 

günümüzde de devam etmekte ve özgün Rus ruhunu öldürdüğü gerekçesiyle kimilerince 

suçlanmaktadır.314 I. Petro Rusya’da kültürel bir dönüşümü gerçekleştirmiş ve 

kendisinden sonrası için yeni bir devlet bırakmıştır. Dahası, Rus bürokrasisini 

modernleştirmiş, bakanlıklar ve üniversiteler kurmuştur. Rusya’da aydınlanmanın 

yaşanması için gereken en önemli temelleri atmıştır. Gerici olarak gördüğü III. Romacılık 

tezi yerine, Avrupa devletleri benzeri bir imparatorluk kurmuştur. Daha önce de 

değinildiği gibi, Doğu ve Batı Roma ayrımı ile Ortodoksluk üzerinden inşa edilen 

Mesihçilik misyonu Avrupa’da bir karşılık bulamamıştır. 1648 yılı Westphalia 

Antlaşması ile yeni bir düzen kurulmuş, devlet çıkarlarının önceliği söz konusu olmuştur. 

Eşit güçlere sahip Avrupa devletleri birbirleriyle sürekli çatışarak bir ‘‘Güç Dengesi’’ 

oluşturmaya çalışmışlardır.315 Böylece Mesihçilik, devlet ideolojisiyle tanımlanan bir 

paradigmayı ve dünyayı “karanlıktan aydınlığa çıkarma” misyonu yerine, ‘hiçlikten var 

olmaya’ şeklindeki bir misyona doğru taşımıştır.316 

Rusya’da başlanan reformaların reformların nedeni, uzun zamandır Avrupa’da 

yaşanan teknolojik gelişmelerin fark edilmesi, eğitimin ve askeri güçlenmenin bunun 

üzerinde mümkün olduğunun anlaşılmasıyla ilintilidir. Ruslar Avrupa devletleri ile 

kendilerini mukayese ettiklerinde ne denli geride kaldıklarını ve nasıl arkaik bir devlet 

olduklarını görmekteydiler. Avrupa ve Rusya’daki durumun farkını anlayan I. Petro, 

‘‘Akıl Çağı’’ denen bir tarihsel dönemin Avrupa’daki yansımalarını gördüğünden, 

                                                 
314  P. S. Fedorovich, Petr Velikiy. Lichnost i Deyatelnost, Moskova, Multimediynoye İzdatelstvo 

Strelbitskogo, 2016, s. 8.  
315  Ibid., s. 256. 
316  Ibid., s. 282, Bkn. I. M. Lotman ve B.A Uspenskii, ‘‘Echoes of the Notion ‘Moscow Third Rome’ in 

Peter Great’s İdeology,” Lotman ve Uspenskii, The Semiotics of Russian Culture, ed. Ahha Sukhman, 

Michigan Slavic Contributions, no. 11 (Ann Arbor: Department of Slavic Studies, Univeristy of 

Michigan), 1984, s. 53-67.  
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aydınlanmanın ancak despotizm yoluyla gerçekleştirilebileceğine inanıyordu.317 I. Petro, 

devlet içinde otokrasi ve hükümdar ile tebaası arasındaki ilişki şekline baktığı zaman 

Rusya’daki sistemi arkaik görmekte ve Avrupa’dan ödünç alınması gereken siyasi bir 

rejim olduğunu düşünmekteydi. Rusya için de en iyi örneğin İsveç olduğunu düşünmesi 

söz konusu olmaktadır. Riasanovsky’nin vurguladığına göre, Korkunç İvan’dan farklı 

olarak kanunlara saygı duyması I. Petro, geleneksel Doğu monarşilerindeki “Şah 

kanundur” anlayışı yerine “kanun Şahtır” tercihini yapmıştır. 

I. Petro’nun tahtta olduğu ve güçlendiği dönem, Avrupa uluslararası sisteminde 

de çok ciddi sistemsel dönüşümlerin yaşandığı bir dönemdir. Artık devletler kendilerini, 

“Christianitas” veya “Respublica Christiana” gibi bu dönemde kullanılan terimlerle 

tanımlamaktaydılar. 1713 Utrecht Anlaşması, Respublica Christiana’ya atıfta bulunulan 

son devletlerarası anlaşma oldu”.318 Dolayısıyla Avrupa devletleri XVIII. yüzyılın 

başlarından itibaren kendilerini Hıristiyanlık dini ve mezhepleri üzerinden tanımlamayı 

bırakmışlardır. Avrupa devletler sistemi, laik ve seküler tanım ve rejimler üzerinden 

işlemeye başlamıştır. Bu dönemde Rusya’nın da Avrupa’nın bir parçası olması ve 

ötekileştirilmemesi için kendi kimliğinde yaptığı değişiklikleri kararlı bir şekilde devam 

ettirebilmesi gerekmiştir.319 1711 yılında I. Petro, Osmanlı’ya karşı sefere çıktığı sırada 

devlet sisteminde çok ciddi değişikliklere neden olabilecek kararlar almıştır. Senato’nun 

kurulması konusunda aldığı kararla, Rusya’da yönetim şeklini değiştirmiştir. Senato adli, 

mali ve idari ilişkileri düzenlemekle yetkili en üst düzey kurum haline getirilmiştir. I. 

Petro’nun bu kurumları kurmaktaki esas niyeti, Çar’ın sefere çıktığı zaman ülkede asker 

veya saray darbe olmasının önünü alabilecek bürokratik refleks geliştirmesidir. Fakat 

zamanla bu kurum, Çar’ın ülkede bulunduğu dönemde de işlevselliğini sürdürebilmek 

                                                 
317  V. S. Parsamov, & T. A. Shanskaya. ‘‘Vlast i Prosveshcheniye v Rossii XVIII - Nachala XIX vv.’’, 

Logos, 4–5 (39) 2003, s. 244-246.  
318  H. S. Yılmaz, op.cit., 2006, s. 187. 
319  Ibid., s.187. 
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amacıyla faaliyetini devam ettirmiştir. 1712 yılında Senato üyelerinin sayısı on 

olmuştur.320 Senato, kalıcı bir organ haline getirilirken özel bir üst görevli de Çar ile 

Senato arasındaki ilişkiyi tesis etmek amacıyla “ober procurator” (baş temsilci) olarak 

atanmıştır. I. Petro’nun Senato’daki süreçleri yakından takip etmesi için baş temsilci 

adeta Çar’ın gözü kulağı haline gelmiştir.321 Senato’dan çıkan kararların Çar’a gelmeden 

önce ‘‘ober procurator’’ tarafından onaylanması gerekmiştir. 322 I. Petro, yeni kurumlar 

kurmuş, bunların kendi kontrolünden çıkmaması için bu kurumları sıkı bir şekilde 

denetlemeyi tercih etmiştir. Aynı şekilde aydın despotluk konusuna olan olumlu bakışı 

da, reformların sıkıyönetim altında yapılmasını kendi ülkesinin kültürel durumuna daha 

uygun gördüğünü göstermektedir. Hukukun üstünlüğüne ne kadar önem verse de bu 

sürecin imparatorun kontrolü altında yaşanmasını doğru bulmuştur.323 

Tarihçi Riasanovsky, I. Petro’nun eski Rus idari kurumlarını beğenmediğini 

özellikle vurgulamaktadır.324 I. Petro, iki önemli kurum olan Zemsky Sabor ve 

Duma’daki elitlerin 325 ve boyarların iktidarından rahatsız olmuş ve her defasında onların 

sorumluluklarını kısıtlamaya çalışmıştır.326 Özellikle de Kilise’ye karşı acımasız 

davrandığı görülmektedir. Çar Mikhayloviç, döneminde gercekleştirilen Patrik Nikon 

reformlarına rağmen, I. Petro gelinen noktanın eksiklikleri olduğuna inanmıştır. Eski 

sistemi parçalamakla birlikte yeni bir sistem de inşa etmeye çalışmıştır.327 Çar Aleksey 

                                                 
320  V. N. Riasanovsky & M. D. Steinberg, op.cit., 2010, s. 239-240. 
321  Ibid., s. 239-240. 
322  Ibid. 
323  Ibid. 
324  Ibid., s. 238. 
325  İlk Zemsky Sabor, (Uzlaşma Katedrali, Rusya’nın üst düzey yönetim kurumu) siyasi, ekonomik ve idari 

konuları görüşmek üzere 1548 yılında Çar IV. İvan tarafından toplanmıştır. Bunun esas nedeni, IV. 

İvan’ın Boyarların etkisini kırarak halka yaslanmak istemesidir. Serfler dışında Zemsky Sabor toplumun 

her kesiminden aksakalları toplayan bir kurum olmuştur. Daha sonra, bu tür katedraller, Kilise 

katedrallerinin aksine dünyevi olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Daha detaylı bilgi için bkz… S.F. 

Platonov, Polnyy kurs lektsiy po russkoy istorii. CHAST' VTORAYA Vremya İvana Groznogo. — 

Moskovskoye gosudarstvo pered smutoy. — Smuta v Moskovskom gosudarstve. — Vremya tsarya 

Mikhaila Fedorovicha. Vremya Tsarya Alekseya Mikhailovicha. - Glavnyye Momenty V İstorii 

Yuzhnoy i Zapadnoy Rusi v XVI i XVII vekakh. - Vremya tsarya Fedora Alekseyevicha SPb., 2000. 
326  A. Yevgeniy, Pochemu Potr? Byla li Alternativa Dlya Rossii?, Rodina, (11), 2007, s. 1-6. 
327  V. N. Riasanovsky & M. D. Steinberg, op.cit., 2010, s. 238. 
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gibi I. Petro da Kilise’yi hedef almıştır ve onun bağımsızlığından ve devlete olan 

etkisinden rahatsızlık duymuştur. Bununla birlikte Rus Ortodoks Kilisesi’ni devletin bir 

parçası yada kurumu haline haline getirmeyi hedeflemiştir.328 1700’de Rus Ortodoks 

Kilise’sinin başında olan muhafazakâr Başpatrik Hadrian öldükten sonra Rus Ortodoks 

Kilisesi, Metropolit Stephen Yarovsky tarafından yönetilmiştir.329 Patrik Yarovsky, I. 

Petro’nun başlattığı reformlara çok açık bir şekilde destek vermiştir.330 1721 senesinde 

Rus Ortodoks Kilisesi’nde çoğunluğun kabul ettiği yeni bir yönetmelikle Kilise’nin 

manevi şartları yayınlanarak yeni organizasyon şeması kurulmuştur. Rus Ortodoks 

Kilisesi içinde kurulan “Sinod” her iki yöneticisinin de ruhban olduğu bir yapı meydana 

getirmiştir;331 fakat I. Petro bu yeni yönetim şeklini kendi denetimi altında tutmak için, 

tıpkı Senato’da yaptığı gibi, ‘‘ober procurator’’ sistemini getirmiştir. Kilise ve Sinod 

içindeki süreçler, hükümdarın gözü vasıtasıyla denetlenebilmiştir. Yeni kilise sistemini 

Doğu Ortodoks geleneğinden ya da Moskova ve Bizans sistemlerinden kopartarak 

Lutherci bir yönetim şekline büründürmüştür.332 Bu geleneği ve sistemi de, tarihçilerin 

de yazdığı gibi, Kuzey Avrupa ülkelerindeki din-siyaset ilişkisine göre düzenlemiştir. 

Burada son derece şaşırtıcı olan nokta, Rusya’da kilise sistematiğinde yapılan 

reformlardan sonra ortaya çıkan ilk skandalın, Ortodokslar tarafından hiç de kabul 

görmemiş olan 1721 yılı Kutsal Sinodu’nun, Ortodokslar’ın Katolik Hıristiyanlar ile 

evlenmelerine izin vermesi olmuştur.333 Rus Ortodoks geleneği açısından böyle bir karar, 

                                                 
328  V. A. Fedorov, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov i Gosudarstvo. Sinodalnyy Period, 1700-1917, 

Moskova, Russkaya panorama, 2003, s. 480.  
329  P. V. Tolmachev, ‘‘Vozniknoveniye Novogo Organa Tserkovnogo Upravleniya’’, Glavnyy Redaktor 

Protoiyerey Timofey Fetisov, NAUCHNYYE TRUDY Donskoy Dukhovnoy Seminarii i Kafedry 

«Pravoslavnaya kultura i teologiya» Donskogo Gosudarstvennogo Tekhnicheskogo Universiteta, 

Rostov-na-Donu, DGTU. 2018, s. 175,176. 
330  Ibid., 
331  A. I. Belkin, ‘‘K Voprosu O Prichinakh Tserkovnoy Reformy Petra I (Metodologicheskiy Aspekt).’’ 

Gumanitariy: Aktualnyye Problemy Nauki İ Obrazovaniya, (2), 2010 s. 64-65. 
332  Lutheranism (kurucusu Martin Luther adına), Almanya'daki reform hareketinin bir sonucu olarak 16. 

yüzyılda ortaya çıkan Protestan bir Hıristiyan öğretisidir. Luthercilik, Roma Katolik Kilisesi'ndeki 

suiistimallere karşı verdiği mücadele ile beraber, Anabaptizm, Kalvinizm, vb. gibi daha radikal 

Protestan öğretileriyle birlikte dogmanın temel ilkelerini eleştirmiştir. Daha detaylı bilgi için bkz. 

Samopoznanie.ru. https://samopoznanie.ru/schools/ljuteranstvo/#ixzz5hNBTEcs1 
333  V. N. Riasanovsky & M. D. Steinberg, op.cit., 2010, s. 242. 
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devrimsel bir karakter taşımıştır. Ruslar tarih boyunca dini felsefelerini, Batılı 

Katoliklerin yollarından sapmaları düşüncesi üzerinden kurmuş ve ötekine bakarak bir 

kimlik inşa etmişlerdir. Moskova, III. Roma’nın merkez olmasını da bu şekilde 

meşrulaştırmıştır. Rus Ortodoksları, Fener’in yolundan saptığını ve Tanrı’nın onları 

cezalandırdığını düşünmüşlerdir. Tabii ki bu kararın Patrik Nikon döneminde başlayan 

düşünsel reformların bir sonucu olarak ortaya çıktığını da unutmamak gerekmektedir. I. 

Petro için Kilise’nin aldığı bu karar, Avrupa’ya açılmak ve Rusların algısındaki Batı 

düşmanlığını kaldırmak bağlamlarında önemli olmuştur. Reformlara dönüldüğünde 

Riasanovsky, Rusya’da kilise reformlarının çok ilginç detaylarına değinmiştir. Ona göre 

I. Petro’nun bu reformlarla amaçladığı, Kilise’yi Çar’a bağlamak değil, devletin ve 

hükümetin üzerindeki nüfuzunu kırmak ile onun mal varlığına sahip olabilmektir.334 Bu, 

doğru bir tespit olarak nitelendirilebilir. Çünkü I. Petro, Çar ile devlet arasında da bir 

ayrıma gitmiştir. Fakat ilk aşamada I. Petro döneminde monarşi sisteminde yeni 

imparatorluk kültürünü oluşturmak isteyen ve kendisini aydın despot olarak tanımlayan 

birinin bakış açısından bakıldığında, Çar ile devlet ayrımı yapmanın zor olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle Moskova döneminde devletin iki yüce lideri olurken, St. 

Petersburg Rusyası’nda bunlardan yalnızca biri, yani Çar iktidarı üzerinde merkezileşme 

söz konusu olmuştur.335 

Bizans İmparatorluğu’nun iktidar ile din arasında kurduğu ilişkiyi örnek kabul 

eden Ruslar için artık hükümdar, ilahi kanunlarla dengelenebilecek bir kişi değildir. 

Romanov Hanedanlığı’nın getirdiği reformlarla despot aydın, yani Monark’ın bizzat 

kendisi ilahi yasaların tecellisi olmuştur. Zira burada dikkate alınması gereken diğer 

önemli bir nokta, Çar ile Çarlık arasında yaşanan ayırımdır. Artık Çar, devlet demek 

değildir. Rus düşüncesinde yaşanan bu evrim ve “kamu yararı” tanımı, bir şekilde 

devlete öncelik tanımış ve hatta devleti kutsallaştırmıştır. Bu dönem için bir diğer önemli 
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olgu ise Çar I. Petro’nun emri üzerine, konuşmalarda ve metinlerde “Majesteleri Çar’ın 

çıkarı” ifadesinin yerini ‘devletin çıkarları’ ifadesinin almasıdır.336 

1717 yılında I. Petro bir adım daha atarak ‘‘Prikazy’’ adı altında tanımlanan 

devlet makamları yerine “collegia” adıyla yeni kurumlar oluşturmuştur. Bu makamların 

ilki dışişleri, diğerleri ise vergi, donanma, devlet harcamaları, devlet geliri, hukuk, mali 

teftiş, mülkler ve şehir örgütleri şeklindedir. Her üst makama bir başkan, bir yardımcı ve 

dört kurul üyesi, dört denetçi, sekreter ve temsilci atandığı görülmektedir.337 Bu dönemi 

yorumlayan Hosking’in kaydettiği gibi, Avrupa’da oluşmuş devlet çıkarları tanımı 

bağlamında I. Petro da artık bu çıkarları (raison d’etat) temsil edecek yeni Rusya’nın 

elçilerini atamaya başlamıştır.338 1721 yılında İsveç Krallığı’na karşı elde edilen zaferden 

sonra Rusya’da Senato, I. Petro’ya yeni bir isim vermiştir. Senato tarafından I. Petro’ya 

“bir zamanlar Roma Senatosu’nun İmparator Augustus’a verdiği ‘’patre patryaya’’ 

Rusçada ‘‘otets otecestvo’’ (anavatının babası) ünvanı bağışlandı.”339 

Yeni devlet bürokrasisiyle birlikte 1719-1727 yıllarında I. Petro eyalet 

reformlarına başlamıştır. Bu reformlarda Avrupa çizgisinin esas alındığı ve yerel yönetim 

kurumlarının oluşturulduğu görülmektedir.340 Fakat yerel yönetiim reformu sırasında, 

ülke içinde eski yönetim taraftarı olan kişilerin hırslarından ve devletin bu kişilerce ele 

geçirilmesi korkularından dolayı, belediyelere seçimle temsil hakkı kazanma yolu 

açılmamıştır.341 Dolayısıyla, bir taraftan reform yapma isteği, devletin yapısını yeniden 

şekillendirme eğilimi varken diğer taraftan iktidarı kaybetme korkusunun yaşandığı bir 

dönemden bahsedilmektedir. Aslında reformların temellerinin daha erken bir zamanda 

                                                 
336  Ibid., s. 226. 
337  Ibid., s. 240. 
338  G. Hosking, op.cit., 2015, s. 257. 
339  G. Hosking, op.cit., 2015, s. 277, aktarılan Wortman, S. Richard, Scenarios of Power: Myth and 

Ceremony in Russian Monarchy, cilt 1 bölüm 2; Princeton Univeristy Press. Hughes, Russia in the age 

of Peter the Great, 1995, s. 271-275. 
340  A. I. Belkin, op.cit., 2010, s. 44-52. 
341  V. N. Riasanovsky & M. D. Steinberg, op.cit., 2010, s. 240. 
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atıldığı da görülebilmektedir. Şöyle ki, 1708 yılında ülke ilk olarak sekiz ve daha sonra 

da on bir guberniyaya, yani eyalete bölünmüştür. Ancak, 1708-1719 yılları arasında 

yapılan reformların çok da işe yaramadığı görülmüştür.342 Keza I. Petro’nun başlattığı 

eyalet reformu, yarar sağlanamayan en büyük idari reform politikası olmuştur. Çünkü I. 

Petro’nun amacı, ülkeyi yerel yönetimler şeklinde örgütlenen eyaletler aracılığıyla idare 

ederek Rusya’nın eski geleneklerinden gelen Büyük Novgorod Knezliği ve Pskov eyaleti 

yönetim şeklini, toplumda var olan sosyal temsil olarak emsal almaktır. Birçok tarihçi, I. 

Petro tarafından gerçekleştirilen eyalet reformlarının Batı örnek alınarak yapıldığını 

savunmaktadır. Batı’da belki de bu tarz bir belediye yönetim şekli gelişmiş ve eski Rus 

geleneğinde var olan Büyük Novgorod’un çok ötesine geçmiştir. Ama bu, Rusya’nın 

kendisinde hiç var olmayan bir yönetim şekli değildir. Kuzey ve Batı Rusya’da Novgorod 

başta olmak üzere birçok bölgede dört yüzyılı aşan süre boyunca bu gelenek vardır. Hatta 

bu gelenek o kadar gelişmiş ve kendisinden ayrılmak isteyen bölgelere özerklik ve 

bağımsızlık tanımıştır ki, bu Novgorod Knezliği’nin ve Pskov eyaletinin ilişkilerinde de 

görülmektedir. Rusya’nın başkenti olan Moskova’nın yerine yeni başkentin kuzeyinde 

inşa edilme niyetinin arkasında da eski devlet ideolojisinin simgelerinden vazgeçilme 

isteği yer almıştır. III. Roma olma iddiası doğrultusunda, Moskova yerine Amsterdam 

benzeri yeni bir Avrupa kenti olması amacıyla St. Petersburg şehrini inşa ettirmiştir. St. 

Petersburg ismi, Petro’nun koruyucu hıristiyan azizinin adından gelmektedir. Aynı 

zamanda St. Petersburg, Petro’nun Avrupa’ya duyduğu hayranlığın da bir göstergesidir. 

“İsmin orijinal telaffuzu Sankt Pieter Burkh ise de zamanla modernleşerek Sankt 

Petersburg oldu.” 343 

I. Petro reformları bürokratik alanla ya da eğitim ve din alanlarıyla sınırlı 
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kalmamış, Rus tarihinde gündelik yaşamın değişmesine de neden olan takvimi de 

değiştirmiştir.  Takvim, artık dünyanın yaratılışına göre değil, İsa’nın doğumuna göre 

hesaplanacaktır. Eski takvimde yıl, Ekim ayı itibariyle başlamaktaydı, ancak I. Petro bu 

takvimi Ocak ayıyla başlayacak şekilde değiştirerek Batı ile yakınlaşan bir gündelik 

yaşamın oluşmasını istemiştir.344 Ama burada kaydedilmesi gereken önemli bir husus 

şudur ki, yeni takvim Avrupa takvimi ile tam olarak uyumlu olmamış, iki takvim arasında 

yirmi güne yakın fark korunmuştur. 

1717 yılında I. Petro iki yüz elli kişilik bir ekiple Avrupa’nin çeşitli kentlerini 

ziyaret etmiş ve yedi yüz elli Batılı uzmanla Rusya’ya geri dönmüştür. 345 Avrupa’dan 

Rusya’ya getirdiği uzmanlar içerisinde Hollandalı, İtalyan, Batı Slav ve Yunanlar da 

bulunmuştur.346 Avrupa’daki tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip etmiş ve 

Rusya’ya bu teknolojinin kısa zamanda getirilmesi konusunda hassas davranmıştır.347 

Bunun için yüzlerce Rus gencini Batı’da eğitim almaları için göndermiş ve yabancı 

akademisyenlerin yardımıyla 1715 yılında Donanma Akademisi Tıp Okulu ve varlığını 

günümüze kadar sürdüren Rus İmparatorluğu Bilim Akademisi’ni kurmuştur.348 

I. Petro’nun başlattığı askeri reformlar da Rusya’nın bir imparatorluk olarak 

güçlenmesi bakımından önemli olmuştur. Askeri akademilerin kurulması, Rus 

donanmasının güçlenmesi için insan gücüne de gereksinim duyulduğunu göstermiştir. 

Düzenli ordunun kurulması için 1705 tarihinde çıkarılan yeni kanunla, ülke genelinde 

askere alma çağrısı yapılmıştır. Tüm şehir ve kasabalarda her yirmi dört aileden bir kişi 

askere alınmıştır. İlk olarak ömür boyu askerlik hizmeti zorunluluğu getirilmiş, daha 

sonra ise yirmi beş yıllık bir askerlik hizmeti yürürlüğe konmuştur. Bu sistem sayesinde 
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1719-1795 yılları arasında Rus ordusu 200 binden 450 bin kişilik bir kapasiteye 

çıkarılmıştır.349 Askeri alanda yapılan reformlarla getiren üniforma, askerleri tek bir tipe 

sokmuştur. Askerin kışın ve yazın giyim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilk kez tekstil 

fabrikası kurulmuştur.350 Böylelikle I. Petro dönemi Rus tarihi açısından devrimsel bir 

nitelik taşımış ve III. Roma teziyle kurulan Moskova Devleti’nden yeni bir Roma 

Cumhuriyeti şeklini alan Rusya İmparatorluğu’nun doğması sağlanmıştır. Aynı zamanda 

eğitimde, dinde ve bürokraside yapılan değişikliklerle eski Novgorod kimliğinin sosyal 

temsil olarak yeniden üretimi ve Batı dünyasıyla yakınlaşma anlamında bir Batılılaşma 

süreci olarak görülmüştür. Dolayısıyla burada özellikle vurgulanması gereken nokta, bu 

kimliğin Rus toplumunda var olduğunu ve tamamen Batı’dan kopyalanmadığını 

göstermektir. Tabii ki bu reformlar, I. Petro döneminden sonra da hızlanarak devam etmiş 

ve Rusya’nın bir Avrupa imparatorluğuna dönüşmesini sağlamıştır. 

 

2. KUZEY SAVAŞLARI 

XVIII. yüzyıl Rusya’nın jeopolitik eğilimlerine bakıldığı zaman, iki önemli dış 

politika konsepti olarak kuzey ve güney (Osmanlı) istikametlerinde yayılmacı projelerin 

izlenildiği görülmektedir. Rusya’nın tarihsel olarak izlediği kuzey ve güney doğru açılma  

dış politika konseptleri, I. Petro döneminden başlayarak, II. Yekaterina zamanı da dahil 

olmak üzere, önemli jeopolitik kazanımların sağlanmasına neden olmuştur. Bu iki proje, 

Rusya’nın Batı istikametinde Kuzey ve Doğu Avrupa; güney yönünde ise İran ve Osmanlı 

İmparatorlukları üzerinden izlediği yayılmacı politikayı hedef almıştır. İran ve Osmanlı, 

Rusya’nın çoğrafi olarak güneyinde olmasına rağmen dış politikada batı oryantalizmi 

cercevesinde ‘‘Doğu’’ olarak tanımlanmıştır. II. Yekaterina döneminin Grek projesi, 
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çoğrafi olarak güney ama yayılmacı jeopolitik dış politika konsepti olarak Doğu olarak 

görülmüştür.351 

Öte yandan Rusya’nın dış politikasında iki yüzyıla yakın bir süre içinde 

gerçekleşen ‘‘Kuzey Açılımı’’ ve ‘Grek Projesi’ projelerinin sürekli olarak ivme 

kazandığına dair bir değerlendirme yapmak da hatalı olacaktır. Keza bu dönem zarfında 

her iki projenin gerçekleşmesinde bazı kırılmalar, geriye çekilmeler de söz konusu 

olmuştur. 

Rusya’nın ‘‘Kuzey Açılımı’’ olarak adlandırılan dış politika konseptinin genel 

çerçevesi I. Petro döneminde çizilmiştir.352 Bu konseptin temel dış politika hedefi, 

Rusya’nın Kuzey ve Doğu Avrupa istikametinde, eski Rus toprakları olmaları iddiası ile 

Letonya, Estonya, Litvanya ve Finlandiya’yı İsveç Krallığı’ndan geri alarak kuzeybatı 

yönündeki yayılmacı jeopolitik eğilimlerini devam ettirmek olmuştur.353 

Rusya’da I. Petro dönemi dış politika hedefleri iki istikamette belirlenmiştir. İlk 

olarak Kuzey Avrupa istikametinde Baltık Denizi’ne açılım ile beraber Ukrayna, Belarus 

ve Polonya doğrultusunda yayılmacı politikalarını devam ettirmek, ikinci olarak ise sıcak 

denizlere Karadeniz ve Hazar Denizi üzerinden açılmaktır.354 Bu istikametlerdeki dış 

politika açılımına baktığımız zaman, I. Petro dönemindeki en büyük başarı Kuzey 

Savaşları sonucunda 1721 yılında Rusya ile İsveç Krallığı arasında imzalanan Nystad 

Anlaşması ile sağlanmıştır.355 
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I. Petro’nun ‘‘Kuzey Açılımı’’ politikasının jeopolitik nedenlerine bakıldığında, 

temel sebep olarak Rusya’nın bu yönde denizlere çıkışı ve limanı olmaması göze çarpar. 

Avrupa ve Asya istikametlerindeki ticaret yolları kuzeyde İsveç Krallığı’na bağlı 

durumdayken, güney ve batı Asya istikametlerinde Osmanlı destekli Kırım Hanlığı’na ve 

Kafkasya üzerinde ise İran’a bağlıdır. Rusya’nın bu iki bölgedeki jeopolitik sorunu, Rus 

yönetimi için öncelikli meseledir ve dış politika bağlamında çözülmesi önemli 

görülmektedir. I. Petro döneminde Rusya, komşularına olan ticari bağımlılığın azaltılması 

hedefiyle, Avrupa’da Fransa Kralı XII. Karl ile İsveç Kralı XIV. Lüdovik arasındaki 

ortaklığı bozmak amacıyla Birleşik Krallık ve Polonya Kralı I. Avgustin ile ortaklık 

geliştirmiştir. Doğu Finlandiya, Letonya, Estonya, Litvanya, Pskov ve Büyük Novgorod 

eyaletlerini geri alarak Baltık Denizi’nde liman ve kuzey denizlerine çıkış elde etmek 

temel hedef olarak belirlenmiştir.356 I. Petro’nun jeopolitik çıkarları dışında, İsveç 

Krallığı’na karşı başlatılan savaşın tarihsel boyutunu incelediğimizde ve bunun Rus 

kimliği bağlamında oluşturulan kültürel hafıza ile ilişkisine bakıldığında, savaş başlatma 

gerekçeleri arasında ‘‘bizden koparılan topraklar’’ ve ‘‘Rus Toprakları’’ iddiaları yer 

almaktadır. Rusya’nın önemli akademik tarihçilerinden Tarle, göre bu topraklar, XVII. 

yüzyılın ilk çeyreğinde Rusya’da yaşanan siyasi kargaşa atmosferinde, ülkenin ekonomik 

ve askeri olarak zayıfladığı bir dönemde İsveç Krallığı tarafından koparılmış; I. Petro da 

bu nedenle kuzey istikametindeki savaşlara başvurmuştur. Tarle, bu dönem üzerine 

yaptığı çalışmalarda I. Petro’nun kuzey savaşlarını tamamen maddi gerekçeler üzerine 

kurgulamadığını vurgulamış, devlet çıkarı algısının şekillenmesinde Rus kimliği ve 

tarihsel hafızasının da yer aldığı iddiasında bulunmuştur.357 
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Kuzey Açılımı adı altında tanımlanan Rusya dış politika konsepti bağlamında 

temel hedefleri anlayabilmek amacıyla, I. Petro döneminde başlayan Kuzey Avrupa 

istikametindeki yayılmacı politika doğrultusunda jeopolitik ve sosyo-kültürel boyutları 

birlikte ele almak gerekmektedir. Rus tarihçiler tarafından; I. Petro’nun Avrupa 

seyahatlerinden birinde, Letonya’dan geçerken dedesi Çar Aleksey’in İsveç Krallığı ile 

yaptığı savaşlar ve kale savunması sırasında büyük mücadele verdiği yeri ziyaret etmek 

istediği, ancak buna izin verilmediği anlatılmaktadır.358 Bu hikayeye vurgu yapan Rus 

tarihçileri, I. Petro’nun İsveç Krallığı’ndan bu toprakların geri alınması konusundaki 

kararlılığının bu vakadan sonra oluştuğunu anlatmaktadırlar. Tarihsel bir olgu olarak 

gösterilen bu olayla, I. Petro’nun dedelerinden kalma Rus toprakları konusundaki 

hassasiyetini gösterdiği iddia edilmektedir.359 Dolayısıyla Rusya açısından Kuzey 

Savaşları, yalnızca jeopolitik maddi çıkarlar bağlamında değerlendirilmemiş, ayrıca 

kültürel ve tarihsel hafızasında yeri olan bir travma haline gelmiş, bu yerlerin geri 

alınması bir görev olarak algılanmıştır.360 Rus tarihçileri tarafından kurgulanan bu olgu 

ile, Rus Çarı’nın taşıdığı kimlik ile jeopolitik çıkar arasındaki ilişkinin ne kadar iç içe 

geçmiş olduğu ve aynı zamanda toplumsal hafıza ile kurulan ilişkinin önemi 

göstermektedir.361 Rusya’nın dış politikasında Kuzey Savaşları ile ilgili olarak kimlik, 

hafıza ve kültür bağlamındaki çıkarların oluşma şekline geçmeden önce; I. Petro’nun 

Kuzey Avrupa istikametinde elde ettiği zaferi, Baltık Denizi donanmasını kurması ve 

liman inşasının önemini göstermek amacıyla söylediği ‘‘dünyada görmediğimiz, 

                                                 
358  K. B. Zhuchkov, ‘‘AP Gannibal i yego «Fortifikatsiya»: İstochniki i Sostavnyye Chasti Rukopisi’’, 

Nauchno-Prakticheskiy, İstoriko-Krayevedcheskiy Zhurnal, Pskov, (29), 2008, Dipnot kısmı, s. 90.  
359  I.I. Golikov, Deyaniya Petra Velikogo. T. XV. Gramoty i Pisma Petra Velikogo. SPb. Izd. 2, 1843, 

s. 180.  
360  N.P. Lyzhin, Stolbovskiy Dogovor i Peregovory, Yemu Predshestvovavshiye. SPb., 1857. s. 48 
361  A. Skalkovskiy, Vneshnyaya Politika Rossii i Polozheniye İnostrannykh Derzhav, SPb., Tip-A.S. 

Suvorina, 1901, s. 181. 
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karanlıktan ışığa çıktık, bu bizi onurlandırıyor’’ ifadesinin aktarılması da faydalı 

olacaktır.362 

I. Petro’nun İsveç Krallığı ile yaptığı savaşla ilgili olarak, bu dönemdeki önemli 

eseri ile tanınan ilk Rus uluslararası hukukçusu ve Çar’ın dış politika danışmanı ve devlet 

sekreteri olan Petr Pavlovich Shafirov’un notlarına değinilmesi önem arz etmektedir. 

Rusya’nın Uluslararası Hukuk literatüründe ilk klasik eser niteliği taşıyan kitap, 

1717 yılında Peter Pavlovich Shafirov tarafından yazılan ve aynı yıl yayımlanan “1700 

Yılı Rusya ve İsveç arasındaki haklı savaşın nedenleriyle ilgili Büyük Çar I. Petro’nun, 

XII. Kral Karol’a Karşı Tezi” olmaktadır. 

Shafirov’un, Rusya’nın İsveç Krallığı’na karşı savaş başlatma gerekçeleri üzerine 

yazılan eseri üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda Rusya’nın İsveç Krallığı’na karşı 

başlattığı savaşın kadim ve yeni gerekçelerinin neler olduğundan bahsedilmekte; ikinci 

kısımda İsveç Krallığı’nın barışa yanaşmaması sonucunda savaşın uzun sürme nedenleri 

anlatılmaktadır. Üçüncü kısımda ise Shafirov, Rusya’nın Hıristiyan halkların savaş 

yapma ‘‘Jus bello’’ geleneğine uyarak, elçilere ve esirlere ahlaki kurallara uygun 

davrandıklarını, fakat İsveç Krallığı’nın tamamen savaş yapma geleneklerine aykırı 

davrandığını ve esirlere karşı acımasız olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Kitabın 

sonunda 1564 yılında İsveç Krallığı ile Moskova Knezliği arasında yapılan anlaşmanın 

ve 1609 yılında Viborg’da yapılan anlaşmanın metinleri yer almakta, 1615 yılında Fransa 

Kralı XIII. Louis’e İsveç Krallığı tarafından verilen sözlerin yerine getirilmediği, yardım 

talebinde bulunulduğu aktarılmaktadır. 

Shafirov’un kendi inisiyatifi ile böyle bir kitap yazma fikri olmadığı, I. Petro’nun 

İngiltere’deki istihbaratçısı F.S. Saltikov tarafından bunun kendisine önerildiği tarihsel 

                                                 
362  S. V. Bakhrushin & S. D. Skaakin, op.cit., 1941, s. 270. 
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kaynaklarda yer almaktadır.363 Dolayısıyla eserin yazılmasındaki temel amaç Rus-İsveç 

savaşında Avrupa Devletleri’nin İsveç Krallığı’nı desteklemesinin önüne geçmektir. 

Kitap, Rusya’nın haklı savaş gerekçelerini özetlemekte; İsveçlilerin ne savaş sırasında 

ne de barış döneminde ‘Hıristiyan halkların’ geleneklerine uyduklarını göstermeyi 

amaçlamaktadır. Bu eserin diğer bir özelliği, Rusya’nın Avrupa’daki hukuk literatürünü 

ne denli yakından takip ettiğini anlamamız bakımından önemli olmasıdır. Aynı zamanda 

I. Petro döneminde Avrupa’daki uluslararası hukuk literatürü takip edilmiş, Grotius ve 

Pufendorf gibi yazarların eserleri Rusça’ya çevrilmiştir. Shafirov’un eserinde bunu 

kanıtlayan en önemli bulgu, Grotius ve Pufendorf gibi kişilere yapılan atıflarla, 

Rusya’nın doğal ve kadim olan tarihsel savaş gerekçelerinin kurgulanmasıdır.364 

Rusya’nın uluslararası hukuk literatüründe evrensellik tartışmaları veya partiküler 

medeniyeti temsil etme özelliği bakımından Shafirov’un eserine baktığımız zaman, 

‘‘Haklı Savaş’’ gerekçeleri ve “Ahde Vefa” ilkesinin nasıl yorumlandıklarını görmemiz, 

Rus dış politika yaklaşımını anlamak açısından yardımcı olmaktadır. 

Shafirov, İsveç Krallığı’na karşı savaşın meşru gerekçelerini kurgularken, üç 

kavram üzerinden hareket etmektedir: ‘‘Doğal Haklar’’ ve‘‘Kadim Haklar’’ kavramları 

ile “Hıristiyan ve Siyasi Halkların Adetleri”. Bu üç kavram içinde en çok dikkati çeken 

gerekçe, ‘‘Hıristiyan ve Siyasi Halkların Adetleri”dir. Aida Voloskova, Shafirov’un 

eseri üzerinde filolojik bir çalışma yaparak ‘‘Adetler’’ ve ‘‘Siyasi Halklar’’ ifadelerini 

incelemiştir. Ona göre “örf ve adetler” kavramı, burada Slav dillerindeki ‘Geleneksel 

düzen’ ya da ‘Yazılmamış kurallar’ anlamıyla kullanılmakta, geçmişten günümüze 

ulaşan kurallar bütününe atıf yapmaktadır.365 Diğer taraftan ‘‘Hıristiyan Siyasi Halkların 

                                                 
363  V. E. Grabar, Materialy K İstorii Literatury Mezhdunarodnogo Prava V Rossii (1647–1917), 

Moskova, Izd- vo Akademii nauk SSSR, 1958, s. 53. 
364  P. P. Shafirov, Rassujdeniye Kakie Zakonnie Prichini Ego Charskoe Velichestvo Petr Perviy k 

Nachatiyu Voini Protiv Korolya Karola XII, Shvedskogo 1700 Godu İmel, St. Petersburg, 1717, s. 

20. 
365  A.V. Voloskova, Diploniaticheskaia Leksika Nachala XVIII Veka (Po Materialam Traktata P.P 

Shafirova "Rassu Hdenie, Kakie Zakonnye Prichiny Petr Velikii K Nachatiiu Voina Protiv Karla 
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Adetleri’’ denildiği zaman da uluslararası hukuk terminolojisinde ‘Jus gentium’un 

kastedildiğini söylemektedir.366 Shafirov üzerine dikkatli bir okuma yapıldığında, 

‘‘Hıristiyan Siyasi Halklar’’ kavramıyla uygar olan halkların adetlerinden bahsedilmiş 

olduğu varsayımı ortaya çıkmaktadır. Meşruluk, burada büyük devletler olarak da 

tanımlanan egemen ve uygar halklara ait bir kavram olarak görülmektedir. Türkçe’de 

‘‘Siyasi’’ olarak kullanılan kelimeyi, XVIII. yüzyıl Rusçası’nda ‘politicheskiy’ sözcüğü 

olarak ele aldığımız zaman, Volovkova’nın yaptığı yorumda bu sözcüğe “devlet idare 

etme” anlamı verdiği düşünülmektedir. Volovkova bu kelimenin sonuna göre değiştiğini, 

‘politichniy’ biçimindeki telaffuzunda nezaketli, medeni/uygar anlamları verdiğini 

vurgulamaktadır.367 Böylelikle, bu kelimeleri yan yana getirdiğimiz zaman egemen ve 

uygar devlet olarak halkın örf ve adetlerinden bahsedildiği düşünülmektedir. Shafirov’un 

eserleri üzerinden çalışmış diğer bir akademisyen olan William Butler, Shafirov’un 

uluslararası hukuk kaynakları konusunda yaptığı vurguya dikkat çekmiş, uluslararası 

toplulukla birlikte uygar olan Rus toplumunun örf ve adetlerine değinildiğini 

vurgulamıştır.368 

 

Shafirov yazdığı kitabında uygar toplumların örf ve adetler üzerine yaptığı haklı 

savaş gerekçelendirmelerini incelemeye devam edersek, uluslararası hukuk bağlamında 

İsveç Krallığı’na karşı başlatılan savaş üzerine inşa edilen savunmanın dikkat çekici 

noktaları göze çarpmaktadır. Şöyle ki Shafirov, savaş gerekçelerini sıralarken geri almak 

istedikleri topraklar üzerindeki hakkın, Rusların kadim hakları olduğunu savunmaktadır. 

Shafirov’a göre İsveç Krallığı tarafından elde edilen Rus toprakları, anlaşmaya dayalı 

                                                 
XII İmel Leningrad. (Diss. Kandidat Filologicheskikh Nauk, Leningradskiy İnstitut İmeni Gerchen). 

1966, s. 313-316. 
366  Ibid., s. 125. 
367  A.V.Voloskova, op.cit., 1966, s. 289. 
368  W. E. Butler, ‘‘On the origins of international legal science in Russia: the role of PP Shafirov.’’ Journal 

of the History of International Law, (7), 2002, s. 3-4. 
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olarak verilmiştir. Dolayısıyla Shafirov, Uluslararası Hukuk’ta olan anlaşmalara tarihsel 

perspektiften bakmakta ve her durumun kendine özgü yaklaşımında şartların değiştiği 

durumlarda anlaşmaların yorumunun değişebileceğini savunmaktadır.369 İsveç 

Krallığı’na karşı haklı savaş savunusunu yaparken iki önemli nedeni göstermektedir: 

Birincisi, bu topraklar yabancı devletlerin dayattığı zorlama nedeniyle Rusya’dan 

alınmıştır, ikincisi ise günümüzde durum ve konjonktür değiştiği için sorgulamaya 

açılması uygun görülmektedir. Rusya gücünü yeniden toparlamıştır ve anlaşma ile 

verdiği toprakları geri isteme hakkı bulunmaktadır. Benzer şekilde eserin birçok yerinde 

Rus kimliğine, siyasal düşüncesine ve sosyal temsiline yapılan vurgu, yazarın nasıl bir 

uluslararası hukuk okuması yaptığını göstermektedir.370 Din üzerine yaptığı yorumlarla 

ilgili olarak kitabı dikkatlice incelediğimiz zaman, “Hıristiyan Siyasi Halklar” tanımı 

altında Rus toplumunun örf ve adetleri ile birlikte, dinsel inancı olan Ortodoksluğa da 

ayrı bir vurgu yapıldığı görülmektedir.371 Burada Hıristiyan dini hem Ortodoksları ve 

Katolikleri görmesi kendi başına ortak medeniyet vurgusu olmaktadır. Dolayısıyla 

Shafirov, uluslararası hukuk yaklaşımında üç önemli prensip olan örf ve adetler, din ile 

taht mirasının devamlılığı üzerinde kurguladığı bir savunmadan söz etmektedir. 

Shafirov, üçüncü ilkesi olan Rus Tahtı’nın devamlılığından bahsederken, kitabında Rus 

Çarları’nın birbirlerinin mirasçısı olduğu mantığı üzerinden hareket etmiştir. Böylece 

Rus - İsveç savaşının kadim gerekçelerini sıraladığı zaman, Rusya topraklarının birkaç 

prensliğe bölündüğünü ve daha sonra Moskova merkezli bir yapının ortaya çıktığını ifade 

etmiş, bu prensliklerin topraklarını kendi devletinin parçası olarak görmekte olduğunu 

ve bunları geri alma hakkının hem Tanrı’dan hem de tarihten gelen bir meşruiyet olgusu 

olduğunu vurgulamıştır.372 Shafirov’a göre Tanrı ve tarihten gelen meşruiyet, Rus 

                                                 
369  P. P. Shafirov, op.cit., 1717, s. 14-20. 
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Hanedanlığı’nın kaybettiği toprağın anlaşma esasında başka bir devlete geçebileceği 

ancak buranın Rus toprağı olma özelliğini kaybetmediği biçimindedir.373 Özetle I. Petro, 

dönemin konjonktürüne uygun olarak, Shafirov’un kitabında yer alan, Romanovlar’ın 

Rurik Hanedanlığı’ndan devraldıkları tahtın meşruiyeti olgusunu ve haklı miras 

vurgusunu önemsemiştir. 

1721 yılında Rusya ile İsveç Krallığı arasında yapılan Nystad Barış 

Antlaşması’nın giriş kısmında XII. Karl, meşruiyetini Roma İmparatorluğu soyundan 

gelme üzerinden kurgularken; Çar I. Petro’nun ise Rus Devleti’nin toprak, bölge ve 

şehirlerinin mirasçısı olduğu vurgulanmıştır. Bu anlamda I. Petro’nun kendinden önceki 

Rus yöneticilerinin elde ettiği toprakların mirasçısı olduğu ima edilmektedir. Böyle bir 

tanımlama, Rusya’nın İsveç Krallığı’ndan aldığı topraklara haklı bir gerekçe sunmakta 

ve barış antlaşmasının meşruiyetini sağlamaktadır. 374 

I. Petro döneminde Rusya’da uluslararası hukuk literatürü yeni yeni şekillenmeye 

başladığı için, bu dönemden sonraki akademisyenlerin çalışmalarında da benzer yorumlar 

bulunmaktadır. Rusya’da Batıcı olarak bilinen uluslararası hukukçulardan Martens ve 

İvanov, I. Petro’nun Kuzey Savaşlarını tamamen jeopolitik ya da realist bağlamda 

değerlendirmekte, bu savaşların Rusya’nın Batı ile bütünleşmesi açısından çok önemli 

olduğunu vurgulamaktadırlar.375 Martens, I. Petro’nun Kuzey Savaşlarını Avrupa 

uygarlığı ile birleşme şeklinde ele almış, sonraki bölümlerde de belirtileceği üzere doğuya 

açılma hususunda dini konuların önemine değinmiştir. İvanov da benzer şekilde Kuzey 

Savaşları’nı jeopolitik çıkarlar bağlamında yorumlamış, Rusya’nın Kuzey Avrupa’ya 

                                                 
373  Ibid., s. 17-18. 
374  ‘‘державнейшим царем и государем, государем Петром Первым, всероссийским самодержцем, 

……………… наследниками и потомками Российского государства и оного землями, городами, 

государствами и областями, вассалами, подданными и жителями, с другой стороны……. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/nishtadt.htm  
375  F.F. Martens, op.cit., 1898, s. 107.  
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yönelik açılımının Avrupa’da otuz yıl süren savaşlarla beraber değerlendirilmesi 

gerektiğini savunmuştur.376 

Bu bölümün başında da vurguladığımız gibi, I. Petro’nun başlattığı savaşlar 

jeopolitik maddi çıkarlar bağlamında da açıklanabilmektedir. Ancak bu çalışmada; kimlik 

ve sosyal temsillerin dış politikaya yansıması üzerinden bakılması sözkonusu olmaktadır.  

Dolaysıyla I. Petro’nun jeopolitik çıkarlarını kurgularken, egemen olduğu sosyal 

temsiller üzerinden kültürel bir kimlik oluşturduğu ve tarihsel hafıza bağlamında hareket 

ettiği gözden kaçırılmamalıdır. 

I. Petro açısından Kuzey Savaşları’nın gerekçeleri incelendiğinde, Rusya’nın 

Avrupa uygarlığının bir parçası olduğunu düşünmesi, haklı bir savaş gerekçelendirmesi 

olarak görülmektedir. İsveç Krallığı ile yapılan savaş, Rusya’nın kültürel ve yönetimsel 

reformları ile birlikte, coğrafi olarak da Avrupa’nın bir parçası olmasını sağlamıştır. 

1701-1721 yılları arasındaki Rus-İsveç savaşlarının gerekçelendirilme biçimi, 

Shafirov’un eseri bağlamında fikir akımlarının, dönemin sosyal temsili olan ‘‘Rus 

Toprakları’’ algısını nasıl şekillendirdiğini göstermektedir. Avrupa Uygarlığı, Rus 

Toprakları ve Ortodoksluk gibi sosyal temsillerin kurgulanma şekli, algılanması ve 

yorumlanması dış politika yaklaşımlarında açık bir şekilde sezilmektedir. Markova’nın 

da vurguladığı gibi, öteki ile olan diyalog sürecinde şekillenen toplumsal sosyal temsiller, 

bir dış politika çıktısı olarak bariz bir şekilde görülebilmektedir. 
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C. MESİHÇİLİĞİN SEKÜLERLEŞMESİ 

I. Petro’nun başlattığı reformların devlet düzeyinde kapsamlı şekilde devam 

ettirildiği diğer bir dönem, II. Yekaterina (1762-1796) dönemidir. II. Yekaterina ile I. 

Petro dönemleri arasındaki süreçte ise reformlar sekteye uğratılmış; I Yekaterina (1712-

1721), II. Petro (1727-1730), Anna İvanovna (1730-1740), IV. İvan (1740-41), 

Yelizaveta Petrovna (1741-1761) ve III. Petro (1761-1762) iktidarları, entrikalarla dolu 

dönemler olarak akıllarda kalmıştır. Çariçe Yelizaveta Petrovna dönemi yirmi yıla yakın 

sürmüş ve bu dönemde Avusturya tahtına, VI. Karl’ın ölümü üzerine 1740 yılında Maria 

Theresa çıkmıştır. Saksonya, Bavyera ve İspanya’nın duruma itirazına rağmen Rusya, 

Avusturya’ya destek vermiştir. Prusya İmparatoru II. Friedrich, taht kavgasından istifade 

ederek ve Napoli, Sardinya ve İsveç gibi prensliklerin de kendisine katılması ile, 

Avusturya Veraset Savaşı’nı başlatmıştır. Yaklaşık yedi yıl süren savaşta Çariçe 

Yelizaveta Petrovna, Maria Theresa’nın yanında yer alarak Avrupa’da barışın kalıcılığını 

sağlamıştır.377 

I. Petro’nun St. Petersburg’da kurduğu Rusya Bilim Akademisi’nden sonra, 

Çariçe Yelizaveta Petrovna döneminde kurulan Moskova Devlet Üniversitesi, Rusya’nın 

en önemli eğitim kurumlarından biri haline gelmiştir. 1757 yılından iti Moskova kurulan 

üniversite ünlü fen bilimci Mihail Lomonosof ve filoloji çalışmalarıyla tanınan İvan 

Shuvalov’un da teşvikleriyle gerçekleştirilmiştir.378 Moskova Devlet Üniversitesi’nin 

(MDU) Rus tarihi açısından önemine bakıldığı zaman, gelecekte kurulacak diğer eğitim 

kurumlarının prototipi olduğu görülmektedir. Moskova Devlet Üniversitesi’nin ilk 

dönem kadrosuna dikkat edildiğinde, iki Rus akademisyen ve birkaç asistan dışında 

genellikle yabancılardan oluşan bir kadronun olduğu göze çarpmaktadır. Fakat zamanla 

Rus uzmanların sayısı ikiye katlanmıştır. Moskova Devlet Üniversitesi’nin kurulmasıyla 
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birlikte Rusya’da yayın hayatındaki diğer önemli bir gelişme olarak gazetelerin çıkmaya 

başlaması da olası hale gelmiştir. 1756 yılında Moskova’da “Moskovskie Vedemosti” 

basılmaya başlanmıştır.379 Benedict Anderson’un ifade ettiği gibi, gazete yayınıyla 

birlikte Avrupa’da kamuoyunun ortaya çıkmasını sağladığı380 gibi Rusya’da benzer 

sürecin kapısı aralandığı söylenebilir. Zira Rus milli kimliğinin oluşması açısından, 

gazete ve akademik yayınlar Rus aydınlanmasının kapısını aralamış ve topluma hesap 

verebilirlik ya da toplumun/kamuoyunun yönetim tarafından dikkate alınması süreçleri 

önemsenmiştir. 

Çariçe Yelizaveta Petrovna’nın ölümünden sonra III. Petro (1761-1762) tahta 

çıkmıştır. Bu dönemde Rusya’nın Avrupa’da barışı sağlayan denge politikasına zıt bir 

adım atarak Prusya ile askeri ittifak anlaşmaları yapması, Rus Sarayı’nda ciddi bir 

tedirginlik uyandırmıştır.381 III. Petro’nun Alman kökenli eşi II. Yekaterina, Rus tahtına 

çıkmak için Prusya’yla ilgili bu tedirginlikten yararlanmıştır. II. Yekaterina, III. Petro’yu 

1762 yılında devirdikten sonra kendisini Çariçe ilan etmiştir.382 Çar III. Petro’ya karşı 

Rus Sarayı’nda gerçekleşen darbe, elitlerin onayı ve desteğini almıştır. Britanya ve 

Avusturya İmparatorlukları, II. Yekaterina’ya destek vererek, Rusya’nın Prusya ile 

yakınlaşmasının önünü kesmek istemişlerdir. 

II. Yekaterina ile başlayan yeni dönem, Rusya’nın jeopolitik olarak Doğu-Batı 

istikametlerinde genişlemesiyle birlikte Rus aydınlanmasının da başladığı bir zaman 

dilimidir. Şair M. M. Kheraskov, I. Petro’nun Rusya’ya bir beden verdiğini, II. 

Yekaterina’nın ise bu bedene bir ruh verdiğini ifade etmiştir. Ayrıca Rusya’nın, 

                                                 
379  Ibid., s. 298. 
380  B. Anderson, Hayali Cemaatler, Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, Çev, İskender Savaşır, 

İstanbul, 8. Baskı, Metis Yayınları, 2015, s. 50-51. 
381  O. P. Vedmin, "Russkaya «Gospozha Pompadur» Pri Dvore Petra III" Vestnik Kemerovskogo 

Gosudarstvennogo Universiteta, 4(60), 2014, s. 23-25. 
382  Ibid., 26 
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aydınlanma çağının kapısını da araladığını vurgulamıştır.383 Akıl çağı olarak görülen bu 

dönem, Rus aydınlanması sonucu büyük filozofların ortaya çıkmasıyla akıllara 

kazınmıştır. Diğer taraftan bu iki liderin Rusya’ya jeopolitik olarak sağladığı kazanımlar 

değerlendirildiğinde, I. Petro’nun Rus dış politikasının üç temel sorunundan biri olan 

İsveç meselesini çözebildiği, II. Yekaterina’nın ise Polonya ve Osmanlı sorunlarını 

çözmüş olduğu kaydedilmektedir.384 Dolayısıyla Rusya’da II. Yekaterina döneminin 

reformları tartışırlarken, jeopolitik kazanımlar konusunda aralarında bir mutabakat 

sağlandığı görülmektedir. II. Yekaterina döneminin bir diğer özelliği, I. Petro ile 

sekülerleşmeye başlayan Rus siyasal düşüncesinde Ortodosk teolijisine bürünmüş 

Mesihçilikten uygarlık taşıma misyonculuğuna doğru yaşanan evrilmesini sağlamasıdır. 

II. Yekaterina dönemi genel olarak değerlendirildiği zaman iki kısma 

ayrılabildiğini görebiliriz: 1789 Fransız Devrimi’ne kadar olan dönem ve sonrası. Hatta 

bu birinci dönemi daha da erkene alıp Pugaçev Ayaklanması’nı (1773-74) önemseyen 

tarihçiler de vardır.385 Bu tarz yorumlarda haklılık payı bulunmaktadır. Zira Pugaçev 

İsyanları, II. Yekaterina’nın liberal reformları durdurmasına neden olan gelişme 

niteliğindedir. II. Yekaterina, Pugaçev İsyanları’nı bastırdıktan sonra; devlet, iktidar ve 

toplum ilişkilerini Fransız doğal haklar anlayışı bağlamında Mostesquieu ve Beccaria 

üzerinden okumayı bırakmış, yeni bir yol bulma arayışına girmiştir.386 Burada görülen 

Pugaçev isyanı II. Yekaterina için tamamen reformlardan vazgeçmesine neden olmadığı 

ama farklı şekillerinde, monarşinin çıkarlarını göze alan bir yol üzerine üzerine kafa 

                                                 
383  G. Liah, Milliyetçilik Moderniteye Giden 5 Yol, İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya ve Amerika 

örnekleri, (Çev. Abdullah Yılmaz), İstanbul, Alfa Araştırma Yayınları, 2016, s. 325.  
384  V. N. Riasanovsky, & M. D. Steinberg, op.cit., 2010, s. 275. 
385  1773 yılında Don Kazağı Yemelyan Pugaçev, köleler, serfler, Tatarlar ve Kazaklar ile birlikte, II. 

Yekaterina’nın tahta geçmesinin meşru olmadığı iddiasıyla büyük bir ayaklanma başlatmıştır. Hatta 

zamanla Pugaçev, Rus köylüleri arasında efsaneleştirilmiş ve III. Petro olarak görülmeye başlanmıştır. 

Böylelikle ayaklanma, toplumsal ve ekonomik sıkıntılar kadar Rus Tahtının meşruiyet sorunlarını da 

temel almıştır. Bkn. N. Өedorovich Dubrovin, Pugaçev i yego soobshchniki: epizod iz istoríi 

tsarstvovaníya imperatritsy Yekateriny II, 1773-1774 gg.: po neizdannym istochnikam, Tip. IN, 

Skorokhodova, 1884. Murray Bookchin, Devrimci Halk Hareketleri Tarihi, 1905’ten 1917’ye Rus 

Devrimleri, Ankara, Dipnot Yayınları, 2011, s. 30-32 
386  V. N. Riasanovsky, & M. D. Steinberg, op.cit., 2010, s. 276  
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yormasıdır. Bu konuda II. Yekaterina’ya danışmanlık yapan, Glasgow Üniversitesi’ne 

eğitim alması için gönderdiği ve Adam Smith’in de öğrencisi olan Simon Denistky, 

siyaset-hukuk ilişkisi açısından William Blackstone’un örnek alınmasını gerektiğini 

kendisine önerdiği bilimektedir.387 

II. Yekaterina’nın birinci döneminde yapılan reformlara bakıldığı zaman, Rus 

yönetim şekli ve toplum kimliği açısından I. Petro’nun başlattığı reformların devam 

ettirilmesi yönünde ciddi eğilimlerinin olduğu görülmektedir. II. Yekaterina’nın ilk 

yıllarında Rusya’da başlattığı reformları, Fransız aydınlanmasından aldığı ilhamla 

yapmış olduğu görülmektedir. Zira iktidardayken yüzleştiği sorunları ve kafasındaki 

felsefi meseleleri  Fransız aydınları müzakere etmektedir. II. Yekaterina, dönemin önemli 

Fransız aydınlarından Voltaire, Diderot ve M. Grimm ile iletişim içerisinde olmuştur.388 

Rus sarayında Fransız aydınlarının açık etkisi ve onlara öykünme vardır. II. Yekaterina, 

Fransız aydınlarıyla ilişki kurmaktan ziyade, onlara her anlamda siyasi ve maddi destek 

sağlanmaya çalışılmıştır. II. Yekaterina’ya, bu aydınlara Fransa’da ansiklopedi 

çalışmaları sırasında yaşadıkları sıkıntıları çözmek ve kitaplarını yayınlatmak için 

Rusya’dan yardım almalarını önermiştir.389 Bu ilişkiler sonucunda Grimm’in “II. 

Yekaterina’nın adamı” olarak adlandırıldığından bile bahsedilmektedir. Fakat zamanla 

Fransız aydınları Diderot, d’Alembert ve Voltaire’in, Yekaterina’ya karşı olan umutlarını 

kaybettikleri görülmüştür.390 

II. Yekaterina, dönemi Rus eğitim kurumlarının, İngiltere’deki eğitimini 

tamamlayarak ülkesine geri dönen Denitsky’nin Rusça eğitime geçilmesi konusunda 

                                                 
387  A. Walicki, Rus Düşünce Tarihi, Aydınlanmadan Marksizme, (Çev. Alaeddin Şenel), İstanbul, 

İletişim Yayınları, 2013, s. 36. 
388  Bkz. S. Mikhail Pavlovich, ‘‘Istoki Formirovaniya Prosvetitelskikh İ Pedagogicheskikh Vzglyadov 

Yekateriny II. Nauka O Cheloveke’’ Gumanitarnyye İssledovaniya, 2(12), 2013,  
389  A. Walicki, op.cit., 2013, s. 30.  
390  Ibid, s. 33. 
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ikna etmesiyle, 1767 yılında ana dilde eğitime başlanmıştır.391 Rusya’da kitap basımı I. 

Petro ve II. Yekaterina dönemleri itibariyle karşılaştırılırsa, I. Petro döneminde basılan 

kitap sayısı altı yüz adet iken, II. Yekaterina döneminde bu sayı iki bine kadar çıkmış ve 

dönemin sonlarına doğru yedi bin beş yüz adet kitabın yayımlandığı görülmüştür.392 Bu 

artışın esas nedeni, II. Yekaterina’nın basım-yayın konusunda yaptığı reformlarla, bu 

sektörü devlet tekelinden çıkarması olmuştur. 1783 yılındaki fermanla birlikte yayın 

yapma işi özel sektöre doğru yönelmeye başlamıştır.393 Kitap, gazete ve dergi 

yayınlarıyla birlikte Rus düşünce hayatında yeni aydınlar ortaya çıktığını görebiliriz. Rus 

aydınlanmasının ilk isimlerinden Yakov Kozelski (1728-1793), Dimitri Aniçkof (1733-

1788), Semyon Denitski (vefatı 1789) ve Nikolay Novikov (1744-1818), yayıncılık 

işlerinde aktif görevler almaya başlamışlardır. Ayrıca, Rus aydınlanmasına en büyük 

katkıyı Rus Özgür Mason dernekleri sağlamıştır. XVIII. yüzyılın Rus aydın masonları 

olarak (Farmasonlar) İvan Lopuhin (1756-1816), Semyon Gamaleya (1743-1822), 

Johann Georg Schwarz (1751-1784) sayılabilir. Rus aydınlanmasında önemli rolü olan 

aristokratlar arasında; Fransız aydınlanmasına da katkısı olan Prens Mihayil Sçerbatov 

(1733-1790), Kont Nikita Panin (1718-1783), Pyotr Panin (1721-1789), Denis Fonvizin 

(1745-1792), Aleksandr Radişçev (1749-1802), Nikolay Karamzin (1766-1826) gibi 

kişiler de sayılmaktadır.394 

Rus entelektüellerin Fransız aydınlarıyla olan yakın ilişkileri ve II. 

Yekaterina’nın ilk dönemine rast gelen 1767 yılında yeni yasalar hazırlanırken atılan 

adımlar, kendi zamanı bağlamında devrimsel bir nitelik taşımaktadır. Yasayı hazırlayan 

komisyon, “çeşitli tabakalardan gelen, içlerinde devlet mülklerindeki köylülerin 

yarısından fazla delegenin de bulunduğu 564 temsilciden” oluşuyordu. Daha sonra 

                                                 
391  B. Bowring, op.cit., 2013, s. 30-32.  
392  V. Trediakovskiy, Razgovor Mezhdu Chuzhestrannym Chelovekom i Rossiyskim ob Orfografii 

Starinnoy i Novoy İ Vsem, Chto Prinadlezhit k Sey Materii, SPb., 1748. s. 358 
393  V. N. Riasanovsky, & M. D. Steinberg, op.cit., 2010, s. 298. 
394  A. Walicki, op.cit., 2013, s. 66-73, 73-77, 77-79. 
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1768’den itibaren Osmanlı ile Kırım arasındaki savaşın başlamasından dolayı bu 

komisyonun dağıtıldığı bilinmektedir.395 

II. Yekaterina’nın Rus aydınları ile ilişkilerinin inişli-çıkışlı olduğunu 

vurgulamak gerekmektedir. Birçoğunu kendi döneminde eğitim için yurt dışına (Batı’ya) 

göndermiş, yurda dönüşlerinde kendi yanında ve kurduğu komisyonlarda danışmanlık 

yapmalarını istemiştir. Diğer yandan, değişen konjonktüre bağlı olarak, Rus aydınlarının 

bazen aşırı liberal uçlarda yer almalarından rahatsız olmuş ve onları hapsettirmiştir. Rus 

aydınları ise, reformlarla ilgili II. Yekaterina’ya bağladıkları umutlarının boş 

çıkmasından ötürü büyük hayal kırıklığı yaşamışlar ve ona karşı sert eleştirilerde 

bulunmuşlardır. Zira II. Yekaterina, 1790’lara kadar Rus aydınlanmasını ileriye taşımayı 

ve bunu yaparken de her defasında kendisini destekleyen aydınları çevresine toplamayı 

amaçlamıştır. Özellikle bu tarihten sonra Rusya’da aydınlanmanın frenlenmeye 

çalışıldığı görülmektedir. Zira Radişçev’in “Seyahatname” isimli çalışmasında, 

aydınların bu konudaki isyanından bu durumu açıkça görmek mümkündür.396 

II. Yekaterina dönemi Rus aydınlarına bakıldığı zaman iki önemli hat 

sezilebilmektedir. Birinci hat, Rus aristokrasisi ve zengin sınıflarının içinden çıkan 

düşünürlerdir ki, bunların Batıyla ilgili olan öteki algısı, kendilerini Fransız kültürüne 

tam anlamıyla adapte etmeleriyle oluşmuştur. Bu düşünürler, Rus toplumundan tamamen 

kopmuş, kendi aristokratik çevreleri içindeki dünya var olmuşlardır. Bu aydın zümrenin 

fikirlerinin Rus toplumunda herhangi bir karşılık bulamadığı ve ayrıca bu grubun kendi 

toplumlarından bihaber oldukları görülmektedir. Rus aydınları içinde diğer önemli hat, 

Rus ruhunun ve sosyal temsillerinin farkında olan, Rusya’nın modernleşmesinde 

özgünlük arayan kişilerden oluşmuştur. Bu grup içerisinde de zengin sınıftan gelenler 

                                                 
395  V.İ. Moryakov, ‘‘Yekaterina II - Prosvetitel ili Konservator?’’, Vestnik Moskovskogo Universiteta, 

Istoriya. (8/3) 2010, s. 13-14  
396  V.N. Riasanovsky, & M. D. Steinberg, op.cit., 2010, s. 306. 
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vardır, ikinci hattın birinci hattan farkı, Rusya’nın toplumsal yapısını iyi gözlemlemeleri 

ve toplum için bir arayışta bulunmaya dair istekleridir. Zamanla bu iki grubun sarayda 

Çariçe’yi etkilemeye çalıştıkları görülmektedir. Fakat onların mı Yakaterina’yı 

etkilediği, yoksa değişen konjonktürle Çariçe’nin mi onları tercih ettiği ayrıca tartışılması 

gereken bir meseledir. Mesela II. Yekaterina, Fransız Devrimi’yle ilgili yorumunda çok 

ilginç bir şekilde Fransız yöneticilerinin taktik hatalarından bahsetmiştir. Fransız 

Devrimi’ne dair Prens Harapovitski ile konuşurken “Fransız Kralı’nın yerinde ben 

olsaydım, yükselme tutkusuyla dolu Lafayette’i bana katılmaya ikna eder ve onu beni 

savunan bir duruma getirirdim.” şeklinde yorumlar yapmıştır.397 Görüldüğü gibi, II. 

Yekaterina, Rus aydınlanmasının öncüsü ve bazı tarihçilere göre de ilk aydını olmasına 

rağmen hem iç politikada hem de uluslararası ilişkilerde değişen konjonktüre göre 

farklılıklara gidebilmiştir. Kendi yakın çevresinde yaptığı sık değişiklikler, bazen Rus 

aydınları arasında kavga çıkmasına neden olmuştur. II. Yekaterina hem iç hem de dış 

politikada, kendisi açısından ve dönemin şartlarına göre meşruiyet kazanmak amacıyla 

Rus düşünürlerle birlikte çalışmalar yapmıştır. Dolaysıyla ilk döneminde, Batıcı denilen, 

Rusya’yı bir Avrupa devleti olarak gören ve o şekilde konumlandırılması ve 

güçlendirilmesini isteyen çevrelerle işbirliğinde bulunmuştur. 

Rus aydınları içerisinde, II. Yekaterina’nın ilk döneminde dış politika danışmanı 

olan Graf Panin’in, Avrupa ile olan ilişkilerin ve jeopolitik kazanımların daha da 

ilerletilmesi konusundaki rolünün büyük olduğu görülmüştür. Bu dönemde Panin’in 

danışmanlığında II. Yekaterina, Rusya’nın çıkarları için Avrupa’da devletlerarası 

sistemde statükonun sağlanması ve “Kuzey Ahengi” adıyla Kuzey Avrupa’da işbirliği 

yapma ve ortaklık oluşturma yönünde adımlar attığı bilinmektedir.398 II. Yekaterina dış 

                                                 
397  A. Walicki, op.cit., 2013, s. 37.  
398  G. İ. Gerasimova, ‘‘Severniy Akkard” Grafa Panina. Proekt İ Realnost’’, Pod Red. İgnateva, A.V; 
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1992, s. 70-72.  
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politika yönetiminde Panin’in doktrini ile Fransa, Osmanlı ve Avusturya’ya karşı 

Birleşik Krallık, Hollanda, İsveç, Danimarka, Polonya ve Prusya ile dengeli bir 

işbirliğine gitmeyi planlamıştır.399 Kuzey Ahengi konsepti ile Rusya, Kuzey Avrupa’da 

güçlü bir duruma getirilmiş ve hatta, Danimarka ile aralarında yapılan anlaşmadan da 

görüldüğü gibi, Osmanlı ile savaş yaşanması durumunda karşılıklı destek verilmesinin 

kayda geçirildiği bir madde yer almıştır.400 Dolayısıyla “Kuzey Ahengi” doktrini olarak 

diplomatik tarihe geçen bu yaklaşım, tartışmasız olarak St. Petersburg Sarayı’nda kabul 

edilmiştir. Esas amaç Prusya ve Birleşik Krallık arasında bir dengenin oluşmasını 

sağlamak ve daha sonraki aşamada doğu’ya yayılma politikalarının önünü açmaktır. 

II. Yekaterina’nın Birleşik Devletler’in bağımsızlık isteğine karışmaması ve 

İngiltere’yi desteklememesi önemli bir tarihsel gelişme olmuştur. Bu desteğin 

verilmemesiyle birlikte Rusya tarafsızlığını ilan etmiştir. Rusya’nın böyle bir adım 

atması ve uluslararası politikada ABD konusunda böyle bir kararı veren ilk devlet olması; 

Hollanda, İsveç, Danimarka ve Prusya gibi ülkelerin de benzer bir tavrı sergilemesine 

neden olmuştur. Avrupa’da uluslararası ilişkilerde taraf olmayan ülkelerin ortaya 

çıkması, Birleşik Devletler’in bağımsızlığının tanınmasının da yolunu açmıştır.401 

Birleşik Devletler’in desteklenmesine sadece jeopolitik kazanımlar ve Birleşik Krallığın 

zayıflatılması açısından bakılmaması gerekmektedir. Bu aynı zamanda II. 

Yekaterina’nın, liberal düşüncenin etkisinde kalmış olmasıyla da ilişkilidir. Rus dış 

politikasının, doğal haklar bağlamında akıllıca ve hatta kurnazca olarak nitelendirilen 

böyle bir adımı atması, Birleşik Devletler’in kendi kaderini de tayin etmesini sağlamıştır. 

Birleşik Devletler’e doğrudan verilecek bir destek, kendi ilhak ettiği bölgelerde 

Rusya’nın benzer bir sorunla karşılaşmasına yol açabilirdi, ancak Rusya’nın tarafsız 

                                                 
399  V. N. Riasanovsky, & M. D Steinberg, op.cit., 2010, s. 275. 
400  S. V. Bakhrushin & S. D. Skaakin, op.cit., 1941, s. 291. 
401  A.V. Yefimov, ‘‘Diplomatiya Molodoy Amerikanskiy Respublika (1775-77),’’ Pod redaktsii Potemkin, 

Vladimir Petrovich. Istoriya diplomatii. Moskva, OGIZ Gosudarstvennoye Sotsial'no-
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kalması ve arkasına diğer devletleri de alması, Birleşik Devletler’e üstü örtülü bir 

desteğin olduğunu göstermiştir.402 

II. Yekaterina’nın ikinci döneminde, eski Rus siyasal düşüncesinde var olan 

Mesihçilik ve III. Roma felsefesi çerçevesinde hareket ederek, tarihsel misyona atıf 

yapan düşünceler doğrultusunda üretilmiş politikaları izlediği görülmektedir. Bunun ilk 

sinyalleri I. Petro döneminde hazırlanan Polonya stratejisinin devam ettirilmesi 

konusunda alınmıştır. Şöyle ki, 1772 yılında II. Yekaterina Polonya’nın bölüşülmesi 

yönündeki politikalarına aristokrasi ve toplum nazarında meşruiyet sağlamak amacıyla 

Ortodoks politikalarının yeniden kurgulanmasına doğru eğilmesi söz konusu olmaktadır. 

Bu durum, II. Yekaterina’nın hatılaraların Rus tarihini çok yakından incelemesinden ve 

geleneklerle ilgi yazılar yazmaya başlamasından anlaşılmaktadır.403 Bu dönem diğer bir 

önemli düşünür ve dış politika II. Yekaterina’yı etkilemeye çalışan G.A. Potemkin’in öne 

çıktığı ve Çariçe’ye danışmanlık yaptığı görülmektedir. II. Yekaterina’nın dış politika 

danışmanlığını yapan G. A. Potemkin, Çariçe’nin “Grek Projesi” nin temellerini 

atmasına yardımcı olmuştur.404 1768 yılından itibaren Rus dış politikasının hem ideolojik 

ve jeopolitik vizyonu haline gelen ‘‘Grek Projesi’’ neredeyse ondokuz ve yirminci 

yüzyılın başlarına kadar etkili olmuştur. 

 

1. ‘‘GREK PROJESİ’’ 

1768 yılında Potemkin’in Çariçe’ye sunduğu “Grek Projesi” jeopolitik olarak 

güneye açılma konusunda geniş kapsamlı bir yol haritası hüviyetindedir. Tarihsel 

metinlerden de anlaşıldığı gibi, II. Yekaterina bu projeyi çok beğenmesi ve başarılı 

                                                 
402  M. Vladimir Ivanovich, op.cit., 2010, s. 12.  
403  A. Walicki, op.cit., 2013, s. 37. 
404  S. V. Bakhrushin & S. D. Skaakin, ‘‘Diplomatiya Yevropeyskikh Gosudarstv v XVIII veke,’’ Pod 

redaktsii Potemkin, Vladimir Petrovich, Istoriya diplomatii, Moskva, OGIZ Gosudarstvennoye 

Sotsialno-Ekonomicheskoye Izdatelstvo, 1941, s. 290-91.  
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şekilde gerçekleşmesinden sonra ikinci torunu üzerinden gelecekle ilgili hayal ve 

arzulara kapılmıştır. 1779 yılında doğmuş torunun ismini Konstantin bile koymuş ve 

Yunanlı bir bakıcıya teslim ederek eğitmeye çalışmıştır. Torununun Konstantinopolis’in 

yeni Sezar’ı olacağını hayal etmiştir. St. Petersburg’da torunu adına saray inşa ettirmiştir. 

Dahası Aziz Sophia reprodüksiyonunun basılması emrini vermiştir.405 

‘‘Grek Projesi’’ nin temel amacına dönersek; Rusya’nın sıcak denizlere açılması, 

İstanbul’un alınması, Osmanlı’nın Doğu Avrupa’daki varlığının sahiplenilmesi ve 

Bizans İmparatorluğu’nun yeniden canlandırılmasını içermektedir. Rus tarihçisi 

Lyupanova göre, tarihe ‘‘Grek Projesi’’ olarak geçen Rusya dış politika konseptinin 

altyapısı, Osmanlı ile Rusya arasında 1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca 

Antlaşması’ndan daha önce, 1768 senesinde atılmış ve bu doğrultuda fikirler üretilmeye 

başlanmıştır.406 II. Yekaterina’nın dış politika danışmanlarından Potemkin tarafından 

hazırlanan dış politika konsepti, çariça’nın ikinci döneminde temel devlet ideolojisi ve 

jeopolitik acılım yapmak bir konsept haline gelmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu’na karşı mücadele edilmesi, Konstantinopolis’in 

Yunanlara geri verilmesi ve Doğu Roma’nın tekrar diriltilmesi üzerine kurulan bu 

yaklaşım, II. Yekaterina’nın Fransız aydınları ile yazışmalarında da gündeme gelmiştir. 

Tarihsel metinlere bakıldığında, özellikle Voltaire’in, Çariçe’yi Yunan kültürünün 

kurtarıcısı olarak gördüğü ve Bizans’ı yeniden diriltecek hükümdar olduğu yönünde 

ifadeler kullandığı göze çarpmaktadır.407 Voltaire, II. Yekaterina’ya övgüler düzerek 

Çariçe’nin Doğu Roma’yı ve Avrupa’yı Türk barbarlardan kurtaracağını umut 

beslediğini aktarmaktadır. Dolayısıyla Grek Projesi’nin ilk aşamasında Fransız 

aydınlarının, Yunan kültürünün ve mirasının kurtarıcısı olma fikirlerini empoze etmeye 

                                                 
405  V. N. Riasanovsky, & M. D. Steinberg, op.cit., 2010, s. 277. 
406  M. Y. Lupanova, ‘‘Grecheskiy proyekt’’ Yekateriny Velikoy.’’ Izvestiya Rossiyskogo 

Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Universiteta İm. A.I. Gertsena, (65), 2008, s. 200.  
407  Ibid.  
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başladıkları görülmektedir. II. Yekaterina için böyle bir misyonu yüklenmek onur 

vericidir, bu durum ayrıca güney istikametindeki yayılmacı politikasının Avrupa 

tarafından da meşru görülmesi bağlamında önemlidir. Bu bir anlamda I. Petro’nun sıcak 

denizlere açılma politikasının devamıdır, Çariçe II. Yekaterina’nın bu misyonu 

tamamlamak niyeti olduğunu göstermektedir.408 II. Yekaterina, güney istikametinde 

yayılma politikasını 1768 yılında ilk olarak Avusturya İmparatoriçesi Maria Theresa’ya 

iletmiştir. Maria Theresa, II. Yekaterina’nın Osmanlı’yla ilgili planlarını oğlu II. 

Joseph409ile paylaşmış ve Avusturya’yı Rusya’nın yanında görmek istediğini iletmiştir. 

Polonya’nın ilk paylaşımı 1772 yılında Avusturya ile Rusya arasında gerçekleşmiş, II. 

Yekaterina, II. Joseph’e ‘‘Büyük Planından’’ bahsetmiştir.410 II. Yekaterina için Grek 

Projesi, bu dönemde Avrupa aydınlanmasından aldığı bir miras olmuştur. Bu proje 

ayrıca, Avusturya’nın Balkanlar ve Doğu Avrupa coğrafyalarına yayılma politikasını 

Rusya ile ortak bir zemine oturtarak, karşılıklı kazanmaya odaklanmıştır. 

II. Yekaterina ve dışişleri danışmanı Potemkin’e göre Grek Projesi’nin 

gerçekleştirilmesi açısından 1768 yılında Osmanlı ile başlayan savaş, Kırım’ı hedef 

alarak sıcak denizlere açılmak anlamında önemli bir fırsat sunmaktaydı. 18 Kasım 1768 

tarihinde II. Yekaterina, Osmanlı ile savaşa başlanması için ülke genelinde geçerli olan 5 

sayfalık manifesto imzalamıştır. Manifestonun içeriğinde Grek Projesi’nin dinsel motifli 

yönlerini daha çok ön plana çıkarmış, Polonya paylaşılmasından sonra yaşanan sorunlara 

değinmekle birlikte Osmanlı’ya karşı savaşı meşru temellerini dikmeye çalışmıştır. 

Manifestonun içeriğinde Yunan - Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlı kişilerin ibadetlerini 

                                                 
408  N. Korshunova, ‘‘Vostochnyy Vektor Geopolitiki Yekateriny II: "Grecheskiy proyekt",’’ Vestnik 

Chelyabinskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 2003, 10(1), s. 62-63. 
409  Kutsal Roma İmparatoru, Avusturya Arşidükü, Bohemya Kralı, Macaristan, Hırvatistan ve Slovenya 

kralı. II. Joseph Avusturya Arşidüşesi Maria Theresia ile Kutsal Roma İmparatoru I. Franz'ın en büyük 

oğludur. Habsburglarının topraklarını önce annesi Maria Theresia ile birlikte, sonraları tek başına 

yönetti 
410  K. A. Rusakov, "Avstryyskaya Dyplomatyya Y Hrecheskyy Proekt Ekateryny II." Visnyk 

Luhansʹkoho Natsionalʹnoho Universytetu İmeni Tarasa Shevchenka. Istorychni Nauky, (1/2), 

2013, s. 47-48. 
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özgürce yapamadıkları, Polonya ile Rusya arasında yapılan anlaşmaya uyulmadığı 

gerekçe olarak gösterilmektedir. Manifesto, haklı savaş gerekçelerini dini haklar 

üzerinden kurgulamış, ek olarak da Osmanlı’nın esir Rus memurunun durumunu gerekçe 

olarak göstermiştir.411 

Bu metinde gördüğümüz gibi Fransız aydınlarının medeniyetsel misyonla 

yüklenmiş ve Yunan kültürünü Türk Barbarlardan kuratarak Çariçe değil daha çok din 

motifli gerekce ortaya atılmıştır. Keza bu metnin iç politika amaçlı olduğu yorumu 

yapılabilinir. Rus toplumunun paylaştığı değerleri üzerinden ya da sosyal temsiller 

üzerinden savaşa açıklama getirilmektedir. Başka şekilde ifade edersek Rus toplumu için 

Yunan kültürünün Türklerden kurtarılması çok çazip bir konu olmamaktadır. Ama mesele 

din kardeşliği olunca Rus kilisesi ve toplumun desteğini arkasına alması da söz konusu 

olmaktadır. 

II. Yekaterina, ilk döneminde Batı uygarlığının Rusya’ya taşınması için 

uğraşırken, diğer yandan ise Osmanlı ile ilişkiler bakımından Moskova Devleti’nin 

Mesihçi yaklaşımının misyonerlik olarak geri dönüşü kapı aralamıştı. Bu iki düşüncenin 

birlikte var olabilmesi ne kadar ilginç görünse de diğer taraftan yayılmacı bir misyon için 

Rus tarihinin sunduğu iyi bir sosyal temsil olduğunu gözardı edilmemesi gerekir. Keza 

teorik bölümde değindiğimiz üzere, Tablerone modelinde de görüldüğü gibi aynı toplum 

içinde birbirleri ile çatışan fikirler, uzlaşı içinde birlikte var olmaktadır. Farklı fikirlerin 

birlikte var olmasına öteki ile olan diyalog çerçevesinde bakıldığında, durum daha 

açıklayıcı olmaktadır. Örneğin, Amerikan bağımsızlığı konusunda bir tarafta Batı 

dünyası varken Rusya daha çoğulcu ve özgürlükçü davranmış, diğer tarafta yani doğuda 

“öteki” olan Osmanlı olduğunda toplum, devlet felsefesinde var olan III. Roma sosyal 

temsilini yeniden içselleştirmiş ve dış politikasına yansıtmıştır. Ben - Öteki ilişkisi, 

                                                 
411  Rossiyskaya Natsionalnaya biblioteka, O nachatii voyny s Ottomanskoyu Portoyu Manifest 

Yekateriny II ot 18 noyabrya 1768 goda - Rossiya Imperatritsa - İzdaniye: 1917, Zal, 18, Shkaf 78, 

Polka 2, No 286.  
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toplum içinde var olan Tablerone modeline uygun olarak sosyal temsillerin yeniden 

üretilmesini sağlamaktadır. Öte yandan gözden kaçırılmaması gereken bir nokta, Rus 

eliti içinde 1783-89 yıllarından itibaren kimlik kırılması yaşandığıdır. Bunun nedeni 

merkez olan elitleri içinde değil ama cevrede ya da toplumda paylaşılan sosyal temsilleri 

bir şekilde saraya yansıta bilmesidir. Özetle, bu dönemin anlaşılması bağlamında Ben ve 

Öteki arasında ilişkinin, Tablerone modeli bilişsel polifazi ile birlikte ele alınması 

gerekmektedir. 

Böylelikle II. Yekaterina, 1768 yılında Rusya’nın Osmanlı’ya karşı haklı savaş 

gerekçelerini iki temel fikir üzerinden kurgulamıştır. Bunlardan birincisi Ortodoksların 

ibadet haklarının elinden alınmasıdır, bu gerekçe kimlik bazlıdır ve sosyal temsil şeklinde 

kültürel boyutu içerir. İkincisi ise Rus Bakan’ın esir alınmasıdır ki bu gerekçeler, II. 

Yekaterina’nın uluslararası hukuk yaklaşımına göre yeterli sayılmaktadır. 

1768 yılında Osmanlı’ya karşı başlayan savaş kampanyası, 1774 yılında Küçük 

Kaynarça anlaşmasının yapılması son bulmuştur.  Küçük Kaynarca Antlaşması’nın 14. 

maddesi ile Rusya, İstanbul’da Yunan-Rus Ortodoks Kilisesi’nin inşasına ilişkin izni 

almıştır. Bu izinle beraber Rusya, doğudaki Hıristiyanların hamisi rolünü de 

üstlenmiştir.412 Aynı zamanda Antlaşmanın 11. maddesi ile Karadeniz’de Rus 

gemilerinin serbest dolaşımı ve ticaret yapması sağlanmıştır.413 Küçük Kaynarca 

Antlaşması’nın 13. maddesi gereğince Osmanlı Devleti’ndeki tüm resmi yazışmalarda 

Çariçe’den “Rusların Padişahı” olarak bahsedilmesini istemiştir.414 Aynı zamanda 

Rusya ile Osmanlı arasında imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’na, II. 

Yekaterina’nın savaş manifestosunda yer alan sosyal temsil, kültürel ve dini haklı savaş 

gerekçeleri yansıtılmış; bunun da simgesi olarak Yunan-Rus Ortodoks Kilisesi’nin 

                                                 
412  S.V. Bakhrushin & S.D Skazkin, op.cit., 1941, s. 293. 
413  Y. I. Druzhinina, Kyuchuk-Kaynardzhiyskiy Mir 1774 goda (Yego Podgotovka i Zaklyucheniye). 

Moskova, OOO DirektMedia, 2016, s. 287- 89.  
414  Y. M. Mahmudov, & Kerim K. Şükürov, Azerbaycan Beynalxalq Münasibetler ve Diplomatiya 

Tarixi (1639-1828), Bakü, AMEA Tarih Enst. Yayınları, 2009, s. 248.  
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İstanbul’un merkezinde inşası hak olarak kazanılmıştır. Aynı zamanda Rusya jeopolitik 

olarak Karadeniz’de serbest dolaşım ve ticaret hakkı elde edilmiş, Kırım’ın bağımsız 

olması yönünde talepte bulunulmuştur.415 

1774 yılındaki Küçük Kaynarca Antlaşması esasen Kırım’ın bağımsızlığını 

tanımıştı, ancak II. Yekaterina aktif şekilde Kırım’ın iç işlerine karışmakta, kendisine 

yakın olacak Giray Hanı tahta çıkarmak ve tutmak için çaba harcamaktaydı. Bu durumun 

karşısında Osmanlı da kendisine yakın olan Giray Hanı desteklemekte ve Petersburg’a 

karşı Kırım içinde mücadele vermekteydi. Kırım’da tahta hangi Han’ın oturacağı 

konusunda kimin haklı olduğu meselesine girmek anlamsız olacaktır, zira her iki 

imparatorluk da Küçük Kaynarca Antlaşması’na istinaden Kırım’ın bağımsızlığını 

tanımış durumdadır. Fakat Çariçe II. Yekaterina’nın, Kırım’ın bağımsız olmasından ve 

kendi desteklediği hanı tahta oturtamamasından ötürü rahatsız olduğu bellidir. Ayrıca bu 

dönemde Rusya uluslararası siyasette daha güçlü bir konumdadır ve daha önce de 

bahsettiğimiz ‘‘Grek Projesi’’ dış politika konsepti Rus yöneticilerin kafalarında daha 

belirgin bir şekil almaktadır. ‘‘Grek Projesi’’ çerçevesinde, Rusya’nın Osmanlı’ya karşı 

doğu açılımını devam ettirmesi yönünde çağrıların da olduğu görülmektedir. 1780 

yılında II. Yekaterina’nın dışişleri danışmanı Potemkin’e yazdığı mektupta Grek 

Projesinin devam ettirilmesi yönünde vurguların olduğu görülebilmektedir. Keza 

Kırım’ım Rusya’ya birleştirilmesi konusunda devamlılık sağlayacak politikaya ihtiyaç 

vardı. 

8 Nisan 1783 tarihinde Çariçe II. Yekaterina, Kırım Hanlığı’nın Rusya ile 

birleştirilmesi amacıyla bir manifesto yayımlamıştır. Manifesto’da II. Yekaterina, 

Kırım’ın bağımsızlığı yönünde daha önce yapılan 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’na 

rağmen bölgede istikrarın oluşmadığını vurgulamaktadır. Osmanlı Devleti’nin, Küçük 

                                                 
415  Y.I. Druzhinina, op.cit., 2016, s. 286- 287. 
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Kaynarca Antlaşması’nın Kırım’a dair maddelerine uymadığı ve Kırım’ın iç işlerine 

karışarak bölgede istikrarsızlığı devam ettirdiği iddia edilmektedir. Bundan dolayı Rusya 

ile Osmanlı arasında 1774 yılında yapılan Küçük Kaynarca Antlaşması’na göre Kırım, 

Kuban ve Taman bölgelerinin Rusya ile birleştirilmesi kararı alınmıştır.416  1783 yılında 

Çariçe II. Yekaterina’nın Kırım, Kuban ve Taman bölgelerinin Rusya ile 

birleştirilmesine dair gerekçelerine bakıldığında, iç istikrarın oluşmadığı ve hukukun 

olmadığı iddialarından hareketle dönemin pozitivist uluslararası hukuk yaklaşımının 

tezleri savunulmuş olmaktadır. Zira Kırım Müslüman çoğunluklu bir bölgedir, burada 

Ortodoksların kurtarılması tezi üzerinden haklı bir birleştirme gerekçesi 

üretilememektedir. Bunun için II. Yekaterina, güvenlik odaklı meşru tez üreterek 

Kırım’ın Rusya’ya birleştirilmesini gerçekleştirmiş oldu. 

1774 yılı Rusya ile Osmanlı arasında Küçük Kaynarca barış antlaşmasının 

bağlanması, 1783 yılı Kırım kendi egemenliğine katması, Çarica’nın güney ve sıcak 

denizlere açılma politikasının zafer kazanması, hem tahtı bakımından ve Avrupa’daki 

uluslararası ilişkilerde konumunu güçlendirmiştir. Bu başarı Rusya’nın Osmanlı Devleti 

ve güney istikametindeki dış politikasının en temel vurgusu haline dönüşmesine neden 

oldu.  Rusya için III Roma tezi ile beraber Mesihçi devlet misyonu ile Balkanlar’da ve 

Osmanlı’nın diğer doğu bölgelerinde, Ortodoks Hıristiyanların kurtarıcısı olma iddiasıyla 

Mesihçi/Kurtarıcı meşruiyet temelli bir dış politika konsepti artık öncelikli hal almaya 

başlayacaktı.417 

 

  

                                                 
416  Y.I. Druzhinina, op.cit., 2016, s. 283- 285. 
417  A. L. Zorin, ‘‘Russkaya Oda Kontsa 1760-Kh Nachala 1770-Kh Godov, Volter İ ‘Grecheskiy Proyekt’ 

Yekateriny II.’’ Novoye literaturnoye obozreniye, (24), 1997 s. 5-10.  
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2. FRANSIZ DEVRİMİ’NİN RUS DÜŞÜNSEL HAYATINA ETKİSİ 

XVIII. yüzyıl Avrupa’da çok önemli toplumsal dalgalanmaların yaşandığı bir 

yüzyıl olmuştur. Avrupa’da başlayan aydınlanma ve 1789 Fransız Devrimi, bu kıtada 

siyasal rejimlerin çökmesine neden olan bir süreçtir. Fransız Devrimi, II. Yekaterina’nın 

Rus aydınlarıyla arasının bozulmasından sonra tekrar bir kaygı duymasına neden 

olmuştur. Fransa’da yaşanan olayları II. Yekaterina, ilk başlarda çok ciddiye almamıştır; 

fakat Devrim sonrasında Fransa Kralı’nın öldürülmesi Çariçe’yi kaygılandırmıştır. 

Ayrıca Rusya’da eleştirel entelektüellerin neden olabilecekleri tehlikelerin farkına 

varmıştır.418 Zaten iktidarının ilk yıllarında 1773-1774 yılları Pugaçev İsyanı benzer 

rahatsızlıkları yaşatmıştır. Fakat Fransız Devrimi’nin Rusya’yı etkileme korkusu, II. 

Yekaterina’nın bu aydınlara sırt çevirmesine neden olmuştur. II. Yekaterina, eski ünlü 

yönergelerin boş sözler olduğunu söyleyerek yönetiminin ilk yıllarında gösterdiği 

çabaları şöyle özetlemektedir: ‘O zamanki tutkularım, tek başlarına 

değerlendirildiklerinde kötü şeyler değillerdi, ama sanırım insanların akıllı, adil ve 

mutlu varlıklar durumuna gelebileceklerine inandığım için, yapabileceğimin ötesinde 

işler üstlenmişim.”419 II. Yek aterina bunun karşısında durmak ve buna direnmek için 

Avrupa monarşilerinin işbirliği oluşturmasının gerekliliğini fark etmiştir. Bunun için, II. 

Yekaterina’nın Fransız Devrimi’nin karşısında durduğu ve dış politikasını Avrupa 

monarşi sistemi üzerinden yürüttüğü görülmektedir. Avrupa sisteminde savunduğu 

güçler dengesi, esas itibariyle mutlak monarşilerin devamlılığının sağlanmasına 

odaklanmıştır. Rusya içinde de Fransız aydınlanması taraftarı olanlara yüz çevirerek, 

Walicki’nin de ifade ettiği gibi, küçük taşra soylularına özgü olan siyasal düşüncenin 

arkasına sığınmaya başlamıştır.420 Walicki’nin bu noktada aşağıladığı taşra düşüncesinin, 

Rus kimliğinin tarihsel biyografisine bakıldığında çok önemli bir rolü olduğu 

                                                 
418  V. N. Riasanovsky, & M. D. Steinberg, op.cit., 2010, s. 275.  
419  A. Walicki, op.cit., 2013, s. 36. 
420  Ibid, s. 37. 
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görülmektedir. Özellikle Batılı yazarlar tarafından küçümsenen bu düşünce, daha önceki 

bölümde anlatıldığı ve sonraki bölümde de anlatılmaya devam edileceği gibi, Rusya’nın 

genişlemesini ve Çarların meşruiyetini sağlayan temel milli düşünce akımı olmuştur. II. 

Yekaterina’nın Avrupa aydınlanmasından ne kadar etkilense de kafasında Rus özgünlük 

arayışının mevcut olduğundan söz edilebilir. Çariçe II. Yekaterina zamanında Rus dilinin 

Moskova Devlet Üniversitesi’nde eğitim dili olması, Rusça gazete, dergi ve kitap 

basılması gibi adımlar, Rus düşüncesinin kendisini yeniden üretmesini sağlamıştır. Daha 

önce isimleri geçen düşünürler içinde, Batıcı anlamda “özgün Rus arayışı” olduğu 

söylenebilmektedir. Radişecev ve Karamzin’in bu konuda yaptıkları yayınlarda bu 

türden vurgulara rastlanılmaktadır. II. Yekaterina döneminde saraydan kovulan ve I. 

Alexander döneminde yeniden merkeze dönen Karamzin’in yazdığı “Rus Tarihi” kitabı, 

Rus milli bilincinin yükselmesinde merkezi bir rol oynamıştır. Çalışması incelendiğinde 

Büyük Novgorod Knezliği ve Pskov Vilayeti ile ilgili övgü dolu ifadelerin bulunduğu 

görülebilmektedir. Cumhuriyetçi olan Karamzin’in, Avrupa’dan gelen düşüncelerin bir 

kısmının zaten Rus tarihi içinde mevcut olduğu fikrini taşıdığı da anlaşılmaktadır. 

Böylece vurgulanması gereken olgu, Rus aydınlarının her ne kadar Avrupa hayranı 

olsalar da kendi tarihlerinde doğal hakların verilmesi bağlamında gizli kalan tecrübelerin 

gün yüzüne çıkarılması gerektiğini savunmalarıdır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

RUSYA’DA ÖZE DÖNÜŞ HİKÂYESİ 

A.  BATICILIĞIN DÜŞÜŞÜ 

XIX. yüzyıl Avrupa ve Rusya’da siyasi, sosyal ve ekonomik bağlamda tarihsel 

kırılmaların yaşandığı bir dönemdir. Bu yüzyılın özelliği, milliyetçilik konusunda 

yapılan çalışmalara bakıldığı zaman geleneğin icat edildiği ya da yeniden üretildiği ve 

yükseldiği bir çağ olmasıdır. Eric Hobsbawm’da “geleneğin icadı” doğrultusunda 

Avrupa’da milliyetçiliğin doğduğu dönem olarak tanımlanmaktadır.421 Bu dönemde 

Rusya’da, Avrupa’da ortaya çıkan fikir akımlarından kopmuş bir ülke değildir. 

Dolayısıyla bu kıtada yaşanan tüm düşünsel ve siyasi akımlardan Rus toplumundaki 

yöneticiler ve aydınlar da etkilenmişlerdir. Bu dönemde milliyetçilik ve muhafazakar 

politikalar yükselirken Fransız Devrimi sonucunda ortaya çıkan liberal düşüncelerden ve 

Avrupa merkezli politikalardan kopulduğu gözlemlenmektedir. Bu kopuşun nedeni, 

Rusya’daki entelektüellerin Avrupa’daki milliyetçi ve muhafazakar politikalardan 

etkilenmeleri, bunu yaparken özgün olma arayışına girişmeleri ve Batı dünyasını 

zihinlerinde öteki olarak inşa etmeleridir. ‘‘Ben’’ (Rusya) ve “Öteki” (Avrupa) algısı, 

Batı uygarlığından kopulmasına ve eski medeniyeti temsil eden toplum/halk olunduğu 

düşüncelerinin elitler tarafından sahiplenilmesine ve içselleştirilmesine neden olmuştur. 

Rus muhafazakar entelektüelleri, esas itibariyle Alman idealizminin kurucuları 

olan Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Johann G. Herder, Friederich Schleiermacher ve 

F.W.J. Schelling gibi düşünürlerden etkilenmiş ve milliyetçi akımları da bu düşünürlerin 

felsefi ve kuramsal önerileri üzerinden kurgulamışlardır.422 Ayrıca, Rus/Slav 

                                                 
421  E. John Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780, London, Cambridge University Press, 1992, 

s. 44. 
422  Peter JS. Duncan, op.cit., 2002, s.16. 
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milliyetçiliğiyle eş zamanlı olarak ama ondan bağımsız bir biçimde, Doğu Avrupa ve 

Balkanlar’daki Pan-Slavcılığın da benzer şekilde Alman idealizminden hem etkilenmiş 

aynı zamanda Alman milliyetçiliğine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.423 

XIX. yüzyılda Rus siyasal kültüründeki muhafazakarlık ise Fransız Devrimi’ne 

tepki olarak ortaya çıkmıştır. Öte yandan Batı yanlısı düşünce kategorileri olarak; liberal 

Cumhuriyetçilik, Marksist sosyalizm ve anarşizm fikirleri etkindir. Ancak Rus siyasal 

düşüncesinde hem Batıcı hem de Millici gruplar, Fransız, İngiliz ya da Alman 

düşüncesindeki İdealist, Sosyalist ve Cumhuriyetçi liberal fikirlerden etkilenmişler ama 

onların birebir aynısını üretmemişlerdir. Rusya’da Millici ya da Batı yanlısı olarak 

adlandırılan tüm düşünce akımları, ülkenin kendi koşulları açısından yeniden 

yorumlanmış ve farklı bir özgünlük kazanarak gelişmiştir.424 Bu bakımdan XIX. yüzyıl; 

Rusya’nın Batı olarak gördüğü öteki (ya da komşu) ile kurgulanan ilişki şekli 

bağlamında, Rus aydınlarının inşa ettikleri sosyal temsiller ve fikirsel yorumların 

melezleşmesi sonucunda, edebiyat, sanat ve siyasal düşüncede altın bir çağ ortaya 

çıkmıştır. Bu yüzden çalışmada, on dokuzuncu yüzyılda Rusya’daki sosyal temsilleri 

oluşturan temel siyasi ve tarihsel olgular ile kırılmalara odaklanılması kaçınılmaz bir hal 

almaktadır. 

XIX. yüzyıl Rusya’da millilik tartışmaları çerçevesinde erken muhafazakarlığın 

ortaya çıkış süreci; Ortodoksluk, Milliyetçilik ve Otokrasi tanımları bağlamında 

okunmalıdır. Ayrıca bu üç tanımın, III. Roma olma yaklaşımının arkasında yatan temel 

felsefi-siyasal düşünce olan Mesihçilik/Kurtarıcılık misyonu ile sentezlenmiş ve bu 

bağlamda yeniden yorumlanmış olduğu görülmektedir.425 XIX Yüzyılda milli ekolün 

içinde yer alan pek çok akım bu damardan beslenmiştir. Keza Rusya’da Mesihçilik 

                                                 
423  I. Pospíšil, "Frank Volman İ Yego Polemiki O Panslavizme", red. nauk. Zofia Chyra-Rolicz, Tomasz 

Rokosz, Panslawizm: Wczoraj, Dziś, Jutro, Siedlce, Pracownia Wydawnicza Wydziału 

Humanistycznego, 2016, s. 151-52.  
424  N. Berdyayev, Russkaya ideya, Moskova, Litres, 2017, s. 32-35. 
425  V. A. Yegorov, "Grazhdanskaya Religiya v Rossii." Aktualnaya Teologiya. 2014. s. 169. 
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tanımının tartışılmaya başlanmasıyla, “Tanrı tarafından verilen görev” kurgusu 

milliyetçilik, muhafazakârlık, narodnizm/sosyalizm ve Avrasyacılık gibi yeni düşünce 

akımlarının bakışlarında kendisini bulmuştur. 

XIX. yüzyıl; Rus milliyetçiliği, Pan-Slavcılık ve Slavcılık, Avrasyacılık ve milli 

sosyalist narodnizm gibi düşüncelerin teorik şekilde yazıya döküldüğü, entelektüeller 

arasında tartışıldığı ve devlet yönetiminde karşılık bulduğu bir çağ olarak görülmektedir. 

Özellikle Rus siyasal düşüncesinde öze dönüşe dair felsefi tartışmalar geniş bir toplumsal 

alana yayılmış, “Doğu mu yoksa Batı mı” ve “Petro öncesi mi yoksa sonrası mı” gibi 

sorunsallar entelektüel yelpazede önemli bir müzakere konusu olmuştur.426 Gogol, 1842 

yılında yazdığı ‘‘Ölü Canlar’’ romanında yarattığı Chichikov karakteri ile bu dönemde 

insanların kafalarındaki arayışları yansıtmıştır. ‘‘Sen değil misin? Rusya, üçlü 

dayanılmaz bir tempo ile acele eden. Rus, ne kadar cesur, çaresiz bir üçlüsün.’’427 ‘‘Biz 

kimiz’’ sorusuna yanıt arayışı, XIX. yüzyılın temel tartışma konusu olmuştur. Bu dönem 

ayrıca kimlik bunalımının, farklı sosyal temsillerin ve kafa karışıklıklarının ortaya çıktığı 

bir dönemdir. Tartışmaların seyrini Rus entelijansiyası belirlemektedir. Berdayev’in de 

ifade ettiği gibi Rus aydını veya entelijansiyası, I. Petro döneminden itibaren ortaya 

çıkan, onun evrenselciğine sahiplenen, Rus devleti ve toplumunun geçmişini ve 

geleceğini tartışmaya açan bir kesimdir.428 

Bu çalışma açısından Rus entelijansiyasının halktan kopukluğu ve bir grubunun 

da yönetime, yani Romanov Hanedanlığı’na yakınlığı, belki de en çok dikkat edilmesi 

gereken tarihsel olguların başında gelmektedir. Berdayev, Rus aydın grubunun 

ideolojilerinin olduğunu, fakat onların profesyonel olmadıklarını, ekonomik durumu iyi 

olan ailelerden, saray ve kilise çevresinden ve daha sonraki dönemlerde de daha aşağı 

                                                 
426  N. Berdayev, İstoki i Smisl Ruskogo Komunizma, Paris, UMCA PRESS, 1955, s. 10.  
427  N. V. Gogol,. Mertvyye Dushi. Moskova, Izdatelstvo Prospekt, 2013, s. 282.  
428  N. Berdayev, op.cit., 2017, s. 9-10 
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sınıflardan teşekkül ettiklerini yazmaktadır.429 Rus entelektüel kesiminin Rusya’nın dış 

politika vizyonunu belirleme noktasında etkili olduğunu, iktidarın siyaset ve uluslararası 

ilişkiler yaklaşımlarında fikir üreterek ve bunları retoriğe dökerek birçok durumda 

Rusya’nın yardımına koştuğunu saptamak mümkündür.430 

XIX. yüzyıl Rus entelijansiyasının, Rusya’nın dış politikada Avrupa ile beraber 

hareket etmesi ya da kendine özgü bir dış politika karakteri oluşturması konusunda 

muhafazakar milliyetçi ve batıcı liberal olmak üzere iki farklı kampa bölündüğü 

görülmektedir. Değişen jeopolitik ve iç politik konjoktörün etkisiyle I. Alexander’ı ilk 

döneminde liberallerin daha sonra ise muhafazakar milliyetçilerin destekledikleri; I. 

Nikolay, III. Alexander ve II. Nikolay’ı milliyetçi ve Slavcı grupların, II. Alexander’ı ise 

liberal ve muhafazakâr kesimin desteklediği açık şekilde görülmektedir. Bunun temel 

nedeni, tahttaki Çar ile elitlerin iç ve dış politikada ortak kültürel paydalarda 

buluşmalarıdır. 

Rusya’daki aydınların çalışmalarının detaylarına girmeden önce özellikle not 

edilmesi gereken bir diğer önemli husus, Rus-Slavcılık ile Pan-Slavcılık akımları 

arasındaki farkların netleştirilmesidir. Rus-Slavcılık düşüncesi, kendine özgü bir düşünce 

sistemi olmakla birlikte Ortodoks Slav topluluklarına da hitap eden bir fikirdir. Temel 

misyonu, Slav topluluklarının Rus dili ve kimliği çatısı altında Rusya merkezli olarak 

birleşmelerini sağlamaktır. Buna karşın, Pan-Slavcılık akımı Doğu Avrupa merkezli Slav 

milliyetçiliğini temsil etmektedir. Pan-Slavcılıkla ilgili yapılan araştırmalar bakıldığında, 

bu akımın Slovakya, Çekya ve Polonya gibi Doğu Avrupa ülkelerinde Alman 

idealizminden etkilenerek doğmuş milliyetçi bir akım olduğunu ortaya koymaktadır. 

Kohn’un aktardığına göre Pan-Rusçuluk, bütün Slavların Rus dilini ve Ortodoks dinini 

                                                 
429  Berdayev, op.cit., 1955, s. 17 – 18.  
430  Hans Kohn, Panslavizm ve Rus Milliyetçiliği, (Çev. Dr. Agah Oktay Güner), İstanbul, İlgi Kültür 

Sanat Yayınlar, 2007, s. 136, 144. 
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kabullenmesini savunmakta, ayrıca Polonya ile Ukrayna’da yaşanan tecrübenin Doğu 

Avrupa’da Sırplar üzerinden tekrarlanmasını öngörmektedir.431 Diğer yandan Rus-

Slavcılık ve Pan-Slavcılık akımlarının ortak noktası, Konstantinopolis’e dair kurdukları 

hayaldir. Her iki akım da bu kenti Türkler’den geri alarak Ortodoks ve Slavların başkenti 

yapma misyonunu benimsemiştir.432 

XIX. yüzyılda Rusya açısından büyük önem taşıyan gelişmeler şöyle 

özetlenebilir: 1815 Viyana Antlaşması ile Avrupa uluslararası sisteminde ‘‘Kutsal 

İttifak’’ anlayışı ortaya çıkmıştır. 1825 yılında Dekabristler İsyanı yaşanmış, bunu 1830 

yılında Yunanistan’ın bağımsızlığı, 1831 yılında ise Polonya İsyanı takip etmiştir. 

4331848’deki Avrupa Devrimleri üzerine I. Nikolay bir Manifesto yayımlamıştır. 1849 

yılında St. Petersburg’un Macaristan’daki devrimci hareketleri bastırması, 1853 - 56 

arasında devam eden Kırım Savaşı, 1861 yılında Serfliğin Kaldırılması, 1863 Polonya 

İsyanı; XIX. yüzyılın ikinci yarısının başlarına damga vuran gelişmelerdir. 1871 yılında 

Rusya ile Osmanlı arasında yaşanan ve “Son Doğu Savaşı” olarak tarihe geçen savaşı, 

St. Petersburg’un Uzak Doğu’ya yönelmesi ve mağlubiyetlerle sonuçlanan politikaları 

izlemiştir. 1895 - 1905 yılları arasında Rusya’da yaşanan Uzak Doğu’ya yönelme 

tartışmaları, Anayasal Monarşi’ye geçiş ile birlikte 1917 Bolşevik Devrimi’ne giden 

süreç de diğer dönüm noktaları olmaktadır. Liberalizmin yenilmesi ve milliyetçi 

politikaların yükselmesi, savaşlar ve iç kargaşaları da beraberinde getirmiş ve kimlik 

bunalımlarının sonucunda 1917 Ekim Devrimi’ne giden bir süreç ortaya çıkmıştır. 

Rusya’nın dışında ve içinde yaşanan tarihsel kırılmalardan dış politikası da aynı ölçüde 

etkilenmiştir. Dolayısıyla XIX. yüzyılın başlarından itibaren başlayan bu tarihsel süreci, 

sosyal temsillerin yorumlanması ve kimlik krizlerinin yaşanması bağlamında ayrıca ele 

almak gerekmektedir. Bunun için ilk olarak I. Alexander dönemindeki Napolyon 

                                                 
431  Ibid. 
432  T. G. Tumanyan, op.cit., 2018, s. 545-46.  
433  H. Kohn, op.cit., 2007, s. 172.  



 

146 

savaşları sırasında erken muhafazakar milliyetçiğin Rus sarayında yer edinmesi sürecine 

ve daha sonra I. Nikolay döneminde daha da olgunlaşmasına bakılacaktır. II. Alexander 

dönemindeki muhafazakar milliyetçi Pan-Slav ve Pan-Rus politikalarının ortaya çıkışına, 

bu politikaların III. Alexander ve II. Nikolay dönemlerindeki ‘‘Doğu Açılımı’’ ile gelişim 

sürecine ve her bir dönemdeki olgusal kırılmalar niteliğindeki gelişmelere değinilecektir. 

 

1. BATICILIKTA KIRILMA VE ERKEN MUHAFAZAKARLIĞIN 

DOĞUŞU 

I. Alexander (1801-1825), II. Yekaterina’nın ölümünün ardından halefi olan I. 

Pavel’in (1799-1801) kısa dönemli iktidarından sonra genç yaşta tahta çıkmıştır. Fransız 

Aydınlanmasının etkisi altında bulunan sarayda eğitim almış ve tarihçilerin 

aktardıklarına göre özellikle İsveçli öğretmeni Frederic Cesar La Harpe’den 

etkilenmiştir.434 Genç yaşlarından itibaren I. Petro’nun ve II. Yekaterina’nın başlattığı 

reformları devam ettirmeyi arzulamış, bu nedenle liberal ve batıcı Rus aydınları ile yakın 

temas içinde bulunmuştur. I. Alexander 1802’de Rus bürokrasisine bakanlık sistemini 

getirmiş, 1810’da Devlet Konseyi’ni kurmuş ve Rusya genelinde eğitim sistemini 

geliştirerek üniversite, lise, ortaokul ve ilkokulların sayısını artırmayı başarmıştır.435 

Çar’ın yirmi dört yıllık iktidarı boyunca Rusya’da beş üniversite, kırk sekiz orta dereceli 

devlet okulu ve üç yüz otuz yedi ilkokul faaliyet göstermiştir.436 Çar’ın Rus saray 

aristokrasisi tarafından sevilmesinin temel nedeni olarak aydınlanmadan etkilenmesi ve 

liberal fikirlere sahip olması gösterilmektedir. I. Alexander’ın liberal fikirli olduğuna dair 

izlenim ve Rusya’da hukuk sisteminin kurulmasını ve serfliğin kaldırılmasını istediği 

birçok tarih çalışmasında yer almıştır.437 I. Alexander, Rusya genelinde serfliğin 

                                                 
434  V. N. Riasanovsky & S M. D. Steinberg, op.cit., 2010, s. 313. 
435  V. V. Leotivich, İstoriya Liberalizma v Rossii 1762-1914, Moskova, Ruskiy Put Poligrafiya Resusri, 

1995, s. 52-53.  
436  Ibid., s. 368. 
437  V. A. Kozlov, Istoriya Otechestva: Lyudi, İdei, Resheniya: Ocherki İstorii Sovetskogo Gosudarstva. 

Vol. 2. Politizdat, 1991, s. 202. Aynı zamanda Bkn. Y. I. Babakina,. "Napoleon Bonapart i Otmena 
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kaldırılmasının çok zor olacağını öngörmüş, ilk aşama olarak imparatorluğun batı 

vilayetlerinde bu denemeye girişmiş, bu süreçte karşısına çıkabilecek sorunları 

saptamaya çalışmıştır. I. Alexander’ın ilk denemesi; 1796 yılında denetimine geçen 

Polonya topraklarının bir kısmında,438 Finlandiya ve Balkan bölgelerinde serfliğin 

kaldırılması olmuştur.439 Rusya tarihi açısından, I. Alexander’ın bu reformları başlatması 

ülke genelinde serfliğin kalkması yönünde bir umudun ortaya çıkmasına sebebiyet 

vermiştir. Ancak, serfliğin kaldırılmasını yalnızca saraydaki liberal kesimlerin baskısı ile 

ilişkilendirmek yanlış olacaktır. Toplum bazında da böyle bir beklenti oluşmuş, serfliğe 

itiraz eden köylü isyanları çıkmıştır. Bu çerçevede, I. Alexander’ın yönetimde olduğu 

1801-1825 yılları arasında iki yüz seksen bir köylü ayaklanması kayda geçirilmiştir.440 

Bu ayaklanmalar, II. Yekaterina dönemindeki Pugaçev İsyanları ile karşılaştırılırsa hem 

niceliksel hem de niteliksel anlamda daha ciddi köylü isyanlarıdır. Bu dönemde Rusya’da 

yaşanan ayaklanmalar, Avrupa’da tüm XIX. yüzyıl boyunca çıkan köylü 

ayaklanmalarının %19’una tekabül etmektedir.441 Bu durumun temel nedeni, daha önce 

de vurgulandığı gibi Rus toplumu içinde I. Alexander’ın serfliği kaldıracağı yönünde bir 

beklentinin ortaya çıkması, fakat bu atılımın bir türlü ülke genelinde 

gerçekleştirilememesi sonucunda oluşan sosyal ve politik kırılmalardır.442 

I. Alexander’ın iktidarda kaldığı süre boyunca sürekli olarak ikilemler yaşadığı 

göze çarpmaktadır.443 Bunun esas nedeni olarak Çar’ın liberal bir vizyonla eğitilmesi 

ama iktidara gelmesi, tahta geçtikten sonra geçtikten sonra imparatorluk sınırlarında 

                                                 
Krepostnogo Prava V Rossii V Otechestvennoy İstoriografii Voyny 1812 goda." Novaya i Noveyshaya 
İstoriya, (3), 2013, s. 139-147., S. Y. Pavlovich, ‘‘O Prichine Provala Reform Aleksandra I’’,Izvestiya 
AltGU, (4/5), 2008,, s. 229-230.,  

438  Polonya; Rusya, Avusturya ve Prusya tarafından 1796 yılında paylaşılmıştır. Bunun için bkn., 

‘‘Partitions of Poland’’, Encyclopædia Britannica, inc. (Erişim 16 Eylül 2019), 2018.  

https://www.britannica.com/event/Partitions-of-Poland  
439  V. N. Riasanovsky & M. D. Steinberg, op.cit., 2010, s. 380. 
440  Ibid., s. 383. 
441  Ibid. 
442  M. A. Davydov, Oppozitsiya Yego Velichestva. Moskova, Zebra E, 2005. s. 50-73  
443  N. N. Fırsov, Imperator Aleksandr I. i Yego Dushevnaya Drama St. Petersburg/ Moskova, Izd., T-

V A M. O. Volf, 1910, s. 6-10. 
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bürokrasi, yolsuzluk ve diğer sorunların çözülmesine yönelmesi olmaktadır. Aynı 

zamanda Rusya ile Fransa arasında çıkan savaş da I. Alexander’in reformlarının 

durdurmasına neden olmuştur.444 Keza dikkate alınması gereken diğer önemli bir mesele, 

I. Alexander döneminde birçok aydının kafasında devlet şekli olarak Cumhuriyet yerine 

Anayasal Monarşi’ye geçiş vardır. I. Alexander da benzer fikirleri benimsemektedir ve 

liberal düşüncenin kutsal monarşiyle uyum sağlaması gerektiği yönünde bir dünya 

görüşüne sahiptir. Buna örnek olarak bu dönemin aydınları olan Radishchev ve 

Nobokov’un Çar’ın üzerindeki düşünsel etkileri gösterilebilir. Keza I. Alexander’ın 1815 

Viyana Kongresi’nde öne sürdüğü Kutsal İttifak modeli, aslında iç politikada yönetimle 

ilgili oluşturduğu fikirlerinin bir yansımasıdır. I. Alexander hiç bir zaman Cumhuriyetçi 

olmamıştır; ancak bir konuşmasında monarşi sisteminde ilişkilerin otokrasi üzerinden 

değil, hukuk temelinde yürümesi gerektiğini ve kendi yetkilerinin bir kısmından feragat 

etmeye hazır olduğunu da dile getirmiştir. Cumhuriyetçi görüşlere sahip olan hocası 

Frederic, I. Alexander’ın şu fikirlerini aktarmıştır: “Bir gün bir Anayasa yaparak kendi 

otoritesinin yerine geçecek, onun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabileceği bir yere 

çekilmesine, ülkesinin iyiliğini gözlemlenmesine ve keyfini çıkarmasına fırsat verecek 

temsili bir meclis yaratmak ümidindedir.” 445  Daha önce de vurgulandığı gibi, I. 

Alexander’ın tahtta bulunduğu yıllar genel olarak iki döneme ayrılmaktadır. İlk dönem, 

1801-1812 yılları olarak gösterilmektedir.446 Bu yıllar reformların başlaması ve 

bakanlıkların oluşturulmasıyla akıllarda kalmıştır. Şöyle ki 1802’de Eğitim 

Bakanlığı’nın kurulmasıyla Rusya genelinde eğitimi yaygınlaştırmak için altı eğitim 

bölgesi oluşturulmuştur.447 Birçok enstitü ve üniversiteye de özel ilgi gösterilmiş ve 

gereken destek verilmiştir. 

                                                 
444  M. A. Davydov, op.cit., 2005, s. 55-70. 
445  G. Hosking, op.cit., 2015, s. 341. 
446  O. Figes, Nataşa'nın Dansı: Rusya'nın Kültürel Tarihi. (Çev. Figen Dereli) İnkılap Kitabevi, 2009, 

s. 117, 
447  V. N. Riasanovsky & M. D. Steinberg, op.cit., 2010, s. 362. 
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1801-1803 yıllarında I. Alexander, bürokrasi ve eğitim alanındaki reformları 

gerçekleştirmek ve anayasal monarşiye geçme niyetini göstermek için kendi çevresindeki 

gençlerden oluşan gizli bir komite oluşturmuştur. Bu komiteye Adam Eje Chartorovsky 

(EK-5. s.245), Pavel Alexandrovich Stragonov (EK-3, s.243), Viktor Pavlovich 

Kachubey (EK2,s.242) ve Nikolay Nikolayev Novosilchev (EK-4, s.244) dahildir. Bu 

komite, Rusya’da reformların ne şekilde yapılacağına dair toplantılar düzenlemekte ve 

konuya ilişkin projeler hazırlamaktadır.448 Bu gizli komiteyle yapılan görüşmelerin 

1801-1803 yılları arasında, yani I. Alexander iktidarının birinci döneminde olduğu 

bilinmektedir. Daha sonraki dönemde gayri resmi komiteyle yapılan toplantılar sona 

ermiş ancak iletişim kesilmemiş, I. Alexander’ın bu komiteye iç ve dış politikayla ilgili 

konularda danıştığı gözlemlenmiştir.449 

Zorin, I. Alexander döneminde saray içindeki milliyetçi akımın yükselmesi 

meselesinde yaptığı araştırmada iki önemli tarihsel olguya odaklanmıştır.450 Bunlardan 

birincisi, I. Alexander’ın kız kardeşi olan Büyük Prenses Yekaterina Pavloviça’nın saray 

içindeki ağırlığının artması ve muhafazakâr anti-Napolyon ekibinde yer alması 

hususudur. Daha liberal ve reformcu ekibin başında ise devlet sekreteri Mikhail 

Mikhailovich Speransky (E-6. s.246) yer almaktadır.451 Bu iki ekip arasında kimliksel 

(liberal ya da muhafazakar), ideolojik ve jeopolitik (Napolyon karşıtımı yoksa yanında 

bulunmak bağlamında) bağlamda ayrışma olduğu gözlemlenmekte, Speransky ‘‘Fransız 

Yanlısı’’ grup içinde gösterilmektedir. İki grup arasındaki bu rekabetin sonucu olarak 17 

Mart 1812 tarihinde Rusya’nın Devlet Sekreteri olan Speransky’nin istifa ettirilmesi, 

                                                 
448  M. M. Safanov, Protokoli Neglasnogo Komiteta, Moskova, Vspomogatelnie İstoricheskie Dischiplini, 

(7), 1976, s. 206. 
449  A. V. Demkin, Dney Aleksandrovikh Prekrasnoe Nachala, Vnutrennyya Politika Aleksandra I. 

1801-1805 gg, İzd., Kuhkova Pole, Moskova, 2012, s. 76.  
450  A. V. Demkin, op.cit., 2012, s. 122. 
451  O. Figes, op.cit., 2009, s. 117 
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Çar’ın iç ve dış politikasındaki kırılma noktası olarak göze çarpmıştır.452 I. Alexander’ın 

kız kardeşi Yekaterina Pavlovna’nın (EK-7 s.247) Speransky’nin görevinden 

alınmasında yadsınamaz bir rolü vardır.453 Diğer taraftan I. Alexander’ın Speransky’nin 

görevden alınması yönündeki baskılar karşısında ikilemde kaldığı ve bu kararı kolaylıkla 

almadığı görülmektedir. 18 Mart 1812 tarihinde I. Alexander, Golichina’ya ‘‘benden dün 

gece Speransky’yi aldılar’’454 diyerek bu kararı gönülsüzce verdiğini ifade etmiştir. 

Speransky’nin görevden alınmasının esas nedeni olarak jeopolitik gerekçeler 

gösterilmekte, I. Alexander’ın Speransky’nin liberal düşüncelerinden çok da rahatsız 

olmadığı ortaya çıkmaktadır. Speransky’nin yerine Genel Sekreter olarak Şişkov’un 

atanması, Fransa ile Rusya arasında 25 Haziran (7 Temmuz) 1807 tarihinde imzalanan 

Tilsit Anlaşması döneminin sembolik olarak sonu anlamına gelmektedir.455 

Yakov de Sanglen (EK-15. s. 256), Gustaf Mauritz Armfelt456 ile yaptığı görüşme 

sonrasında şunu aktarmaktadır: ‘Speransky’nin suçlu olup olmaması burada o kadar 

önemli değil. Ama onun feda edilmesi, Fransa ile savaşa hazırlık çerçevesinde 

milliyetçilik ve yurtseverlik bakımından toplumsal ve saray içi hazırlıklar bağlamında 

önem arz etmektedir.’’ 457 Zorin’in de ifade ettiği gibi ‘ihanet’, ‘ortak nefret’, ‘halkın 

birleşmesi’, ‘Yurtseverlik’ ve ‘Milli Savaş’ gibi kavramlar üzerinden saray ve halk 

arasındaki birliği sağlamak bağlamında Speransky kurban olarak seçilmiştir. 458 

Yeni Genel Sekreter Şişkov, Çar I. Alexander’ın reformların hazırlanması 

konusunda danıştığı gizli komite ve Speransky’i kendi düşüncelerine rakip olarak 

                                                 
452  Andrey, G. Zorin, Kormya Dvuglavogo Orla, Russkaya Literatura i Gosudarstvennaya İdeologiya 

V Posledney Treti XVIII – Pervoy Treti XIX Veka. Historica Rossica, Moskova, Novoe 

Literaturnaya Obozrenie, 2001, s.189.  
453  Ibid., s.196. 
454  Ibid., s.194. 
455  Ibid., s.197. 
456  Gustaf Mauritz Armfelt; (1757-1814) ölümünden 3 yıl önce Rusya’nda I Alexander’ın Finlandiya 

konusunda danışmanı olmuş ve General rütbesi almıştır. 
457  A.G. Zorin, op.cit., 2001, s. 198. 
458  Ibid. 
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görmektedir. Şişkov, rakiplerinin Fransız Devrimi etkisinde olmaları, yerli ve milli 

bakışlara sahip olmamalarından ötürü şikâyetçidir.459 Özellikle saray içindeki iletişim ve 

mektuplaşmalarda Fransızca’nın kullanılmasını yanlış bulmaktadır. ‘‘Fransızlar bize 

nasıl giyineceğimizi, konuşacağımızı, yemin edeceğimizi, hatta hapşırmayı bile 

öğretiyorlar. Kendi dilimizi bilmeden, kendimizden utanıyoruz. Hanımlarımız Rusça 

şarkı söylemekten çekiniyor.’’ 460 Rus Sarayında Rusofobi’nin varlığının nedenleri olarak 

da kendini tanımamak ve milli eğitim almamak gibi eksiklikleri sayar. 461 

Şişkov’un 1812 yılında Speransky’nin yerine atanması ile birlikte saray içindeki 

muhafazakar elitin iş başına gelmesi veya güçlenmesi, Rusya’nın dış politika stratejisini 

değiştirdiği gibi iç politikada da kayda değer bir dönüşüme yol açmıştır. Muhafazakar 

çevrelere bakıldığı zaman en kayda değer kişiler olarak şu isimler göze çarpmaktadır: G. 

R. Derzhavin, (EK-8. s. 248-49), F. V. Rostopchin, (EK-9. s. 250) M. N. Karamzin, (EK-

10. s. 251)  S. N. Glinka (EK-11. s. 252), Prenses Yekaterina Povlovich, A. A. 

Arakcheev, (EK-12, s. 253) A. S. Strudza, (EK-13 s. 254) D. P. Runich, (EK-14 s.255) 

Kilise çevresinden Metropolit Innoketniy (Smirnov), Serafim (Glagolevskiy) ve 

Arkhimandrit Fotiy (Spasskiy).462 Erken Rus muhafazakârlığının ana ideolojik ve politik 

merkezleri Şişkov ve Derzhavin, dergileri Karamzin editörlüğündeki ‘‘Avrupa 

Habercisi’’ ve “Rus Habercisi” ile Glinkin tarafından oluşturulan “Rus dilini severler 

topluluğu” olmuştur. 463 

 

                                                 
459  O. Figes, op.cit., 2009, s. 137. 
460  A.S. Shishkov, Rassuzhdeniye O Starom i Novom Sloge Rossiyskogo Yazika, SPb, Sobraniye 

Sochineniy i Perevodov., 1824. CH. II. s. 1.  
461  O. Figes, op.cit., 2009, s. 136.  
462  Moskova Metropoliti, İnnokentiy Moskovskiy Veniaminov (1797-1840), St. Petersburg Metropoliti 

Serafim Stefan Vasilievich Glagolevsky (1763-1843) ve Archimandrite Photius Spassky (1792-1838), 

Ortodoks din adamlarıdır. Muhafazakar çevrelerde yer alarak, masonluk ve Fransız Devrimi fikirlerine 

karşı saray içindeki muhafazakarlarla aktif şekilde işbirliği yapmışlardır.  
463  A. Y. Minakov, Russkiy Konservatizm V Pervoy Chetverti XIX Veka. Moskova, Directmedia. 2014, 
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Karamzin’in her ne kadar Cumhuriyetçi olduğu iddia edilse ve kendisi geleneksel 

Rus milliyetçiliğinden uzak dursa da, yazdığı “Rusya Tarihi” kitabı bu dönemde 

milliyetçiliği yükselten eser olmuştur. Dolayısıyla Rusya’nın iç ve dış politikaları saray 

içi elitlerin kimlikleri üzerinden okunduğu zaman, genel politikaya etki etme 

konusundaki rekabet açıkça görülebilmektedir. Zamanla I. Alexander, saraydaki 

dengeleri sağlamak için kendi çevresini değiştirmiş ve yeni bir çevre edinmiştir.464 

1812-1814 arasında Rusya ile Fransa arasındaki devam eden savaş, Rus elitleri 

içinde yeni bir milliyetçi dalganın yükselmesine neden olmuştur.465 Artık Ruslar sarayda 

ve evlerinde Fransızca konuşmayı bırakmışlardır. Fransa’ya karşı kazanılan bu savaş Rus 

kimliğini daha da güçlendirmiştir. XIX. yüzyılın önemli edebiyatçılarından Tolstoy, 

“Savaş ve Barış” eserinde seçkinler içinde yükselen milliyetçilik ile Fransız dilinden 

vazgeçilmesi konularını açıkça yansıtmıştır.466 

I. Alexander’ın ilk döneminde iç politika bağlamda yaşanan gelişmelere 

değindikten sonra ikinci dönemine tekabül eden 1815 Viyana Antlaşması ve Kutsal 

İttifak odaklı dış politikasına değinmek gerekmektedir. Zira sonraki yıllarda I. 

Alexander’ın daha çok dış politika konularına yoğunlaştığı görülmektedir.467 1812’e 

kadar olan birinci döneminde Çar’ın liberal düşüncelere ağırlık verdiği, fakat Avrupa 

uluslararası sisteminde ortaya çıkan ‘‘Kutsal İttifak’’ süreci ve dünyada mutlak monarşi 

yönetim şekillerinin savunulması iç politikadaki erken muhafazakar düşüncenin bir 

yansıması olmuştur. Ayrıca Avrupa’da yükselen güç olan Fransa ile yapılan savaşlar da, 

I. Alexander’ın dış politika konularıyla daha çok ilgilenmesine neden olmuştur. 

1812 yılında Rus Sarayın muhafakazalarların iş başına gelmesi ve 1815 yılındaki 

Viyana Antlaşması sonucunda Avrupa kıtasında çıkan düzendir birbiri ile ilintilidir. Bu 

                                                 
464  Ibid., s. 58, 122, 151. 
465  O. Figes, op.cit., 2009, s. 135-36. 
466  L.N. Tolstoy, Voyna i Mir, T. 3 Moskova, İzd, Khudozhestvennaya literatura, 1978, s. 146. 
467  Ibid. 
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Antlaşma ile Rusya (Ben) ve Avrupa (Öteki) arasında kurulan ilişkinin şekli değişmiştir. 

Bu yüzden Viyana Antlaşması hem iç hem de dış politika bağlamında önemli bir hale 

gelmiştir. Avrupa’da Viyana düzeninin esas garantörü haline gelen I. Alexander, 

Napolyon’un bu kıtada yaymaya çalıştığı Cumhuriyetçi fikirlerin önüne set çekerek 

bunları çürütmek ve hanedanlıkla beraber otokrasini korumak niyeti taşımaktadır. Sonuç 

olarak Napolyon’un Avrupa kıtasında yaşadığı mağlubiyetler, Cumhuriyetçi ideallerin 

istikrarlı mutlak monarşilere bırakmasına neden olmuştur. Dolayısıyla Rusya açısından 

iç politikadaki erken muhafazakarlığın etkisi olarak Viyana Antlaşması’nın ne ifade 

ettiğine bakılması, bu ülkenin uluslararası ilişkilerdeki yaklaşımlarını anlamak 

bağlamında önemli hale gelmiştir. 

 

2. 1815 VİYANA BARIŞI VE KUTSAL İTTİFAK 

Rusya, Avrupa uluslararası ilişkiler sisteminde güçlü devlet pozisyonuna 

gelmesindeki en önemli dönem, 1815 yılında imzalanan Viyana Barış Antlaşması ile 

başlamıştır. Rusya ilk kez Avrupa uluslararası sisteminde şekillendirici güç olarak 

belirmiş, Birleşik Krallık, Fransa, Avusturya ve Prusya ile birlikte önemli bir bölgesel 

aktör haline gelmiştir. 1789 Fransız Devrimi ile birlikte Avrupa’da monarşilere karşı 

başlayan Cumhuriyetçi devrim sürecinin durdurulması için batılı muhafazakar rejimlerle 

birlikte ‘‘Kutsal İttifak’’ oluşturmuştur. I. Alexander’ın Avrupa politikasında “Kutsal 

İttifak” olarak tanımlanan yeni düzenin iki önemli ilkesi vardır. Bunların ilki, Avrupa 

sisteminde monarşi ve otokrasini yönetimlerinin devamlılığını sağlamak, yani bir 

anlamda statükoyu korumak, ikincisi ise monarşilerin iç işlerine karışmamaktır.468 

Dolayısıyla Rusya 1815 Viyana Kongresi ile birlikte önemli bir Avrupa gücü olarak 

                                                 
468  Y. P. Kudryavtseva, ‘‘Venskaya Sistema Mezhdunarodnykh Otnosheniy İ Yeye Krusheniye’’, (1815-

1854 gody). Novaya i noveyshaya istoriya, (4), 2014, s. 90-93. 
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ortaya çıktığını, bu kıtanın hem iç siyasetinde hem de jeopolitiğinde etkili olduğunu 

söylemek mümkündür.469 

1814 yılının Ekim ayında başlayan Viyana Kongresi, çalışmalarını 1815 yılının 

Kasım ayına dek devam ettirmiştir. Rusya, Prusya ve Avusturya İmparatorlukları arasında 

üç temel jeopolitik mesele vardır: Polonya (Varşova), Saksonya ve Almanya devletinin 

bir çatı altında yeniden kurulması. Rusya için ise daha önemli mesele, Polonya 

topraklarının tamamının kendisine birleştirmesi ve Polonya Krallığı’nın Rus 

İmparatorluk şemsiyesi altında yeniden kurulmasıdır.470 I. Alexander, ülkesinin Polonya 

üzerindeki hakkına bu topraklarda Napolyon ordularına karşı verdiği savaşlar, etno-

kültürel birliktelik esas göstererek meşruluk getirmektedir. Bu toprakların Rusya’ya 

katılmasının doğal bir hak olduğunu düşünmektedir. 1814 yılından itibaren yapılan bu 

öneriler, Prusya ve Avusturya İmparatorlukları tarafından tepki ile karşılanmış, 

Polonya’nın bir kısmında söz hakkı olmasını istiyordular. Martens’in aktardığına göre bu 

teklifler özellikle Avusturya tarafında tedirginlik yaratmıştır, zira istenen araziler 

İmparatorluğun başkenti olan Viyana’ya yakın bölgeleri de içermektedir.471 Viyana 

Kongresi’ndeki ikinci önemli mesele Saksonya topraklarıdır, bu konuda da Prusya hassas 

davranmakta ve bu toprakların tamamını istemektedir. Diğer yandan I. Alexander da 

Viyana Kongresi sürecinde Saksonya’ya karşılık olarak Polonya’nın tamamının 

Rusya’ya verilmesini istemektedir. Prusya bu konuda kararsız davranmış, sonuç olarak 

Avusturya Dışişleri Bakanı Metternich’in girişimiyle her iki konuda da özel komisyonlar 

oluşturulmuştur.472 Viyana Antlaşması nihai metninin 13. maddesi ile Polonya’nın büyük 

                                                 
469  E. Laviss, & A. Rambo, Istoriya XIX Veka, 3. Tom, (Çev. Fransızca’dan Rusça’ya E.V. Tarle), OGİZ, 

1938, s. 6-7. 
470  F. F. Martens, Sobraniye Traktatov İ Konventsiy, Zaklyuchennykh Rossiyey S İnostrannymi 

Derzhavami, 3. Tom, St. Petersburg, Tipografiya Ministerstva Putey Soobshcheniya, 1876, s. 211-213. 
471  Ibid., s. 217. 
472  Ibid., s. 170. 
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kısmı Rusya’ya verilmiş, Avusturya’nın duyduğu tedirginlikten ötürü Krakov dahil diğer 

bölgelerin özerkliği tanınmıştır. 

Rusya, Viyana Kongresi sürecinde Osmanlı İmparatorluğu ile 1774 yılında 

imzaladığı Küçük Kaynarca Antlaşması’nın 7. ve 14. maddelerine dayanarak Ortodoks 

Doğu Halklarının hamisi olduğu iddiasını diğer Avrupa devletlerine kabul ettirme 

politikası izlemiştir. I. Alexander 1815 yılında yayımlanan bir nota ile Osmanlı’nın 

Balkanlarda Sırplara yaşattığı zulümden bahsetmiş, dini gerekçeler doğrultusunda Viyana 

Kongresi’nden askeri müdahalede bulunma hakkı talep etmiştir. Aynı hakların Fransa’ya 

doğudaki Katolik toplulukları açısından verilmesini de desteklemektedir. Fransız 

tarihçiler Lavissa ve Rambo’nun da vurguladıkları gibi sonuç olarak bu konu diplomatik 

başarısızlığa uğramıştır.473 Ama Polonya meselesinde I. Alexander, bu ülkeyi Prusya ve 

Avusturya imparatorlukları ile birlikte egemenliği altına almayı diplomatik görüşmeler 

yoluyla tavizler vererek de olsa başarmıştır. Bu sayede Rusya, kendi sınırları içindeki bir 

Meşru Monarşi olarak Polonya Krallığı’nın kurulmasına vesile olmuştur. 

1815 Viyana Antlaşması ile birlikte Avrupa’daki monarşiler, meşruiyetlerini 

sağlamış ve Rusya, Avrupa uluslararası sisteminin kurucuları konumuna gelmişlerdir. 

Bunun üzerine 1815 yılında Prusya, Avusturya ve daha sonra da Fransa’nın katılımı ile 

‘Kutsal İttifak’ kurulmuştur.474 İsminden de anlaşılacağı gibi bu ittifak, öncelikle 

Avrupa’daki Birleşik Krallık gücünü dengelemek amacındadır. Ayrıca Osmanlı’ya karşı 

Balkanlar ve özellikle de Yunanistan meselelerinde ortak bir politika belirlenmesini, 

Rusya açısından da kendi güney ve batıda dış politika vizyonunun diğer Avrupalı güçler 

tarafında kabullendirilmesinde amacı gütmüştür.475 
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474  Ibid., s. 61. 
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Rusya ve Avusturya, Kutsal İttifak’ın mimarlarıdır. Avrupa’da Napolyon 

Savaşları’ndan sonra barışı kongreler aracılığıyla sağlayan Kutsal İttifak; Rusya, 

Avusturya, Prusya, Fransa ve Birleşik Krallık için iç politikada monarşini sağlama 

acısından önemliydi. Bu düzen sayesinde Rusya, Avrupa’daki jeopolitik değişimleri 

önleme ya da bu değişimlerden çıkarları bağlamında faydalanma olanağı bulmuştur. Aynı 

zamanda Rusya, Avrupa uluslararası sistemindeki diğer ülkeler tarafından kabullenilmiş, 

böylece uzun süredir arzuladığı jeopolitik şekillendirici güç olarak tarihi meşruiyetini 

sağlamıştır. 

 

3. 1848 AVRUPA’DA DEVRİMLER ÇAĞI 

17 Kasım 1825 tarihinde I. Alexander yaşamını yitirince, kardeşi Prens 

Konstantin’in tahttan vazgeçmesi ile askeri kökenli olan diğer küçük kardeşi I. Nikolay, 

saray içinde muhafazakar taraftarlarının da desteğiyle tahta çıkmıştır.476 Fakat Rus 

tarihçilerinin bilinçli olarak belirtmediği husus, I. Nikolay’ın Prens Konstantin’in tahtan 

çekilmesi konusunda manifestosunun yayımlamasına itiraz etmesidir. Kafaları karıştıran 

mesele, I. Konstantin’in yayımlamak istediği manifestosu ve çekilme nedenleri 

konusunda bilginin olmamasıdır. I. Konstantin, I. Pavel’in oğlu ve II. Yekaterina’nın 

torunudur. II. Yekaterina döneminde Rus Çarlığı’nın Osmanlı’ya karşı kazandığı Kırım 

savaşından sonra ikinci şahzade I. Konstantin ismine saray inşa edilmiş ve Bizans’ın ya 

da III. Roma’nın yeniden kurulması beklentisi ile onurlandırılmış biridir.477 I. Konstantin, 

hayatının büyük kısmını Polonya Krallığı’nda geçirmiş, liberal batıcı elitin fikirlerine 

yakın durmuştur.478 Tabii bütün bu önemli tarihsel olguları dikkate aldığımızda tahttan 
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vazgeçme nedeni olarak Rus Sarayı’ndaki muhafazakar milliyetçiler tarafından 

istenmemesi akla gelmektedir. Ayrıca 14 (25) Aralık 1825 tarihinde, yani I. Nikolay’ın 

tahta çıkması sırasında Rusya’da Dekabiristler İsyanı ortaya çıkmıştır.479 Rusya tarihinde 

Dekabiristler İsyanı, I. Alexander’ın ilk döneminde başlayan reformlar ve Çar’ın liberal 

fikirleri doğrultusunda verdiği vaatlerin sonucu olarak ortaya çıkan bir kalkışma olarak 

görülmektedir.480 Ordu içindeki Cumhuriyetçi ve liberal fikirli askerler, I. Alexander’ın 

Rusya’da liberal reformları yapacağı, anayasal monarşiye geçeceği ve serfliği kaldıracağı 

yönünde beklentiler taşımakta, yeni bir Rusya’nın doğacağı umudunu beslemektedir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, I. Alexander tarafından batı yanlısı olarak görülen 

seçkinlere verilen vaatlerden vazgeçilmesinin meşru gerekçesi olarak Napolyon Savaşları 

gösterilmiştir.481 Liberal veya Batıcı elitlerin I. Alexander’a bağladıkları umutlarının Rus 

- Fransız savaşıyla yitirilmesi ve Rus sarayı içindeki muhafazakâr gelenekten gelen 

kişilerin yeniden yükselmesi ayrıca sorun yaratmıştır. 1812-1814 yılları arasında Rusya 

ile Fransa arasında devam eden savaş milliyetçiliği uyandırmış, muhafazakar bir karakter 

taşımakta olan seçkinlerin yükselmesini sağlamış, cumhuriyetçi ve liberal kesimi 

saraydan uzaklaştırmıştır. Bütün bu gelişmeler doğrultusunda Rus ordusunun kuzeydeki 

ve güneydeki birlikleri içinde başlayan isyan, I. Nikolay için iktidarın ilk gününde 

vermesi gereken önemli bir sınav haline gelmiştir. Ayrıca bu isyan Rusya’da tekrar hızlıca 

otoriterleştirmiş, basın ve edebiyat üzerindeki çün yeniden ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. I. Alexander’ın son döneminde başlayan otoriterleşme, kendisinden sonra tahta 

çıkan I. Nikolay döneminde kalıcı bir hal almıştır. Napolyon Savaşları ve Dekambiristler 

İsyanı, arka arkaya gerçekleşmiş ve birbirlerini pekiştirmiş, Rus toplumunda yöneticiler 

bazında kırılma ve karar verme mekanizmalarının dönüşümünü başlatan tarihsel olaylar 

                                                 
479  A. Y. Presnyakov, Apogey Samoderzhaviya. Nikolay I, Leningrad, İzdatelstvo Brokgauz-Efron, 1925, 

s. 18-19. 
480  G. I. Gabov, Obshchestvenno-Politicheskiye i Filosofskiye Vzglyady Dekabristov, Moskova, 

Gosudarstvennoe İzdatelstvo Politicheksoy Literaturi, 1954, s. 3, 290, 18.  
481  A. V. Demkin, op.cit., 2012, s.76. 
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olmuşlardır. Böylelikle I. Nikolay döneminde izlenen muhafazakar milliyetçilik 

politikaları, 1825 yılındaki Dekambiristler isyanı sonrasında artık resmi bir politikaya 

dönüşmüştür. 

I. Nikolay döneminde Rusya’da muhafazakar milliyetçiliğin yükselişi devlet 

politikasının yeni çizgisinin belirlenmesi açısından önemli olmaktadır. I. Alexander 

döneminde Fransız Devrimi’nin etkisine karşı saray içindeki muhafazakar milliyetçi ekip 

yükselmiş, I. Nikolay döneminde ise ‘‘Ortodoksluk, Otokrasi ve Halkçılık’’ devletin 

resmi ideolojik konsepti olarak ortaya atılmıştır.482 Eğitim Bakanı Sergei Uvarov’un 

vurguladığı bu üçlü, Fransız Devrimi’nin temel idealleri olan özgürlük, eşitlik ve 

kardeşlik sloganına tepki ya da bir anlamda anti-tez olmaktadır.483 1830 yılında Uvarov, 

I. Nikolay’a yazdığı mektupta Rusya’yı denizlerde yüzen bir gemiye benzetmiş, onun 

kendi yolunu bulması gerektiğini vurgulamıştır.484 Rus muhafazakar çevrenin üyesi olan 

Uvarov, bu ifadelerle Avrupa halkları ile aynı gemide olmadıklarını ifade etmektedir.485 

Farklılık vurgusu ve Batı dünyasının “öteki” olarak inşa edilmesi, bu ifadelerin göze 

çarpan yanıdır. Rusya içinde “öteki” olarak görülen grup ise cumhuriyetçi ideallerden, 

anayasal monarşi düşüncesinden ve Fransız Devrimi’nden etkilenenler olarak 

gösterilmiştir. Uvarov, 1833 yılında Eğitim Bakanı olarak atanınca, Çar I. Nikolay’a 

yazdığı rapor ile Rusya’nın devlet ideolojisinin Ortodoksluk, Otokrasi ve Halkçılık 

ilkeleri üzerine oturması gerektiğini önermiştir.486 Daha önce de vurgulandığı gibi, 

Uvarov’un devlet ideolojisi olarak önerdiği bu üçleme, Fransız Devrimi’nin ilkelerine 

                                                 
482  Y. M. Mikityuk, "Kontsetsii Pravoslaviya i Narodnichestva v İdeologii Pochvennikov." Almanakh 

Sovremennoy Nauki İ Obrazovaniya, (11/2), 2009, s. 53-56.  
483  A. Miller, " Narodnost'" i" Natsiya" V Russkom Yazyke XIX Veka: Podgotovitelnyye Nabroski K 

İstorii Ponyatiy." Rossiyskaya İstoriya 1, 2009, s. 151-154. 
484  S. Semenovich Uvarov, Pravoslaviye Samoderzhaviye Narodnost, Moskva, Ilyustrirovanoye 

İzdaniya, 2016, s. 2-3. 
485  S. Valeryevich Udalov, "Imperiya na Yakore: Konservativnaya İdeologiya v Rossii vtoroy chetverti 

XIX veka." Tetradi po konservatizmu, 2015, s. 80.  
486  A. Zubov, ‘‘Graf «Pravoslaviye, Samoderzhaviye, Narodnost'»’’ O Znamenitoy Triade i Yeye Avtore 

S.S. Uvarove’’ Novoe Gazeta, № 100, 5 Eylül, 2012. s. 20.  
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karşı bir anti-tez karakterindedir. Fransız Devrimi’nin ilkeleri ile Uvarov’un üçlü 

konsepti karşılaştırılacak olursa, fransız devrimindeki ‘‘Özgürlük’’ söyleminin karşılığı 

üçlü konseptte‘‘Provaslaviya’’ yani Ortodoksluk ilkesidir. Özgürlüğün anti-tezi olan 

Ortodoksluk, özgürlüğe ancak dinsel sınırlar içinde ulaşılabileceğini göstermektedir.487 

Zira, sınırsız özgürlük durumunda dinsel ve ahlaki değerlerin dikkate alınmaması, 

yozlaşmanın önünü açacaktır.  Andrey Zubov’un ifade ettiği gibi Uvarov için dini 

toplumun ahlaki değerlerinin yaşaması ve sınırlarının belirlenmesi önemlidir. Uvarov da 

‘‘eğer literatür, üzerinden dini inanç ve ahlakiliği atarsa, kendi sonunu getirmiş olur’’ 

şeklindeki fikirleri ile insanın kurtuluşunun dinden arındırılmış özgürlükte değil tam 

tersine Hıristiyan inancında olduğunu ifade etmektedir.488 Dolayısıyla Uvarov, özgürlük 

ilkesi karşısına Ortodoks dini inancı ile birlikte “değerler ve ahlak” sosyal temsilini 

getirerek gerçek özgürlüğün Hıristiyanlıkta olduğunu vurgulamaktadır. 

Fransız Devrimi’nin bir diğer sloganı olan ‘‘Eşitlik’’ ilkesi karşısına 

‘Samoderjaviya’ -Otokrasi- ilkesini koymuş, burjuva demokrasisi ya da Cumhuriyet 

idealleri yerine mutlak monarşi savunusu yapmıştır. Uvarov, otokrasi ile insanların Tanrı 

karşısında eşit olamayacakları için yeryüzünde dini inancın savunucusu olan Sezar’a 

bağlılığı önemsemektedir.489 Keza Uvarov’a göre demokrasi ve cumhuriyetin 

temellerinde eşitsizlik yatmaktadır. 

Uvarov’un üçlüsünün bir sonraki ilkesi ‘‘Narodnichestvo’’ yani Halkçılıktır. 

Fransız Devrimi’nin anti-tezi olarak, ‘Halkçılık’ kavramının millet tanımı karşısına 

alternatif olarak koyulduğu görülmektedir.490 Halk tanımının Rus Sarayı’nda tercih 

edilmesinin bir nedeni de ‘Nation’ kavramının Fransız Devrimi’ni çağrıştırması ve 

                                                 
487  Ibid. 
488  Ibid. 
489  Ibid. 
490  A. Miller, Nachia ili Mogushestvo Mifa, St. Petersburg, İzd- St. Petersburg Avrupa Universitesi, 2016, 

s. 37-38. 
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dolayısıyla Alman felsefi milliyetçilik çalışmalarından etkilenen bir tez olmasıdır. 

Uvarov, millet ve halk tanımları arasındaki farka değinmiş, ikincisinin Rus toplumunun 

özgünlüğü ve farklılığına vurgu yaptığını, Almanca kavramları ile ‘‘Sonderwerg’’ -

özgün yol-, ‘‘Volksgeist’’ Halkın Ruhu kendi toplumsal geleneklerini içinde taşıdığını ve 

devamlılığı sağladığını belirtmiştir.491 Millet kavramının ise demokrasi ve cumhuriyet 

fikirlerinin bir parçası olması söz konusudur. Aleksey Miller, Rus imparatorluğunda halk 

ile millet tanımları arasındaki farka değinirken, Uvarov’un Fransız dilinde yaptığı 

çalışmalarda ‘‘Nationalité’’ kavramını kullandığını, ancak bunun Rusça çevirilerinde 

‘Halk’ yani Almanca ‘Volk’ sözcüğünün tercih edildiğini vurgulamaktadır.492 Tabii çok 

açık şekilde görülmektedir ki Rusça’da ‘Natchiya’ yerine ‘Narod’ kavramının 

seçilmesinin esas nedeni, ‘Narod’ yani halk kelimesinin Fransız İhtilali’ni 

çağrıştırmayan bir sözcük olmasıdır. ‘Halk’ kelimesinin içinde Rusların mistik özgünlük 

veya partikülerizm vurgusu olduğunu, Uvarov’un bu üç ilke aracılığıyla sosyal temsiller 

inşa ettiğini görebiliriz. 1833 - 1844 yılları arasında Rusya’daki eğitim sisteminde 

yapılan reformlara değinirken Uvarov, üçlü konseptinden bahsetmiş, Halk tanımına bir 

yorum daha getirmiştir. Halkın tarihsel olduğunu, insanlar gibi gençlik ve yaşlılık 

dönemleri olduğunu vurgulamıştır. Burada halkların insanlar gibi bir özgünlüğe sahip 

olmasına vurgu yapmaktadır. Böylelikle Rus halkının özgünlüğü, aynen denizdeki bir 

gemiye benzetilmiş, onun kendi yolunu bulması ve medeniyet inşasını tamamlaması 

gerektiği belirtilmiştir. 

1836 yılında I. Nikolay’ın tahta çıkışının onuncu yılı kutlamaları sırasında 

Rusya’da ilk yerli opera örneği olarak M. İ. Glinki’nin ‘‘Canımız Çar’a Feda Olsun’’ 

isimli oyunu sahnelenmiştir.493 Glinki’nin sahneye koyduğu bu ilk milli opera örneğinde 

                                                 
491  A. Zorin, T. Atnashev, M. Velizhev, "Osobyy put'" Ot İdeologii K Metodu, Moskva, OOO Novoye 

Literaturnoye Obozreniya, 2018. s. 93. 
492  Ibid., s. 44.  
493  Bkn. N. V. Beketova, ‘‘Prazdnik Russkoy Muzyki: «Zhizn Za Tsarya» Glinki Kak Natsionalnyy Mif.’’ 

Yuzhno-Rossiyskiy Muzykalnyy Almanakh, (1), 2004. s. 24-25. 
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temel hikaye, Çar’a karşı isyan eden Polonyalılara direnen ve imparatorluğa olan 

bağlılıklarını ifade eden köylülerin övülmesidir. Rus köylülerinin Çar’a olan bağlılığı, 

otokrasi ve din ile birlikte Çar egemenliğinin kutsallığı ifade edilmektedir. Bu opera, hem 

Çar’ın Rus köylüsünden beklediği itaati hem de köylünün Çar’ı Tanrı’nın yeryüzündeki 

yansıması olarak gördüğünü anlatmaktadır.494 1831 yılında Polonya Krallığında, I. 

Alexander’ın 1803-1807 yılları arasındaki yardımcılığını yapan Adam Eje Chartorovsky, 

Leh kralı olma hırsıyla Petersburg’a karşı isyan başlatmış ve bu bölgede Rus Çarı’nın 

egemenliğini tehlikeye atmıştır.495 Çarlığın geleceğinin, diğer bir deyişle I. Nikolay’ın 

iktidarının sorgulanması, Slav kardeşliği üzerinde olumsuz bir etki bırakmıştır. Polonya 

isyanı iki algı üzerinden yorumlanmakta, Çar iktidarının başarısızlığı ve Slav 

kardeşliğine verdiği zarar vurgulanmaktadır. Dekambristler isyanından beş sene sonra, 

Rusya’da yayılan veba hastalığı ve yaşanan ekonomik sıkıntılar, I. Nikolay ile ilgili 

olumsuz fikirlerin artmasına neden olmuştur.496 Bu dönemde Slav milliyetçiliğinin 

tartışılmaya başlanması ve Aleksey Miller’in da kaydettiği gibi Pan-Germenizm 

karşısında Pan-Slavcılığın yükselişe geçmesi, Rusya üzerinde önemli etkiler 

bırakmıştır.497 Buna örnek olarak Rus şairi Puşkin’in, Polonya’da çıkan isyanla ilgili 

milliyetçi duyguların nasıl sorgulandığını gösteren iki şiiri verilebilir. Puşkin, ‘‘Rusya’ya 

Karşı İftiralar’’ ve “Borodino Savaşının Yıldönümü” isimle şiirlerinde Slav kardeşliği 

arasındaki bitmeyen kavganın Rus ruhunu nasıl olumsuz etkilediğinden bahseder.498 

Rusya açısından Polonya isyanı; dış tehditlerin her zaman gündemde olduğunu, Çar’ın 

egemenliğinin sorgulanabileceğini göstermiştir. Devlet ise bu tehditler karşısında 

muhafazakar milliyetçilik tezini geliştirmiş, ideolojik eksikliğin kapatılması yönünde 

                                                 
494  S. V. Cherevan, ‘‘Avtorskiy Zamysel V Russkoy Muzykalnoy Kulture Konstanta ili Tema Dlya 
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495  Aleksandr Borisovich Shirokorad, Polsha. Neprimirimoye Sosedstvo. Moskva, İzd. Veche, 2008. s. 

377. 
496  A. Zorin ve ark., op.cit., 2018, s. 99.  
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çaba sarf etmiştir. 1836 yılında Kremlin’de Uspensky Sabor’da Metropolit Moskovski 

ve Filaret Drozdova vaaz vermişlerdir. Bu vaaz,  Rusya’nın Tarihsel Yolu (Misyonu) ve 

iktidarın doğasını birlikte yorumlamaktadır.499 Bu toplantıya Çar I. Nikolay da 

katılmıştır. Chadaev’in Teleskop dergisinde yayımladığı ‘‘Felsefi Mektuplar’’ ve daha 

sonra Gogol’un 1842 yılında yayımlanan “Ölü Canlar” romanı da bu dönemde Rus 

ruhundaki arayışı göstermektedir.500 

I. Nikolay döneminde devletin ve monarşinin egemenliğini korumak üzere ortaya 

atılan üçlü sosyal temsil, muhafazakar milliyetçiliğin tezi olmakla beraber, gelecek 

açısından da etkin bir inşacı katkı göstermiştir. Din, monarşi ve halk üçlüsü, birlikte veya 

birbiri ile iç içe varlık taşımaktadır, özgünlük ve geleneksel devamlılık ancak bu şekilde 

sağlanabilir. I. Nikolay’ın kimliği ve paylaştığı sosyal temsillerde vurguladığı 

Ortodoksluk ve Muhafazakarlık, izlediği politikada da açıkça hissedilmektedir. Bu 

durum tarihçiler tarafından da not edilmektedir. Orlando Figes, Kırım Savaşı kitabında 

Çar’ın dindar bir Don Kişot olduğunu aktarmaktadır.501 Daha sonraki bölümlerde de 

göreceğimiz gibi, 1854-56 Kırım Savaşı’nın gerekçesi olarak milliyetçi söylem, yerini 

dini kurguya ya da dinsel sosyal temsile bırakmıştır. I. Nikolay’ın milliyetçi yaklaşımı 

din ile bezelidir. Bu dönemde milliyetçilik, laik çizgide değildir, kilise ile iç içe geçmiştir 

ve bu durum Rus yönetimi tarafından da kabullenilmiştir. 

I. Nikolay döneminde Rus tarihinde birçok kırılma yaşanmıştır. 1825 yılında tahta 

çıkması ile birlikte Dekambiristler isyanı ile baş etmek zorunda kalmış, 1831 yılında 

Polonya Krallığı’nda isyan ortaya çıkmış, I. Nikolay yönetimi bir sınav daha vermek 

durumunda kalmıştır. 1831 Polonya ayaklanmasıyla Slav kardeşliği tezi bir anlamda 

sorgulanmış, ortak kader tezi çürütülmüştür. I. Nikolay, Polonya isyanını kanlı bir şekilde 

bastırmış, bu olay Rus tarihinde önemli bir kırılma noktası olmuştur. 

                                                 
499  A. Zorin ve Ark., op.cit., 2018, s. 92. 
500  Ibid, s. 33, 89. 
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1848-49 yılları, Avrupa’da “Devrimler Çağı” olarak adlandırılmış, monarşiler 

sorgulanmış, işçi sınıfı ayaklanmıştır. Rusya’da bu gelişmelerden nasibini almıştır. Zira 

bu isyanlar, Avusturya İmparatorluğu üzerinden Polonya Krallığı’na sirayet etmiştir. 

1849 yılında Çar I. Nikolay, işçi isyanlarının bastırılması için manifesto yayınlamış, 

ordularını Avusturya İmparatorluğu’na yardım için göndermiş, böylece I. Alexander’ın 

Kutsal İttifak tezine uygun harekat ederek monarşileri koruma prensibini hayata 

geçirmiştir. 14 Mart 1848 tarihinde Macaristan’da yaşanan isyanların bastırılmasının bir 

görev olduğunu, Avusturya ve Avrupa Monarşilerinin korunmasına vurgu yapılmıştır. 

Ayrıca, Rusya’nın Avrupa düzeninin korunması ile birlikte en çok rahatsız olduğu konu, 

1830-31 yıllarında Polonya’da çıkan isyanın bastırılması sonrasında kaçan askerlerin bu 

defa Macaristan’da Avusturya imparatorluğuna karşı savaşıyor olmasıdır. Aslında I. 

Nikolay, ilk başlarda Avrupa’da çıkan isyana çok da karışmak istememiştir. Fakat bu 

durumu haber alınca, Macaristan’ı savunmadığı taktirde bu askerlerin Polonya’ya 

dönerek 1830-31 yıllarında yaşanan sorunların tekrarlanacağına dair bir tehlike 

görmüştür.502  25 Ağustos 1849 tarihinde I. Nikolay, yayımladığı ikinci manifestoyla 

Moldova’dan başlayarak Avusturya’daki Macar bölgesine kadar olan coğrafyada 

isyanların başarılı bir şekilde bastırıldığını açıklamıştır.503 Böylelikle I. Nikolay, 

Avrupa’da devrimlerin bastırılması ve Rusya’yı bekleyen tehlikenin bertaraf edilmesiyle 

ülkesi için en önemli ve kutsal görevi yerine getirmiştir. 

1848 yılında Avrupa’da devrimsel nitelikli kalkışmalar yaşanırken, Avusturya, 

imparatorluk içindeki Pan-Slav milliyetçiliği hareketleri ile uğraşmaktadır. Doğu 

Avrupa’da Pan-Slav milliyetçiliği yükselmektedir. I. Nikolay dönemindeki Polonya 

İsyanı sırasında Rus entelektüelleri arasında Slav Kardeşliği sosyal temsili üzerinden 

anlaşmazlıklar yaşanmıştır. Rus entelektüellerinin Avusturya’daki Slav milliyetçiliğini 
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503  Ibid. 
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savunma konusunda çekimser kalmalarının başlıca nedeni budur. Avusturya içindeki 

Pan-Slav hareketleri, 1831 yılındaki Polonya kalkışmasında Rusya’ya karşı Polonya’nın 

bağımsızlığını savunmuşlardır. Ayrıca 1815 yılında kurulan Kutsal İttifak’ın 

prensiplerinden biri de iç işlerine karışmama ilkesidir. Sayılan bu nedenlerden ötürü 

Rusya’nın, Doğu ve Merkezi Avrupa’daki Pan-Slav milliyetçi akımlara pek de sıcak 

bakmadığı sonucu çıkarılabilir. 

Bu yüzden, 1848 yılında Prag’da yapılan Slav Kongresi’ne Rusya’dan yalnızca 

iki kişi, Bakunin ile eski ayincilerden olan keşiş İnok Alimpij Miloradov 

katılmışlardır.504 Bakunin, hatıralarında kongreye davet edilmediğini ve kendi isteği ile 

Prag’a gittiğini, ancak kongrede çok aktif bir tutum izlediğini aktarmaktadır.505 

Rusya’nın ise bu kongreye katılanlara karşı tutumu çok sert olmuştur. Bakunin, Slav 

Kongresi’nde Rusya’daki otokrasiye karşı mücadele edilmesi ve Demokratik Slav 

Cumhuriyetleri’nin kurulması yönündeki fikirlerin gündeme geldiğini ifade 

etmektedir.506 Prag Slav Kongresi üç komisyon şeklinde çalışmaya başlamıştır. Bunlar; 

1) Kuzey Komisyonu: Rus, Slav ve Lehler, 2) Güney Komisyonu: Sırp ve Hırvatlar, 3) 

Batı Komisyonu: Slovak ve Çekler biçimindedir. Yine Bakunin’in aktardığına göre, 

Kongre’nin temel hedeflerinden biri, Avusturya İmparatorluğu’nda Slav kimliğinin 

tanınması ve üçüncü bir merkezin kurulmasıdır. Kuzey Komisyonu’nda Rusya’ya karşı 

Polonya’nın özgürlüğünün savunulması ve 1830-31 kalkışmasının sonuçları da 

tartışılmıştır. En büyük sorunun Rusya’daki otokratik monarşi rejimi olduğu 

vurgulanmıştır.507 Doğal olarak, I. Nikolay’ın bütün bu gelişmelere sıcak bakması 

mümkün değildir. Zira Kongre, esas hedef olarak Avusturya İmparatorluğu’nu karşısına 

                                                 
504  M. A. Bakunin. Ispoved. St. Petersburg, Azbuka-klassika, 2010, s. 80. 
505  Edward H. Carr, Michael Bakunin, (Çev. Pelin Siral) İstanbul, İletişim Yayınları, 2009, s. 179-181.  
506  Ibid., s. 110-11. 
507  Bkz. L. F. Lutsevich, ‘‘Pervyy Slavyanskiy Kongress v İspovedi Mikhaila Bakunina.’’ Rossiyskiy 

Gumanitarnyy Zhurnal, 2(4), 2013.  



 

165 

alsa da, Rusya da Polonya meselesinden ötürü tedirginlik yaşamaktadır.508 Çünkü I. 

Nikolay, Doğu Avrupa’da Leh ve Çek merkezli Pan-Slav milliyetçiliğine sıcak 

bakmamaktadır.509 

I. Nikolay’ın Rusya’nın dış politika uygulamalarını Rus halkı ve dünya kamuoyu 

nezdinde meşrulaştırma yolları incelendiği zaman, Pan-Slavist söylemlere ne iç 

politikada ne de dış politikada başvurulduğu görülmektedir. Uvarov’un üçlemesi de göz 

önünde bulundurulursa, politikada genel olarak din, yani Ortodoks Hıristiyanlık vurgusu 

söz konusudur. I. Nikolay’ın Pan-Slav akımlara sıcak bakmaması ve desteklememesinin 

esas nedeni, bu milliyetçi yönelimin Avrupa’da da sorgulanmasıdır. Fakat bununla 

birlikte din vurgusunun en açık tezahürü, Osmanlı’ya karşı başlattığı savaşta 

görülmektedir. 

 

B.  KIRIM SAVAŞI 

Rusya 1815 Viyana Kongresi ile Avrupa uluslararası siyasetinde güçlü bir 

pozisyon elde etmiştir. Yunanistan’ın bağımsızlığını savunarak Balkanlara açılma 

politikası izlemeye başlamıştır.510 1853 yılına gelindiğinde Rusya, Osmanlı ile savaş 

çıkarmak için bahane aradığını görebiliriz.511 Osmanlı İmparatorluğu, Fransa’ya 

Hıristiyanların kutsal topraklarının koruyucusu statüsünü verince, Rusya için aranan 

savaş nedeni ortaya çıkmıştır.512 Ortodoks dinin kutsal mabedlerin koruyuculuğu 

üzerinden kurgulanan haklı savaş gerekçeleri, Osmanlı’ya karşı kullanılmıştır. I. 

                                                 
508  Bkz. L. Łucewicz, ‘‘Ideya Vseslavyanskogo Yedinstva i Pervyy Slavyanskiy kongress v Ispovedi 

Mikhaila Bakunina.’’ Slavyanskiy Almanakh, 2(3), 2013, s. 323-330 
509  Bkz. G. P. Melnikov, ‘‘Pervyy Slavyanskiy Forum (k 150-letiyu Slavyanskogo Syezda v Prage v 1848 

g.’’ Slavyanskiy Almanakh, 1999. 
510  T. V. Andreyeva. "Aleksandr I i Mifologema «Vseyevropeyskogo Zagovora Revolyutsionerov»" 

Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta. Seriya 2. Istoriya, 4(1), 2008, s. 25-27.  
511  C. Ponting, Kırım Savaşı Efsanenin Arkasındaki Hakikat, (Çev. Hakan Abacı), Alfa Tarih Yayınları, 

İstanbul, 2014, s. 22-24. 
512  Ibid., s. 22-24. 
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Nikolay’ın savaşın başında yayımladığı iki önemli manifesto vardır. Bunlar 14 Haziran 

ve 22 Ekim 1853 tarihlidirler. 14 Haziran 1853 tarihli savaş manifestosunda513 I. Nikolay, 

Osmanlı İmparatorluğu ile imzalanan 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’nın 7. ve 14. 

maddelerine atıfla, Ortodoksların korunmasının Rus halkının kadim görevi olduğunu, 

alınan bu kutsal sorumluluktan dolayı esasen Ortodoks Kilisesi’nin haklarının 

korunduğunu vurgulamıştır.514 Osmanlı, Ortodoks Kilisesi’ne karşı sorumsuz 

davranışları ile bu kutsal görevin yerine getirilmesini zorlaştırmıştır. Osmanlı Sultanı 

verdiği taahhütleri yerine getirmemiştir, bundan dolayı ordu göreve çağrılmaktadır. 

Ancak yine de savaş başlatma yanlısı olmadığını, Bab-ı Ali’den bu sürecin barış içinde 

çözülmesine katkı sunmasını beklemekte olduğunu belirtmektedir. 

I. Nikolay, 22 Ekim 1853 tarihli manifestosunda515 ise 14 Haziran’da Osmanlı’ya 

yapılan barış çağrısının bir sonuç vermediği belirtilmekte, Avrupa devletlerinin Bab-ı 

Ali’yi yolundan döndüremediği iddia edilmekte, Rus ordusunun Dunay bölgesine girdiği 

bildirilmektedir. Yine de Osmanlı’nın Ortodoks Hıristiyan Kilisesi’nin kutsal haklarının 

korunması konusunda yapıcı bir tutum sergilemesi durumunda görüşmelere hazır 

olduğunu ifade etmektedir. Böylelikle, 1853-56 yılları arasında Osmanlı ile Rusya’yı 

karşı karşıya getiren Kırım Savaşı’nda ve Petersburg tarafından yayımlanan iki ayrı savaş 

manifestosunda, dini haklar üzerinden meşrulaştırılan doğuya açılma politikasını 

görmekteyiz. 1774 tarihli Küçük Kaynarca Antlaşması’na yapılan atıf ve kutsal göreve 

soyunma, yani dini haklar çerçevesinde meşrud bir müdahale gerekçesi oluşturma 

politikası, I. Nikolay döneminde inşa edilen din üzerinden sosyal temsillerin ne şekilde 

kullandığına dair çok önemli bir gösterge olmaktadır. 

                                                 
513  Rossiyskiy Gosudarstvenniy Arkhiv Drevnikh Aktov, Monifest Nikolaya I. o Vvode Voysk v Moldaviu 

i Volakhiyu, i Nachola Voyni s Turchii, Fond 1385, op. 1, D. 737, L. 1. (EK s.) 
514  E. Keleş, Kırım Harbine Dair Notlar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. 2013, s. xıı.  
515  İstorichiskiye Dokumenti, Manifest, Nikolay I, Imperator i Samoderzhets Vserossiyskiy, 22 oktyabrya 

1853 goda. O prichinakh vstupleniya v voynu protiv Porty Ottomanskoy. (EK s.) 

http://hisdoc.ru/laws/19959/ 
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2 Temmuz 1853 tarihinde Prens Gorchakov, 50.000 askerle Osmanlı sınırını 

geçerek 15 Temmuz’da Bükreş’e ulaştı ve Boğdan ile Eflak bölgelerini kontrolüne 

geçirdi.516 Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa devletlerinden gelecek tepkiyi bekledi ve 

Avrupa’da Viyana üzerinden diplomasi trafiği başlattı. Rusya, Osmanlı’ya karşı olan 

taleplerini Viyana aracılığıyla bir nota üzerinden iletildi. Osmanlı, Rus taleplerine boy 

eğmeyeceğini ifade ederek, Fransa ve Britanya İmparatorluğu’nun desteğine güvendi. 

Bunun üzerine I. Nikolay, Türk filosunun Karadeniz’de Rus sınırlarına yaklaşması 

durumunda vurulması emrini verdi. Savaşın bu şekilde sertleşmesiyle Osmanlı ile Rusya, 

yalnızca Doğu Avrupa’da Boğdan ve Eflak bölgelerinde değil, Kafkaslar bölgesinde de 

Kars istikametinde savaşmaya başlamıştır. 1854 yılının Mart ayında başlayan savaşta 

Fransa ile Birleşik Krallık Osmanlı İmparatorluğunun yanında yer alırken, Avusturya 

jeopolitik çıkarları nedeniyle tarafsız kalmayı tercih etmiştir. Rusya, Osmanlı ve 

müttefikleri Birleşik Krallık ile Fransa’ya karşı tek başına savaşmıştır. Kırım Savaşı’nın 

sonucunda Sivastopol askeri üssü, ittifak devletleri tarafından dağıtılmış ve Rusya, 

Karadeniz’deki bu önemli üssü kaybetmiştir.517 Tarihçilerin verdiği rakamlara göre 

Rusya’nın savaş sonucu askeri kaybı 475 bin kişi iken, ittifak devletlerinin kaybı 195 bin 

kişi olmuştur.518 

Rusya ile Osmanlı arasında savaş, 1856 yılında Paris Barış Antlaşması ile 

sonlanmıştır. Rusya’nın Karadeniz’deki Sivastapol limanı imha edilmiş, Eflak ve 

Boğdan üzerindeki münhasır denetimi sona ermiş ve Kars boşaltılarak Osmanlı’ya 

bırakılmıştır.519 Bu gelişmeler neticesinde Rusya’nın Kafkasya bölgesindeki iki yüz 

yıllık yayılmacı politikası ciddi bir yara almıştır. Zira Rusya’nın Gürcistan ve 

Çerkezistan gibi önemli yerleri de içeren Batı Kafkasya bölgesini Osmanlı’ya iade etmesi 

gerekmiştir.520 

                                                 
516  Ibid., s. 39.  
517  C. Ponting, op.cit., 2014, s. 506-507. 
518  Ibid., s. 517. 
519  Ibid., s. 504-505. 
520  Ibid., s. 509. 
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Rusya; İngiltere, Fransa ve Osmanlı ittifakı karşısında Kırım’ı kaybedecek 

duruma gelerek barışa zorlanmıştır. Keza Rus uluslararası hukukçuların da kaydettiği 

gibi Rusya, en kötü şartlarla barışa zorlanmıştır. Rusya’na hem Batıcı ekolün hem de 

milli ekolün entelektüelleri tarafından, 30 Mart 1856 Paris Antlaşması’nın haksız ve zor 

şartlarda imzalandığına vurgu yapmışlardır.521 

 

1. II. ALEXANDER DÖNEMİ VE BÜYÜK REFORMLAR 

19 Mart 1856 yılında II. Alexander’ın Kırım savaşın bitmesiyle ilgili yayımladığı 

kısa bir manifestoda, Rusya’nın verdiği kayıplara rağmen Bab-ı Ali’ye karşı Ortodoks 

Kilisesi’nin haklarını korumayı başardığı vurgulanmaktadır.522 Ancak Osmanlı 

İmparatorluğu, Paris Barış Antlaşması’nın 7. maddesine dayanarak yabancı devletlerin 

Hıristiyan halklar üzerindeki koruma ve himaye haklarını feshetmiştir. Böylece Rusya, 

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın 7. ve 14 maddeleri ile kendisine verilen Ortodoks 

halkları üzerindeki yetkilerinin büyük kısmını kaybetmiştir.523 

Osmanlı ile Rusya arasında 1854-1856 yılları arasında Kırım Savaşı, Ruslar 

açısından düşünsel ve jeopoilitik kırılmanın yeniden yaşandığını göstermiştir. I. Nikolay 

döneminde otoriterleşen ve Kırım Savaşı ile ekonomisi yıpranan Rusya, yeniden ayağa 

kalkmak ve toparlanması gerekmekteydi. Bu minvalde I. Nikolay’dan sonra tahta çıkan 

II. Alexander, muhafazakâr karakterine rağmen Rus tarihinde büyük reformların 

yapılmasının önünü açmıştır. Rusya tarihçisi Riasonovsky, II. Alexander’ı muhafazakâr 

olarak tanımlamış ama Orlanda Figes tam tersi Çar’ın ciddi şekilde liberal olarak 

tanıtmaktadır. Örnek olarak 1817 yılı itibari liberal şair Vasili Zhukovskiy tarafından 

                                                 
521  F. F. Martens, op.cit., 1904, s. 187. 
522  A. Ѳ. Geyrot, Opisaníe Vostochnoy Voyny 1853-1856 gg, St. Petersburg, Tipografíya Eduarda Goppe, 

1872. s. 504-507. 
523  C. Ponting, op.cit., 2014, s. 508. 
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eğitilmesi ve Çar’ın etkilenmesi sözkonusu olmaktadır.524 Her iki tarihçinin tespitleri 

değerli olmakla beraber çarın iki düşünce ile yakınlığını tespit etmek açısından faydalı 

olmaktadır. Dolaysıyla çar çevresinde bulunan liberal seçkinlerin etkisi ve Rus 

toplumunda milliyetçi, liberal, solcu veya sosyalist insanların varlığının ortaya 

çıkarabileceği tehditleri de göze alarak, büyük reformların başlatılmasına dair toplumsal 

bir mutabakatı sağlayabilmiştir.525 

II. Alexander toplumun reform beklentisi doğrultusunda, kendi çevresindeki 

liberal ve milliyetçi ekipleri bir araya toplayarak reform sürecinin önünü açmıştır. Keza 

II. Alexander’ın iktidarda bulunduğu altı yıl içerisinde 500 civarında köylü isyanı 

gerçekleşmişti.526 Volkonski’nin ifade ettiği gibi II. Alexander, serfliğin ‘‘bir adalet 

sorunu… memleketini seven her vatandaş için bir bir ahlak ve Hıristiyanlık borcu’’ 

olduğunu düşünmekteydi.527  Dolayısıyla II. Alexander 3 Mart 1861’de Rusya’da 

serfliğin kaldırılmasına dair manifestoyu imzalamıştır.528 Bu tarihten on iki gün sonra da 

Rusya’da yaşayan halkların tamamı bu haberi almıştır. Dönemin sosyalist aydınlarından 

Herzen, II. Alexander’ın bu devrimsel nitelikteki adımını “Sen devrim ve fetih yaptın 

Galileli” biçiminde yorumlamıştır.529 Rus toplumunda bu kararı olumsuz biçimde 

karşılayan çok az sayıda kişi vardır. Aydınlar, seçkinler ve en önemlisi de köylüler bu 

karardan çok memnun kalmışlardır. 

Serfliğin kaldırılması, Rus siyasal kültüründe liberalizmin bir zaferi olarak 

görülmüştür. Bu dönemde yapılan reformların II. Alexander’ın dış politikasına da 

yansıdığı görülmektedir. Nitekim Rusya’nın liberal reformlarının dış politikadaki 

yansıması Birleşik Devletler ile kurulan ilişkilerde görülebilir. Birleşik Devletler ile 

                                                 
524  O. Figes, op.cit., 2009, s. 181. 
525  V. N. Riasanovsky & M. D. Steinberg, op.cit., 2010, s. 380. 
526  O. Figes, op.cit., 2009, s. 182.  
527  Ibid. 
528  Ibid., s. 385. 
529  Ibid. 
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Rusya arasındaki ilişkilerden bahsederken unutulmaması gereken önemli tarihsel olgu, 

1861-65 yılları arasında Amerika’da yaşanan iç savaş da Petersburgun son anda verdiği 

destekle Washington yönetiminin savaşı kazanmasına yardımcı olmasıdır.530 Amerika’ya 

giden Rus gemilerine büyük bir heyecanla New York’da özel bir karşılama yapılmıştır. 

O günün gazetelerine de bu durum yansımış ve haber manşetten verilmiştir. (Resim 1 ve 

2).  1863 yılında Rusya’nın Amerika’ya verdiği desteğin o denli stratejik bir önemi vardır 

ki, o dönem yayınlanan “Harper’s Weekly” dergisinde “Rusya ile İttifak” başlığıyla bir 

yazı yayınlanmıştır. Yazının Rusya ile ittifak şu şekilde gerekçelendirilmektedir: 

“Birleşik Devletler’in dış politikasının esas stratejisi herhangi bir ittifak içine 

girmemek olmaktadır. Bu strateji Birleşik Devletler’in Monroe Doktrini ile ilgilidir. 

Bu doktrin Washington’un ölümünden yirmi yıl sonra ortaya atılmış ve bugüne 

kadar da buna riayet edilmiştir. Fakat görüyoruz ki, atalarımızın bize miras bıraktığı 

bu doktrin günümüzün şartlarına cevap verememektedir. Rusya ile kurulacak ittifak, 

bizi İngiliz-Fransız işbirliğinden koruyabilir.”531  

Rusya’nın Birleşik Devletler’de ortaya çıkan iç savaşa bu denli açık müdahalede 

bulunmasında ve serfliğin kaldırılmasında, saray içindeki elitlerin paylaştığı liberal 

düşüncelerin de etkisi olmuştur. Fakat öte yandan, bunun tamamen jeopolitik bir hamle 

olduğu söylenmelidir. Rusya, Avrupa’da Fransa ve İngiltere’ye karşı bir hamle 

yapmakta, kurulan yeni dünya düzeninde müttefik aramaktadır. Keza Rusya’nın Birleşik 

Krallık ve Fransa ile Kırım savaşından kalan bir hesabı vardı. Her iki argümanın da içsel 

bir tutarlılığı olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla, II. Alexander’ın iç politikasında 

siyaset ile hukuk arasında kurduğu ilişkinin ve elit kimliğinin dış politikaya bu şekilde 

yansımasını göz ardı etmemek gerekmektedir. Tarihsel olguların ve dönemin elit 

                                                 
530  Bkz. B. O. Zatovskiy, & V. L. Martynov, Prebyvaniye Russkogo Flota V SSHA V 1863-1864 Gg.(V 

Osveshchenii Amerikanskoy Pressy). Odessa, Odeskyy Natsionalʹnyy Universytet İmeni I I 

Mechnykova 2014, T. A. Bailey, America Faces Russia: Russian-American Relations from Early 

Times to Our Day. Washington, 1950. 
531  News Harper's Weekly, Russian Allians Return to Support for the Union - 10/17/1863. 
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kimliğinin çok açık bir şekilde üst üste geldiğinin saptanması ve örneklenmesi gerektiği 

düşünülmektedir.532 

II. Alexander döneminin, diğer reformist imparatorların iktidarları gibi iki ayrı 

döneme sahip olduğunu, reformist ve milliyetçi söylemlerin desteklendiği bir dönemin 

mevcut olduğunu da görmek mümkündür. Belki de buraya ilave edilmesi gereken önemli 

diğer bir saptama, Çar’ın aslında her iki seçkin grupla da yakın ilişkilere sahip olduğu, 

bu grupların konumlarını zamanla değiştirebildiği ve her iki istikamette de politikalar 

uygulayabilecek esnekliğe sahip oluşudur. Kendi kimliğinin aksine hem iç politikada 

hem de dış politikada iki eğilimi de kendisine yakın tutmayı tercih etmiştir.533 Diğer 

taraftan, II. Alexander dönemindeki liberal reformlarla beraber milliyetçiliğin de 

yükselmesi söz konusudur. 

XIX. yüzyıl Rus-Slavcılığının uyanışı ve gelişimi incelendiği zaman; bunun tarih, 

edebiyat, hukuk gibi alanlara da etkisinin olduğunu çok açık bir şekilde görmek 

mümkündür. Bununla birlikte Rus/Slav milliyetçiliğinin iki özelliğinden bahsedilebilir. 

Birincisi, Rus milliyetçiliğinin sekülerleşmekte zorlanması ve Ortodoksluk etkisinde 

kalmasıdır. Dine bağlılık o kadar etkili olmuştur ki, bu dönem yayılma politikasında 

milliyetçiliğin mi yoksa Ortodoksluğun mu öncü olduğunun ayrımını yapmak 

zorlaşmıştır. Rusların böyle bir milliyetçilik ve dindarlık anlayışları, St. Petersburg ve 

Moskova’daki gündelik hayata yansımasa da, dış politika yaklaşımlarında etkili 

olmuştur. Rus milliyetçiliğini kendi içinde ayrıştıran tek dış politika anlayışının Pan-

Slavcılık mı yoksa Rus-Slavcılık mı olduğu tartışması yapılmış, bunun yanında iç 

                                                 
532  S. V. Lyubichankovskiy, "Mekhanizmy Karyernogo Rosta i Padeniya Reformatorov Epokhi Aleksandra 

II: Kazus P, Valuyeva i Y. I Baranovskogo." Uralskiy İstoricheskiy Vestnik, (4), 2015, s. 52-59. 
533  O. A. Fedorov, "Reformy Aleksandra II. Neudavshayasya Popytka «Revolyutsıı Sverkhu»." 

Natsionalnaya Assotsiatsiya Uchenykh, 2015, (8-2): 152-155, ve P.P. Cherkasov, ‘‘Reformy 

Aleksandra II v Doneseniyakh İ Otchetakh Posolstva Frantsii V Sankt-Peterburge.’’ Novaya i 

Noveyshaya İstoriya, (3), 2010, s. 142-163.  
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politikada serflikle (Krepostniy Prava) ilgili tartışmalar da söz konusu olmuştur.534 

Muhafazakârlarla birlikte dindar ve halkçı karaktere sahip olan, özgürlüğü Ortodoksluk 

değerleri bağlamında savunan bir milliyetçilik anlayışı vardır. Örnek olarak Khomyakov, 

Rus dış politikasında güdülen yayılmacı anlayışın benimsemesi ve 1853-56 arasındaki 

Kırım Savaşı’na açıkça destek vermesine karşın, iç politikada serfliğe karşı çıktığı ve 

reformları savunduğunu öne sürmektedir.535 Kırım Savaşı’nı Khomyakov ve Kireevsky 

“Kutsal Savaş” olarak tanımlamışlar ve bu mücadelede imparatorluk sınırlarındaki Slav 

topluluklarına birlik çağrısı yapmışlardır. Benzer şekilde, diğer Rus aydınlarının da 

Kırım Savaşı’nda devletin yanında durduğu görülmüştür. Daha önce de belirtildiği üzere, 

Kırım Savaşı’ndan sonra Dışişleri yönetimini devralan Prens Gorchakov’un milliyetçi 

söylemlere sıcak baktığını 1877-78 yıllarında Osmanlı ile Rusya arasında ortaya çıkan 

savaştaki rolünde gözlemlenmek mümkündür. Kırım Savaşı’nda yaşanan başarısızlık 

üzerine 1815 yılında Viyana’da kurulan dengenin 1856’da Paris görüşmelerinde 

bozulması, Rusya’da milliyetçi söylemin azalmasına sebebiyet vermemiş, aksine bu 

söylemin daha da yükseldiği ve başarısızlıkların nedeni olarak Batıcı politikaların işaret 

edildiği bir döneme girilmiştir. Kırım Savaşı’nın akabinde Rusya’da III. Romacılık 

tezlerinin tekrar güçlendiği görülmektedir. 1860 yılında Keşiş Filofei, “III. Roma” tezini 

ilk defa basılı olarak yayınlamıştır.536 Aslında bu dönemde metnin tekrar ortaya çıkması 

yalnızca bir tesadüf değildir. Bu durum, Kırım Savaşı’ndaki mağlubiyetten sonra tahta 

çıkan II. Alexander’ın bir devlet felsefesi arayışında olduğunu göstermektedir. Dönemin 

milliyetçi çevrelerinde yer alan Pogodin’in Çar’a yazdığı çok ünlü bir mektupta, Rus 

tarihinde I. Petro öncesi düşüncelerden bahsedilmiş, Slavseverlik ve Ortodoksluk 

                                                 
534  L. G. Zakharova, "Aleksandr II İ Mesto Rossii V Mire (Okonchaniye)." Novaya i Noveyshaya İstoriya, 

(4), 2005, s. 129-135. 
535  Bkz. K. Chirstoff, Peter, An İntroduction to Nineteenth-Century Russian Slavophilism: A Study in 

İdeas (1961-1991). Vol I, A.S. Khomjakov, Vol. II, I.V. Kireevsky, The Hague, Mouton (1961-72); 

Vol. III, K.S. Aksakov, Princeton University Press, Princeton, 1982. 
536  M. T. Poe, Moscow ‘‘The Third Rome” the Origins and Transformations of Pivotal Moment, The 

National Council for Soviet and East European Researches, MA, Harvard Univeristy, 1997, s. 2-3.  
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değerlerine yapılan vurgu, entelektüeller arasında da bütünleştirici bir girişimin olduğunu 

göstermiştir Çar II. Alexander cevap vermemiştir, fakat onun Balkan politikalarına 

bakıldığında bu mektubun ruhuna uygun hareket ettiği görülebilmektedir.537 

Daha önce de vurguladığımız gibi, Rus milliyetçiliğinden bahsederken, bu akımın 

genel olarak Rus-Slavcılık ve Pan-Slavcılık olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir. Pan-

Slavcılık düşüncesi, Slavların Batı’dan farklı olarak tarihsel bir önem taşımalarından 

ziyade, Slavların tek çatı altında, konfederasyon ya da federasyon birliği şeklinde bir 

araya gelmelerini amaçlamıştır. Bununla birlikte Ortodokslar ve Katolikler arasındaki 

ayrışmaya son verilmesine dair bir çağrı yapılmıştır. Bu düşüncenin kurucusu ve 

Rus/Slav milliyetçi aydınlarından olan Vladimir Solovey’in yazılarında bu düşünceyi 

çok açık bir şekilde görmek mümkündür. Solovey, Slavların birleşmesini temenni etmesi 

ve dini konularda bir barış ve birleşim sağlayabilecek tek halkın Slavlar olduğunu iddia 

etmiştir.538 Tabii ki Rus milliyetçileri tarafından bu çağrı olumlu karşılanmamıştır. 

Ayrıca Solovey’in meselelere dinsel bağlamda bakmaması, daha seküler aydın kesim 

açısından da olumlu bir etki yaratmamıştır. 

XIX. yüzyılın ortalarından itibaren bütün bu gelişmelerle birlikte Rusya’da 

yükselen diğer önemli düşünce, Marksist sol eğilim olmuştur. Alexander Herzen ile 

başlayan, kendi içinde Narodnikler ve Marksistler olarak ikiye ayrılan ve bu grup 

içindeki Batıcı ekibe yakın olan ikinci bir grup oluşmuştur. 

 

2. BATI - DOĞU İKİLEMİ 

XIX. yüzyılda Rusya’da Batıcılık ve öze dönüş yaklaşımları bağlamında 

yürütülen tartışmalara yeni bir konu daha eklenmiştir. Öze dönüşe dair siyasal ve felsefi 

                                                 
537  Bkz. S. S. Tatishchev, Imperator Aleksandr II, Yego Zhizn i Tsarstvovaniye. S Peterburg, Izdaniya 

A. S. Suvorina, 1903, s. 388-430.  
538  A. A. Kireyev, Slavyanofilstvo İ Natsionalizm, SPb, Otvet g-nu Solovyevu. (36), 1890, s. 25. 
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söylemin tarihsel sürekliliğinin idamesinin Avrasyacılık üzerinden yürüdüğü 

gözlemlenmektedir. Georgy Vernadsky, Rus tarihindeki bu sürekliliği “Avrasya 

coğrafyası Rusların bir kaderidir” şeklinde savunmuştur. 539 

Avrasyacılık düşüncesinin altyapısını oluşturan fikirlere bakıldığı zaman, model 

olarak öne sürülen tikelci Mesihçilik düşüncesinin III. Romacılığa benzer olduğu 

söylenebilir. Fakat Avrasyacılık, III. İvan döneminden kalma dinsel motiflerin yer aldığı 

tam bir III. Romacılık düşüncesi olmamıştır. Yeni düşünce olan Avrasyacılık; milli, 

siyasi, dini ve yerel coğrafi özelliklerin birlikte ele alındığı, yepyeni bir felsefi düşünce 

ve coğrafi yaklaşım olmuştur. Aynı şekilde Mesihçiliğin tikelliğe kaymasıyla bu eğilimi, 

yerli veya milli düşünce bağlamında jeopolitik model kurgusu olarak da tanımlayabiliriz. 

I. Petro döneminde başlayan tikelci Misyonerlik, emperyalist amaçlara hizmet eden bir 

dış politika bakış açısını içinde barındırmıştır. Aynı zamanda bu tikelci Misyonerlik, bir 

Avrupa devleti olma veya Avrupalı imajı yaratma noktasında Batılı entelektüel 

tartışmalar dâhilinde yürütülmüştür. Dolayısıyla öze dönüşün siyasal arka planı 

bağlamında, 1860’lardan itibaren ilk kuşak olarak Nikolay Danilevskiy (1822-1885)540 

ve Konstantin Leontev (1831-1891), ikinci kuşak olarak Nikolay Trubetskoy (1890-

1938), Petro Savichky (1892-1985) ve Petr Suvchinsk (1892-1985), üçüncü kuşak olarak 

ise George Vernadsky (1887-1973) ve Lev Nikolayeviç Gumilyev (1912-1992) gibi 

düşünürler ile yerli ve milli bir söylem çerçevesinde Avrasyacılığın tekrar ortaya çıktığı 

görülmektedir. 

Nikolay Danilevsky, özgün medeniyet hipoteziyle Avrasyacı fikrin ilk 

dönemdeki temellerini atan düşünür olmuştur. Danilevsky aynı zamanda, Batı’da göz 

ardı edilen Arnold Joseph Toynbee gibi tarihçilerden bile daha önce, evrenselliğin 

                                                 
539  G.V. Vernadsky, Nachertanie Russkoy İstroii, Evraziyskoe Knigoizdatelstvo, Praga, 1927, s. 6-10.  
540  N. Y, Danilevskiy, Rossiya i Evropa, Sostavleniye i Kommentarii, Belova Y., A. Otv. red. O. Platonov, 

Moskova, Institut Russkoy Tsivilizatsii İzdaniya, 2008, s. 109. 
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karşısında dilsel, yerel, kültürel, etnik ve coğrafi koşullarda gelişen, birbirinden farklı 

olmasına rağmen bazen aynı kodları taşıyabilen farklı uygarlıkların olduğunu 

savunmaktadır.541 Avrasyacı düşünce, Rusya’nın tarihsel bağlamdaki gelişim sürecine 

bakılarak değerlendirilmesine önem vermiştir. Bu düşünce, dünyayı bir bütün olarak 

görmemektedir. Dünyanın değerlendirilmesi örneğinde olduğu gibi Roma-Germen, 

Mısır, Çin, Yunan, Arap ve diğer medeniyetler gibi birkaç uygarlık gösterilmiştir.542 

Slavlar, milliyetçi gruplardan farklı olarak pozitivist bir yaklaşımla dil ve etnisite 

üzerinden farklı bir uygarlık olarak tanımlanmıştır. Rusya, bu tanım bağlamında ne 

Avrupalı ne de tam olarak Asyalı olarak görülmüştür. Danilevsky, tarihsel ve kültürel 

toplulukların evrim yasalarını geliştirerek yeni bir tarihsel bakış ortaya koymuştur.543 Bu 

bakışta, Slavların kendine özgü bir gelişimi olduğu ve onların Avrasya medeniyetinin bir 

anlamda temsilcisi olduğunu savunmuştur. Danilevsky’nin bütün fikirlerini Batı 

söylemine karşı çıkarak geliştirdiği görülmektedir. Fakat burada dinsel motiflerden 

arındırılmış olarak ve aşırı bir milliyetçilik sergilemeden, Slavların Avrasya 

medeniyetinin öncüsü olduğunu savundu.544 Danilevsky, Rus/Slav topluluklarını dilsel, 

kültürel ve coğrafi şartların oluşturduğunu vurgulamış, bu toplulukların bağımsız şekilde 

gelişen bir uygarlık olarak görülmesini istemiştir. Pozitivist bakışın yanına III. 

Romacılığı da ekleyerek, Slav dünyasının başkenti olarak gördüğü Konstantinopolis’in 

Türkler’den alınmasını istemiş ve bütün Slavların bu kent merkezli olarak 

birleşmelerinin sağlanmasını önemli görmüştür.545 Aynı zamanda Danilevsky’nin 

“Bugün Doğu Roma’nın yerini Slavlar, Kutsal Roma’nın yerini ise Almanlar almıştır.” 

şeklindeki ifadesiyle sahip olduğu dış politika vizyonu da görülebilmektedir.546 

                                                 
541  Meşdi İsmayılov, Avrasyacılık Mukayeseli Bir Okuma Türkiye ve Rusya Örneği, Ankara, Doğu 

Batı Yayınları, 2011, s. 74.  
542  N. Y, Danilevskiy, op.cit., 2008, s. 109.  
543  Ibid., s. 438-441. 
544  Ibid., s. 108. 
545  Thigankov, op.cit., 2013, s. 288. 
546  Danilevsky, op.cit., 2008, s. 369. 
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Dolayısıyla Danilevsky, öne sürdüğü dış politika vizyonunda klasik III. Romacılıktan 

pek de farklı olan bir şey önermemiş, fakat bu düşünceyi dönemine göre daha 

sekülerleşmiş, pozitivist bakış açısıyla partikülerist bir varsayım olarak kurgulamıştır. 

Rus Avrasyacılığı’nın temel ilkelerini ortaya koyan Danilevsky’den sonra, bu 

düşünceyi yeniden farklı bir bakış açısıyla geliştiren kişi Konstantin Leontiyev olmuştur. 

Konstantin Leontiyev, diplomatik kariyerini Osmanlı’da yapmış ve bu süre boyunca 

Türkler ile Slavlar arasındaki benzerlikleri gözlemlemiş ve erken dönem Avrasyacılık 

düşüncesine yeni eklemelerde bulunmuştur. Leontiyev, kendisini Danilevsky’nin halefi 

olarak tanımlamasa da, Slavcılık üzerinden oluşturduğu politikalarında Slavları 

Konstantinopolis etrafında birleştirme konusuna sıcak bakmadığını Romacılık 

(Bizantizm) ve Slavcılık konusundaki çalışmalarında görmek mümkündür.547 Leontiyev, 

Türk ve Slavların birbirlerini tamamladığına ve ortak bir medeniyet havzasının inşa 

edilmesinin mümkün olduğuna inanmıştır. Dış politikada Ortodoksluk üzerine yaptığı 

vurgu, Rusların Bizans medeniyetinin mirasçısı olduğu yönündeki fikirlerini 

göstermektedir. Leontiyev III. Romacılığın, Danilevsky’den farklı olarak, Ortodoks 

değerler üzerine inşa edilmesi gerektiği vurgusunu yapmıştır. Diğer yandan Danilevsky 

ve Leontiyev’i buluşturan ortak nokta, her ikisinin de Batı karşıtı olmalarıdır. Her iki 

aydın da Rusya’nın tarihten miras aldığı Doğu Roma geleneğinin devam ettirilmesinin 

önemini kaydetmiş ve Rusya’nın geleceğinin ne doğuda ne de batıda olduğuna, bu 

geleceğin kendine özgü Bizans geleneği ile birleşen Avrasyacılıkta olduğuna 

inanmışlardır. Leontiyev, Rusya’nın sınırlarının genişletilmesi politikalarıyla ilgili 

çalışmalarında, ülke topraklarının genişlemesinin kaderin getirdiği sorumluluk olduğuna 

inanmıştır. Nasıl ki zamanında Roma’nın ve İngiltere’nin sınırları genişlemiştir, 

Danilevsky de Roma’nın yerini Almanların ve Bizans’ın yerini de Rusların aldığını 

                                                 
547  Bu konuda en önemli eseri Bizantizm ve Slavyanstvo olmaktadır. Bkn. Konstantin Nikolayevich. 

Vizantizm i Slavyanstvo, Moskova, Directmedia, 2013. 
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yazılarında belirtmiş ve bu sınır gelişiminin kader olduğu düşüncesini açıkça 

benimsemiştir.548 Ayrıca Leontiyev, Ortodoksluğun da ihmal edilmemesi gerektiğini ve 

Rusya’nın Ortodoksluğu harekete geçirebilecek yegane güç olduğunu vurgulamıştır.549 

Bu iki yazarın fikirlerini açıklamaları, XIX. yüzyılda Rus siyasal düşüncesinde 

yeni bir vizyonun doğmasını neden olmuştur. Dönemin koşulları doğrultusunda 

Avrasyacı bakışta zamanla bazı yeni eklemeler ve değişikler yapıldığı da görülmektedir. 

Danilevsky ve Leontiyev’in ortaya attığı tezler,  16-17 Ekim 1917 Devrimi’nden sonra 

Avrupa’ya göç etmiş akademisyenler tarafından geliştirilmeye devam ettirilmiştir. 

Sonuç itibariyle belirtmek gerekmektedir ki, Avrasyacılık; klasik Mesihçilik ve 

Misyonerlik düşüncelerinin devamlılığını sağlayan düşünce olmuştur. Dış politika 

vizyonunu oluşturan temel coğrafi tanımlama ve Rusya’nın güvenlik bölgesi Avrasya 

olmaktadır. Bu nedenle, Avrasyacılık jeopolitik düşüncesinin hafife alınmaması ve bu 

düşünce üstünde durulması gerekmektedir. Çalışmanın konusu Avrasyacılık olmadığı 

için bu alanda yalnızca kısa bir özet sunulmaktadır. Burada anlatılmak istenen, Rus 

siyasal düşüncesindeki ana siyasi akımların zamanla nasıl evrildikleri ve şekil 

değiştirerek kendilerini yeniden tanımladıklarıdır. Rus düşünce yapısında Mesihçilik 

iddiasının biçim değiştirerek farklı siyasi ekoller içerisinde kendisine yer bulması, 

jeopolitik çalışmalara yansıması, Avrasyacılık üzerinden okunması ve algılanmasında 

önemli olan olgu, Rusya’nın bu uygarlıktan sorumlu olduğuna dair misyonerliğe 

bürünmesidir. Avrasyacılığın, Rusya İmparatorluğunun dağılma sürecine denk gelmesi 

ve Sovyetler Birliği’nin Bolşevik yönetimi altında olmasından dolayı, ideolojik fikir 

ayrılıklarına göre pek de önemsenmediği görebilmekteyiz. 
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Rus siyasal düşüncesi, aydınların kendi başlarına inşa ettikleri, toplumdan ve 

elitlerden tamamen kopuk bir düşünce yapısı değildir. Rus entelijansiyası saray içinde 

oluştuğundan, fikirlerin Moskova ve Petersburg saraylarındaki siyasi elitlerle de 

paylaşılması söz konusu olmaktadır. XVIII. yüzyıldan itibaren Rusya’da bu fikirleri 

taşıyanların, Çar ve çevresini açık bir şekilde etkilediklerini saptamak mümkündür. Aynı 

şekilde aydın zümre içinde ‘Öze Dönüş’ açılımı, çok belirgin bir şekilde sadece XIX. 

yüzyılda bakanlar ve askerler arasında paylaşılmıştır. Dahası Çar’ın bile bu konuda 

politikalar geliştirdiği ve kırılma dönemlerinde bu aydınları yanında tuttuğu ve onlara 

danıştığı bilinmektedir. Böylece Rusya’da kimlik tanımlamasında ‘‘Rus’um’’ demek, 

milli anlamı ve milliyetçi, muhafazakâr fikirleri paylaşan bir kimlik taşıma anlamına 

gelirken, Rusyalı olmak ise Batıcı bir kimlik anlamı taşımaya başlamıştır. 

 

3. SON DOĞU SAVAŞINA DOĞRU 

1856 yılında sonuçlanan Kırım Savaşı’nda alınan mağlubiyet ve Paris Barış 

Antlaşması’nın dayattığı ağır koşullar, Rus saray elitleri tarafından sürekli 

eleştirilmektedir. II. Alexander dönemiyle birlikte Rusya, ekonomik olarak toparlanmış, 

serflik kaldırılmış, kamuoyunda entelektüel tartışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu 

dönemde Petersburg, 1856 Paris Barış Antlaşması’nın şartlarının yeniden gözden 

geçirilmesini istemektedir. 1853 yılında Bükreş’e ordusu ile girerek Kırım Savaşı’na 

giden süreci başlatan Prens Gorchakov, 1855 yılında Rusya Dışişleri Bakanı olarak 

atanmıştır. Gorchakov’un 1870 yılında yabancı devlet diplomatlarına gönderdiği mektup, 

yedi yıl sonra çıkacak savaşın ilk sinyallerini vermektedir.550 Mektupla, 18 Mart 1856 

tarihinde imzalanan Paris Barış Antlaşması’nın şartlarının gözden geçirilmesi gerektiği, 
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zira Avrupa dengesinin bu şartlar altında sağlanmasının mümkün olmadığı mesajı 

iletilmektedir. Prens Gorchakov, bu mektupta şu ifadeleri kullanmıştır: 

Karadeniz’e kıyıdaş iki ülkenin antlaşmalara ek olarak kabul ettikleri sözleşmede 

(convention) Rusya’nın askeri kapasitesini asgari düzeye indirmesi kabul 

edilmiştir. Diğer taraftan antlaşma Karadeniz’in tarafsız kalmasını da kabul 

etmiştir. Bu Antlaşmayı imzalayan taraflar, kıyı devletlerinin kendi aralarında ya 

da diğer kıyıdaş ülkeler ile imza atan taraflar arasında her hangi bir çatışmanın 

çıkmasını önlemek amacı taşımaktaydılar. Bu antlaşmaya taraf olanların sayısının 

artmasıyla, Rusya’nın Karadeniz’deki güvenlik kaygılarının azalacağı 

düşünülmekteydi. On beş yıllık tecrübe göstermiştir ki, bu dönemden itibaren 

Rusya sınırlarının güvenlik kaygılarının giderilmesi ancak teoride kalmıştır.551 

Rusya Dışişleri Bakanına göre Ruslardan bunun talep edilmesinin karşılığında 

Osmanlı’nın sınırsız sayıda askeri varlığını koruması, Fransa ve İngiltere’nin Akdenizde 

donanmalarının kalışı rahatsız etmiştir. Zira, Paris antlaşmasına göre barış zamanında 

Fransa ve Birleşik Krallığın bayrakları altında girmemesi gerekiyor. Ama her iki Paris 

Antlşamasının kurallarına uyulmamıştır. Diğer taraftan Rusya’dan uyma beklentisinin 

olması yada Petersburg’un uyması deniz kıyılarında güvenliğinin sağlamasını 

zorlaştırmıştır. Gorchakov’a göre Osmanlı, Fransa, Birleşik Krallık tarafından Paris 

Antlaşmasına uymama durumu Rusya içinde Ahlaki sorumlulu ortadan kaldırmıştır. Aynı 

zamanda Babi Ali’nin Bogdan ve Eflak bölgesinde de verdiği sözlere uymaması söz 

konusu olmaktadır. Bu bölgenin ne özerkli sorunu çözülmüşmiş ve yönetilmesiyle ilgili 

problemler hale devam etmektedir. 1856 -1870 yılı arası Rusya, Paris Antlaşmasına 

uyulmamasına ve ihlalleri şaşkınlıkla izlediğini söylemektedir. Oysa ki bu antlaşmayla 

doğuda barışın sağlanması beklenmekteydi. 
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Metnin sonunda Gorchakov, Rusya İmparatoru 1856 yılında yapılmış olan Paris 

Antlaşması’ndan çekildiğini Sultan’a bildirmektedir. Kendi haklarını geri aldığı gibi 

Sultanın da haklarını geri alabileceğini belirtmektedir. Bu durumun Şark Meselesi’nin 

tekrar gündeme getirilmesi anlamı taşımadığını ifade etmektedir. Osmanlı’nın haklarının 

eşit şekilde tanındığı ve Avrupa Dengesinin korunması için kendi sorumluluğuna düşenin 

yapıldığı belirtilmektedir. 

Bu durumda İmparator, şu soruları sormaya başlamıştır: Değişen genel siyasi 

durumdan dolayı Rusya’nın karşısına ne gibi haklar ve sorumluluklar çıkmaktadır? 

Yapılan antlaşmaya uyulmamıştır, ancak Rusya ahde vefa ilkesi doğrultusunda her 

ne kadar güven kaybı yaşasa da antlaşmaya ciddi şekilde bağlı kalmaya 

çalışmaktadır.552  

Gorchakov’a göre, antlaşmada kabul edilen garantörlük ve Karadeniz’in 

tarafsızlığı ilkeleri, yeni gemiler yoluyla ihlal edilmiş ve zedelenmiştir. Bu antlaşma 

maddelerinde sayılmayan gerekçeler gösterilerek, Rusya’nın güvenlik endişeleri 

arttırılmış, Karadeniz’deki eşitlik açık bir şekilde bozulmuştur. 

Bu mektup bu şekilde 1856 Antlaşması’na taraf olan tüm ülkelere ve diğer 

devletlerin Dışişleri Bakanlıkları’na iletilmiştir. Bu mektubun özelliği, uluslararası 

hukukçuların da sıklıkla ifade ettiği gibi Rusya’nın 1856 Paris Antlaşması ile adil 

olmayan şartlara zorlandığının bizzat Dışişleri Bakanı tarafından diplomatik bir 

yazışmada vurgulanmasıdır. Metinden anlaşıldığı gibi, Antlaşma’ya taraf olan ülkelerin 

şartlara uymamaları bir gerekçe olarak gösterilmiş, Antlaşma’nın yeniden düzenlenmesi 

konusunda görüşmelerin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Rusya’nın Karadeniz 

havzasında sıkıştırılmasının çıkarları açısından kabul edilemez olduğu ifade edilmektedir. 

Güvenlik kaygısıyla ilgili kısımda olası bir saldırıdan söz edilmektedir. Bu aslında 

önyargılı bir yaklaşımdır. Saldırının olması için herhangi bir savaş gemisinin 

                                                 
552  Ibid., 
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Boğazlar’dan geçmesi gerekmektedir. Zaten Antlaşma’ya taraf olan devletler, 

Karadeniz’in silahsızlandırılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etmektedir. Bu 

durum, Karadeniz’e askeri gemilerin girmemesini de içermektedir. Rusya eğer bu 

durumdan endişe duyuyorsa benzer şekilde askeri gemi bulundurma hakkı üzerinde 

durabilirdi. Bu değerlendirmeyi yapmadan ya da böyle bir teklifte bulunmadan 

antlaşmanın yürürlükten kalktığını ifade etmesi, daha kapsayıcı çözüm yolları 

aramaksızın antlaşmadan çıktığını ilan etmesi, Rusya’nın ahde vefa yaklaşımının ne 

kadar kendine özgü olduğunu göstermektedir. Bu partiküler yaklaşım çıkar odaklıdır; 

antlaşmanın güvenilirliği, ahde vefalı kalmak, herkesi kapsayıcı düzenlemeye gitmek gibi 

ilkeler yerine daha dar kapsamlı rasyonel bir çözüm aranmaktadır. Bugünden o döneme 

bakıldığında, 1877’deki savaş ilanına giden süreç 1870 yılında Prens Gorchakov’un 

diplomatlara yazdığı mektup üzerinden daha net anlaşılmaktadır. Mektubun Moldova ve 

Eflak konusunun yer aldığı bölümü de önem taşımaktadır. Zira Moldova ve Eflak 

tartışmaları, diğer önemli husus olan Balkanlar konusunu da içermektedir. Rusya ayrıca 

bu metinde Hıristiyan Ortodoks toplumların haklarından da bahsetmiştir. 

1870 yılında Gorchakov’un Rusya’daki diplomatik misyonlara gönderdiği bu 

mektup, Rusya’nın savaş için hazırlanmakta olduğunu yedi yıl önceden göstermektedir. 

Tabii bu yıllar içinde Rusya da Paris Antlaşması’nın şartlarını defalarca ihlal etmiş; 

doğudaki Hıristiyan halklarla, Balkanlar coğrafyasıyla ve Slav soydaşlarının kaderleri ile 

yakından ilgilenmiştir. 

1877 yılına gelindiğinde Rusya, Osmanlı’ya karşı savaş ilan etmiştir. Bu savaş 

ilanı metninde Rusya, Slav milliyetçiliği ile Ortodoks dini gibi sosyal temsiller üzerinden 

haklılığını meşrulaştırmaya çalışmıştır. II. Alexander mesajında, Osmanlı Devleti’nde 

zulüm gören Hıristiyan halkın kaderine dair her zaman sorumluluk almaya çalıştığını dile 

getirmektedir. Rusya’nın Balkan yarımadasında bulunan Ortodoks Hıristiyanların 

durumlarını iyileştirmek için gösterdiği çabanın, Rus halkı nezdinde de iyi karşılandığını 
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dile getirmektedir. Rusya’nın, Balkanlar bölgesinde bulunan Hıristiyanların durumunun 

iyileştirilmesi için gerekirse yeni kayıplar vermeye hazır olduğunu ifade etmektedir. Rus-

Slav ve Ortodokslar için Balkan halklarının kanı ve canı, her zaman değerli olmuştur. II. 

Alexander öncelikli amacının, Doğu’daki Hıristiyanların durumunu barış müzakereleri 

ve antlaşmalar yoluyla iyileştirmek, bu sorunu ittifak ve dostluk yaptığı Avrupa devletleri 

ile çözmek olduğunu vurgulamaktadır. İki yıl boyunca Bab-ı Ali ile görüştüğünü, Bosna, 

Hersek ve Bulgaristan’ı yerli yöneticilerin zulmünden kurtarmaya çalıştığını ifade 

etmektedir 

II. Alexander’ın savaş ilanı manifestosuna göre Bab-ı Ali, kendi tebaası olan 

Hıristiyanların güvenliğini sağlamayı ve İstanbul Konferansı’nda alınmış kararları yerine 

getirmeyi istikrarlı bir şekilde reddetmiştir. Bab-ı Ali’nin bu tutumu üzerine Rusya, diğer 

devletlere İstanbul Konferansı kararlarının yerine getirilmesini teminen Türk hükümeti 

ile özel görüşmeler yapılmasını ve İstanbul kararlarına uyulmasının sağlanmasını iyi 

niyetli ve barışçıl bir şekilde önermiştir. Fakat bu çabanın da boşa gittiği, Bab-ı Ali’nin 

Hıristiyan Avrupa’nın karşısında bahsedilen protokolün sonucunu kabul etmediği 

vurgulanmaktadır. Barış görüşmeleri fayda sağlamamıştır. Rusya, Bab-ı Ali’ye karşı 

kararlı olmak zorunda olduğunu, bu durumun Rusya’nın adalet duygusu ve onuruyla 

ilişkilendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

“Osmanlı, bu tutumu ile bizi silaha başvurmaya zorlamaktadır. İçten bir şekilde 

kendi politikamızın doğru olduğuna inanıyoruz. Biz alçakgönüllülükle ve Tanrı’nın 

yardımı ile tüm inançlı kesimlere ilan ediyoruz ki, tüm Rusya’nın beklediği zaman 

gelmiştir. Rusya’nın vicdanı gereğince, durum gerektirirse bağımsız şekilde ve 

istediğimiz zaman hareket ederiz. Bundan böyle yiğit ordumuzu Tanrı’nın 

kutsamasını diliyorum. Biz onlara Türkiye sınırlarına hareket etmeyi emrettik.’’553 

  

                                                 
553  Ibid., 
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Böylelikle Rusya, 1856 yılında Paris Antlaşması’nın şartlarını kabul eten diğer 

devletlerin, antlaşma şartlarını yerine getirmediklerini belirtmiş, bir anlamda yirmi yıl 

önce yarım bıraktığı işi tamamlamaya çalışmıştır. Türk tarihinde Doksan Üç Harbi olarak 

bilinen bu savaş, Osmanlı bakımından hezimetle sonuçlanmıştır. Rusya açısından ise 

sahada büyük başarı kazanılmış olsa da, 1878 yılında Berlin Antlaşması ile neredeyse 

İstanbul’a kadar gelen ordusunu, Avrupa devletlerinin baskısı sonucunda geri çekmek 

zorunda kalmıştır. Yine de Rusya bakımından Doğu’da yapılan son savaş, ülkenin 

Balkanlar ile Kafkaslar coğrafyalarında etkisinin artmasını ve nüfuz alanının 

genişlemesini sağlamıştır. 

 

C. ‘‘BEYAZ IRKIN MİSYONU’’ 

1881 yılında III. Alexander, II. Alexander’a ‘‘Narodnaya Volya’’ (Halkın 

iradesi) grubundan radikal devrimci Stepan Khalturin’in, kışlık sarayına giderken çarın 

faytonuna yaptığı terör saldırısı sonucu vefatından sonra tahtı devralmıştır.554 III. 

Alexander’ın bir suikast sonucu tahta geçmesi, kendisi için de beklenmedik bir 

gelişmeydi. Aslında III. Alexander, kardeşinin yaptığı reformlardan rahatsız olduğu, 

ancak bir suikast sonucunda tahta çıkması yeni Çar için derin bir üzüntü kaynağı 

olmuştur. III. Alexander, kardeşinden farklı olarak daha muhafazakardır.555 Dahası III. 

Alexander, I. Petro’nun erkeklerin sakal bırakmasını yasaklamasından sonra sakal 

bırakan ilk Çar olarak tarihe geçmiştir. III. Alexander, askeri üniforması ve sakalıyla 

kendi muhafazakar kimliğini açıkça göstermiş ve bu kimliği iç politikaya da yansıtmaya 

çalışmıştır. Ancak on üç yıllık iktidarı dönemi boyunca Rusya herhangi bir savaşa 

girmemiştir. Rusya’nın barışsever Çarı olarak adını tarihe geçirmiştir. 

                                                 
554  Bkz. Y.A. Pelevin, "Stepan Khalturin, «Narodnaya Volya» i Pokusheniye na Aleksandra II v Zimnem 

Dvortse" Novyy İstoricheskiy Vestnik, (27), 2011, s. 73-89. 
555  O. İşci ve O. Önol, Rusya İmparatorluğu’nun 1881 Çöküşü 1917 Harp Yahut İhtilal, İstanbul, 

Kronik Kitap, 2019, s. 23-25. 



 

184 

III. Alexander’ın dönemi karşı-reformlar çağı olarak adlandırılmaktadır. Bunun 

ilk göstergesi olarak, tahta geçer geçmez yani 12 Mayıs (29 Nisan) 1881 tarihinde 

yayımladığı manifesto ile Çarlığın değişmez otokrasisi vurgulanmıştır. Rusya’da bugüne 

kadar birçok konuda manifesto yayınlanmıştır ancak ilk kez Otokrasiye açıkça bir vurgu 

yapılmıştır.556 Bu manifestoda Tanrı ve din ile ahlak çerçevesinde imparatora ve vatana 

bağlı kalmaya, II. Alexander döneminde ortaya çıkan karışıklıklara karşı birlikte duruş 

sergilemeye çağırmaktadır. Manifestonun isminin “Otokrasinin Vazgeçilmezliği” olması, 

yapılan Din ve Halk vurgusu, I. Nikolay döneminin çağrışımıdır.557 

III. Alexander’ın iç politikadaki reformlarına ve sarayda yanında bakan olarak 

görev alan kişilere baktığımız zaman beş önemli isim karşımıza çıkar: Graf Nikolay 

Pavlovich İgnatiev (EK16, s. 257), Graf Dimitry Tolstoy (EK 17, s. 258) Pobedonostev 

Konstantin Petrovich(EK 30, s. 271),  İvan Delyanov (EK 19, s. 260) ve muhafazakar 

olmasına rağmen ekonomik liberalizmi savunan Sergei Vitte. Bu kişilerin III. 

Alexander’ın yönetim vitrininde görünmesi, Çar’ın iç ve dış politikadaki vizyonunu nasıl 

şekillendireceğinin göstergesi olmuştur. Dönemin ünlü muhafazakar entelektüellerinden 

Katkov, III. Alexander’ın göreve getirdiği yönetici kadrosu için ‘‘İşte Hükümet 

dönüyor.’’ ifadesini kullanarak otokrasi, monarşi ve muhafazakarlık yanlısı bir 

yönetimin geri gelmesinden ötürü duyduğu mutluluğu belirtmiştir. 558 

III. Alexander döneminde muhafazakar ve milliyetçi politikalar izlenmiş, yakın 

çevresinin de teşvikiyle I. Nikolay dönemindeki Uvarov’un Ortodoksluk, Otokrasi ve 

Halkçılık üçlü fikriyatına geri dönülmüştür. Ama bu dönüş kendi içinde farklılıkları da 

barındırmaktadır, özellikle Graf İgnatiev, Pan-Slav çevrelere yakın durmaktadır; Ivan ve 

                                                 
556  O. İşçi ve O. Önal, op.cit., 2019, s. 21-22. 
557  100. Glavnykh dokumentov Rossiyskoy Imperiiyu «O nezyblemosti samoderzhaviya. Vysochayshiy 

manifest» (Erişim tarihi. 09.09.2019) http://doc.histrf.ru/19/o-nezyblemosti-samoderzhaviya-

vysochayshiy-manifest-29-aprelya-1881-g/ 
558  Moskovskiye Vedomosti. 1884. 7, 10, 20 oktyabrya. № 278, 281, 291. 

http://doc.histrf.ru/19/o-nezyblemosti-samoderzhaviya-vysochayshiy-manifest-29-aprelya-1881-g/
http://doc.histrf.ru/19/o-nezyblemosti-samoderzhaviya-vysochayshiy-manifest-29-aprelya-1881-g/
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Konstantin Aksakov’la olan iletişimi nedeniyle muhafazakar fikirleri sahiplenmiştir.559 

Örneğin Graf İgnatiev ve Aksakov, Zemskiy Sabor şeklinde yeni yönetsel birimlerin 

oluşturması yönünde Çar’a bir teklif götürmüşlerdir. Fakat Çar tarafından bu teklife sıcak 

bakılmamış; liberal, devrimci sosyalist ve cumhuriyetçi fikirlere karşı Vitte’nin önerdiği 

‘‘Kutsal Muhafızlar’’ (Svyeshennaya Drujina) kurumu oluşturulmuştur. Bu kurumun 

temel amacı döneminin devrimci akımları ile mücadele etmektir. Ayrıca bu politikanın 

devamı olarak Graf Dmitry Tolstoy’un eğitim sisteminin yeniden gözden geçirilmesi ve 

üniversitelerin özerkliğinin iptal edilmesi önerilmiştir. 1883-84’te eğitim sisteminde 

yapılan değişiklikle profesörler Eğitim Bakanı tarafından atanmaktadır. Eğitim 

kurumlarının denetlenmesi için komisyon kurulmuş ve dini eğitim Ortodoks değerleri 

çerçevesinde verilmeye çalışılmıştır.560 

III. Alexander’ın muhafazakarlık politikalarına bakıldığı zaman modernleşmenin 

tamamen göz ardı edilmediğini görmekteyiz. Amaçlanan muhafazakar Rus değerleri 

çerçevesinde bir modernleşme algısı geliştirmektir. Muhafazakar modernleşme ile 

kastedilen, farklı ve kendine özgü bir modernleşme yolu bulmaktır. Partiküler bir çizgide 

ilerlemeyi sağlamak için eski kurumsal ve geleneksel sistemin modernleşmesi ve daha 

işlevsel hale gelmesi gerekmiştir. III. Alexander’ın kafasındaki muhafazakar 

modernleşme; rejimin otokrasi, Ortodoksluk ve halkçılık temelinde kurulan değerlerinin 

korunması ve geliştirilmesiydi. Bu dönemin muhafazakar düşünce önderlerinden olan 

Pobenoschov, Rusya’nın dört temel sınıftan oluştuğunu yazmaktaydı. Bunlar Saray 

Soyluları, Asker, Kilise ve Köylülerdir.561 Rusya’nın otokrasisinin korunmasının, bu dört 

temel sütunun varlığına bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Bu sınıfların varlığının ve 

devamlılığının, otokrasinin ve mutlak monarşinin garantörü olduğu görülmektedir. 

                                                 
559  S. I. Anatolyevich, "Russkiye Korni Lidera Kanadskikh Liberalov Maykla Ignatyeffa" Rossiya İ 

Sovremennyy Mir, (3) 2011, s. 217.  
560  N. I. Biyushkina "Politika Aleksandra III V Sfere Obrazovaniya." Aktualnyye Problemy Rossiyskogo 

Prava, (3), 2010, s. 38-37.  
561  R. Suni, "Imperiya Kak Ona Yest': Imperskaya Rossiya," Natsionalnoye" Samosoznaniye I Teorii 

Imperii." Ab Imperio, (1) 2001, s. 9-15.  
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Bu dönemin diğer bir özelliği, ‘‘Rusifikasyon’’ yani Ruslaştırma ve 

Ortodokslaştırma politikalarına başvurulmasıdır. Ulusal modernleşmenin sağlanması 

için monarşi, Rus ve Ortodoks kimliğine vurgu yapmaktadır. Özellikle Rusya’nın çevre 

bölgelerinde Ruslaştırma ve Ortodokslaştırmanın sağlanması, devletin güvenliği 

bakımından önemli görülmektedir. Hatta Rusya’da çıkarılan yeni bir kararname ile 

ülkede doğan ve anne ya da babasından biri Ortodoks olan çocuklar, doğrudan Hıristiyan 

olarak kayda geçiriliyordu. Uzak Doğu, Orta Asya ve Doğu Avrupa’da bu politikalara 

başvurulmasının nedeni, Polonya örneğinde ortaya çıkan 1830-31 ve 1863 isyanlarının 

benzerlerinin engellenmesi olduğu düşünüle bilinir. Dolayısıyla çevre bölgelerde ortaya 

çıkma olasılığı olan yerel, etnik veya kimliksel ayaklanmaların önlenmesi amaçlanmıştı. 

Ruslaştırma ve Ortodokslaştırma politikalarının belki de en olumsuz sonucu,  

Rusya’da yaşanan Yahudi Sorunudur. Yahudilere karşı ülke genelinde pogromlar, 

ötekileştirme, mal varlıklarına el konulması gibi şiddet olayları yayılmaktaydı.562 

Yahudiler, ekonomik sıkıntının ve köylü sömürüsünün, otokrasiye karşı olmalarında  

suçluları olarak görülmekteydiler. III. Alexander ise bu olayların önlenmesi için hiçbir 

adım atmamaktadır. Çar’a yakın olan Pobedonostsev, Yahudi Sorununun çözülmesi için 

Yahudi nüfusun üçte birinin Ortodokslaştırılması, üçte birinin sürgün edilmesi ve diğer 

üçte birinin ise öldürülmesi gerektiğini savunmaktadır.563 Dolayısıyla III. Alexander 

dönemi, Rusya’da Yahudi Sorunu ve Pogromların yaşandığı bir dönem olarak hafızalara 

kazınmıştır. 

III. Alexander döneminde Rusya’nın kendine özgü bir dış politika anlayışı 

bulunmamaktadır.564 Zira bu yıllarda Rusya kendi içine kapanmış, karşı-reformların 

gerçekleştiği iç politikaya odaklanmıştır. Ülkenin girdiği her savaştan sonra ekonomik 

                                                 
562  O, İşçi ve O. Önal, op.cit., 2019, s. 34-35 
563  N. V. Riasanovsky & M. Steinberg, op.cit., 2011, s. 408.  
564  O. İşçi ve O. Önal, op.cit., 2019, s. 50. 
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olarak toparlanması ve iç politikada merkezi hükümetin güçlenmesi gerekmektedir. 

Fakat 1894 yılında III. Alexander’ın ani ölümü üzerine tahta oğlu II. Nikolay’ın çıkışı, 

Rus tarihinin dış politikada kırılmaların yaşandığı en önemli dönemi olmuştur. II. 

Nikolay’ın dış politika adımlarının iç politikada oluşmuş bulunan kimlik ve sosyal 

temsillerin paylaşılması sonucu olduğunu söyleyebiliriz. 

1894 yılında II. Nikolay, tahta çıkmıştır. Son Rus İmparatoru olan II. Nikolay 

dönemine değinmeden önce şu husus özellikle vurgulanmalıdır: Bu dönem, III. 

Alexander’ın iç politikada attığı adımlarla birlikte okunmalı ve dış politika bağlamında 

da bir önceki dönemin devamı olarak görülmelidir. 

II. Nikolay döneminin iç politik eğilimlerinin Ortodoksluk, otokrasi ve halkçılık 

ekseninde yürüdüğünü görebiliriz. Dış politika konusunda daha çok proaktif bir yaklaşım 

izlenmesi söz konusudur. Rusya, doğu açılımı kapsamında Japonya, Çin, Kore, Orta 

Asya ve Batı Asya coğrafyalarına yayılma politikasını öncelikli tercih olarak saptamıştır 

bu dönemde. II. Nikolay doğuya yönelerek bu bölgedeki jeopolitik fırsatlardan 

yararlanmaya çalışmıştır, bununla birlikte ırkçı ve dinci bir yaklaşımı benimsemiştir. 

Van der Oye’ye göre Rusya’nın doğuya olan ilgisi ve bu bölgeye açılım 

konusundaki fikirlerin oluşması, II. Nikolay’ın 1890 yılında yaptığı Asya gezisi ile ilintili 

olduğunu aktarmaktadır.565 Vitte’nin hatıralarında aktardığına göre genç Prens, doğu 

gezisi*nden sonra babasının ölümü üzerine aniden tahta geçmiş, Rus İmparatorluğu’nun 

sınırlarının doğuya doğru genişletilmesi fikrini de bu dönemde benimsemiştir.566 Ayrıca 

doğu gezisi duraklarından Japonya’da kendisine karşı gerçekleştirilen suikast 

                                                 
565  D. Skhimmelpennink van der Oyye, Navstrechu Voskhodyashchemu Solntsu: Kak İmperskoye 

Mifotvorchestvo Privelo Rossiyu K Voyne S Yaponiyey, (İng-Rusça’ya Çev. N. Mishakovoy) İzd. 

Novoye Literaturnoye Obozreniye, Moskova, 2009, s. 19. 
566  S. Vitte, Vospominaniya, I. Tom, Moskova, Litress, 2018. s. 366. 
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girişiminin, II. Nikolay’ın bu ülkeye olan bakışını etkilediğini vurgulanmaktadır.567 II. 

Nikolay, 1891 yılındaki Japonya gezisi sırasında Ochu kentini ve Biva gölünü ziyaret 

ederken, hizmetçi Chuda Sandzo tarafından sopa ile gerçekleştirilen beklenmedik bir 

saldırı sonucunda kafasına bir darbe almış.568 Kafasında aldığı darbenin etkisiyle acil 

olarak hastaneye kaldırılmıştır. Bu olay sonrasında sağ kalan II. Nikolay’ı Japon 

İmparatoru ziyaret etmiş, suikast girişiminde bulunan kişi hapsedilmiştir.569 Bir samuray 

tarafından gerçekleştirilen bu saldırı, 1890 yılında başlayan yabancılara karşı nefret ve 

şiddet olaylarının bir devamı niteliğindedir.570 Japon İmparatoru II. Nikolay’ı ziyaret 

etmiş, yaşanan olaydan ötürü özrünü iletmiştir, ancak Rus yönetimi bu saldırıdan 

Japonları sorumlu tutmaktadır.571 Basov, saldırıyı gerçekleştiren Sandzo’nun yargılanma 

sürecinde yaşanan ilginç bir detayı aktarmaktadır. Şöyle ki, Japon kanunları uyarınca 

kraliyet ailesine saldıran kişiye idam cezasının verilmesi gerekmektedir. Japon hakimleri 

ise sanığa idam cezasının verilmesi durumunda Rus Çar ailesinin, kutsal Japon 

İmparatorluk ailesi ile aynı seviyede tutulacağını belirterek bu cezayı vermemişlerdir. 

Zira Japon İmparatoru, Tanrı’nın oğlu ya da yarı Tanrı sosyal temsiline sahiptir. Yaşanan 

bu olaylar Rusya tarafından dikkatle izlenmekte ve Japonlara ilişkin olumsuz bir algı 

oluşturmaktadır. Rusya Dışişleri Bakanı Kont Aleksandr Petroviç İzvolski (EK 20) 

‘‘Çar’a Japonya’da yapılan saldırı fiziksel olarak veliahta çok zarar vermemiştir, ancak 

Uzak Doğu politikasına yönelmesine yol açmıştır ve Rus-Japon savaşını başlatan 

gelişmelerden biridir.’’ ifadelerini kullanmaktadır.572 

                                                 
567  N.N. Dyakova & N.A. Samoylova, ‘‘Rossiya i Yaponiya’’, Edt: Y. M. Osmanov, & N. A. Samoylov, 

Rossıya I Vostok." Rossıya I Vostok: Fenomenologiya Vzaimodeystvıya I Identıfıkatsıı V Novoye 

Vremya, St. Petersburg, St. Devlet Üniveristesi, 2011, s. 4-11. 
568  A. A., Basov, ‘‘Intsident V Otsu: Yuridicheskiy İ Politicheskiy Aspekty’’ Vestnik Vladimirskogo 

Yuridicheskogo İnstituta, 1, 2011, s. 210-213. 
569  D. Skhimmelpennink, "Intsıdent V Otsu." Rodina 10, Moskova, 2005, s.19-22. 
570  Y. A., Popova, & V. A. Kazantseva. "Yaponiya I Yapontsy V Zerkale Russkoy Frazeologii." Vestnık 

Vgu. Serıya: Fılologıya. Zhurnalıstıka, (4) 2017, s. 58. 
571  A. A. Basov, op.cit., s. 211. 
572  A. P, Izvolskiy, Vospominaniya, Moskova, Mejdunarodniye Otnosheniya, 1989, s. 160. 
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II. Nikolay, Asya gezisini Mısır’dan başlatmış; Kore, Çin ve Japonya’yı ziyaret 

ederek doğu toplumları ile tanışmış ve bu bölgede Rusya’nın politikalar geliştirerek 

açılım yapmasının önemini anlamıştır. Keza bu dönemde batılı ülkeler olan Birleşik 

Devletler, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Avusturya-Macaristan ve Prusya da çok aktif 

durumdadır ve jeopolitik bir rekabet oluşmuştur. Dolayısıyla Rusya’nın doğu açılımının 

arka planında hem Çin, Japonya, Moğolistan ve Türkistan bölgesine bir medeniyet 

getirme eğilimi hem de bir tehdit algısı vardır. II. Nikolay ve çevresi; Asya açılımını 

jeopolitik fırsatlar bağlamında değerlendirmişlerdir, ancak bunun yanında bölgeye 

medeniyet getirecek imparatorluk olma iddiası ve ‘‘Sarı Tehdit’’ algısı da söz konusu 

olmaktadır.573 

Rusya’da 1890’lardan sonra ‘‘Batılı’’ ile ‘‘Asyalı’’ sosyal temsilleri arasındaki 

farklara veya algılanma şekillerine bakıldığında, Van der Oye’nin kaydettiği gibi bir 

değişimin yaşandığı gözlemlenmektedir.574 Rus ve Slavların Asyalı da olabileceklerine 

dair fikirler gelişmiştir ve bu yüksek sesle ifade edilmeye başlanmıştır. Ancak Slavlar 

diğer asyalıların sosyal temsili, gericilik veya medeniyet dışılık olarak algılanmış, bu 

özneler ve gruplar arası paylaşım doğal olarak Rusya’nın doğudaki arayışlarını ortaya 

çıkarmıştır. 1882 yılında “Rus Düşüncesi” dergisinde ‘‘Rusya’nın uzak Doğu 

politikasına yönelmesinin temel nedeni Slavcılık İdeası’nın krize girmesidir’’ ifadelerine 

rastlanmaktadır575. Bu dergide Alman – Rus ilişkileri bağlamında yazılan bir makalede 

Rusya’nın Balkan politikasının başarısız olduğuna, bu bölgede yaşayan Slav ve dindaş 

toplulukların vefasız olduklarına değinilmiştir.576 Bundan ötürü II. Nikolay’ın Asya 

gezisi ve bu bölgeye olan merakı doğrultusunda bir çok tarihçinin bahsettiği iki grup göze 

                                                 
573  V. I. Dyatlov, "Ekzotizatsiya i «Obraz vraga»: Sindrom «Zheltoy Opasnosti» V Dorevolyutsionnoy 

Rossii." Idei i İdealy, 1.2 (20), 2014, s. 24-25. 
574  D. Skhimmelpennink van der Oye, op.cit., 2009, s. 57-58. 
575  N.S. ‘‘Zametki o Russkoy i Nemetskoy Vostochnoy Politika v Svyazı k Slavyanskım Voprosom". 

‘‘Ruskiy Misl’’ God Tretiy, 1882, s. 37-40.  
576  Ibid.  
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çarpmaktadır.577 ‘‘Bezobrazovskaya Kliki’’ olarak adlandırılan grupta büyük toprak 

sahiblerinden N. G. Matyunin (EK 23 s. 264), V. M. Vonlylyarsky, (EK 24, s. 265) I.I. 

Voronstov (EK 25, s.266), Büyük Dük Alexander Mikhailovich (EK 26, s. 267), Amiral 

E. I. Alekseev (EK 27, s. 268), Amiral A.M. Abaza (EK 28, s. 269), Prens F. F. Yusupov 

(EK 29, s.270), Kont F. F. Sumarokov-Elston, N.P. Balashev, M.V. Rodzianko gibi 

isimler yer almaktadır. Ayrıca bu grubu etkileyen entelektüeller olarak, II. Nikolay’ın 

yakın çevresindeki Nikolay Mikhaylovich Przhevalsky (EK 20, s. 262), Esper 

Esperovich Ukhtomskiy (EK 22, s. 263), Vladimir Solovyev ve Konstantin Leontiyev 

gibi isimlerden bahsedilmekte, bu kişilerin doğu açılımı konusundaki fikirlerinin etkili 

olduğu vurgulanmaktadır.578 

Solovyev ve Leontiyev, Rus Pan-Slav olarak tanımlanmakla beraber iki ismin 

doğu ve batı’yla ilgili tehdit algılamaları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Daha önce 

de bahsedildiği gibi bu iki entelektüel, Rusya’daki ‘‘Sarı Tehdit’’ sosyal temsilinin 

oluşmasında önemli rol oynamışlardır. Mesela Solovyev, Çin ve Japon tehdidinden 

bahsederken her iki toplumun da dinsiz olduğunu belirtmiş, Eski Ahit’teki Yecuc ve 

Mecuc579 benzetmesini kullanarak Hıristiyanlığa karşı doğudan gelen tehlikeden 

bahsetmiştir.580 Benzer şekilde Leontiyev de doğudan kılıç tehdidini, batıdan ise 

ideolojik tehlikeyi göz önünde bulundurmaktadır.581 Solovyev’in Leontiyev’den 

etkilenmesi ve doğu tehdidini önemsemesi sonucunda, muhafazakar çevrelerde 

Rusya’nın doğudaki tarihsel misyonuna girişmesi gerektiği üzerinden Beyaz Çar imgesi 

                                                 
577  B. A. Romanov, Ocherki Diplomaticheskoy İstorii Russko - Yaponskoy Voyny. 1895 -1907, 2 izd., 

Msk - Leningrad, 1955, s. 115 - 123. 
578  A. Torkunov, & V. Denisov. "Rossiya-Koreya: Vzglyad İz Proshlogo v Nastoyashcheye." Mirovaya 

Ekonomika i Mezhdunarodnyye Otnosheniya, (1) 2005, s. 45-54. 
579  Yecüc ve Mecüc, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da dinlerde eskatolojik ‘kötü şahıs’ ve ‘kötü millet’ 

temsil eden gruplardır. Kiyamet öncesi ortaya çıkacak ve bir katliam gerçekleştireceklerdir.. Bkn.. M. 

Bıyık "Hıristiyan Teolojisinde Deccal ve Yecüc-Mecüc Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme." Hitit 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (6) 2011, s. 53-79. 
580  V. S. Solovyev, Sochineniya V Dvukh Tomakh, T. 2. Moskova, Akademia Nauk SSSR, 1990. s. 432. 
581  K.N. Leontyev, Vostok, Rossiya i Slavyanstvo: Filosofskaya i Politicheskaya Publitsistika. 

Dukhovnaya Proza (1872–1891). Moskova, 1996. s. 417 - 418, 510. 
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ya da sosyal temsilini inşa edilmiştir.582 

Prjevalskiy ve Ukhtomski’nin Rus Bilim Akademisinde Çoğrafya Enstitüsü 

tarafından akademik çalışma ve araştırmalar için Orta Asya, Batı Asya ve Uzak Doğu’ya 

yaptıkları geziler genç veliaht II. Nikolay tarafından yakından takip edilmişti. Genç 

veliaht, annesinin davet ettiği Prjevalskiy ile sarayda sıklıkla bir araya gelmiş, onun 

anlattığı gezi hatıralarına yakın ilgi göstermiştir.583 Ukhtomski ise genç veliaht ile Doğu 

gezisine katılan isimdir. II. Nikolay’ın bu bölgeye olan ilgisi onun eseridir, ayrıca 

Rusya’nın gelecekte bu bölgeye açılmasının önemini her zaman vurgulamıştır.584 

II. Nikolay’ın çevresindeki Bezobrazovskaya ve Vitte ekibi arasındaki fark, 

birisinin Batı yanlısı, diğerinin ise millici ve otokrasi yanlısı olmaları değildir. Keza her 

iki grup da Asya kıtasına açılmanın önemine inanmaktadır. Aralarındaki temel fark, 

birisinin işgal ya da fetih politikasını önermesi, diğerinin ise ekonomik politikalar 

yoluyla yayılmacılığı önemsemesidir. Moğolistan, Kore, Mançurya ve Orta Asya 

bölgelerine açılım hamlesi; temel jeopolitik, kimliksel politikalar ve sosyal temsiller 

üzerinden okunduğunda amaç, Rusya’nın ‘‘Sarı Tehdit’’e karşı güvenli bir çevre ya da 

bölge politikası geliştirmesiydi. Bu hamleye medeniyet boyutunda bakıldığında ise 

“Beyaz Çar”ın amacı bu bölgelere kültürünün ve Tanrı’nın doğru inancı olan 

Ortodoksluğun yayılmasını sağlamaktı.585 

Dönemin Ekonomi Bakanı Sergei Vitte, Bezobrazovskaya grubunun yayılmacı, 

fetih odaklı politikalarının karşısında durmuştur. Rusya’nın Çin, Japonya, Kore ve 

Moğolistan gibi bölgelere açılma politikasının ticarete hükmetme, yatırımlar ve 

                                                 
582  V. V. Serbinenko. "Spor o Kitaye: V. Solovyev i N. Danilevskiy." Tetradi po Konservatizmu, (5) 

2015, s. 39-43. 
583  D. Skhimmelpennink van der Oye, Navstrechu Voskhodyashchemu Solntsu: Kak İmperskoye 

Mifotvorchestvo Privelo Rossiyu K Voyne S Yaponiyey, Moskva, Novoye Literaturnoye 

Obozreniye, 2009, s. 58. 
584  Prince E. Ukhtomskii, Travels in the East of Nicholas II, Emperor of Russia When Cesarewitch 

1890-1891, 2 vols., London, 1896, s. 44. 
585  D. Skhimmelpennink van der Oye, op.cit., 2009, s. 89. 
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demiryolları inşası ile gerçekleşmesi gerektiğini önermektedir. Doğu’ya demiryolu 

inşası, Bezobrazovski ile Vitte’nin buluştuğu tek ortak noktadır. Trans-Sibirya 

demiryolunun inşası konusunda Vitte’nin temel hedefi, ekonominin gelişmesi ve 

Avrupa’ya kara ticareti yoluna hükmedilmesidir. Fakat Bezobrazovski ve II. Nikolay için 

demiryolu ağını genişletmedeki temel hedef, Japonya veya Çin’le çıkacak olası bir savaş 

durumunda asker ve ağır silahların taşınmasını sağlamaktı. Her iki grubun çıkarları ortak 

bir noktada buluşunca 1893-1903 yılları arasında Trans-Sibirya demiryolu inşa edildi. 

1903 Trans Sibir hattının Mancurya üzerinden Port Artura bağlanması söz konusu 

olmuştur. Ama genel olarak Trans Sibir demiryolunun hattının bitişi ya da tamamlanması 

1916 Amur bölgesine bağlanmasıdır. 586 

1895 yılında Çin - Japon savaşı sona erdi, Rusya’nın bu çatışmada Pekin’in 

yanında yer alması, iki ülke arasındaki ilişkilerin büyük ölçüde gelişmesini sağladı. Van 

der Oye’nin dönem üzerine yaptığı çalışmaya göre, Çinlilerin güvenini kazanan Ruslar, 

jeopolitik olarak Büyük Okyanus’a açılmış, bununla birlikte ekonomik ilişkileri de 

geliştirerek Çin-Rus yatırım bankasının kurulmasını sağlamışlardır.587 Elbette bütün bu 

ekonomik ve siyasi gelişmelerin arkasında Sergei Vitte’nin ismi vardır.588 Trans-Sibirya 

demiryolunun esas hedefi, Rusya’nın Büyük Okyanus’a çıkışını sağlamaktı. 

Mançurya’nın kuzeyinden geçen demiryolu, Rusya için yeni bir limanın inşasını 

gerektirmiş, Avrupa ile Asya arasındaki ticaret yolunu denetim altında tutmasını 

sağlamıştı. Fakat Rusya, Prusya İmparatoru II. Wilhelm ile sorunlar yaşamaktaydı. Şöyle 

ki II. Wilhelm, kuzeni olan II. Nikolay’dan ticaret tarife ve kotaları konusunda istisnalar 

talep etmekte, ayrıca Büyük Okyanus’un Çin sınırında liman istemekteydi.589 1898 

yılında Prusya donanması Tszyaochzhou Limanı’na girerek Çinlileri bu limanın 99 

                                                 
586  A. P. Sukhodolov, "Kitayskaya Vostochnaya Zheleznaya Doroga: Opyt Rossii i Kitaya Po Sovmestnoy 

Realizatsii Krupnomasshtabnykh Proyektov", Izvestiya Baykalskogo Gosudarstvennogo 

Universiteta, (3), 2014, s. 75-76. 
587  Ibid., s. 222-225. 
588  Bkz. E. I. Polyakova, & V. V. Klimashina. "Istoriya İ Perspektivy Razvitiya Rossiysko-Kitayskikh 

Ekonomicheskikh Otnosheniy." Vestnik Rossiyskogo Ekonomicheskogo Universiteta İm. GV 

Plekhanova. Vstupleniye. Put v Nauki, 1(2), 2015 s. 59-70. 
589  D. Skhimmelpennink van der Oye, op.cit., 2009, s. 257. 
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yıllığına kiraya verilmesine zorladı.590 Çin’in böyle bir adıma zorlanması ve Prusya’nın 

bu bölgede koloni elde etmesi, Rusların da Port-Arthur Limanı’na yönelmesini sağladı. 

1898 yılında Rusya ile Çin arasında yapılan görüşmeler sonucunda Port-Arthur 

Limanı’nın 25 yıllığına kiraya verilmesi konusunda uzlaşıldı.591 

1900 yılında Çin’in yabancı devletler tarafından sömürülmesine tepki olarak 

Pekin’de yabancılara karşı şiddet olayları ve suikastlar gerçekleşti, Boxer 

Ayaklanması592 ortaya çıktı.593 Bu ayaklanmaya karşı Çin merkezi hükümetinin yeterli 

önlemleri alamaması ve yabancı diplomat, asker ve tüccarların öldürülmesi gibi 

gelişmeler üzerine yabancı devletler, ortamı sakinleştirmek amacıyla müdahale etme 

kararı aldılar. Rusya, başlangıçta Boxer Ayaklanması sırasındaki şiddet olaylarından 

Rusların etkilenmeyeceğini düşünüyordu, ancak diplomatlarının öldürülmesi sonrasında 

müdahale eden devletler arasına katıldı. Rusya orduları Mançurya bölgesinden Pekin’e 

girerek ayaklanmanın bastırılmasına yardımcı oldular. Ancak Rusya, Mançurya 

bölgesini terk etmeme kararı aldı.594 1900 yılında Mançurya, de-facto olarak Rusya’nın 

kontrolüne geçmiş ve Petersburg, Japonya’yı hem karadan (daha net) hem de denizden 

çevreleyerek Büyük Okyanus’ta bir güç haline gelmiştir. 

1901-1905 yılları arasında Çin, Rusya’ya imparatorluk ordusunun Mançurya’dan 

çıkması yönünde baskı yaptı. Witte de II. Nikolay’ı bu konuda ikna etmeye çalışmakta, 

iki devlet arasındaki ilişkilerin zarar görmesinin Petersburg’un işine gelmeyeceğini 

vurgulamaktaydı. Sonuç olarak Pekin ile Petersburg arasında Mançurya’dan çıkma 

konusunda bir anlaşmaya varılmıştı. Bu anlaşmaya göre 1901-1904 yılları arasında 

                                                 
590  A. V. Gostenkov, "Nachalo Germanskoy Mirovoy Politiki. Okkupatsiya Tszyaochzhou." Vestnik 

Leningradskogo Gosudarstvennogo Universiteta im. AS Pushkina, 2010 4(2), s. 166-67. 
591  Y.S. Leonidovna, & V. P. Kazantsev. "Mezhdunarodnyy Dogovor Arendy Territorii Kak Forma 

Kolonialnoy Ekspansii V Kitaye Na Rubezhe XIX-XX vv." Obshchestvo i Gosudarstvo v Kitaye, 

45(18-2), 2015, s. 653-55 
592  1899-1901 yıllarında Çin’in Başkenti Pekin’de Yabancıların koloniyal politikalarına karşı başlayan bir 

çinli ayaklanmasıdır. 
593  D. Skhimmelpennink van der Oye, op.cit., 2009, s. 305-07. 
594  Ibid., s.293-94. 
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Rusya, ordusunu Mançurya’dan çıkaracak ve yönetimi tekrardan Çin’e devredecekti.595 

Fakat Petersburg bu anlaşmaya uymamakta ve işi uzatmaya çalışmaktaydı. Bu konuda 

Witte’nin Petersburg kabinesinde rakibi olan Savunma Bakanı Kurapatkin göze 

çarpmaktadır. Kurapatkin, Çar’ı doğu açılımına devam etmeye ve yeni fetihlerle tarihe 

geçmeye çağırmaktaydı.596 Diğer taraftan Japonya, bu durumdan memnun değildi. Zira 

karşısında artık yalnızca zayıf bir Çin değil, Rusya’da vardı. 1904 yılında Japonya, 

Rusya’ya savaş ilan etmeden önce İngiltere ile birlikte Port-Arthur Limanı’na saldırdı, 

böylece Rus–Japon Savaşı başlamış oldu. Bu savaş, Rusya açısından hem ekonomik hem 

de jeopolitik anlamda bir kırılma noktası olmuş ve ülke büyük kayıplar yaşamıştır. 

Böylelikle II. Nikolay’ın, yani ‘‘Beyaz Çar’ın’’ doğuya açılma ve yeni fetihlerle 

ödüllenme dürtüsü, bu düşüncenin arkasındaki “Sarı Tehdit”e karşı savunma gibi sosyal 

temsillerin söz konusu olması, Rusya’yı maceracı bir dış politikaya ve savaşa sürükledi. 

I. Nikolay’ın Kırım Savaşı sırasındaki maceracı tutumunu II. Nikolay Rus-Japon savaşı 

ile tekrarladı. Her iki Çar da ideolojik olarak saplantılı oluşları, tarihte fetihlerle anılmak 

istemeleri, dindar ve muhafazakar olmaları bakımlarından birbirlerine benzemekteydi. 

Ancak her ikisi de, ekonomik ve jeopolitik olarak Rusya’nın gerileyişine neden 

olmuşlardır. Muhafazakarlık ve milliyetçilik ideolojilerini inşa eden kimlik algıları ve 

sosyal temsillerin, her iki Çar’ın dış ve iç politika tercihlerinde ne denli etkili olduğunu 

sınamak ve gözlemlemek için yeterli kanıt sunulmuş bulunmaktadır. 

II. Nikolay dönemindeki Rus dış politikası sosyal temsiller üzerinden 

okunduğunda, gruplar arasında Muhafazakarlık ile beraber milliyetçi bir paylaşımın da 

söz konusu olduğunu, imparatorluk geleneklerini zedeleyen Rusifikasyon anlayışının da 

varlığını sürdürdüğünü görmek mümkündür. Özellikle II. Nikolay milliyetçiliği 

döneminde medeniyetsel söylemin ortaya çıkardığı ‘‘Beyaz Irk’’ sosyal temsili, Doğu’ya 
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uygarlık taşıma iddasında bulunmuştur. Aynı şekilde, daha önce de ‘‘Sarı Tehdit’’ temsili 

üzerinden bir öteki algısı oluşturulmuş ve Uzak Doğu bölgesine yönelik oryantalist bir 

zihin yapısı geliştirilmiştir. ‘‘Sarı Tehdit’’ kavramına, Rus tarihinin önceki dönemlerinde 

de ırkçı bir anlamda rastlanmaktadır. Ancak bu kavram, II. Nikolay dönemi ile birlikte 

günümüze kadar kalıcı bir ırkçı karakter taşımıştır. 

Sonuç olarak, Rus-Japon Savaşı ve II. Nikolay’ın muhafazakar milliyetçiliği, Rus 

İmparatorluğu’nun güçlenmesini sağlamamış; tam tersine onun ekonomik olarak 

borçlanmasına ve ülkede otokrasinin sorgulanmasına neden olmuştur. Zira 1905 yılında 

Rusya’nın otokrasiden vazgeçmesi ve Duma’nın açılması, bir taraftan ülkenin 

demokratikleşmesini sağlamış, ancak diğer taraftan rejimin zayıflamasına, merkezkaç 

eğilimlerin güçlenmesine ve sosyalist düşüncelerin etkinliğini arttırmasına yol açmıştır. 

1917 Ekim Devrimi’ne giden yolun mihenk taşları, bu dönemde döşenmiştir. 
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SONUÇ 

Bu çalışmanın birinci bölümünde, inşacı uluslararası ilişkiler çalışmaları üzerine 

yaptığımız teorik tartışma bağlamında ve siyaset–psikoloji alanından alınan sosyal 

temsiller teorisinin uygulanması ile aktör merkezli, bireyselci yönteme dayanan, 

diyalogsal epistemolojik yaklaşım çerçevesinde yeni bir perspektif kazandırılmaya 

çalışılmıştır. Bugüne dek yapılan inşacı uluslararası ilişkiler çalışmaları literatüründe, 

sosyal temsillerin uygulanmasına rastlanmamaktadır. Bu doğrultuda, yapılan çalışmada 

aktör merkezli çalışma olanakları yeniden gözden geçirilmiş, kimlik ve kültür odaklı bir 

perspektif göz ardı edilmeksizin, epistemolojik olarak ortaya çıkacak boşluğun sosyal 

temsiller teorisi ile doldurulması amaçlanmıştır. 

İnşacı uluslararası ilişkiler teorisi konusunda yapılan çalışmanın sonuçlarını 

Rusya’nın dış politikasında bir çıktı olarak görebilmek amacıyla; birinci bölümde Rus 

siyasal düşüncesinin tarihsel bağlamda oluşumu ele alınmış, idari ve kültürel arka planda 

ortaya çıkan, Batıcı ve Millici olarak kategorize edilen fikir akımlarının elit düzeydeki 

yansımaları gözden geçirilmiştir. Elit düzeye yansıyan kültürel kimliğin, temalaşan 

sosyal temsilleri paylaşması sürecine ve bunun dış politikaya yansımasına bakılmıştır. 

Moskova Knezliği’nin devletleşme sürecinde Millici akımın, Hıristiyan Ortodoksluk 

inancı üzerinden inşa edilen III. Roma devlet felsefesinin, Mesihçi ve yayılmacı dış 

politika anlayışının, XVI. yüzyılda Rus-Slav Knezlikleri’nin birleşerek Moskova 

merkezli devletin oluşması sürecindeki rolü saptanmıştır. Daha sonra, IV. İvan 

döneminde de benzer politikanın devam ettirildiği, Rusya’nın sınırlarının genişlemesinde 

benzer ideoloji ve sosyal temsiller üzerinden hareket edildiği görülmüştür. 

XVII. yüzyılda tahtı Rurikler Hanedanlığı’ndan devralan Romanovlar ile birlikte, 

din ile devlet arasındaki ilişkinin gözden geçirildiği görülmektedir. Bu değişimle birlikte 

Rusya’da millici sosyal temsillerin ortadan kalktığı görülmüştür. Bu durum dış politika 
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bağlamında değerlendirildiği zaman, değişen Avrupa uluslararası ilişkiler 

konjonktürünün en önemli nedenlerden birisi olduğu anlaşılmaktadır. Rusya’nın Öteki 

olarak algıladığı Avrupa ile ilgili yaşanan değişimler, Westphalia uluslararası ilişkiler 

düzeninin ortaya çıkması ile bağlantılıdır. Dolayısıyla, hem iç hem de dış nedenlerden 

ötürü yaşanan değişimlere devlet merkezli olarak bakıldığında, siyaset ile din arasındaki 

ilişki, Kilise’nin devlet üzerindeki rolü ve eğitim reformlarının başlaması gibi olgular, 

yeni bir elit tabakasının geliştiğini ve sosyal temsillerin değiştiğini göstermiştir. Çar 

Mikhail Aleksevich zamanında başlayan reformlar, bir anlamda I. Petro döneminde 

yukarıdan devrim olarak tanımlanan değişimlerin önünü açmıştır. 

Batı’da Kutsal Roma, Doğu’da ise Bizans çerçevesinde kabul gören algının 

değişimi süreci, III. Roma devlet felsefesi ve Mesihçi tezlerin, “Öteki” tarafından karşılık 

görmemesine yol açmıştır. Rusya’nın devlet yapısının I. Petro döneminde değiştiğini, 

Roma İmparatorluğu örnek alınarak bir yapı veya meşruiyet arayışı içine girildiğini 

görmekteyiz. Zira yapılan bütün reformlarda bu durum gözlemlenmektedir. Yeni bir 

Rusya’nın inşa ettiği yeni sosyal temsillerin; I. Petro döneminden başlayarak 1701 

yılındaki Rusya-İsveç Savaşı’na dek yansımaları incelenmiştir. Ortaya çıkan sonuç, 

Rusya’nın yapılan antlaşmalara gösterilen vefasızlık ve ayrıca eski tezlerinden miras 

aldığı, Ortodoks Hıristiyanların haklarını gerekçe olarak göstererek, daha Batıcı tezler 

üzerinden savaşa girdiğidir. Kazandığı zafer ile Rusya, Baltık Denizi’ne çıkışını sağlayan 

bir deniz üssü kurarak, Avrupa devletine dönüşme yolunda önemli bir adım atmıştır. 

Roma örnek alınarak hayal edilen bir Rus İmparatorluğu hedefi, Avrupa’nın muhatabı 

olma hedefine dönüşmüştür. Jeopolitik olarak ise Karadeniz’e açılma konusunda 

başarısız olunmuştur. 

I. Petro döneminden sonra, bu geleneğin ve kültürel sosyal temsiller üzerinden 

kurgulanan politikaların saray eliti tarafından sürdürülmesi söz konusu olmuştur. I. 

Petro’dan neredeyse otuz yıl sonra tahta çıkan Alman kökenli II. Yekaterina, I. Petro’nun 
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amaçladığı güneye ya da sıcak denizlere açılma politikasını devam ettirmiştir. II. 

Yekaterina’nın Fransız aydınları olan ilişkisi ve yazışmalarında Avrupa kültürünün 

önemini vurgulayarak, Grek halkının ve uygarlığının Osmanlı’dan kurtarılması gerektiği 

konusundaki inancı, I. Petro dönemindeki Avrupa yanlısı politikaların ve sosyal 

temsillerin paylaşıldığını gösterir niteliktedir. Çalışmanın ikinci bölümünde de 

kaydedildiği gibi, II. Yekaterina dönemi iki ayrı dönem olarak okunabilmektedir. Birinci 

dönemde hem Avrupa aydınları ile yazışmış, Grek kültürünün kurtarıcısı olma fikrini 

benimsemiştir. İkinci dönem ise 1779 yılından itibaren belirginleşmiş, 1789 Fransız 

Devrimi ile II. Yekaterina’nın tam anlamıyla değiştiği ortaya çıkmıştır. 1768-1774 yılları 

arasında Rusya ile Osmanlı’yı karşı karşıya getiren savaşın temel hedefi, Grek kültürünü 

Türkler’den kurtarmak iken, 1779 yılında torununun ismini Konstantin koyarak onun 

günün birinde Bizans tahtına çıkacağını düşünmesi, eski Moskova Devleti geleneği olan 

Mesihçi tezlerin ve III. Roma felsefesinin ortaya çıkışını göstermektedir. 

II. Yekaterina’nın zihinsel dünyasında yaşanan bu değişim; eski Rus geleneksel 

sosyal temsilleri üzerinden Rusya’nın doğu politikasını güney istikametinde algılayışı, bu 

algının 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’nın şartlarına yansıtılması, bu şartların 1783 

yılında Osmanlı’ya yeniden onaylatılması ve bunun üzerinden Mesihçi hayallere 

kapılması gibi olgular aracılığıyla gözlemlenmektedir. Bu konuda Rus dış politikası 

üzerine yaptığımız saptamalar, çok karışık bir durumu göz önüne serer. Bu bağlamdaki 

en önemli sorun, II. Yekaterina’nın kafasında böyle bir paradigma değişiminin ne zaman 

yaşandığını saptamaktır. Zira her iki düşüncenin beraber yürüdüğü kanaatine varmak da 

mümkündür. 

İkinci bölümde elde ettiğimiz sonuç; Rusya’nın Moskova Devleti’nden miras 

aldığı III. Roma ve Kurtarıcılık iddialarının, eski düşüncenin tezahürü veya bir şekilde 

yansıması olduğudur. Böyle bir “patika bağımlığı” sonucunda doğan, eski ile yeninin 
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melezleşmesi ve eskinin bir anlamda geri dönüşü olgusu, XIX. yüzyılda I. Alexander 

döneminde de görülmektedir. 

XIX. yüzyıl Rusyası’nda eskinin yeniden dönüşü veya Moskova Devleti’nin 

tezleri şeklinde ortaya çıkan sosyal temsiller ve patika bağımlılığı, I. Alexander 

yönetiminde 1812’den sonra yeniden ortaya çıkmış ve erken muhafazakarlık olarak 

görülmeye başlanmıştır. Tabii burada Napolyon Savaşları ile ortaya çıkan, Fransız 

Devrimi’nin Avrupa’daki mutlak monarşilerine getirdiği bir tehdit algısı söz konusudur. 

Öteki ile olan ilişki şekli değişmektedir. Napolyon’un Avrupa’da Cumhuriyetçi fikirler 

üzerinden başlattığı savaş ve 1812 yılında Rusya’ya saldırması, muhafazakar milliyetçi 

tezlerin saraya yerleşmesini sağlamıştır. 1812 yılı itibarıyla I. Alexander çevresinde 

yaşanan elit değişimi, muhafazakar milliyetçiliğin doğuşu ve eski Moskova geleneklerine 

dönüş; hem bir savaş hazırlığı hem de halkı seferber etmek için milliyetçi söyleme öncelik 

verilmesi olarak okunabilir. Fakat tarihten gelen bu patika bağımlılığının yeniden tezahür 

ederek kalıcı bir şekle dönüşmesi ve Rus dış politikasına yansıması, 1815 Viyana 

Antlaşması ile çok net şekilde görülmektedir. Mutlak monarşilerin korunması, hem 

Rusya’nın iç politikasındaki önceliğidir, hem de Napolyon’un yenilgisi üzerine Avrupa 

uluslararası ilişkiler sisteminin önceliğidir. Bu denge, Petersburg’un istekleri 

doğrultusunda ve Avusturya İmparatorluğu ile Rusya’nın ortaklığı sayesinde hayata 

geçmiştir. Rusya, Avrupa’daki Mutlak Monarşi rejimlerinin  korunması konusundaki esas 

aktör konumuna gelmiştir. 

I. Alexander döneminde muhafazakar milliyetçiğin doğuşunun ve eski sosyal 

temsillerin dönüşümünün dış politika çıktısı olarak saptanan 1815 Viyana Antlaşması, 

Avrupa uluslararası ilişkiler sisteminde ‘‘Kutsal İttifak’’ düzenini oluşturmuştur. Mutlak 

monarşi ve otokrasinin korunması ana hedef olarak kabul edilmiş, Polonya’nın Slav 

kökenli bir topluluk olmasından ötürü Rusya denetiminde olmasına öncelik tanınması 

istenmiştir. Rusya, I. Petro döneminde başlatılan sıcak denizlere inme politikasını ve 



 

200 

Ortodoks Hıristiyanların durumunu da içeren “Doğu Sorunu”nu, tüm tarafların kesin 

sorumluluk almasını gerektiren bir mesele olarak tanınmasını istemiştir. Rusya’nın bu 

konudaki başarısızlığı, çalışmanın üçüncü bölümünde incelenerek saptanmıştır. 

Dolayısıyla Viyana Antlaşması’nda bir madde olarak yer almayan Doğu Sorunu’na, bir 

sonraki dönemde, yani Rus Çarları içindeki en muhafazakar bakışa sahip olan I. Nikolay 

döneminde dönülecektir. 

1825 yılında tahta çıkan I. Nikolay’ın hüküm sürdüğü dönem, Moskova 

Devleti’nin yoluna dönüşün en net şekilde gözlemlendiği dönem olmuştur. 1833 yılında 

Eğitim Bakanı Sergei Uvarov tarafından kavramsallaştıran “Ortodoksluk, Otokrasi ve 

Halkçılık” üçlemesi, Fransız Devrimi’nin sloganı olan “Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik” 

anlayışına verilen muhafazakar bir tepkidir. Rus muhafazakar düşüncesinin, devletin 

ideolojisi haline dönüştürdüğü bu üçlemenin yansımalarını, iç politikada olduğu kadar dış 

politikada da saptamak mümkündür. Bu yansıma, 1848 yılında Avrupa’da yaşanan 

devrim süreçlerinde I. Nikolay’ın yayımladığı manifesto ile Avusturya İmparatorluğu’na 

yardım etmesi ve isyanları bastırması örneklerinde görülmektedir. Rusya, mutlak monarşi 

ya da otokrasiye karşı gelişecek tüm kalkışmalara müdahale edebilecek bir ülkeye 

dönüşmüş, Avusturya’da gelişen Pan-Slav hareketinin yanında hiçbir şekilde 

durmamıştır. Uvarov’un ilkelerine uygun bir şekilde, monarşilerin bütünlüğünü ve dinsel 

politikaları önemsemiştir. 

I. Nikolay döneminin Rusya tarihi açısından en kritik dönemeci, Osmanlı ile 

yeniden başlatılan Kırım Savaşı dönemidir. 1853 yılında ortaya çıkan savaşın Rusya 

açısından gerekçeleri gözden geçirildiği zaman, Petersburg’un III. Roma felsefesi ve 

Mesihçi politikası, çok açık şekilde görülmektedir. Osmanlı ile Rusya arasında çıkan bu 

savaşın nedeni, Rusya açısından Filistin’deki kutsal mabetlerin anahtarlarının Fransa’ya 

verilmesi ile Petersburg’un daha sonra, 1774 yılındaki Küçük Kaynarca Antlaşması ile 

elde ettiği Hıristiyan dünyasının koruyucusu olma iddiasıdır. I. Nikolay ve çevresinin 
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sahip olduğu paradigma, sonunda bir karşılık bulmuştur. Bugünün şartlarında böyle bir 

nedenden ötürü Osmanlı’ya karşı savaş ilan edilmesi anlamsız görünse de, belli ki 

dönemin Rus elitinin zihninde bu nedenin ciddi bir karşılığı vardır. Rusya, bu savaşı 

Çarlık’ın meşruiyet temellerinin korunması için başlatmış; Moskova Devleti’nden 

devralınan Mesihçilik ve Kurtarıcılık tezlerinin çökmediğini, III. Roma sosyal temsilinin 

halen ne denli etkili olduğunu göstermiştir. Bu maceracı savaş, Rusya’nın ağır bir yenilgi 

almasına neden olmuştur. 1855 yılında ölen I. Nikolay yerine tahta çıkan II. Alexander, 

Rusya’nın girdiği savaştan ötürü yaşadığı jeopolitik ve ekonomik gerilemeyi önlemek ve 

ülkenin yeniden toparlanmasını teminen ekonomik, sosyal ve siyasal reformları yaparak 

tarihe geçmiştir. 

II. Alexander döneminde serfliğin kaldırılması, Rusya tarihi açısından en önemli 

gelişmelerden biri olmuştur. Basın üzerindeki sansürün kaldırılması, kamuoyunda siyasal 

ve sosyolojik tartışmaların yapılmasının önünü açmıştır. Özellikle bu dönemde, 

reformcularla muhafazakarlar arasında bir dengenin sağlanması için çaba harcandığı 

görülmektedir. II. Alexander, liberal politikalarını dış politikaya da yansıtmış, 1861-65 

yılları arasındaki Amerikan İç Savaşı’nda Washington’a açık bir destek vermiştir. 

Bununla birlikte, 1877-1878 yıllarında Rusya ile Osmanlı arasında ortaya çıkan son doğu 

savaşının gerekçeleri arasında, Rusya’nın 1856 yılında imzalamak zorunda kaldığı Paris 

Antlaşması’nın haksız şartları sayılmış, dış politikada Slav milliyetçiliği ile Ortodoks 

Hıristiyan halkların hakları ön plana çıkarılmıştır. Dolayısıyla, üzerinde durduğumuz ve 

tekrara düşmek pahasına vurguladığımız eski Moskova Devleti’nin sosyal temsillerinin 

dış politikaya yansımasını, Balkanlar’da yaşanan Slavlar ve “din kardeşleri” algısı 

üzerinden Osmanlı’ya karşı geliştirilen tezlerde görmek mümkündür. Keza II. Alexander, 

savaş ilanı manifestosunda, Balkanlar ve Doğu Avrupa bölgesindeki Slavlara ve din 

kardeşliğine vurgu yapmıştır. 
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I. Nikolay döneminde eski Moskova patikasına olan bağımlılığın ve geri dönüşün 

II. Alexander dönemindeki tezahürü, 1881 yılında tahta çıkan III. Alexander’ın 

geleneksel yaşam biçimi ve sakallı olmasıdır. I. Petro döneminde getirilen sakal yasağını 

Romanovlar Hanedanlığı’nda ilk kez III. Alexander çiğnemiş, Moskova Knezliği’nin 

yönetim şekline geri dönüş çalışmaları, “muhafazakar modernleşme” olarak tanıtılmıştır. 

Saray çevresinde muhafazakar bir klik olarak “Kutsal Muhafızlar” ortaya çıkmış, bu klik, 

II. Alexander döneminde eğitim sisteminde yapılan reformların ve liberalleşme 

politikalarının ilga edilmesi için ciddi bir uğraş vermiştir. Bununla birlikte bu dönemde 

Rusya herhangi bir savaşa girmemiş ve on üç yıl boyunca barış içinde yaşamıştır. III. 

Alexander’ın 1894 yılındaki ani ölümü üzerine tahta çıkan ve muhafazakar olduğu bilinen 

II. Nikolay, I. Nikolay’a benzer şekilde Rusya Çarlığı’nı maceracı savaşlara sokmuş ve 

imparatorluğun sonunu getirmiştir. 

II. Nikolay döneminde, III. Alexander döneminin muhafazakarlığı devam 

ettirilmiş, Uzak Doğu bölgesine açılma hedefi koyulmuş, Rusya’yı bir Asya-Pasifik 

imparatorluğuna dönüştürme yönünde politikalar izlenmiştir. Bu politikalar hem 

milliyetçi muhafazakarlık, hem de Beyaz Irk’ın medeniyet götürme misyonu ile 

gerekçelendirilmiştir. Eski Moskova Devleti’nin millici tezleri, Asya üzerinden yeniden 

tanımlanarak uygulamaya konmuştur. Bu durum, hem Çar’ın çevresindeki elitlere hem 

de ülkenin dış politikasına yansımıştır. 

1901-1904 yıllarında yaşanan Rus-Japon Savaşı, Rusya’nın Asya politikalarında 

ciddi bir kırılmaya neden olmuştur. Otokrasi ve monarşiyi koruma hayalleri çökmüş, 

meşru monarşiye geçiş yaşanmıştır. II. Nikolay’ın muhafazakar, dindar ve milliyetçi 

politikaları, Rusya içinde çevresel ayaklanmaları beraberinde getirmiştir. Bu politikaların 

sonucu olarak Rusya, artık geriye dönülmesi imkansız olan bir dağılma sürecine girmiştir. 

Rusya’nın tarihsel perspektifinden sosyal temsilleri şekillendirmesi ve bunları dış 

politikasına yansıtması sürecine baktığımızda, hem Batıcı hem de Millici etkilerin çok 
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net şekilde saptanması mümkündür. Bu sürecin sosyal temsiller perspektifinden 

değerlendirilmesi; epistemolojik ve metodolojik sorunların kimlik, söylem ve kültür 

odaklı çalışmalar aracılığıyla ele alınmasını ve tutarlı bir sonuca ulaşılmasını sağlamıştır. 

Bu bağlamda bakıldığında, Rusya’nın dış politika davranışlarına yönelik daha üretken bir 

yorum ve analiz sunulmaya çalışılmıştır. 
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EKLER 

EK 1: RUSYA’YI YÖNETENLER  

RURİKLER HANEDANLIĞI MOSKOVA DÖNEMİ 

1328-1341 I. Ivan  Daniilovich Kalita    

1341-1353 Simeon Ivanovich Gordyy   

1353-1359 II. Ivan  Ivanovich Milostivyy   

1359-1363 Dmitriy Konstantinovich Suzdal'skiy   

1363-1389 Dmitriy Ivanovich Donskoy   

1389-1425 I. Vasiliy  Dmitriyevich   

1425-1433 II. Vasiliy Vasil'yevich   

1433-1434 Yuriy Dmitriyevich Zvenigorodskiy   

1434-1462 II. Vasiliy II Vasiyevich Temnyy 

1462-1505 III. Ivan Vasilyevich   

1505-1533 Vasiliy III Ivanovich   

1533-1584 IV. Ivan Vasilyevich Groznyy (Korkunç)   

 

GODUNOVLAR HANEDANLIĞI 

1584-1598 Fedor Ivanovich 

1598-1605 Boris Fedorovich Godunov   

1605-1605 Fedor Borisovich Godunov   

1605-1606 I. Lzhedmitriy (Yalancı Dimitri) 

1606-1610 IV. Vasiliy  Shuyskiy   

1610-1613 Yedi Boyar Yönetimi 
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ROMANOVLAR HANEDANLIĞI  

1613-1645 Mikhail Fedorovich Romanov  

1645-1676 Aleksey Mikhaylovich Romanov Tishayshiy   

1676-1682 Fedor Alekseyevich Romanov 

1682-1696 Ivan V Alekseyevich Romanov 

1696-1725 I. Petr Alekseyevich 

1725-1727      I. Yekaterina Alekseyevna  

1727-1730      II. Petro Alekseyevich  

1730-1740      Anna Ioannovna  

1740-1741      VI. Ivan Antonovich  

1741-1761      Yelizaveta Petrovna  

1761-1762       III. Petro Fodorovich  

1762-1796       II. Yekaterina Alekseyevna  

1796-1801       I. Pavel Petrovich  

1801-1825       I. Aleksandr Pavlovich  

1825-1855       I. Nikolay Pavlovich  

1855-1881       II. Aleksandr Nikolayevich  

1881-1894       III. Aleksandr Aleksandrovich  

1894-1917       II. Nikolay Aleksandrovich  
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EK-2: VİKTOR PAVLOVİCH KACHUBEY 

Viktor Pavlovich Kachubey (1768-1834) Ukraynalı büyük Vasily Kachubey’in 

torunudur. Rusya’da politikacı ve I.Alexander döneminde danışman pozisyonunda 

bulunmuştur. Gizli komitenin üyesidir. 597 

  

                                                 
597 A. A. Polovchov, Russkiy Biograficheskiy Slovar, T. 9, tip. Gl. upr. Udelov, 1903, s. 514-521. 
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EK-3: PAVEL ALEXANDROVİCH STRAGONOV 

Pavel Alexandrovich Stragonov (1774-1812) Korgeneral, Stroganov soyundan 

General. Fransız Devrimi sırasında Jakoben kulübünün üyesi olarak kayıtlara geçmiştir. 

Gizli Komite üyesi. Napolyon’a karşı savaşların kahramanı. 598 

 

  

                                                 
598  Bkz. N. A. Mudrova, Graf Pavel Aleksandrovich Stroganov İ Yego Biblioteka, Vestnik Uralskogo 

Otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk, Nauka, Obshchestvo, Chelovek 2, 2010, s. 137-148. ve A. A. 

Polovchov, Russkiy Biograficheskiy Slovar, T. 9, tip. Gl. upr. Udelov, 1903, s. 366-370. 
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EK-4: NİKOLAY NİKOLAYEV NOVOSİLCHEV 

Nikolay Nikolayev Novosilchev (1761-1838) Rusya’da devlet adamı, I. 

Alexander’ın Gizli Komitesinin üyesi, İmparatorluk Bilimler Akademisi Başkanı (1803-

1810), Bakanlar Komitesi Başkanı (1832-1838), Devlet Konseyi Başkanı (1834-1838). 

Asli Özel Meclis Üyesi (1823) ve Senatör olarak görev yapmıştır. 599 

  

                                                 
599  Bkz. O. A. Lyubeznikov, Nikolay Nikolaevich Novosilchev- Gosudarstvenniy Deyatel 

İmparatorskoy Rossii Pervoy Treti XIX Veka: Kandidata İstoricheskikh Nauk, 07.00.02, St. 

Petersburg, 2013, s. 21. 
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EK-5: ADAM JERZY, PRENS CZARTORYSKİ 

         Adam Jerzy ya da Prens Czartoryski, (1770-1861) Rusya, Prusya ve Avusturya'nın 

topraklarını paylaştığı Polonya'nın birleşmesi için çalışan Leh kökenli devlet adamı. 600 

  

                                                 
600  A. A. Polovchov, Russkiy Biograficheskiy Slovar, T. 22, tip. I. N. Skorokhodova, St. Petersburg, 1905, 

s. 38-43. 
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EK-6: MİKHAİL MİKHAİLOVİCH SPERANSKY 

Mikhail Mikhailovich Speransky (1772-1839) Rusya’da devlet adamı, idari 

sekreter ve Çar I. Alexander’ın sekreteri. Akademik olarak Rusya’da hukuk derlemesini, 

1830 yılı Rusya İmparatorluğu Yasalarının Tam Toplanması, (45 cilt) 1832-1839 

arasında Yasaların Özeti (15 cilt) çalışmalarına öncülük etmiştir. 601 

 

  

                                                 
601  Bkz. Jesse Dunsmore Clarkson, ‘‘Mikhail Mikhaylovich, Count Speransky’’, Pub. Encyclopædia 

Britannica, inc., (erişim, 16 Eylül 2019) 2019.  
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EK-7:  BÜYÜK PRENSES YEKATERİNA PAVLOVNA 

Büyük Prenses Yekaterina Pavlovna, Golstein-Oldenburg Prensesi, (1809-1812) 

Würtemberg Kraliçesi. İmparator I. Pavel ile İmparatoriçe Mary Theodorovna’nın kızıdır. 

(Kızlık soyadı Prenses Вюртембергской) Napolyon, büyük Prenses Yekaterina 

Pavlovna ile evlenerek hanedanının devam etmesini ve meşrulaştırılmasını planlamış, 

ancak İmparator Alexander, Napolyon’un en sevdiği kız kardeşi ile evlenmesine izin 

vermemiştir. 18 Nisan/1 Mayıs 1809’da St. Petersburg'da kuzeni Prens Peter-Friedrich-

Georg ile evlenmiştir. Muhafazakar görüşleri ile bilinen Prenses, saray içinde 

muhafazakar ve milliyetçi grupların destekçisi konumundadır, Rusya’nın Devlet 

Sekreteri Speransky’nin görevinden alınmasında rolü olduğu ve tarihçi Nikolay 

Karamzin’in çalışmalarına ve fikirlerine arka çıktığı bilinmektedir.602   

  

                                                 
602  Bkz. Rus İmparatorluk Evi. http://www.imperialhouse.ru/rus/history/persons/chdr/2240.html  
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EK-8:  GAVRİİL (GAVRİLA) ROMANOVİCH DERZHAVİN 

Gavriil (Gavrila) Romanovich Derzhavin 3 (14) Temmuz 1743 tarihinde Kazan 

Guberniyası’nda doğmuştur. II. Yekaterina döneminde 1773-1775 yılları arasında çıkan 

Pugaçev İsyanı’nın bastırılmasında subay olarak görev yapmıştır. Rus tarih çalışmaları 

bakımından Pugaçev Ayaklanmaları’na dair hatıraları önemli kaynak teşkil etmektedir. 

1) Pugaçev Komisyonu, 2) Pugaçev İsyanı Komisyonu Talimatları, 3) Pugaçev 

Komisyonu Mesajları ve Raporları, 4) Pugaçev İsyanı sırasında özel mektuplar, gibi 

çalışmaları vardır. Puşkin, ‘‘Tarihi Pugaçev İsyanı’’ ve ‘‘Kapitanskoy Dochkoy’’ gibi 

edebi çalışmalarında Derzhavin’den yararlanmıştır. 1772 yılında ilk şiirlerini yazmış, 

1783 yılında Rusya İmparatorluk Akademisi’nin ve Senato’nun üyesi olmuştur. 

Akademideki faaliyeti sırasında, ‘‘Rus dilinin ilk mantıklı sözlüğü’’nün ilk baskısı 

çalışmalarında yer almıştır. 1785 yılında Tambov Bölgesi Gubernatoru, 1791 yılında II. 

Yekaterina’nin Kabine Sekreteri, 1794'te Ticaret Komisyonu Başkanı olarak görev 

almıştır. 1800 yılında Yasalar Komisyonu’na atanmış, I. Pavel’in emirlerini yerine 

getirmiş, tekrar Ticaret Komisyonu Başkanı olarak atanmış ve daha sonra devlet saymanı, 

en yüksek mahkeme Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. I. Pavel’in ölümünden 

sonra görevlerinden alınmıştır. 1802 yılında Rusya’da bakanlıkların oluşturulmasından 

sonra, Çar I. Alexander tarafından Adalet Bakanı ve Genel Savcı olarak atanmıştır. Bu 

dönemde Saray içindeki Polonya ve Fransız yanlısı gruplarla arasında ciddi sorunlar 

vardır. Bunun nedeni Polonya kökenli subaylara pozitif ayrımcılık yapılmasına karşı 

olmasıdır. İkinci önemli sorun ise Derzhavin ile İçişleri Bakanı Viktor Kachubeyev 

arasında ortaya çıkmıştır. Kachubeyev, Katoliklerin Rusya sınırları dahilinde dini 

propaganda yapması lehine karar çıkartmak isterken, Derzhavin bu yöndeki isteğe karşı 

çıkmış ve bu durumun Rus Ortodoksluğu açısından kabul edilemez olduğunu ileri 

sürmüştür. Derzhavin, Rusya’da ‘‘Yahudi Sorunu’’ meselesinin ortaya çıkması ve 

çözülmesi konusunda muhafazakar ve milliyetçi bir pozisyon almış, I. Alexander’ın gizli 
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komitesi (Fransa ve Polonya taraftarları) tarafından olumsuz karşılanmış, bu yüzden Çar 

çevresinden uzaklaştırılmıştır. Zira Derzhavin, Rusya’nın batı bölgelerinde (bugünkü 

Belarus ve Polonya sınırları) yaşanan Yahudi sorunu hususunda bu grubun çıkarlarına 

karşı çıkmaktadır. Derzhavin, I. Alexander çevresinde yer alan gizli komite üyelerini 

‘‘Jakoben çetesi’’ olarak adlandırmaktadır. Bütün bu gelişmelerin ışığında ve saray içi 

entrikalar sonucunda 1803 yılında Derzhavin, Çar I. Alexander tarafından görevinden 

alınmıştır. 1807 yılından sonra Derzhavin, saray içindeki muhafazakarlık yanlılarının öne 

çıkmasına dair faaliyet göstermiştir. I. Alexander’ın dış politikadaki başarısızlıkları, 

Napolyon Fransa’sı ile yaşanan olumsuz gelişmeler ve iki ülke arasında Tilsit Antlaşması 

ile kurulan barış düzeninin çökmesi, Genel Sekreter olarak atanan Şişkov’un yakın 

çevresinde yer alması, erken muhafazakarlık ideolojisinin ortaya çıkmasında 

Derzhavin’in rolünü artırmıştır. Şişkov’un ricası üzerine Derzhavin, kendi evinde erken 

muhafazakarlık üzerine tartışmalar düzenlemiştir. Tabii bunda muhafazakar elitlere I. 

Pavel’in eşi İmparatoriçe Mariya Federovna tarafından verilen destek de önemli rol 

oynamıştır. Hatta onun isteği üzerine Derzhavin, ‘‘Güneş'in Orpheus tarafından 

yetiştirilmesi’’ başlıklı edebi çalışmasını yapmıştır. Derzhavin, 1816 yılından yaşamının 

sonuna dek erken muhafazakarlık fikriyatının oluşmasında ve muhafazakar toplulukların 

kurulmasında önemli bir görev üstlenmiştir.603         

 

  

                                                 
603  G.R. Derzhavin, Sochineniya, T. VI. SPb., 1872, s. 782 
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EK-9: FEDOR VASİLYEVİCH ROSTOPCHİN 

Fedor Vasilyevich Rostopchin, 12 (23) Mart 1763 tarihinde Orlov 

Guberniyası’nda doğmuştur. (Ölümü 18 (30) Ocak 1826 – Moskova) Rostopchin, Rus 

Sarayı’nda asker ve diplomat olarak hizmet etmiştir. 1791 yılında Osmanlı ile Rusya 

arasında yapılan Yaş Antlaşması’nın hazırlanmasında görev almış, II. Yekaterina 

döneminde yükselmiş ve 1796 yılında III. Anna Nişanı almıştır. 1798 yılında Dışişleri 

Kabinesi’nde görev üstlenmiş, 1799 yılında Graf ünvanını almıştır. Rostopchin, 1800 

yılında yani I. Pavel döneminde Rusya’nın dış ilişkilerini yönlendiren kişidir, Osmanlı’yı 

‘‘Çaresiz Hasta’’ olarak tanımlamıştır. Gürcistan’ın Rusya ile birleştirilmesinin 

altyapısını hazırlamıştır.  14 Mart 1800 tarihinde Rusya İmparatoru danışmanlar komitesi 

üyesi olmuş, ancak 1801 yılındaki I. Pavel suikastından sonra görevini bırakmış ve Rus 

Sarayı’na ancak 1807 yılında, I. Alexander’ın kız kardeşi Prenses Yekaterina’nın desteği 

ile dönebilmiştir. Muhafazakar çevrelerin saray içinde güçlenmesinden sonra, Şişkov ile 

Prenses Yekaterina’nın verdiği destekle 1812 yılında Moskova Askeri Gubernatoru 

olarak atanmıştır. Rostopchin, en yakın dostlarından Karamzin ile birlikte Rus 

muhafazakar milliyetçiliğinin gelişmesinde önemli ideolojik katkılar sunmuştur.  

       Özellikle Rusya ile Napolyon Fransa’sı arasındaki Tilsit barışı döneminin bitmesi 

ve savaşın çıkması sırasında, vatansever ve milliyetçi söylemlerin afişler aracılığıyla 

halka iletilmesi konusunda Moskova vilayetinde önemli rolü olmuştur. Moskova’da 

Napolyon yanlıları ve masonlara karşı acımasızca mücadele etmiştir. Rastopchin’in ismi, 

Tolstoy’un ‘‘Savaş ve Barış’’ romanı ile de akıllara kazınmıştır. Napolyon’un 

Moskova’ya girişi sırasında bu büyük kentin ateşe verilerek Fransızlara bırakılmaması 

yönündeki kararı ve eylemi, onun isminin olumsuz bir şekilde akıllarda kalmasına neden 

olmuştur.604     

  

                                                 
604  The Editors of Encyclopaedia Britannica, Fyodor Vasilyevich, Count Rostopchin, Encyclopædia 

Britannica, 18.09.2019 
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EK-10:  NİKOLAY MİKHAYLOVİCH KARAMZİN 

Nikolay Mikhaylovich Karamzin, 1 (12) Aralık 1766 tarihinde Simbirskiy 

Guberniyası’nda doğmuştur. “Rus tarihçilerinin babası” sayılmaktadır. Çok genç 

yaşlarında Rus tarihine dair çalışmaya başlamış, 1789-1790 yıllarında Fransa Devrimi’ni 

anlatan ‘Rus Seyyahın Mektubu’ kitabı ile memleketinde ün kazanmıştır. Almanya gezisi 

sırasında Immanuel Kant ile görüşmüştür ve bu görüşmeyi her zaman kıvançla 

aktarmaktadır. II. Yekaterina, I. Pavel, I. Alexander ve I. Nikolay dönemini yaşamış, 

Dekabristler İsyanı’nı Senat Meydanı’nda izlerken soğuk algınlığı geçirerek 1825 yılında 

ölmüştür. “Rusya’nın Tarihi”ni 12 cilt olarak hazırlamış, ayrıca 3 ciltlik özet olarak da 

bastırmıştır. I. Alexander tarafından kendisine “Tarih Yazımcı” ödülü verilmiştir. Prenses 

Yekaterina’nın desteğini alması ile beraber kendisine saray içinde görev verilse de bunları 

geri çevirmiştir. Hayatı boyunca muhafazakar ve Rusya’nın özgünlüğünü savunarak 

mutlak monarşi yanlısı olduğunu ifade etmiştir. 605       

 

  

                                                 
605  The Editors of Encyclopaedia Britannica, Nikolay Mikhaylovich Karamzin, Encyclopædia 

Britannica, 08.12.2019  
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EK-11: SERGEİ NİKOLAEVİCH GLİNKA 

Sergei Nikolaevich Glinka, 1775 yılında doğmuştur. Gazeteci ve yazardır. 1812 

yılında Napolyon Savaşları’na katılmış, 1808-1824 yılları arasında ‘Ruskiy vestnik’ 

dergisini çıkarmıştır. Rus Sarayı’nda muhafazakar ve monarşi yanlısı olarak Fransız 

etkisine karşı duruş sergilemiştir. 1827-1830 yılları arasında Moskova Sansür Komitesi 

üyesi olmuştur. Tarihsel Tiyatro piyesleri (‘Natalia, boyar kızı’, 1806; ‘Minin’, 1809; 

‘Poltava Kuşatması veya Poltava sakinlerinin yemini’, 1810), şiirler (‘Pozharsky ve 

Minin veya Rusların Bağışları’, 1807) ve 14 Ciltlik ‘Rus Tarihi’ gibi çok sayıda eserin 

yazarıdır. 606  

 

  

                                                 
606  Bkz.. Kratkaya Literaturnaya Entsiklopediya V 9-Ti Tomakh. T.2, Moskova, Gosudarstvennoye 

Nauchnoye İzdatelstvo ‘Sovetskaya Entsiklopediya’, 1964. 
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EK-12: GRAF A. A. ARAKCHEEV 

Graf A. A. Arakcheev 1769 yılında doğmuş, askeri okulu bitirmiş ve II. 

Yekaterina döneminde, I. Pavel’in kurduğu ordu sisteminde rol almış, askeri kariyeri ve 

saray içindeki yükselişi buradan başlamıştır. 1797 yılında Baron, 1798 yılında Graf 

ünvanlarını ve Alexander Nevski devlet nişanını almıştır. I. Pavel ile olan yakın ilişkileri, 

I. Alexander döneminde de devam etmiştir. 1808’de Savunma Bakanı olarak atanmıştır. 

1812 yılında Fransa’ya karşı savaşta önemli rol almıştır. I. Alexander’ın ölümünden sonra 

1825 yılında Aralıkçılar İsyanı’nı bastıran kişilerden olmuştur. 1826 yılında yani I. 

Nikolay döneminde Senato üyesi olarak askeri görevlerini bırakmış ve 1834 yılında 

ölmüştür.   
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EK-13: ALEXSANDR SKARLATOVİCH STRUDZA 

Alexsandr Skarlatovich Strudza, 1791 yılında doğmuştur. Moldova kökenli olan 

Strudza, eğitimini Almanya’da almış, Yunan Ortodoksluğuna dair çalışmalar yapmıştır. 

1809 yılında çevirmen ve diplomat olarak görev yapmaya başlamıştır. 1815 yılında 

Dışişleri Bakanı sekreteri olmuş, Viyana görüşmelerine katılmış, Kutsal İttifak’ın 

ideolojik mimarlarından sayılmıştır. 1829 yılında sağlık sorunları nedeniyle 

görevlerinden ayrılmıştır. Rus Sarayı’nda muhafazakarlığın mimarlarından olarak 

sayılmakla birlikte Kilise ile Monarşi arasındaki birliği savunmuştur. 1830’lardan itibaren 

aktif şekilde muhafazakarlık ve Ortodoksluk odaklı propaganda yapmıştır. 1854 yılında 

ölmüştür.607  

 

  

                                                 
607  Y.U. Minakov, Aleksandr Skarlatovich Sturdza Slovo ru.  

https://www.portal-slovo.ru/history/35482.php
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EK-14: RUNİCH DMİTRY PAVLOVİCH 

Runich Dmitry Pavlovich, 1778 yılında doğmuş, St. Petersburg Üniversitesi’nden 

mezun olmuş, Eğitim Bakanlığı’nda memur olarak çalışmış, Diderot’nun çalışmalarını 

Rusça’ya çevirmiştir. Muhafazakar çevrelere yakınlığı ile bilinmekle birlikte 1812 yılında 

Mason locasına katılmış, daha sonra Bakan N.I. Saltıkov’un kızı ile evlenerek siyasi 

kariyerinde ilerlemiştir. 1819-1826 yılları arasında Eğitim Bakanlığı’nda meslek 

liselerinden sorumlu olmuş ve eğitimin din ile iç içe olmasını savunmuştur. Eğitim 

Bakanı A.N. Golichen (1816-1824) döneminde, dine karşı geldikleri iddiası ile St. 

Petersburg Üniversitesi’nden çok sayıda akademisyenin atılmasında önemli rolü 

olmuştur. Runich’in en önemli çalışmaları, Eğitim Bakanı Golichin’e yazdığı eğitimin 

durumuyla ilgili rapor ve 1797-1825 yılları arasını kapsayan ‘Notlar’ çalışması 

olmaktadır.608     

  

                                                 
608  V. Runich Korsakova, Dmitriy Pavlovich, Russkiy Biograficheskiy Slovar, v 25 tomakh. - SPb.M., 

1896—1918 
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EK-15: DE SANGLEN YAKOV İVANOVİÇ 

De Sanglen Yakov İvanoviç, (1776-1868) Amiral ve devlet adamı. Spiridov 

eyaletinde tercüman olarak görev yapmıştır. 1804 yılında Moskova Üniversitesi'nde 

Alman edebiyatı dersleri vermiş ve aynı zamanda askeri bilimler üzerine kamuya açık 

konferanslar düzenlemiştir. 1806 yılında doçent olmuş, ancak 1807 yılında bu görevden 

ayrılarak İçişleri Bakanlığı’nda görev almıştır.  
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EK-16: NİKOLAY PAVLOVİCH İGNATİEV 

Nikolay Pavlovich İgnatiev, 1832 - 1908, Krupodernitsy emlak, Kiev eyaleti 

(bugünkü Ukrayna), Pan-Slavist diplomat ve Çar II. Alexander’ın (1855–81) 

Rusya’nın Doğu yönelimli dış politikasında önemli rol oynayan devlet adamı. 

17 yaşında Rus Muhafızlarında subaylık yapan İgnatiev, diplomatik 

kariyerine 1856'da Kırım Savaşı'ndan sonra Paris Kongresi'nde başladı. 1858'de, 

Orta Asya'daki bir misyonun başında bulundu ve Buhara Hanı’yla bir dostluk ve 

ticaret anlaşması imzaladı. 1859 yılında, Rus-Çin sınırını saptayan bir antlaşma 

imzalamak üzere Pekin'e gönderildi. İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin Pekin’i 

kuşatmalarından sonra Çinlileri, Rusya'nın dost bir güç olduğuna ikna etti ve Pekin 

Antlaşması'nı (1860) müzakere etmeyi başardı. Bu antlaşmada Çin, Rusya'ya Amur 

Nehri'nin sol yakasındaki tüm arazilerin yanı sıra Ussuri Nehri ile Pasifik Okyanusu 

arasında kalan topraklarda da egemenliğini kabul ettirdi, böylece Rusya'nın 

Vladivostok şehrini inşa etmesinde önemli rol oynadı. 

Çin'den döndükten sonra İgnatiev, Rusya’nın, Osmanlı İmparatorluğu ile 

ilişkileri konusunda yetkili kurum olan Dışişleri Bakanlığı’nın Asya departmanının 

başına geçti; 1864'te Konstantinopolis (İstanbul) Büyükelçisi olarak atandı. Pan-

Slavizmden büyük ölçüde etkilenerek Osmanlı İmparatorluğu içindeki Hıristiyan 

Slavları Türk idaresinden kurtarmaya çalıştı. Sırbistan ve Bulgaristan 

Prenslikleri’ni (1876-77) Osmanlı İmparatorluğu’na karşı başarısızlıkla sonuçlanan 

bir ayaklanmaya teşvik etti. 1877-78 Savaşı’ndan Rusya galip ayrılınca İgnatiev, 

Sırbistan'a tam bağımsızlık kazandıran ve Bulgaristan'ın bir devlet olmasını 

sağlayan Ayastefanos Antlaşması'nın müzakerelerine katıldı. Ancak Batı Avrupa 

güçleri bu antlaşmaya itiraz etti. İgnatiev, bu antlaşmanın Rusya için dezavantajlı 

olan Berlin Antlaşması’yla (1878) değiştirilmesini engelleyemediği için emekli 

olmak zorunda kaldı. III. Alexander, tahta çıktıktan sonra (1881) İgnatiev’i İçişleri 

Bakanı olarak atadı.609 

 

 

  

                                                 
609  Bkz. The Editors of Encyclopaedia Britannica, Nikolay Pavlovich, Count Ignatyev, Encyclopædia 

Britannica, Pub: Encyclopædia Britannica, inc. (Erişim Tarihi: 17 Eylül 2019) 06, 2019.  

https://www.britannica.com/biography/Nikolay-Pavlovich-Graf-Ignatyev 
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EK-17: DMİTRY ANDREYEVİCH, KONT TOLSTOY 

Dmitry Andreyevich, Kont Tolstoy, (Kont) (13 Mart'ta doğdu, 1823, 

Moskova - 7 Mayıs'ta öldü 1889, St. Petersburg, Rusya İmparatorluğu), Rus 

hükümet yetkilisi ve muhafazakar politikacı. Tolstoy, 1866'da Eğitim Bakanlığı’na 

atandı; hem öğrencilere hem de öğretmenlere sıkı disiplin uyguladı ve onları Rus 

İmparatorluğu'nda tehlikeli bir şekilde yaygınlaştığını düşündüğü devrimci 

doktrinlerden korumaya çalıştı. Ayrıca daha önce yapılan eğitim reformlarının 

çoğunu iptal etmiştir. 610 

 

  

                                                 
610  Bkn. The Editors of Encyclopaedia Britannica, Dmitry Andreyevich, Count Tolstoy, Encyclopædia 

Britannica, Pub: Encyclopædia Britannica, inc. (Erişim Tarihi: 17 Eylül 2019), 05, 2019.  

https://www.britannica.com/biography/Dmitry-Andreyevich-Graf-Tolstoy 
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EK-18: A. M. BEZOBRAZOV 

 

A. M. Bezobrazov, 1898 yılında Rus Sarayı’nda devlet danışmanı olarak görev 

yapmıştır. Daha sonra 1903'te Devlet Sekreteri olarak etkili bir görev üstlenmiş, 

Bezobrozov Grubu’nun başına geçmiştir. 611  

 

 

  

                                                 
611  Bkn. Rotem Kowner, Historical Dictionary of the Russo-Japanese War. The Scarecrow Press. 2006, 

s. 68–69.  
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EK-19: IVAN DELYANOV 

Delyanov, 1838'de Moskova Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun 

oldu. 1857–1897 yılları arasında birçok önemli hükümet görevinde bulundu. Delyanov, 

1874'te İmparatorluk Rusya Devlet Konseyi'ne üye oldu. 1861-1882 arasında St. 

Petersburg'daki Rusya Ulusal Kütüphanesi’nin direktörlüğünü yaptı. 1882–1897 yılları 

arasında Halk Eğitimi Bakanlığı görevinde bulundu. Üniversiteleri, eskiden sahip 

oldukları özerkliklerinden mahrum bırakacak olan 1884 Üniversite Tüzüğü’nü yürürlüğe 

soktu. Delyanov ayrıca 1886'da kadın üniversitelerini (Bestuzhev Kursları) kapattı.612 

 

  

                                                 
612  John Paxton, Imperial Russia: A Reference Handbook. Palgrave Macmillan. 2001, s. 182. 
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EK-20: KONT ALEKSANDR PETROVİÇ İZVOLSKİ 

Kont Aleksandr Petroviç İzvolski (1856-1919), 1899-1902 yılları arasında Rusya 

Büyükelçisi, 1906 - Kasım 1910 tarihleri arasında ise Rusya'nın İmparatorluk Dışişleri 

Bakanı olarak görev yaptı. 
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EK-21: NİKOLAY MİKHAYLOVİCH PRZHEVALSKY 

Nikolay Mikhaylovich Przhevalsky, (31 Mart [12 Nisan, Yeni Takvim], 1839, 

Smolensk, Rusya - 20 Ekim [1 Kasım] 1888, Karakol, Rusya İmparatorluğu - bugünkü 

Kırgızistan) Rus gezgin. Keşifleri arasında rota araştırmaları, bitki ve hayvan 

koleksiyonları vardır. Rusya’nın Doğu ve Orta Asya'ya dair coğrafi bilgisine büyük 

katkıda bulunmuştur. 613 

 

  

                                                 
613  Bkz. The Editors of Encyclopaedia Britannica, Nikolay Przhevalsky, Pub: Encyclopædia Britannica, 

inc. 2019. (Erişim tarihi 15 Eylül 2019)  

https://www.britannica.com/biography/Nikolay-Przhevalsky 
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EK-22: ESPER UKHTOMSKİY 

Esper Ukhtomsky, (1861-1921) Rusya’da Oryantalizm çalışmalarına büyük 

katkısı olan diplomat ve akademisyendir. 1890-1891 yılları arasında II. Nikolay’ın doğu 

gezisinde yer almış ve ona danışmanlık yapmıştır. Bu geziyle ilgili yazdığı üç kitapta 

hatıralarını derlemiştir. 1896-1910 yılları arasında Rus-Çin Ortak Yatırım Bankası 

Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Bezobrozov Grubu üyesidir, Solovyev ile yakın 

ilişkileri vardır ve milliyetçi-muhafazakar olarak bilinmektedir. 614 

 

  

                                                 
614  Ukhtomsky (Prens Esper Esperovich), Brockhaus ve Efron'un Ansiklopedik Sözlüğüne göre (1890-

1907) https://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/8612087 
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EK-23: G. MATYUNİN 

2 Aralık 1849 tarihinde Rusya’da doğmuştur. Matyunin, diplomat, istihbaratçı ve 

yazardır. Uzak Doğu’da faaliyet göstermiştir. 1873-1897 yılları arasında Uzak Doğu’da 

Sınır Komutanlığı’nda komiser olarak görev almıştır. 1897 yılında Rusya’nın Mançurya 

ve Kuzey Kore’deki Konsolosu olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda Rusya’nın Uzak 

Doğu politikasında II. Nikolay’ın “gizli danışmanı” olarak bilinmektedir. Matyunin, 

“Vestnik Evropi” dergisinde Çin, Mançurya ve Amur Bölgesi’ne dair yazılar kaleme 

almıştır. 18 Mayıs 1907 tarihinde St. Petersburg’da yaşamını yitirmiştir.  615 

 

  

                                                 
615  Kazanskoye dvoryanstvo. Genealogicheskiy slovar', 1785—1917 gg. Kazan': Prilozheniye k zhurnalu 

«Gasyrlar avazy — Ekho vekov», 2001, s. 359.  
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EK-24: V. M. VONLYLYARSKY 

Vonlylyarsky, 1852 yılında Moskova’da doğmuş, önemli askeri görevlerde 

bulunmuştur. 1877-78 Rus-Osmanlı Savaşı sırasında komutan olarak görev almıştır. 

Daha sonra Kuzey Doğu Sibirya Topluluğu’nun başkanı seçilmiştir.616  

 

  

                                                 
616  Sbornik biografiy kavalergardov: 1826—1908. — SPb., 1908. — S. 287. 
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EK-25: İLLARİON İVANOVİCH VORONTSOV 

Graf İllarion İvanovich Vorontsov (1837-1916), Rusya’da 1881-1897 yılları 

arasında Adalet Bakanı olarak görev yapmıştır. 1904 yılında Rus Kızılhaç Cemiyeti’nin 

başına geçmiştir. 1905-1916 yılları arasında II. Nikolay’ın Kafkaslar temsilcisi olarak 

görev yapmıştır. III. Alexander ile özel bir arkadaşlığı vardır, ayrıca II. Alexander’in  

Kutsal Muhafızları’nın kurucusu ve üyesidir. 617 

 

  

                                                 
617  Almanakh sovremennykh russkikh gosudarstvennykh deyateley, St.Petersburg, Tip. Isidora 

Goldberga, 1897, S. 120—124. 
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EK-26: BÜYÜK DÜK ALEXANDER MİKHAİLOVİCH 

Büyük Dük Alexander Mikhailovich, 1866 yılında Tiflis’te doğmuştur. I. 

Nikolay’ın dördüncü oğludur. Rusya’da askeri görevlerde yer almış devlet adamıdır. II. 

Nikolay’ın çocukluk arkadaşıdır. 1895 yılında II. Nikolay tarafından, Rus donanmasını 

Pasifik Okyanusu’nda güçlendirmek amacıyla kendisine özel görev verilmiştir. Rus 

donanmasının güçlendirilmesi faaliyeti sırasında, Rus-Japon Savaşı’nın çıkmasında rolü 

olduğu iddia edilmektedir. 1933 yılında sürgüne gönderildiği Fransa’da yaşamını 

yitirmiştir. 618 

 

  

                                                 
618  Aleksandr Mikhaylovich, velikiy knyaz, Entsiklopedicheskiy slovar' Brokgauza i Yefrona, v 86 t. 

(82 t. i 4 dop.) SPb., 1890-1907 
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EK-27: AMİRAL E. I. ALEKSEEV 

Alekseev, 1843 yılında Kırım’ın Sivastopol bölgesinde doğmuştur. Rusya’da 

asker ve devlet adamı olarak görevlerde bulunmuştur. III. Alexander döneminde 

Bezobrozov Grubu üyesi olmuştur. 1903 yılında II. Nikolay’ın Uzak Doğu’daki özel 

temsilcisi, 1904 yılında deniz kuvvetlerinin Port-Arthur ve Mançurya bölgelerindeki baş 

kumandanı olarak görev yapmıştır. Rus-Japon Savaşı’nın çıkmasında rolü olduğu 

söylenmektedir. 1917 yılında Yalta’da yaşamını yitirmiştir.619   

 

  

                                                 
619  Connaughton, Richard. The War of the Rising Sun and Tumbling Bear. London: Routledge, 1991. 
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EK-28: AMİRAL A.M. ABAZA 

A.M. Abaza, (1853-1917) Rus devlet adamı. Uzak Doğu politikasının 

şekillenmesinde rol oynamıştır. 1903 yılında Bakanlar Kurulu’nun Uzak Doğu Özel 

Komitesi’nde görev almıştır. Bezobrazov’ın yardımcısı olarak Rus-Japon ilişkilerinde 

etkili bir diplomat olmuştur. Vitte’ye göre, Abaza’nın II. Nikolay’a Japonya konusunda 

1903 yılında yazdığı mektuplar, bu iki ülke arasındaki savaşın başlanmasına neden 

olmuştur. 620 

 

  

                                                 
620  S. V. Volkov, Generalitet Rossiyskoy İmperii: Entsiklopedicheskiy Slovar Generalov İ Admiralov 

Ot Petra I Do Nikolaya II: v 2 tomakh. — Moskva, Tsentrpoligraf, 2009. T. 1: A- K.- s. 23. 
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EK-29: PRENS F. F. YUSUPOV 

Feliks Yusupov, Yusupov ailesinin son Prensidir. 1887 yılında St. Petersburg’da 

doğmuştur. Rasputin’e karşı hazırlanan suikastın etkili ismi olarak tarihe geçmiştir. 1967 

yılında Paris’te yaşamını yitirmiştir. Yazdığı hatıralarıyla, II. Nikolay döneminde 

gerçekleşen bir çok entrikayı açığa çıkarmış, bu dönemin dış politikası konusunda 

karanlıkta kalan pek çok hususu aydınlatmıştır.621 

 

  

                                                 
621  Yelizaveta Krasnykh. Knyaz' Feliks Yusupov: «Za Vse Blagodaryu…». Biografiya, Moskova, 

Indrik, 2012, s. 552.  
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EK-30: POBEDONOSTEV KONSTANTİN PETROVİCH 

 

Konstantin Pobenostev, (1853 – 1931) devlet adamı olması asker olarak yaptığı 

başarılı görevler, 1873'te askeri akademiden mezun oldu ve üç yıl boyunca Kornet 

rütbesinde Süvari alayında görev yaptı. 1877'te, Rezoblov Nikolaev'e bir iş gezisine gitti. 

O devam etti dört yıl. Tüm bu süre boyunca, 1879'te, Shrednov Rotmistra karargahına 

terfi etti ve üç yıl sonra muhafız süvarilerinin rezervine girdi. Ancak yakında Alexander 

Mikhailovich, devlet Binicilik Genel Müdürlüğü'ne atandı. Daha sonra İmparatorluk 

avcılığının ekonomik kısmından sorumluydu, Doğu Sibirya'nın ana yönetimi altındaki 

özel emirler görevlilerinin saflarında yer aldı, Irkutsk eyaletindeki at yetiştiriciliğinin 

muhabiriydi.  1897'deki mükemmel çalışmaları için dördüncü derece Aziz Vladimir 

nişanı verildi. Ve ertesi yıl, geçerli bir devlet Danışmanı rütbesinde istifa etti. Bu 

pozisyondan istifa etse de II. Nikolay ile yakın ilişkileri devam etmekteydi.  1881 yılında 

Daha sonra «Kutsal Muhafizlar» olarak adlandırılan gizli toplum «gönüllü koruma»na 

katıldı. Bu örgütün başında Kont Ilarion Ivanovich Vorontsov-Dashkov vardı. Tabii ki, 

bu alanda Alexander Mihayloviç kendini iyi kanıtlamayı başardı. Vorontsov-Dashkov 

onu gerçek bir monarşist olarak gördü, bu yüzden ona yaklaştı. Daha 1902-03 yıllarında 

Port Artur’da askeri görevde bulundu ve bu dönemde II. Nikolaya, Japonya ile savaşın 

kaçınılmaz olduğunu ve Mancurya bölgesinin ilhak edilmesinin gerekliğini iletmeye 

çalışmaktaydı. 622  

 

 

  

                                                 
622  Novyy Entsiklopedicheskiy Slovar, Bezobrazov, Aleksandr Mikhaylovich, V 48 Tomakh, St 

Petersburg, s, 1911—1916. 
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ORKHAN GAFAROV, RUS DIŞ POLİTİKASINDA KİMLİK ARAYIŞI: 

‘‘BATI’’DAN KOPUŞUN TARİHSEL ANALİZ.  

Doktora Tezi,  

Danışman: Prof. Dr. Erel TELLAL, 282 S. 

ÖZET 

Rusya’nın dış politikasını şekillendiren etkenler konusunda günümüze kadar hem 

iç hem de dış nedenler üzerine yapılan tartışmalara bakıldığı zaman; ekonomi, kültür, 

kimlik, öteki ile olan ilişki ve ideolojik bağlamlarda farklı yorumlar ve analizler 

yapılmaktadır. Bu çalışmada; aktör merkezli inşacı uluslararası ilişkiler perspektifinden 

hareket edilmiş, siyaset ve sosyal psikoloji alanlarında kullanılan ‘‘Sosyal 

Temsiller’’  kavramının çalışmaya eklemlenmesiyle birlikte, Rusya’nın dış politikasının 

nasıl ve niçin bu şekilde ortaya çıktığı sorusu yanıtlanmaya çalışılmıştır. İnşacı 

uluslararası ilişkiler yaklaşımına aktör merkezli ve bireyselci yöntemle bir bakış 

getirilmiş, toplum katmanları ve elitler içinde sosyal temsillere dair fikirlere odaklanılmış 

ve bunların dış politika çıktılarına nasıl yansıdığına bakılmıştır.      

Sosyal temsillerin Rus dış politikasındaki etkisine odaklandığımız için; X. 

yüzyıldan XX. yüzyılın başlarına kadar Rusya’da birbirinin antagonizmi olan, ama 

zamanla kendi içlerinde de farklılaşan iki ana eksenin, yani Batıcı (Liberal, Sosyalist, 

Marksist) ve Yerelci (Muhafazakar ve Milliyetçi) çevrelerin inşa ettikleri fikir ya da 

düşünce kümeleri, tarihselci bir perspektiften ele alınmıştır. Kiev, Moskova ve Büyük 

Novgorod Knezlikleri’nin yönetim biçimleri ile sosyal temsiller olarak Batıcı ve Yerelci 

fikirlerin gelişimindeki rollerine değinilmiştir. Daha sonra III. İvan ve Moskova 

Devleti’nin ortaya çıkışına, taşıdığı birleştirici misyona bakılmıştır. III. Roma ve Mesihci 

devlet felsefesinin, bir sosyal temsil olarak dış ve iç politikaya yansımasına bakılmıştır. 

1648 yılında Westphalia uluslararası sisteminin ortaya çıkışı ve Rusya’ya yansıması 
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sonucunda eski sosyal temsillerin kullanımından imtina edilmiştir. Bu dönemde yeni 

Batıcı sosyal temsillerin niçin ve nasıl ortaya çıktıkları incelenmiştir. 

 XVIII. yüzyıldaki I. Petro döneminde devam eden Batılılaşma hareketlerine, 

Avrupa tipi imparatorluk fikrine ve bu dönemki devlet felsefesine bakılmıştır. Daha sonra 

Batılılaşma sürecinin II. Yekaterina döneminde etkinliğini yitirmesine değinilmiştir. 

1768-1774 yılları arasında yapılan Kırım Savaşı’nın, her ne kadar jeopolitik anlamda bir 

zafer olarak görülse de, Batıcılık düşüncesinde yaşanan kırılmanın başlangıcı olduğu 

saptanmıştır. Eski Rus geleneksel sosyal temsillerine dönüş ile XIX. yüzyıl Napolyon 

Savaşları’nın sürece etkileri incelenmiştir.   

 XIX. yüzyılda I. Alexander döneminde yaşanan tartışmalara, erken 

muhafazakarlık fikirlerinin ortaya çıkışına, II. Nikolay döneminde izlenen Ortodoks 

muhafazakar iç ve dış politikaya değinilmiştir. Aynı zamanda II. Alexander dönemindeki 

reformlara ve Rus Milliyetçiliği anlayışının şekillenmesine bakılmıştır. III Alexander ve 

II. Nikolay dönemlerindeki muhafazakar milliyetçi anlayışın Rus dış politikasına etkisine 

bakılmış; Rus – Japon Savaşı’na kadar olan bir dönem incelenerek, hem iç hem de dış 

politika bağlamında önemli tarihsel olgular üzerinden saptamalar yapılmıştır. Böylelikle, 

çalışma boyunca sosyal temsillerin şekillenişinin iç ve dış politikaya yansımalarına 

tarihselci bağlamda bakılmıştır.      
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POLICY:  HISTORICAL ANALYSIS OF BREAKING AWAY FROM THE 

WEST. 

Doctoral Thesis,  

Prof. Dr. Erel TELLAL, 282 P.  

ABSTRACT 

 

There are different interpretations and analyzes have been made up to the present 

day in economical, cultural, identity, relationship with the other and ideological 

contexts on both internal and external causes of the factors shaping Russia's foreign 

policy. In this study, the question of how and why the Russia's foreign policy emerged in 

a certain way is tried to be answered from the perspective of the actor-centric 

constructivist international relations with the addition of the concept of ‘‘Social 

Representations’’ used in the fields of politics and social psychology. 

An actor-centric and individualistic perspective has been brought to the 

constructivist approach to international relations, focusing on ideas of social 

representations within the layers of society and elites and how these are reflected in 

foreign policy outcomes.Since it is focused on the impact of social representations on 

Russian foreign policy here; circles of ideas or thoughts, constructed by the two main 

axes, namely the Westernist (Liberal, Socialist, Marxist) and Localist (Conservative and 

Nationalist), that were antagonistic in Russia from the X until the beginning of the XX 

century, but differentiated in time, are discussed from a historicalist perspective. 

The management styles of Kiev, Moscow and Great Novgorod Knezlikes and their 

role as social representatives in the development of Western and Localist ideas are 

mentioned. Then the emergence of the State of Moscow, III Ivan and the unifying mission 
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he carried out are examined. The reflection of III Roman and Messiah state philosophy 

as a social representation on foreign and domestic politics is examined. 

As a result of the emergence of Westphalia's international system in 1648 and its 

reflection to Russia it was refused from the use of old social representations. It is 

examined, why and how new Western social representations emerged in this period. 

Westernization movements, the idea of European-type empire during the period of Petro 

I. XVIII. century, and the state philosophy of this period were examined. Then, the lost 

of effectiveness of the Westernization process during the II. Yekaterina period was 

mentioned. Although the Crimean War between 1768-1774 was seen as a geopolitical 

victory, it was determined as the beginning of the breaking of Western thought. With the 

return to the old Russian traditional social representations, the effects of the Napoleonic 

Wars in the  XIX. century were examined. The discussions in the period of Alexander I 

in the XIX. century, the emergence of ideas of early conservatism, II. Orthodox 

conservative domestic and foreign policy followed during the period of Nikolai were 

mentioned.  At the same time, the reforms in the II Alexander period and the shaping of 

Russian nationalism were examined. The effect of conservative nationalist understanding 

on the Russian foreign policy during the Alexander III and Nikolai II period was 

examined. The period until the Russian and Japanese War was examined and the findings 

were made on important historical facts in the context of both domestic and foreign 

policy. Thus, the reflections of the formation of social representations on domestic and 

foreign policy were examined in a historicalist context throughout the study. 

 

 


