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GİRİŞ 

İnşacılık, sosyal bilimlerde ve özellikle Sosyolojide oldukça popüler bir kuramsal 

yaklaşım olmasına rağmen Uluslararası İlişkiler disiplinine 1980’lerin sonuna doğru giriş 

yapmıştır. Ancak kısa bir sürede oldukça büyük bir etki yaratmıştır. Uluslararası ilişkilere 

dair giriş kitaplarında disiplinin ana akım kuramları Realizm ve Liberalizm gibi kendisine 

mutlaka yer verilmeye başlanmıştır. İnşacılığın temel varsayımları ve kavramları 

herhangi bir devletin dış politikasına veya uluslararası politikaya ilişkin analizlerde yeni 

bir bakış açısı kazandırmıştır. Devletlerin çeşitli kimlikleri olduğu, söz konusu 

kimliklerin diğer aktörler ile etkileşim sürecinde inşa edildiği varsayımı uluslararası 

ilişkilere ilişkin bakış açımızı farklı bir boyuta taşımıştır. Devletlerin kimliklerinin 

çıkarlarını, çıkarlarının da söz konusu devletin nasıl bir dış politika yürüteceğini 

belirlelediği ifadesi yaygın bir ön kabul haline gelmiştir. Disiplinde oldukça popüler bir 

örneği kullanırsak, büyük bir nükleer silah stokuna sahip İngiltere ABD için bir düşman 

olarak algılanmazken İngiltere’ye kıyasla oldukça cüzi bir nükleer güce sahip Kuzey 

Kore ABD için büyük bir tehdit olarak algılanmaktadır. İnşacılık, bilincimizin dışındaki 

şeyleri algılarken onları aynı zamanda anlamlandırdığımızı savunan bir bilim felsefesi 

anlayışı üzerine kuruludur. İnşacılığın söz konusu bakış açısının uluslararası ilişkilere 

aktarılmasıyla, bir devletin diğer devletleri dost veya düşman kimliği kategorisine 

sokmasına bağlı olarak farklı politikalar yürüteceği anlayışı uluslararası ilişkiler 

araştırmacıları arasında yaygınlaşmıştır. 

İnşacılık, uluslararası ilişkilerdeki mevcut durumu açıklamamızı sağlamasının 

yanı sıra değişimi ve dönüşümü de açıklama potansiyeline sahip olduğu için rağbet 

görmüştür. Uluslararası ilişkilere dair bakış açımızın yanı sıra devletlerin kimliklerinin 

de belirli bir zamanda ve mekânda inşa edildiği ve söz konusu inşanın bir süreç olduğu 

ifadesi, disiplinde ana akım kuramların ele aldığı pek çok meseleyi yeni bir bakış açısıyla 
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düşünmemize olanak sağlamıştır. Bu duruma ilişkin iki örnek verilebilir. Birinci örnek, 

realist kuramın değişmez ve sabit bir gerçeklik olarak ele aldığı anarşi anlayışının aslında 

inşa edilmiş bir sosyal gerçeklik olduğuna dair argümandır. İnşacı kuramcılar, realist 

geleneğin iddia ettiği gibi herkesin herkese karşı olduğu bir savaş hali olarak nitelenen 

devletler arasındaki anarşi anlayışını iki koldan eleştirmiştir. Alexander Wendt’in başını 

çektiği kimlik temelli analizler yapan inşacılar, devletlerin birbirlerini dost veya düşman 

olarak inşa etmesine bağlı olarak uluslararası ilişkilerde farklı anarşi mantıkları olduğunu 

savunmuştur. Kural temelli analizler yapan inşacılar ise uluslararası ilişkilerde bir üst 

otorite olmamasına rağmen devletler arası ilişkileri düzenleyen diplomasi, uluslararası 

örgütler, uluslararası hukuk vd. kurumların olduğunu savunmuştur. Uluslararası 

ilişkilerin bir dünya devleti olmaması bağlamında anarşik olduğunu, fakat bu anarşinin 

devletlerin birbirinin kurdu olduğu (homo homini lupus) bir duruma yol açmadığını iddia 

etmiştir. İkinci örnek ise kimliği yeniden inşa edilen ve değişen devletlerin farklı dış 

politikalar yürütmesine ilişkindir. Bu bağlamda, iki büyük dünya savaşının yaşanmasında 

önemli bir payı olan Almanya ve Fransa arasındaki öteki algısının Avrupa Birliği 

sayesinde düşman kimliğinden dost kimliğine evrilmesi ilgili literatürde sıklıkla işlenen 

bir örnektir. Gerek kimlik temelli gerekse de kural temelli analiz yapan inşacılar ana akım 

Uluslararası İlişkiler kuramlarının anarşi ve kimlik anlayışının belli bir tarihsel dönemde 

inşa edilmiş sosyal bir gerçeklik olduğu argümanları ile disiplinde kendilerine merkezi 

bir yer edinmiştir.      

Tez çalışmasında, Uluslararası İlişkiler disiplininde ana akım kuramlardan biri 

haline gelmeyi başarmış İnşacılığın kökenine dair bir araştırma yapılması amaçlanmıştır. 

Bu çerçevede, Uluslararası İlişkilerdeki inşacı kuramın kökeninin, sosyal bilimlerde 

büyük bir etki yaratan Fenomenolojiye dayandığı savunulacaktır. Söz konusu iddia 

çalışmanın birinci tezini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, “inşa, sosyal gerçekliğin inşası, 

yönelimsellik, öznelerarasılık, fail ve yapının birbirini karşılıklı inşa etmesi” gibi 
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İnşacılığın temel kavramlarının Fenomenoloji kökenli kavramlar olduğu ortaya 

koyulmaya çalışılacaktır. Tez çalışmasında, söz konusu kavramların Fenomenolojide 

nasıl ortaya çıktıkları, hangi bağlamlarda kullanıldıkları ve işleyişleri detaylı bir şekilde 

gösterilmeye çalışılırken disiplinde oldukça popüler olan ama ne anlama geldiği tam 

olarak ifade edilemeyen inşacı pek çok kavramın da anlaşılmasına katkı sağlamak 

istenmektedir. Örnek vermek gerekirse, “devletlerin kimlikleri ve çıkarları öznelerarası 

olarak inşa edilmiş sosyal bir gerçekliktir” ifadesinde geçen öznelerarasılık 

(intersubjectivity), inşa (construction) ve sosyal gerçeklik (social reality) kavramları 

inşacı analizler yapan çalışmalarda oldukça sık bir şekilde kullanılmaktadır. Fakat söz 

konusu kavramlar kullanıldıktan sonra yukarıdaki cümlede ifade edilen şeyin nasıl 

gerçekleştiği çoğunlukla ifade edilmemektedir. Yani gerçeklik nasıl inşa edilmektedir, 

öznelerarasılık nedir, gerçekliğin önüne getirilen “sosyal” sıfatı ile ne kastedilmektedir 

gibi sorular cevaplanmadan “gerçekliğin öznelerarası olarak inşa edilmesi” ifadesi verili 

alınmaktadır. İnşacılık gerek somut gerekse de soyut şeylerin verili (given) alınmaması 

gerektiğini çünkü söz konusu varlıkların bizim inşalarımız olduğunu savunurken 

İnşacılığın temel kavramlarının verili alınıp sorgulanmadan kullanıldığı görülmektedir. 

Tez çalışmasında bu eksikliğin giderilmesi doğrultusunda İnşacılığın fenomenolojik 

kökenleri gösterilerek İnşacılık kuramına katkıda bulunulmak hedeflenmiştir. Tez 

çalışmasının başlığı da bu hedef göz önüne alınarak oluşturulmuştur: “İnşacı Uluslararası 

İlişkiler Kuramının Fenomenolojik Kökenleri: İki İnşacı Yaklaşım”.  

Fenomenoloji, içinde yaşadığımız ve sorgusuz sualsiz kabul ettiğimiz dünyanın 

aslında bilincimizde inşa edilen sosyal bir gerçeklik olduğunu savunan bir felsefi 

yaklaşımdır. Fenomenoloji Kantçı bir ontolojik ve epistemolojik bakış açısıyla evrendeki 

her bir şeyin kendine özgü bir varlığı olduğunu, fakat söz konusu kendine özgü varlıkları 

ayrı ayrı bilmemizin mümkün olmadığını savunmaktadır. Tekillik (singularity) problemi 

olarak niteleyebileceğimiz söz konusu durum Kant’a göre algılar karmaşasına yol 
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açmaktadır. Ancak, Kant’a göre her insanın sahip olduğu aklın bilinç kategorileri 

sayesinde bilincimiz söz konusu tekilliklerin yarattığı algılar karmaşını ortadan 

kaldırmaktadır. Aklımızın bilinç kategorileri sayesinde algıladığımız tekilliklerden 

oluşan evreni tümeller (universality) ve tikeller (particularity) olarak bilincimizde inşa 

etmekteyiz.  Böylece tekillikler bilincimizde tikeller ve tümeller olarak 

anlamlandırılmaktadır. Dolayısıyla, Fenomenoloji bilincimizin dışındaki şeyleri 

algılarken onları aynı zamanda çeşitli kategorilere sokarak anlamlandırdığımızı iddia 

eden Kantçı bir epistemolojiye sahiptir. Bilme sürecinde insan bilincinin pasif değil aktif 

olduğunu, her insanın bilincinde yer alan ve diğerleri ile ortak bir biçimde (öznelerarası) 

benimsediği ideal tipler/kategoriler aracılığıyla bilincimizin dışındaki dünyayı 

kavradığımızı varsaymaktadır. Bu bağlamda Fenomenoloji; doğa bilimlerinin, felsefenin 

ve sosyal bilimlerin verili kabul ettiği gerçekliğin aslında bilinçte inşa edilmiş sosyal bir 

gerçeklik olduğunu savunan ve söz konusu inşanın nasıl gerçekleştiğini ortaya koyan 

metateorik bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Fenomenolojinin söz konusu bilgi kuramı 

geç 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda pek çok sosyal bilim disiplininin yanı sıra Uluslararası 

İlişkileri de etkilemiştir.  

Tez çalışmasının başlığından da anlaşılacağı üzere çalışmanın içinde 

Fenomenoloji önemli bir unsuru teşkil etmektedir. Fenomenoloji kökenli kavramlar ve 

varsayımlar İnşacılığı belirgin bir şekilde etkilemesine rağmen Uluslararası İlişkilerde 

İnşacılık, Fenomenolojiyi birincil kaynaklardan çok ikincil kaynaklardan öğrenmişe 

benziyor. İnşacılığın fenomenolojik kökenlerinin gözden kaçmasında veya 

Fenomenolojiye hak ettiği önemin atfedilmemesinde söz konusu durumun yattığı 

söylenebilir. Tez çalışmasının alt başlığı olan “iki inşacı yaklaşım” ifadesi bu duruma 

gönderme yapmaktadır. Fenomenolojinin temellerini Immanuel Kant atmış, Edmund 

Husserl yeni kavramlar ekleyerek Fenomenolojiyi yeniden formüle etmiş ve Alfred 

Schütz de Fenomenolojiye sosyolojik bir boyut kazandırmıştır. Kant, Husserl ve Schütz, 
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Fenomenolojiyi diğer bilim felsefesi ekollerinden ve kuramlarından ayırt etmemizi 

sağlayan kriterleri sağlayan kuramcılardır. Fenomenolojiye ilişkin birincil kaynaklardan 

kastedilen söz konusu üç büyük dehanın çalışmalarıdır. Ancak, Fenomenolojinin adını 

olmasa da kavramlarını ve bakış açısını sosyal bilimlerde yaygınlaştıran isimler John 

Austin, John Searle, Peter Berger ve Thomas Luckmann olmuştur. Searle ve Austin 

Fenomenolojiyi Linguistike (dilbilim) uygularken Peter Berger ve Thomas Luckmann da 

çok ses getiren The Social Construction of Reality (Gerçekliğin Sosyal İnşası) adlı 

çalışmayla Sosyolojide popüler hale getirmiştir. Tez çalışmasında Fenomenoloji kökenli 

bu iki yaklaşım yeni bir adlandırmayla ele alınmış ve Fenomenolojiden ne kadar 

etkilendikleri ortaya koyulmaya çalışmıştır: 1) Kuralların fenomenolojisi, 2) kimliklerin 

fenomenolojisi. Bu iki fenomenolojik yaklaşım sosyal bilimlerde büyük bir etki 

yaratmıştır. Fenomenolojiye dair ikincil kaynaklardan kasıt da bu iki yaklaşım ve 

bunlardan etkilenen çalışmalardır. Yukarıda ifade edildiği üzere tez çalışmasının alt 

başlığı “iki inşacı yaklaşım” olarak belirlenmiştir. Bu alt başlıktaki “iki inşacı yaklaşım” 

kuralların fenomenolojisini ve kimliklerin fenomenolojisini alıp uluslararası ilişkilere 

aktaran iki ana gruba gönderme yapmaktadır. Uluslararası İlişkilerde İnşacılığın içinde 

iki ana grubun olduğu görülmektedir. Birinci grubun başını çeken iki isim Nicholas Onuf 

ve Friedrich Kratochwil’dir. Bu grup kural temelli inşacı analizler yapmaktadır. İkinci 

grup ise Alexander Wendt’in öne çıktığı ve kimlik temelli inşacı analizler yapan 

araştırmacılardan oluşmaktadır. Uluslararası İlişkiler disiplininde İnşacılığın 

fenomenolojik kökenini gözden kaçırmamıza yol açan durum ile iki farklı inşacı grubun 

ortaya çıkması arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Bu bağlantı doktora tez çalışmasının 

tezlerini anlamak için gerekli olduğundan önce Fenomenolojiye ilişkin ikincil kaynaklar 

ile İnşacılık arasındaki ilişkiyi net bir şekilde ifade etmek gerekmektedir.  

Kuralların fenomenolojisi ile başlarsak, Austin ve onun öğrencisi Searle 

Fenomenolojinin kavram seti ve fenomenolojik yöntemleri toplumsal ilişkileri 
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düzenleyen kurallar ve kurumlar ile ilişkilendirmiştir. Sürekli ve düzenli etkileşim içinde 

bulunan insanların arasında zaman içinde çeşitli davranış kalıpları kendiliğinden ortaya 

çıkmaktadır. Pratikler olarak da adlandırılan söz konusu davranış kalıpları insanlar 

tarafından tekrar edildikçe söz konusu pratiklere uyulması yönünde içsel bir zorunluluk 

inancı oluştuğunda pratikler kurallar haline gelmektedir. Burada kural kavramı resmi 

kanunların yanı sıra yazıl olmayan örf ve adetleri de kapsamaktadır. Ludwig 

Wittgenstein’ın benzetmesiyle, belli bir konuya veya alana ilişkin kurallar bir aile 

benzerliğine sahiptir ve bir kural ailesi oluşturmaktadır. Söz konusu kural ailesine de 

kurum adı verilmektedir. Bu bağlamda aile, din, eğitim, piyasa, adalet gibi çeşitli ilgili 

kurallardan oluşan kurumlar toplumsal etkileşimi düzenlemektedir. Aynı biçimde 

uluslararası ilişkilerde de uluslararası hukuk, diplomasi, egemenlik, uluslararası örgütler 

gibi kurumlar da devletler arasındaki ilişlileri düzenlemekte ve inşa etmektedir. Doğadaki 

doğa yasalarına benzer bir şekilde kuralların ve kurumların da toplumsal yaşamı 

düzenlediği ve inşa ettiği varsayımı Austin’in ve Searle’ün kuramında varsayılmıştır. 

Austin ve Searle, kuralların ve kurumların da doğa yasaları gibi bir nedenselliğe sahip 

olduğunu benimsemiş ancak bu nedenselliğin insan bilincinde inşa edilmiş sosyal bir 

gerçeklik olduğunu savunmuştur. Austin ve Searle’ün yaklaşımı, toplumsal ilişkilerde 

nedenselliği kuralların ve kurumların sağladığını savunan bir varsayıma dayalıdır. Bu 

argümanlarını ise Fenomenoloji ile temellendirmeye çalışmışlardır. Austin kendi 

kuramını bu gerekçe ile “linguistik fenomenoloji” olarak nitelemiştir. Ancak, kurallar ve 

kurumlar ile Fenomenolojiyi birleştiren bir yaklaşım ortaya koydukları için Austin’in ve 

Searle’ün yaklaşımları tez çalışmasında linguistik fenomenoloji yerine “kuralların 

fenomenolojisi” olarak adlandırılmıştır.  

Austin ve Searle Fenomenolojiden faydalanırken öznelerarasılık ve sosyal 

gerçekliğin inşası ile dil arasındaki ilişkiyi açıklayarak Fenomenolojiye önemli bir 

katkıda bulunmuştur. Austin’in meşhur mottosu bir şey söylemek bir şey yapmaktır 
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(saying something is doing something) ifadesinden faydalanarak öznelerarasılık ve sosyal 

gerçeklik kavramlarını nasıl geliştirdikleri gösterilebilir. Austin, Fenomenolojinin real 

nesne (uzamda ve zamanda yer kaplayan somut varlıklar) ve ideal nesne (sadece 

bilincimizde var olan soyut varlıklar) ayrımından faydalanarak ideal nesneleri kurumlar 

ile temellendirmeye çalışmıştır. Gerçekliğin sadece, dağ ve orman gibi somut varlıklar 

veya koşmak ve yemek yemek gibi fiziksel eylemlerden ibaret olmadığını dile getirmiştir. 

Söz vermek, evlilik seramonisinde “evet kabul ediyorum” demek, birine veya bir şeye 

isim vermek gibi fiziksel olmayan şeylerin de bir gerçeklik yarattığını savunmuştur. Söz 

vermenin ve isim vermenin, balık tutmak gibi fiziksel bir eylem olmadığını, ancak 

bilincimizde gerçekleşen soyut eylemler (act: edim) olduğunu belirtmiştir.  Austin; 

özgürlük, insan hakları, piyasa, devlet ve ulus gibi uzamda ve zamanda yer kaplamayan 

soyut kavramların da soyut eylemler gibi bilincimizde yer alan gerçeklikler olduğunu 

savunan bir yaklaşım geliştirmiştir. Ancak her söylenen ifadenin bir gerçeklik 

yaratamayacağını da yine kurallara ve kurumlara gönderme yaparak vurgulamıştır. 

Söylenen şeyin bir anlam ifadesi etmesi için ilgili toplumdaki kurallar ve kurumlar ile 

desteklenmesi gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse bir kişi Türkiye Cumhuriyeti 

Tahran büyükelçisi olduğunu ifade etse, bu ifadenin bir sosyal gerçeklik yaratması için 

bu kişinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından kendisine Tahran büyükelçisi 

olduğuna dair diplomatik güven mektubu verilmesi ve bu mektubu İran 

Cumhurbaşkanına sunması gereklidir. Yani, bu kişinin Tahran büyükelçisi olması için 

bazı kuralların ve kurumların varlığının yanı sıra bu kişinin söz konusu ifadesinin de ilgili 

kurallara ve kurumlara uygun olması gerekmektedir. Tek başına bir şey söylemek 

yetersizdir ve bu gibi durumlarda sosyal bir gerçeklikten değil de öznel bir gerçeklikten 

bahsedilmiş olur. Bu kişi, kendi dünyasında kendisini Türkiye Cumhuriyeti’nin Tahran 

büyükelçisi olarak görebilir ve bunu çeşitli yerlerde dile getirebilir. Ancak, bu kişinin 

iddialarının toplumsal bir karşılığı yoktur. Bu gerekçe ile Austin ve Searle, sosyal 
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gerçekliği kurumlarla ilişkilendirdikleri için buna kurumsal gerçeklik adını vermişlerdir. 

Bu çalışmada kuralların fenomenolojisi olarak nitelenen Austin ve Searle’ün 

fenomenolojik yaklaşımını uluslararası ilişkilere Nicholas Onuf’un ve Friedrich 

Kratochwil’in inşacılık adıyla aktardığı iddia edilmiştir. Onuf’un ve Kratochwil’in yanı 

sıra bu ikiliye benzer biçimde kural temelli analiz yapan grubun inşacı yaklaşımını 

nitelemek için “uluslararası İlişkiler kuramında kuralların fenomenolojisi” adı tercih 

edilmiştir. Fenomenoloji kökenli diğer inşacı yaklaşıma geçmeden önce uluslararası 

ilişkiler kuramında kuralların fenomenolojisinin disipline nasıl bir katkıda bulunduklarını 

kısaca ifade etmek İnşacılığın Fenomenoloji kökenli olduğu argümanını biraz daha 

netleştirebilir.  

Uluslararası ilişkiler disiplini kendini Siyaset Bilimi başta olmak üzere diğer 

disiplinlerden farklılaştıran unsur olarak devletler arasındaki anarşiyi ön plana 

çıkarmıştır. Anarşi fenomenine ilişkin çalışmalar ve tartışmalar Uluslararası İlişkiler 

disiplinine kendine has rengini vermiştir diyebiliriz. Max Weber’in tabiriyle ülke içinde 

meşru şiddet tekelini ele geçiren devletin, ülke içinde düzeni sağladığı ve sürdürdüğü 

kabul edilmiştir. Uluslararası ilişkilerde ise devletlerin üstünde nihai bir otorite olmadığı 

için uluslararası ilişkilerin anarşik olduğu yani devletler arasında bir düzenin olmadığı 

varsayılmıştır. Söz konusu anarşi anlayışı disiplinin ana akım kuramları olan Realizm ve 

Liberalizm tarafından benimsenmiştir. Ana akım uluslararası ilişkiler kuramları, söz 

konusu anarşinin Yeni Çağ’da ortaya çıkan bir olgu olmadığını Antik Yunan’dan 

günümüze anarşik bir dünyada yaşadığımızı varsayan uluslararası ilişkiler analizleri 

yapmıştır. İnşacılığın disipline getirdiği yeniliklerin başında disipline hâkim olan bu 

anarşi anlayışının tarih ötesi bir gerçeklik olmadığını ortaya koymaları olmuştur. Onuf ve 

Kratochwil, anarşi anlayışımızın realist kuramcılar tarafından inşa edilmiş sosyal bir 

gerçeklik olduğunu Fenomenolojinin bilim felsefesi anlayışından, kavramlarından ve 

yöntemlerinden faydalanarak göstermiştir. Onuf ve Kratochwil, siyasal düzeni meşru 
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şiddet tekeline sahip bir egemenin varlığıyla ilişkilendiren yaklaşımın uluslararası 

ilişkilere geç 18. yüzyıla ve 19. yüzyıla hâkim olan pozitivist hukuk kuramından 

aktarıldığını savunmuştur. Söz konusu hukukçular, devletler arasındaki ilişkileri 

düzenleyecek kurallar ve kurumlar yapılsa bile olası kural ihlallerini cezalandıracak ve 

düzeni sağlayacak bir egemenin olmadığı gerekçesiyle uluslararası hukukun varlığını 

sorgulamıştır. Söz konusu düzen anlayışı I. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan 

Uluslararası İlişkiler disiplininin hâkim bakış açısı haline gelmiştir. Bu anarşi ve düzen 

anlayışı o kadar içselleştirilmiştir ki etrafımızdaki orman ve deniz gibi doğal bir gerçeklik 

olarak algılanmaya başlanmıştır. Onuf ve Kratochwil, söz konusu anarşi anlayışımızın 

Yeni Çağ’da inşa edilmiş sosyal bir gerçeklik olduğunu; bırakın Antik Yunan’ı, Orta Çağ 

Avrupasının feodal düzeninde bile olmadığını belirtmiştir. İkilinin argümanlarının 

temelinde; feodal düzenin kurallarının ve kurumlarının değişmesi ve dönüşmesi 

sonucunda egemen devletin ve Westfalyan sistemin ortaya çıkması yatmaktadır.  

Feodal düzen, görünüşte hiyerarşik bir düzene dayalıdır. Hiyerarşinin tepesinde 

Kutsal Roma İmparatorluğu ve Katolik Kilisesi vardır. Ancak söz konusu hiyerarşinin 

altında senyörler ve vasallar arasında yetki paylaşımının olduğu oldukça karmaşık bir 

düzen vardır. Bir ülkedeki yasama, yürütme ve yargı erkleri tek bir merkezde 

toplanmamış, senyörlere ve onların vasallarına dağıtılmıştır. Her bir senyörün, fief adı 

verilen kendine ait toprağı olmuştur. Senyörler de söz konusu fiefleri kendilerine sadakat 

yemini etmiş vasallarına yasama, yürütme ve yargı erkleriyle birlikte fief verilen bölgede 

düzeni sağlamaları ve ihtiyaç duyulduğunda senyörüne askeri ve iktisadi destekte 

bulunması karşılığında vermiştir. Belli bir bölgeyi fief olarak alan vasal da belli koşullar 

sağlandığında kendi vasalını yaratıp senyör olabilmiştir. Orta Çağa hâkim olan bu düzen, 

Yeni Çağ’da egemenliğe sahip mutlak krallıkların ortaya çıkması ile son bulmuştur. 

Senyör ve vasallara dayalı âdem-i merkezi iktidar yapısı yerini gücün tek bir merkezde 

toplandığı egemen (sovereign) devletlere bırakmıştır. Ancak, kendilerinin üstünde bir üst 
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otorite tanımayan egemen devletler arasındaki ilişkilerin nasıl yürütüleceği meselesi 

ortaya çıkmıştır. Onuf ve Kratochwil, bu meselenin Roma İmparatorluğu’nun özel 

hukukundan yapılan analojiler ile çözüldüğünü belirtmiştir. Roma özel hukukunda 

mülkiyet (dominium) sahibi erkekler, kendi mülkiyetleri ile ilişkili çeşitli haklara ve 

yükümlülüklere sahipti. Bu hukuki düzenleme Yeni Çağ’da, ülke (territory) sahibi 

egemen devletlere aktarılmış ve ülke sahibi devletlerin aralarında karşılıklı hak ve 

yükümlülüklerin olduğu çıkarımında bulunulmuştur. Böylece devletlerin egemen eşitliği, 

birbirlerinin iç işlerine karışmama ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı gösterme gibi 

uluslararası hukuk ilkeleri devletler arası ilişkilere adapte edilmiştir.  

Onuf ve Kratochwil, yeni siyasi düzenin meşruiyetinin sözleşme kuramları ile 

meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirtmiştir. Ancak, devletler arasındaki hak ve 

yükümlülüklerin sözleşmeler ile sağlansa bile, yapılan sözleşmelerin bağlayıcılığının 

kökeni ve hatta bir sözleşmenin ne olduğuna dair bir uylaşımın sözleşme kuramları ile 

açıklanamayacağını savunmuştur. İnsanların sosyal varlıklar olduğunu, sürekli ve düzenli 

etkileşim içinde bulunan aktörler arasında belli davranış kalıplarının zaman içinde 

meydana geldiğini belirtmiştir. Onuf ve Kratochwil, söz konusu davranış kalıplarına 

pratikler, kurallar ve kurumlar adını vermiş ve bunların insan bilincinde inşa edilmiş 

sosyal gerçeklikler (Austin ve Searle’in tabiriyle “kurumsal” gerçeklikler) olduğunu 

Fenomenolojiden faydalanarak ortaya koymuştur. Fenomenolojik bir bakış açısıyla insan 

bilincinin dışında ve ondan bağımsız bir gerçeklik yoktur. Bilincimizin dışındaki şeyleri 

algılarken onları çeşitli formlara sokup kategoriler altında bir araya getirerek idrak 

edebiliriz. Onuf ve Kratochwil, sürekli ve düzenli etkileşen insanların arasında zaman 

içinde ortaya çıkan kuralların ve kurumların insan bilincinin inşa edici işlevinin bir ürünü 

olduğunu iddia etmiştir. Her bir aktörün bilincinde dünya ve toplumsal ilişkiler ayrı ayrı 

inşa edilmektedir. Ancak bu inşa her bir öznede ortak olan şemalar aracılığıyla inşa 

edildiği için söz konusu gerçeklikler öznel değil öznelerarası olarak inşa edilmektedir. 
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Onuf ve Kratochwil bu fenomenolojik varsayımla, devletler üstünde bir dünya 

Leviathan’ı olmasa da devletlerin karar alıcıları arasında tarihsel süreçte inşa edilen 

pratiklerin, kuralların ve kurumların varlığının devletler arası ilişkileri kuralsızlık veya 

kaos anlamında anarşik olmaktan uzaklaştırdığını iddia etmiştir. Onuf ve Kratochwil, 

uluslararası hukuk, uluslararası örgütler, diplomasi, egemenlik ve güç degesi gibi 

kurumların uluslararası ilişkileri inşa ettiğini, oyunun kurallarının ne olduğu ve olması 

gerektiğine dair aktörlerin bilinçlerini belirlediğini ortaya koymuştur. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, bu çalışmada Fenomenoloji kökenli iki yaklaşımın 

olduğu iddia edilmiştir. Kuralların fenomenolojisi ve kimliklerin fenomenolojisi. Bu iki 

fenomenolojik yaklaşımdan ikincisini uluslararası ilişkilere aktaran kişi Alexander 

Wendt olmuştur. Daha önce ifade edildiği üzere, Fenomenoloji ile kimlikleri bir araya 

getirip toplumsal ilişkileri analiz eden Peter Berger ve Thomas Luckmann’ın The Social 

Construction of Reality adlı çalışmalarında ortaya koyulan fenomenolojik yaklaşımı 

Alexander Wendt devletlere uygulamıştır. Wendt’in söz konusu adaptasyonu disiplinde 

büyük ses getirmiştir. İnşacılığı disipline tanıtan o olmasa da disiplinde İnşacılığı popüler 

bir kuram haline getiren kişi Wendt olmuştur. Wendt’in kuramı ve Wendt gibi kimlik 

temelli inşacı analizler yapan çalışmaları nitelemek için bu çalışmada “uluslararası 

ilişkiler kuramında kimliklerin fenomenolojisi” adı tercih edilmiştir. Wendt, kimliklerin 

fenomenolojisinden faydalanarak kendi tabiriyle “sistemik” bir uluslararası ilişkiler 

kuramı inşa ettiğini iddia etmiştir. O meşhur, “anarşinin üç mantığı” (Hobbesyen anarşi, 

Lockeçu anarşi ve Kantçı anarşi) tezini de söz konusu sistemik kuramı ile açıklamıştır. 

Wendt’in söz konusu iddiaları bu tez çalışmasının ikinci ve üçüncü tezlerini 

oluşturmaktadır. Tez çalışmasında Wendt’in kuramının sistemik bir kuram değil fail 

temelli bir kuram olduğu iddiası çalışmanın ikinci tezini oluşturmaktadır. Bu argümanın 

temelinde ise Wendt’in kuramının Fenomenoloji kökenli olduğu, Fenomenlojinin ise fail 

temelli bir kuram olduğu iddiası yatmaktadır. Wendt, Fenomenolojideki insan faillere 
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ilişkin ideal tip yöntemini alıp “devletler de insandır” (states are people too) diyerek 

uluslararası ilişkilere adapte etmiştir. Wendt’in kuramının sistemik değil de fail temelli 

olduğu argümanını ispatlamak için Fenomenolojideki ideal tiplerden kısaca bahsetmek 

gerekmektedir.   

Her insan belli bir toplumun içerisine doğar. İçine doğduğu toplumda ilişkilerini 

mümkün kılan ve düzenleyen roller, pratikler, kurallar ve kurumlar söz konusu kişi 

doğmadan çok önce inşa edilmiştir. Söz konusu kişi öldükten sonra da içine doğduğu 

toplum varlığını büyük ihtimalle devam ettirecektir. Kuralların fenomenolojisi yaklaşımı 

toplumsal ilişkileri incelerken ilgili toplumdaki kurallara ve kurumlara odaklanırken 

kimliklerin fenomenolojisi söz konusu kuralların ve kurumların yarattığı polis, öğretmen, 

ebeveyn, diplomat, devlet başkanı gibi toplumsal rollere odaklanmaktadır. Alfred Schütz, 

Fenomenoloji ile Sosyolojiye birleştirerek söz konusu toplumsal rolleri çözümleyen bir 

yaklaşım ortaya koymuştur. Söz konusu toplumsal rolleri, Fenomenolojinin eidetik (öze) 

indirgeme yöntemi ve Max Weber’in ideal tipler kavramı ile harmanlayarak açıklamaya 

çalışmıştır. Kimliklerin fenomenolojisi yaklaşımı Schütz’ün yeniden anlamlandırdığı 

ideal tipler üzerine kurulu olduğundan ve Wendt de kimliklerin fenomenolojisini 

uluslararası ilişkilere adapte ettiğinden Schütz’ün ideal tiplerini kısaca ele almak faydalı 

olabilir.  

Bir kişi içinde yaşadığı toplumda diğer insanlarla birlikte bir bütünü oluşturur. 

Söz konusu toplumda bu kişinin doğumundan önce o toplumda yaşayanlar bu kişinin 

seleflerini oluşturmaktadır. Söz konusu toplumda bu kişi ile aynı dönemde yaşayanlar bu 

kişinin çağdaşlarını, bu kişinin ölümünden sonra yaşayacaklar da bu kişinin haleflerini 

oluşturmaktadır. Ancak bu kişinin, çağdaşlarının hepsini tek tek bilmesi mümkün 

değildir. Bu kişi; ailesini, yakın akrabalarını, arkadaş ve iş çevresini oluşturan insanları 

isimleriyle birlikte tanıyabilir. Onların karakterlerini ve ne iş yaptıklarını bildiği için 

sosyal etkileşimini bunlara ilişkin bilgi stoku sayesinde sürdürebilir. Ancak, bu kişi 
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birebir tanımadığı insanlar ile de günlük yaşamda karşılaşmaktadır. Bir kişi, hiç 

tanımadığı insanlar ile ilişkilerini nasıl sürdürmektedir? Schütz, Fenomenoloji ile yeniden 

yorumladığı ideal tipler kavramı ile bu soruya bir cevap vermiştir. Çalışmanın başında da 

vurgulandığı üzere Fenomenoloji, Kant’ın bilinç felsefesi (felsefi idealizm) üzerine 

kurulmuştur. Kant’ın Yeni Çağ’da yeniden yorumladığı felsefi idealizmin odak noktası 

ise insan bilincinin şeyleri algılarken onları aynı zamanda çeşitli kategorilere soktuğu ve 

böylece tekil unsurların yarattığı sorunu bu tekillikleri çeşitli kategoriler altında 

birleştirerek ortadan kaldırmasıdır. Söz konusu kategoriler ise bilincimizin dışında 

değildir ve bizim inşa ettiğimiz ideal nesnelerdir. Kant’a göre, insan bilincinin inşa edici 

melekesi olmasaydı bilincimizin dışındaki dünya tekillikler olarak algılanırdı ve bu 

durum da algılar karmaşasına (rhapsody) yol açardı. Edmund Husserl, Kant’ın söz 

konusu tespitinden faydalanarak şeyleri nasıl kategorileştirdiğimize ilişkin bir yöntem 

geliştirmiştir: Eidetik indirgeme. Schütz, Husserl’in söz konusu yönteminden 

faydalanarak toplumsal rolleri açıklamış ve yukarıda sorulan “Bir kişi, hiç tanımadığı 

insanlar ile ilişkilerini nasıl sürdürmektedir?” sorusunu cevaplamıştır.  

Schütz, yakın çevremizdeki insanlardan çağdaşlarımıza doğru diğer insanlar ile 

etkileşimimizde anonimliğin arttığını, yani bir eylemi kimin gerçekleştirdiğinin öneminin 

azaldığını ifade etmiştir. Fakat, kimin hangi toplumsal rolü oynadığını ideal tipler 

sayesinde bildiğimiz için söz konusu anonimlik toplumsal ilişkilerde bir sorun 

yaratmamaktadır. Örneğin, bir yere posta yollayacağımızda posta ofisine gideriz. 

Paketimizi teslim alan posta memuru bu örnekte ideal tiptir. Posta memuru için de posta 

sahibi bir müşteri olarak ideal tiptir. İki taraf da bu etkileşimde birbirlerini kişisel olarak 

tanımasa da ne yapacağını bilmektedir. Müşteri, postasının belirttiği adrese gideceğinden 

emindir. Schütz, posta memuru gibi bir toplumda herkesin çeşitli ideal tipler altına 

sokularak kategorileştirildiğini ifade etmiştir. Doktor, öğretmen, esnaf, ebeveyn, din 

adamı, bürokrat, komşu, dost, düşman gibi ideal tipler tanımadığımız insanlar ile olan 
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etkileşimimizi inşa eden ve düzenleyen kategorilerdir. Toplumsal ilişkilerdeki tekillik 

problemi yani herkesi ayrı ayrı tanımanın imkansızlığı da ideal tipler aracılığıyla ortadan 

kaldırılmaktadır. Burada altı çizilmesi gereken en önemli şey ise, kategoriler olan söz 

konusu ideal tiplerin her bir öznenin bilincinde yer alan şemalar/kategoriler olmasıdır. 

Her bir özne, hiç tanımadığı birini bilincindeki ideal tiplerden birine uygun bir kategoriye 

sokarak söz konusu kişiyi algılarken anlamlandırmaktadır. Bu inşa süreci her öznede ayrı 

ayrı gerçekleşmekte, ancak her özne aynı şemalar/kategoriler ile bilincinin dışındaki 

şeyleri anlamlandırdığından söz konusu gerçekliğin inşası öznel değil öznelerarası yani 

sosyal bir gerçeklik olmaktadır. Fenomenolojinin insan bilincinden bağımsız olarak 

şeylerin bilinemeyeceğine dair epistemolojik tutumunun arka planında bu bakış açısı 

yatmaktadır. Buraya kadar kısaca özetlenen Fenomenolojinin ideal tip yönteminin ve bu 

yöntemle elde edilen ideal tiplerin uluslararası ilişkilere aktarılmasını anlamak açısından 

hayati bir öneme sahip olduğu vurgulanmalıdır.  

Çalışmanın başında da belirtildiği üzere Fenomenoloji kökenli iki ana yaklaşım 

vardır. Kimliklerin fenomenolojisi yaklaşımı, Kant’ın temellerini attığı, Husserl’in 

geliştirdiği ve Schütz’ün de Sosyolojiyle birleştirdiği Fenomenolojiye küçük bir katkı 

yaparak sosyal teoride Fenomenolojiyi yaygınlaştırmıştır. Peter Berger ve Thomas 

Luckmann, Schütz’ün ideal tipler adını verdiği toplumsal rollere “kimlik” adını vermiştir. 

Berger ve Luckmann, bir toplumda herkesin bir rolü olduğunu, ilgili rollerin söz konusu 

kişilere çeşitli kimlikler verdiğini belirtmiştir. Böylece, öğretmen kimliği, doktor kimliği, 

ebeveyn veya evlat kimliği, dost kimliği, düşman kimliği gibi kimlik tipleri olduğunu 

savunmuştur. Berger ve Luckman, bir kişinin söz konusu kimliklere uygun olarak 

diğerleri ile etkileşimde ne yapması gerektiğini bildiğini, ayrıca söz konusu kimliklerin 

ilgili kişinin çıkarlarının ne olduğunu o kimliği benimseyen kişiye söylediğini 

savunmuştur. Bu bağlamda, Berger’in ve Luckmann’ın Fenomenolojiye ciddi bir katkı 

yapmadığı söylenebilir. Çünkü, Schütz’ün ideal tip adını verdiği fenomene kimlik diyerek 
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ve Fenomenolojinin kavram setini kullanarak büyük ölçüde benzer toplumsal analizler 

yapmışlardır. Fakat bu tutumları, yaklaşımlarındaki fenomenolojik etkinin azalmasına 

yol açmıştır. Benzer bir etki, Berger ve Luckmann’ın fenomenolojik yaklaşımını 

uluslararası ilişkilere uygulayan Wendt’in inşacı kuramı ile de yaşanmıştır. Böylece, 

İnşacılığın Fenomenolojik kökenleri inşacı uluslararası ilişkiler kuramında kolay kolay 

fark edilemez bir hale gelmiştir.  

Wendt’in, kimliklerin fenomenolojisini uluslararası ilişkilere nasıl adapte ettiğini 

kavrayabilmek için onun yaptığı gibi bir analojiyi verili almak gerekmektedir. Wendt, 

toplumu uluslararası ilişkiler ile; uluslararası ilişkilerdeki devletleri de bir toplumdaki 

insanlar ile eş anlamlı olarak ele almıştır. Yani toplum = uluslararası ilişkiler, devlet = 

insan denklemlerinin sorgusuz sualsiz verili kabul edilmesi gerekmektedir. Kimliklerin 

fenomenolojisinin uluslararası ilişkilere uygulanabilmesi için yukarı bahsedilen 

eşitliklikler hayati bir öneme sahiptir. Ancak, devletler de insandır argümanı Wendt’in 

kuramının temel dayanağını oluşturmakla birlikte Aşil topuğunu da oluşturmaktadır. 

Devletin insanlaştırılması, Yeni Çağ’da Avrupa’da inşa edilmiş sosyal bir gerçeklik 

olmasına rağmen Wendt, Antik Yunan’dan günümüze devletlerin hepsini insan olarak ele 

almış ve o meşhur üç anarşi kültürü tezini ortaya atmıştır. Tez çalışmasının üçüncü tezi 

bu konu hakkındadır. Wendt, devletlerin kimliklerini verili aldıkları gerekçesiyle 

özellikle realist kuramcıları eleştirmiştir. Fakat Wendt’in kendisi de devletin ontolojik 

statüsünü (devletin insanlaştırılmasını) verili alan bir kuram ortaya koymuştur. Bu tezi 

temellendirmek adına Wendt’in üç anarşi kültürünü kimliklerin fenomenolojisi 

yaklaşımıyla nasıl inşa ettiğini kısaca anlatmak açıklayıcı olabilir.  

Wendt, modern öncesi devletler ile modern devletler arasında bir ayrım yapmadan 

kuramını oluşturmuştur. Wendt, modern devletin karakteristik özellikleri olan egemenlik, 

ülkesellik ve meşru şiddet tekeli gibi unsurların modern öncesi devletlerde de var 

olduğunu iddia etmiştir. Wendt’in bu iddiası, onun “devletler de insandır” argümanı ile 
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bağlantılıdır. Çünkü böylece Antik Yunan’dan günümüze her devleti kimliklerin 

fenomenolojisi ile açıklama imkanını elde etmiştir. Wendt, Antik Yunan’dan günümüze 

devletlerin bir toplum oluşturduğunu savunmuştur. Bu toplumda devletler birbirleri ile 

olan ilişkilerini öznelerarası olarak inşa edilen kategoriler (Fenomenolojide ideal tipler, 

Berger ve Luckmann’a göre kimlikler) aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede, 

Antik Yunan’dan Westfalyan sisteme kadar devletler birbirlerini “düşman” kimliğiyle 

inşa etmiştir. Devletler arası ilişkiler Hobbes’un doğa haline benzer bir biçimde güçlü 

olanın hayatta kalabildiği bir mantıkla yürütülmüştür. Wendt, Hobbes’un doğa halinde 

insanların biribiriyle durumuna ithafen buna Hobbesçu anarşi adını vermiştir. Ancak 

kimlikler sabit değildir ve öznelerararası olarak yeniden inşa edilebilir. Wendt, 

Westfalyan sistemde devletlerin birbirlerini yeni bir kimlik kategorisi altında inşa ettiğini 

ifade etmiştir: Rakip kimliği. Westfalyan sistemde devletler birbirlerini rakip kimliği 

altında inşa ettiklerinden aralarındaki ilişki bir piyasadaki rakip firmalar gibi rekabetçidir 

ama Hobbesyen bir anarşi durumundaki gibi birbirlerini yok etmeye dayalı değildir. 

Wendt, bu gerekçeyle de Westfalayan sistemin Lockeçu bir anarşi mantığına sahip 

olduğunu iddia etmiştir. Wendt, Kantçı anarşi kültürü dediği bir anarşi mantığının daha 

olduğunu da savunmuştur. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Kuzey Atlantik bölgesi devletleri 

arasında yeni bir kimliğin inşa edildiğini; kuzey Atlantik bölgesi devletlerinin birbirlerini 

dost olarak anlamlandırdığını, birbirlerinin güvenlik meselelerini kolektif bir şekilde 

çözmeye çalıştıklarını söylemiştir. Söz konusu coğrafyadaki bir devletin güvenliği 

hepsinin güvenliği anlamına geldiği için Kuzey Atlantik devletleri arasında kolektif bir 

kimliğin inşa edildiğini iddia etmiştir. Yukarıda kısaca ele alınan Wendt’in üç anarşi 

kültürü, kimliklerin fenomenolojisinin toplum içindeki insanlara ilişkin kimlik tiplerini 

(bu kimliklerin Schütz’un ideal tipleri olduğunu tekrar vurgulayalım) alıp devletler de 

insandır diyerek uluslararası ilişkilere uygulamıştır. Bu adaptasyon sadece anarşi 

fenomenini değil devletlerin dış politikalarını açıklamak için de kullanılmaktadır. 
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Yukarıda, Schütz’un ideal tipler analizi ele alınırken ifade edildiği üzere, toplumsal 

etkileşimde çeşitli ideal tipler insanların ne yapması gerektiğini söylemekte ve dolayısıyla 

çıkarlarının ne olduğunu da belirlemektedir. Bu varsayımı benimseyen Wendt, 

uluslararası politikada devletlerin kimlikleri olduğunu, kimliklerin çıkarları çıkarların da 

ilgili devletin dış politikasını belirlediği argümanını ortaya atmıştır.  

Wendt’in kuramı İnşacılığı Uluslararası İlişkiler disiplininde oldukça popüler hale 

getirmiştir. Ancak, Wendt’in söz konusu adaptasyonu yukarıda belirtilen bir Aşil 

topuğuna sahiptir. Wendt’in Fenomenolojiyi uluslararası ilişkilere adaptasyonu, Yeni 

Çağ’da inşa edilen devletin insanlaştırılmasını ve insanlaştırılan devlete bir kimlik 

atfedilmesini (ulus-devlet) göz ardı etmesine yol açmıştır. Fenomenoloji, ideal tipleri 

toplumsal ilişkilere uygularken insanın ontolojik statüsünü sorgulamamıştır. Etten ve 

kemikten oluşan insanın ontolojik yapısı bir bütünlük oluşturduğundan toplumsal 

ilişkilerde böyle bir şeyi açıklamaya gerek de yoktur. Fakat, devletler gibi kolektif 

varlıkların ontolojik statüsü ile insanın ontolojik statüsünü aynı fenomenlermiş gibi verili 

almak pek çok unsuru göz ardı etmemize yol açmaktadır. Herhangi bir devletin içinde 

çıkarları çatışan çeşitli etnik, dilsel, dinsel vb. gruplar yer almaktadır. Yani, devletin 

ontolojik yapısı insan gibi yekpare değil heterojendir. Fakat Wendt, Fenomenolojiyi 

uluslararası ilişkilere adapte ettiği için bu durumu göz ardı etmek zorunda kalmıştır. Bu 

durum ise, Yeni Çağ’da öznelerarası olarak inşa edilen devletin ontolojik statüsünü ve 

devletin kimliğini (ulus-devlet) göz ardı etmesine ve tarih ötesi bir devlet ve uluslararası 

ilişkiler çözümlemesine yol açmıştır. Wendt, devletlerin kimliklerini verili aldıkları 

gerekçesiyle realistleri eleştirirken kendisi de devletin ontolojik statüsünü ve devletin 

kinliğini verili almıştır. Tez çalışmasında Wendt’in verili aldığı bu durumun da inşa 

edilmiş bir gerçeklik olduğu, bir diğer fenomenolojik yaklaşım olan kuralların 

fenomenolojisinden faydalanarak ispatlanmaya çalışılacaktır. Devletin 

insanlaştırılmasının egemenlik kurumunun inşasının bir sonucu olduğu, insanlaştırılan 
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devlete bir kimlik atfedilmesinin de feodal bir toplumsal kurum olan zümrelerin 

(aristokrasi, ruhbanlık ve diğerleri [üçüncü sınıf]) ulusa dönüşümü ile ispatlanmaya 

çalışılacaktır. Devletin insanlaştırılmasının, egemenlik kurumunun inşa ettiği sosyal 

(Searle ve Austin’in tabiriyle “kurumsal”) bir gerçeklik olduğu, insanlaştırılan devlete bir 

kimlik verilmesini de ulusal meclis kurumunun ortaya çıkışının inşa ettiği bir sosyal 

gerçeklik olduğu gösterilmeye çalışılacaktır.    

Yukarıda ana hatlarıyla ele alınan Wendt’in kuramı, tez çalışmasının ikinci tezini 

de içermektedir. Bu teze göre, Wendt “sistemik” bir uluslararası politika kuramı inşa 

ettiğini iddia etse de onun kuramı sistemik değil fail temellidir. Wendt’in kuramı yukarıda 

da ifade edildiği üzere Fenomenoloji kökenlidir. Wendt, Fenomenolojideki insan faillere 

ilişkin ideal tip yaklaşımını alıp devletler arası ilişkileri analiz etmek için kullanmıştır. 

Dolayısıyla Wendt’in iddia ettiğinin aksine onun kuramı “sistemik” bir kuram değil fail 

temelli bir kuramdır. Çalışmanın ikinci tezi olan bu argümanı açmak adına “sistemik 

teoriden” ve “fail temelli teoriden” ne kastedildiği ifade edilmelidir.  

Uluslararası İlişkilerde sistemik teori denince akla gelen ilk isim Kenneth 

Waltz’tur. Waltz, teorileri sistemik ve indirgemeci diye ikiye ayırmıştır. Wendt, Waltz’un 

sistem anlayışını eleştirse de onun sistem tanımını büyük ölçüde kabul ettiğinden 

Waltz’un sistem tanımı üzerinden Wendt’in kuramının fail temelli olduğu argümanı 

açıklanabilir. Waltz’a göre sistem, bir yapı ve birbirleri ile etkileşen birimlerden 

oluşmaktadır. Waltz, yapıya odaklanan bir kuramın mümkün olduğunu; söz konusu 

sistemde birbirleriyle etkileşen birimlere odaklanan bir sistemik kuramın ise mümkün 

olmadığını savunmuştur. Waltz, birbirleri ile etkileşen birimlerin arasındaki ilişkilerde 

aktörlerin öznelliklerin çokluğu nedeniyle genellemeler yapılmasının imkansızlığını dile 

getirmiştir. Waltz, bu yüzden söz konusu kuramları “indirgemeci” olarak nitelemiştir. 

Waltz’a göre, uluslararası politikanın genel bir teorisi ancak sistemin yapısal boyutuna 

odaklanarak inşa edilebilir.  Çünkü yapısal bir kuramda girdilerin çeşitliliğine rağmen 
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sonuçlar örüntüsü (pattern) yaratan bir düzenleyici unsur, faillerin birbirleri ile 

etkileşiminin yol açtığı sonsuz sayıdaki öznellik (veya tekillik) sorununu bir şekilde 

ortadan kaldırmaktadır. Waltz, çeşitli besinleri tüketmemize rağmen karaciğerimizin 

vücudumuzdaki şeker oranını dengelemesini yapıya örnek olarak göstermiştir. 

Uluslararası politikada ise bu yapısal unsuru “kurucu ilke” dediği anarşinin sağladığını 

belirtmiştir. Bir yapı olarak anarşi, devletlerin çeşitli özellikleri ve devletlerin birbirleri 

hakkındaki inançlarından bağımsız olarak uluslararası politikanın belli kalıplar içinde 

sürdürülmesini sağlamaktadır. Anarşinin düzenleyici yapısal özelliğinin bir sonucu 

olarak, devletlerin üstünde bir egemen olmadığı için her devlet kendi başının çaresine 

bakmak (self-help) zorundadır. Kendi başının çaresine bakmak zorunda olan devletler, 

tarihsel süreçte başarılı olan devletleri taklit ederek ve sosyalleşerek benzer kurumsal 

düzenlemeleri benimsemektedir. Bu durum ise, genel bir teori inşa edilmesinin önündeki 

en büyük engel olan olan devletlerin niyetleri ve iç yapılarını kuramdan soyutlamamıza 

imkân sağlamaktadır. Waltz, bu gerekçe ile uluslararası politika hakkındaki bir teorinin 

ancak yapısal olabileceğini iddia etmiştir. Faillerin birbiri ile etkileşimine odaklanarak bir 

kuram inşa edilemeyeceğini savunmuştur. Ancak daha önce, ideal tiplerin ortaya çıkışı 

ele alınırken de vurgulandığı gibi, Fenomenoloji faillerin birbirleri ile etkileşimine 

odaklanarak genellemeler yapabilmenin ve bir kuram inşa etmenin ideal tipler ile 

mümkün olduğunu ortaya koymuştur. Fenomenolojik yaklaşımı benimseyen Wendt’in 

sistemik/yapısal bir kuram inşa ettiğini iddia ederken kast ettiği şey aslında söz konusu 

ideal tiplerdir. Wendt, Waltz’un yapısının makro bir yapı olduğunu, faillerin birbiriyle 

etkileşiminin ise mikro yapı olduğunu iddia etmiştir. Wendt, bu gerekçe ile yapının iki 

boyutu olduğunu savunmuştur. Ancak Wendt’in bu iddiası, birbiriyle tamamen zıt bir 

bilim felsefesi anlayışına dayalı iki felsefi ekolü birbirine karıştırması ile mümkün 

olmuştur. Waltz’un kuramı felsefi realizme dayalıdır. Fenomenoloji ise felsefi idealizme 

dayalıdır. Felsefi realizm, insan bilincinden bağımsız olarak bilincimizin dışındaki şeyleri 
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bilebileceğimizi savunan bir epistemeolojiye, insan bilincinin dışında ve ondan bağımsız 

bir gerçeklik olduğunu varsayan bir ontolojiye sahiptir. Waltz’un sistemik teori ve 

indirgemeci teori anlayışının kökeninde felsefi realizmin epistemelojisi ve ontolojisi 

vardır. Waltz’a göre yapı, aktörlerin birbirleri hakkındaki inançlarından ve değer 

yargılarından bağımsız olarak bilincimizin dışındadır. Fenomenolojinin ait olduğu bilim 

felsefesi ekolü felsefi idealizm ise, felsefi realizmin tam zıddı bir epistemoloji ve 

ontolojiye sahiptir. Felsefi idealizmin epistemolojisine göre, insan bilinci bilme sürecinde 

edilgen değil etkindir. Kant’ın ortaya attığı bilincimizin inşa edici melekeleri sayesinde 

bilincimizin dışındaki şeyleri algılarken onları aynı zamanda bilincimizde çeşitli 

kategorilere sokarak inşa etmekteyiz. Felsefi idealizmin ontolojisi de epistemolojisinin 

doğal bir sonucu olarak bilincimizin dışında bizden bağımsız gerçekliklerin olmayacağı 

varsayımına dayalıdır. Fenomenolojik yaklaşımı benimseyen Max Weber ve Georg 

Simmel gibi sosyologlar bu yüzden felsefi realizmin sistem, yapı ve toplum kavramları 

yerine toplumlaşma (sociation, Vergesselschaftung) kavramını kullanmayı tercih 

etmişlerdir. Fenomenolojinin kurucuları olan Edmund Husserl ve Alfred Schütz de 

sistem, sosyal yapı veya toplum kavramları yerine yaşam dünyası (life-world, 

Lebenswelt) kavramlarını tercih etmiştir. İki farklı felsefe geleneğini benimsemiş sosyal 

bilimcilerin aynı olguyu farklı kavramlar ile ifade etmeye çalışmasında benimsedikleri 

bilim felsefesi anlayışının yattığı görülmektedir. Biribirine zıt iki geleneği birbirinden 

ayıran bu bakış açısı farklılığını gözden kaçıran, belki de önemli görmeyen Wendt, 

çelişkiler üzerine kurulu bir kuram ortaya koymuştur.   

Wendt, “anarşi devletlerin ondan ne anladığıdır” (anarchy is what states make of 

it) derken ve üç anarşi mantığını ortaya koyarken Fenomenolojinin felsefi idealizmini 

benimsediğini açık bir şekilde göstermektedir. Anarşinin öznelerarası olarak inşa edilmiş 

sosyal bir gerçeklik olduğu ifadesi söz konusu anarşinin faillerin bilinçlerinde inşa ettiği 

çeşitli ideal tiplere (düşman, rakip ve dost) dayalıdır. Lakin Wendt, Uluslararası Siyasetin 
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Sosyal Teorisi adlı çalışmasında bahsettiği “sosyal yapının” insan bilincinden bağımsız 

olarak bilinebileceğini ve yapının insan bilincinden bağımsız bir varlığa sahip olduğunu 

da iddia etmiştir. Wendt, bir taraftan hem yapının hem de failin insan bilincinden 

bağımsız bir gerçekliği olduğunu iddia ederken felsefi realizmin epistemolojisini ve 

ontolojisini benimsemiştir. Diğer taraftan da yapının (buradaki örnekte üç anarşi 

kültürü/mantığı) ortaya çıkışını, değişimini ve dönüşümünü felsefi idealizme dayalı 

fenomenolojik bir yaklaşımla analiz etmiştir. Wendt, her ne kadar felsefi realizme bağlı 

olduğunu iddia etse de onun inşacı kuramı büyük ölçüde fenomenolojiktir. Bu durum da 

Wendt’in kuramının iddia ettiğinin aksine yapısal değil fail temelli bir kuram olduğunu 

göstermektedir.     

Fenomenoloji, sosyal bilimlerde pek çok araştırmacıyı ve kuramı etkilemiştir. 

Ancak, tez çalışmasında Fenomenolojinin diğer sosyal bilimler disiplinleri ile ve 

Uluslararası İlişkilerdeki diğer kuramlar ile olan ilişkisi ele alınmamıştır. Çalışmada 

sadece inşacı uluslararası ilişkiler kuramının fenomenolojik kökenleri ortaya koyulmaya 

çalışılacaktır. Bu doğrultuda, Fenomenolojiyi neyse o yapan Kant, Husserl, Schütz gibi 

kuramcılar ile Fenomenolojiden faydalanarak toplumsal ilişkileri analiz etmeye ilişkin 

yeni yaklaşımlar ortaya koyan Austin, Searle, Berger ve Luckmann’ın çalışmaları ve bu 

çalışmaları ele alan ikincil kaynaklar incelenmiştir. İnşacılığın Uluslararası İlişkiler 

disiplinine nasıl aktarıldığı ele alınırken de İnşacılığı disipline tanıtan üç isim olan Onuf, 

Kratochwil ve Wendt’in çalışmaları ön plana çıkarılmıştır. İnşacı kuramın içinde John 

Gerard Ruggie gibi önemli isimler olsa da Wendt, Onuf ve Kratochwil ile sınırlayarak 

İnşacılığın ele alınmasındaki gerekçe olarak söz konusu üç ismin İnşacılığın teorisini 

ortaya koyarken bu teorilerden faydalanarak uluslararası ilişkileri analiz etmesi 

gösterilebilir. Söz konusu üç ismin İnşacılıkta birer öncü olması ve İnşacılık içindeki 

diğer araştırmacıların benimsediği yaklaşımlar ortaya koyması nedeni ile bu çalışmada 

İnşacılık Wendt’in, Onuf’un ve Kratochwil’in çalışmaları ile sınırlandırılmıştır.  
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Tez çalışmasında hem Fenomenolojiye hem de inşacılığa ilişkin faydalanılan 

çalışmalar ele alınırken Fenomenolojide ortaya çıkan iki yöntemden yararlanılmıştır: 

Fenomenolojik indirgeme ve eidetik indirgeme. Tez çalışmasının ilk bölümünde 

Fenomenolojinin ne olduğu ele alınırken söz konusu iki yöntem detaylı bir şekilde ele 

alınmıştır. Ama burada kısa da olsa bahsedilmesi faydalı olabilir. Fenomenolojik 

indirgeme, içinde yaşadığımız sosyal dünyanın bize ne kadar doğal gelse de aslında inşa 

edilmiş bir sosyal gerçeklik olduğunu ortaya koyan bir yöntemdir. Eidetik indirgeme ise 

söz konusu inşanın nasıl gerçekleştiğini ortaya koyan bir yöntemdir. Fenomenolojide 

kullanılan bu yöntemler aynı adlar ile kullanılmasa da İnşacılıkta da benimsenmiştir. Tez 

çalışmasında da söz konusu fenomenolojik yöntemlerden faydalanarak tez çalışmasında 

savunulan argümanlar ispatlanmaya çalışılmıştır.  

Fenomenolojik yöntemden tezin içindekiler kısmı oluşturulurken de 

faydalanılmıştır. Tez çalışmasının birinci bölümü, Fenomenolojinin ne olduğunu 

anlatırken Fenomenoloji kökenli iki yaklaşımın olduğunu ortaya koymaktadır: 1) 

Kuralların fenomenolojisi, 2) kimliklerin fenomenolojisi. Yukarıda da belirtildiği üzere, 

Fenomenoloji, İnşacılığı ikincil kaynaklar üzerinden etkilemiştir. Söz konusu ikincil 

kaynaklar fenomenolojik yöntemlerden faydalanarak iki kategori altında toplanmış ve 

kuralların fenomenolojisi ve kimliklerin fenomenolojisi olarak adlandırılmıştır. Tez 

çalışmasının ikinci bölümü iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım, Onuf ve 

Kratochwil’in İnşacılığının fenomenolojik kökenlerini ortaya koymaktadır. Burada 

Onuf’un ve Kratochwil’in, kuralların fenomenolojisi yaklaşımından etkilenerek kuramsal 

bir yaklaşım inşa ettikleri tezi doğrulanmaya çalışılacaktır. Tez çalışmasının ikinci 

bölümü bu gerekçe ile “uluslararası ilişkiler kuramında kuralların fenomenolojisi” olarak 

adlandırılmıştır. Tezin ikinci bölümünün ikinci kısmı ise, Onuf ve Kratochwil’in, 

kuralların fenomenolojisinden faydalanarak ortaya koyduğu uluslararası ilişkilerde 

anarşi-düzen analizini anlatmaktadır. Tez çalışmasının üçüncü bölümü, üç kısımdan 
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oluşmaktadır. Birinci kısımda, Wendt’in kuramının da Fenomenoloji kökenli olduğu tezi 

savunulmuştur. Bu iddia tez çalışmasının üçüncü bölümünün başlığını da yansıtmaktadır: 

“Uluslararası ilişkiler kuramında kimliklerin fenomenolojisi”. Üçüncü bölümün ikinci 

kısmında Wendt’in kuramının Fenomenoloji kökenli olduğundan Wendt’in kuramının 

sistemik/yapısal değil de fail temelli bir kuram olduğu tezi ispatlanmaya çalışılmaktadır. 

Üçüncü bölümün üçüncü kısmında ise, kimliklerin fenomenolojisini uluslararası ilişkilere 

adapte etmesinin bir sonucu olarak Wendt’in kuramının devletin ontolojik statüsünü ve 

devletin kimliğini (ulus-devlet) verili aldığı ve tarih ötesi bir kuram inşa ettiği iddia 

edilmektedir. Bu kısımda devletin ontolojik statüsünün ve devletin kimliğinin Yeni 

Çağ’da Avrupa’da inşa edilmiş sosyal bir gerçeklik olduğu tezi ispatlanmaya 

çalışılacaktır.    
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İNŞACILIĞIN FENOMENOLOJİK KÖKENLERİ VE İDEAL TİPLER 

Kuramsal yaklaşımların, pek çok bilim dalında ve disiplinde olduğu gibi 

Uluslararası İlişkilerde de araştırmacıların neyi, nasıl ve neden çalışmaları gerektiği 

hakkında yol gösterici birer rehber olarak hizmet ettiği söylenebilir. Uluslararası İlişkiler 

disiplininde 1990’lardan itibaren alana damgasını vuran teorik yaklaşım olan İnşacılığın 

da araştırmacılara böyle bir araştırma programı sağladığı görülmektedir. Uluslararası 

İlişkiler disiplinine ilişkin giriş niteliğinde veya kuramsal herhangi bir çalışmada 

İnşacılığa bir şekilde yer verilmektedir. Bunun yanı sıra dış politika analizlerinde de 

İnşacılığın kimlik, sosyal gerçeklik, öznelerarasılık, kurallar ve kurumlar gibi temel 

kavramları yoğun bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Kısacası, Uluslararası İlişkiler 

disiplininde İnşacılığın önemli bir yere sahip olduğu belirtilebilir.  

Tez çalışmasının ilk bölümünde İnşacılığın hem felsefedeki hem de sosyal 

teorideki kökenleri ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Böyle bir çalışmanın 

gerçekleştirilmek istenmesinde en önemli kaygı, literatürde sıklıkla kullanılan ama ifade 

ettiği şeyin tam olarak ne anlama geldiği anlaşılamayan “öznelerarasılık” ve “gerçekliğin 

inşası” gibi İnşacılığın temel kavramlarını ve argümanlarını kökenlerine inerek ortaya 

koymaktır. Mesela, “devletlerin kimliği öznelerarası olarak inşa edilmiştir” ifadesi inşacı 

yaklaşımlarda sıklıkla kullanılan bir cümledir. Fakat söz konusu inşanın nasıl 

gerçekleştiği ortaya konulmadan sorgusuz sualsiz kabul edilmektedir. Bu kapsamda tez 

çalışmasında söz konusu durumun yol açtığı eksikliği gidermek amacıyla inşacılığın 

kökenine ilişkin bir inceleme yapılması amaçlanmıştır. Bunun dışında, inşacı uluslararası 

ilişkiler kuramında kökeni Fenomenoloji olan iki farklı inşacı yaklaşımın olduğu tezi ele 

alınacaktır: Kurallar üzerinden analiz yapan inşacılar (kural tipi inşacılar) ve kimlikler 

üzerinden analiz yapan inşacılar (kimlik tipi inşacılar). Nicholas Onuf ve Friedrich 
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Kratochwil’in başını çektiği kural tipi inşacılar Fenomenolojinin yönelimsellik, bilgi 

stoku, öznelerarasılık, sosyal gerçeklik ve yaşam dünyası vb. kavram setini toplumsal 

ilişkileri düzenleyen kurallar ve kurumlar ile birleştirmiştir. Kural tipi inşacıların 

analizlerinde sıklıkla kullandığı “düzenleyici kural” ve “inşa edici kural” kategorileri bile 

Husserl’in eidetik indirgeme adını verdiği fenomenolojik yöntem ile inşa edilmiştir. Bu 

bağlamda, bu çalışmada kimliklerin fenomenolojisi adı verilen fenomenolojik yaklaşımın 

kural tipi inşacılar üzerinde belirgin bir etkisi olduğu tezi tez çalışmasının ikinci 

bölümünde ispatlanmaya çalışılacaktır. Bu doğrultuda, çalışmanın ikinci bölümü 

“uluslararası ilişkiler kuramında kuralların fenomenolojisi” olarak adlandırılmıştır.    

Alexander Wendt, kimlikler üzerinden uluslararası ilişkiler analizi yapan 

inşacıların önemli temsilcilerinden biridir. Wendt, kural tipi inşacılar gibi 

Fenomenolojinin kavram setini ve Schütz’ün ideal tip yaklaşımını kullanarak inşacı bir 

kuram geliştirmiştir. Böylece, devletlerin çeşitli kimlikleri olduğu ve söz konusu 

kimliklerin devletlerin çıkarlarını belirlediği önermesinin yanı sıra kendisinin “üç anarşi 

kültürü” adını verdiği tezini de ortaya koymuştur. Wendt, tez çalışmasının bu bölümünde 

ortaya koyulan kimliklerin fenomenolojisi yaklaşımını uluslararası ilişkilere aktarmıştır. 

Bu tez, çalışmasının üçüncü bölümünde ispatlanmaya çalışılacaktır. Söz konusu teze 

atfen çalışmanın üçüncü bölümü “uluslararası ilişkiler kuramında kimliklerin 

fenomenolojisi” olarak adlandırılmıştır. Bu bölümde yapısal bir teori inşa ettiğini iddia 

eden Wendt’in kuramının aslında fail temelli olduğu ve Schütz’ün insan faillere ilişkin 

ideal tip yaklaşımını kullanarak devletlerarası ilişkileri ele alan bir kuram inşa ettiği 

ispatlanmaya çalışılacaktır. Bunun yanı sıra, Uluslararası İlişkiler disiplinindeki 

İnşacılığın fenomenolojik kökenleri nedeniyle yapısal bir kuram olmak yerine fail temelli 

bir kuram olarak ortaya çıktığı da bu çalışmada ele alınan tezler arasında yer almıştır.  

İnşacı uluslararası ilişkiler kuramı iki farklı gelişim hattını takip etmiştir. Her 

ikisinin kökeninde de Fenomenoloji yer alır. Kural tipi inşacıların öyle bir iddiası olmasa 
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da Wendt’in yapısal kuramı da dahil inşacı uluslararası ilişkiler kuramının Fenomenoloji 

kökenli olduğu için aslında fail temelli bir kuram olduğu tez çalışmasının ikinci tezini 

oluşturmaktadır. Tez çalışmasının üçüncü tezi ise, Fenomenolojik Sosyolojinin insan 

faillere ilişkin ideal tiplerini alıp devletlere uygulamasının bir sonucu olarak kimlik tipi 

inşacıların devletlerin ontolojik statüsünü ve yine devletin kimliğini verili aldığına 

ilişkindir. Tez çalışmasının söz konusu üç tezi de Fenomenoloji ile doğrudan alakalıdır. 

Dolayısıyla, söz konusu iki farklı inşacı yaklaşımın anlaşılmasını sağlamak için 

çalışmanın ilk bölümü büyük ölçüde Fenomenolojiye ayrılmıştır.  Bu doğrultuda Edmund 

Husserl’in Aşkın (transcendental) Fenomenolojisi ve Fenomenolojiyi Sosyolojiye adapte 

eden Alfred Schütz’ün argümanları ele alınacaktır.  

1. AŞKIN (TRANSCENDENTAL) FENOMENOLOJİ 

Husserl pek çok disiplinin yanı sıra Uluslararası İlişkiler disiplinini de İnşacılık 

Kuramı üzerinden derinden etkilemiştir. İnşacı kuramın popüler kavramlarından inşa 

(construction), yönelimsellik (intentionality), sosyal gerçeklik, özne ve nesnenin birbirini 

karşılıklı olarak belirlemesi gibi pek çok kavramın kökeni Edmund Husserl’in 

Fenomenolojisinde bulunmaktadır. Husserl’in Aşkın Fenomenolojisi, Uluslararası 

İlişkiler disiplininde inşacı yaklaşımları derinden etkilediği için Husserl’in kuramını ele 

almak gerektiği söylenebilir. Dolayısıyla, Husserl’in Aşkın Fenomenolojiyi kurarken 

ulaşmak istediği hedeften bahsetmek onu anlamak için iyi bir başlangıç olacaktır. 

1.1. Bilimlere ve Felsefeye Kesin Bir Temel Bulma Kaygısı ve Bu Kaygının 

Arka Planı 

Husserl, felsefeye temel olacağına inandığı saf fenomenlerin bilimini (pure 

phenomenology) kurmuştur. Fenomen, görünüş/görüngü (appearence) demektir. 

Husserl, diğer bilimlerin uzun süredir fenomenler ile ilgilendiğinin altını çizmiştir. 
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Mesela psikoloji bilimi ruhsal fenomenleri, doğa bilimleri fiziksel fenomenleri, tarih 

bilimi tarihsel fenomenleri ve kültür bilimi ise kültürel fenomenleri incelemektedir.  

Husserl Fenomenolojiyi özlerin bilimi (science of essence) olarak nitelemiştir.1 

Bu cümlenin ne ifade ettiğini anlamak için Husserl’in Kant’la ilişkisine kısaca göz atmak 

gerekebilir. Husserl, kendine has bir adlandırmayla Kant’ın numen ve fenomen ayrımını 

kuramına dahil etmiştir: Erscheinung (görünüş) ve Erscheinendes (görünen şey).2 Kant, 

algılarımıza bir şekilde açık olan şeylerin algılayabildiğimiz kısmına fenomen adını 

vermiştir. Söz konusu şeylerin bir de numen kısmı vardır ve Kant’a göre şeylerin özü 

olarak da nitelenebilecek numenlere erişebilmemiz imkânsızdır. Husserl ise Kant’ın 

imkânsız dediği şeyi gerçekleştirmeyi, yani şeylerin özüne erişebilmeyi kendisine bir 

hedef olarak belirlemiştir. Husserl bu yüzden Fenomenolojiyi sıklıkla özlerin bilimi 

olarak da adlandırmıştır. Kant’ın, sadece ontolojik olarak değil epistemolojik olarak da 

Husserl’i etkilediği söylenebilir.  

1.1.1. Epistemolojide ve Ontolojide Kopernikvari Bir Devrim 

Bilim felsefesinde epistemoloji (bilgi kuramı) bildiğimiz şeyleri nasıl biliriz, 

bilgimizin kaynağı nedir gibi sorulara cevap arayan bir düşünsel uğraştır. Teorilerimiz ve 

kavramlarımız ile nesneler arasında bir denklik olup olmadığı tartışması epistemolojide 

nihai bir sonuca bağlanamamış veya ortak bir noktada uzlaşılamamış tartışmalardan 

biridir. “… Nesneleri oldukları gibi mi biliyoruz, yoksa bize göründükleri gibi mi? 

Nesnelerle kavramlarımız arasında tam bir uygunluk (adequato) veya tam bir denklik 

(correspondence, tekabül) mi vardır; yoksa, kavramlarımız ancak bazı özellikleriyle 

                                                            
1   Edmund Husserl, Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy, 

First Book: General Introduction to a Pure Phenomenology, çev. F. Kersten, The Hague: Martinus 

Nijhoff, 1983, s. XXII ve 33. 

2   Edmund Husserl, Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, çev. Harun Tepe, Ankara: Bilgesu, 2015, s. 8-10. 
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bildiğimiz nesnelere taktığımız birer isimden (nomina) mı ibarettirler?..” Bu tartışmada 

iki ana akım olduğu belirtilebilir: Empirisizm (deneycilik) ve rasyonalizm (akılcılık). 

Empirisizm ve rasyonalizm arasında realist ontoloji bağlamında yakın bir bağ vardır. 

Realist (gerçekçi) ontolojiye göre dünyadaki nesneler ile kavramlarımız ve teorilerimiz 

arasında bir tekabüliyet vardır. Realist ontolojiye dayanan bu iki yaklaşımdan ilki olan 

empirisizm, duyularımız aracılığıyla gerçekliğe doğrudan eriştiğimizi varsaymaktadır. 

Bu süreçte aklın işlevi, duyularımız ve kavramlarımız arasındaki işleyişi 

düzenlemektedir, yeniden kurgulamak veya inşa etmek değil. Locke’un meşhur ifadesiyle 

insan bilinci tabula rasa’dır (boş levha) ve insan bilincinde a priori (önsel) hiçbir şey 

yoktur. Bu yaklaşımın önemli temsilcileri John Locke, David Hume, Francis Bacon ve 

J.S. Mill’dir. Realist ontolojiye dayanan bu iki yaklaşımdan ikincisi olan rasyonalizmin 

önde gelen temsilcileri ise Rene Descartes, G.W. Leibniz’tir. Rasyonalistlere göre akıl ve 

akıl yoluyla bulunan kavramlar nesneleri bilmemizde öncelik taşımaktadır. Onlara göre 

aklımızda bilginin a priori temelleri vardır. Descartes ve Leibniz, aklımız ve 

kavramlarımız ile nesneler arasında tam bir tekabüliyet olduğunu varsayıyorlardı. Onlara 

göre evren matematiksel bir yapıdır (mathesis universalis) ve matematik bize doğaya dair 

düşünsel analiz yöntemiyle evrensel ve mutlak bilgiler sağlamaktadır. Özetle, empiristler 

bilgiye ulaşmada algılarımıza ve deneyciliğe önem verirken, rasyonalistler akla ve akıl 

yoluyla ulaşılmış kavramlara vurgu yapmaktadır.3 İki yaklaşımın ortak noktasının ise 

realist bir ontolojiyi benimsemeleri; nesneler ve teorilerimiz arasında denklik olduğunu 

savunmaları olduğu söylenebilir.4 

                                                            
3  Doğan Özlem, Bilim Felsefesi Ders Notları, İstanbul: İnkilap Yayınları, 2003, s. 71-73. 

4   Çalışmada söz konusu realist bilim felsefesini benimseyen düşünürlere ve kuramlara bu bağlamda 

gönderme yapılırken felsefi realizm adlandırması kullanılmıştır. Böylece söz konusu bilim felsefesi 

ekolü; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde genellikle Hobbes’un siyasi kuramı ile 

ilişkilendirilen siyasi realizmden ayırt edilmeye çalışılmıştır. Kant’ın bilgi kuramını ve denklik 
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Yukarıda bahsedilen denklik varsayımına radikal bir yaklaşımla karşı çıkan kişi 

ise Kant olmuştur. Kant Arı Usun Eleştirisi5 kitabında gerçekliği ve dünyanın kendisini 

ancak bilincimiz onu kurguladığı/inşa ettiği kadar biliriz argümanını ortaya atmıştır.6 

Kant kendi tabiriyle Kopernikvari bir devrim gerçekleştirerek nesneler ile kavramlarımız 

ve teorilerimiz arasında bir denklik olmadığını “aklın bilinç kategorileri” argümanı ile 

ortaya koymuştur. Kant “… duyusal yönden bize açık olan evrenin, bu haliyle 

karmakarışık bir duyumlar topluluğu, bir kaos görünümünde olduğunu, bilincimizin 

birleştirici işlevleri… ile duyusal yoldan algıladığımız nesnelerin ve evrenin bir kozmos 

halinde düzenlendiğini söyler.” Doğan Özlem’in de vurguladığı gibi, Kant’ın 

epistemolojisinde bilgilerimiz nesnelere göre değil, nesneler bilgilerimize göre 

biçimlenmektedir. Bu yüzden tüm bilgimiz aslında bir kurgu bilgisidir. 7  Kant insan 

bilincinin, evreni ve içindeki şeyleri algılarken onları aynı zamanda forma soktuğunu ve 

çeşitli kategoriler altında toplayarak inşa ettiğini iddia etmiştir. Kant’ın söz konusu 

yaklaşımı Edmund Husserl’in Aşkın Fenomenolojisini ve Fenomenolojiyi Sosyolojiye 

adapte eden Alfred Schütz’ü derinden etkilediği söylenebilir. Kant’ın epistemolojisinin 

yanı sıra ontolojisinin de Husserl’in ve Schütz’ün kuramında belirgin bir etkisinin olduğu 

görülmektedir.   

Kant’ın ontolojisinde iki tür nesne vardır: Görüngü (appearance/ phenomen) ve 

numen. Görüngü, duyularımızla algıladığımız şeylerin aklın bilinç kategorileri ve 

                                                            
problemini benimseyen veya ondan etkilenen düşünürler ve kuramlar da felsefi idealizm adıyla 

betimlenmiş; böylece felsefi idealizm, siyasal meselelere ilişkin idealist dünya görüşünden ayırt 

edilmeye çalışılmıştır.     

5  Immanuel Kant, Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi, 2017. 

6  Nicholas Onuf, Making Sense, Making Worlds: Constructivism in Social Theory and International 

Relations, New York: Routhledge, 2013, s. 53. 

7  Özlem, op. cit., s. 74. 
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duyarlık formları süzgecinden geçmesi ile oluşmuş dünyadır. Numen ise bilgimizin 

ulaşamadığı dünyadır. Numen “… özne ile herhangi bir ilgi ve bağlantısı olmadan var 

olan veya var olduğu varsayılan nesnel dünyaya” karşılık gelmektedir. Kant, numen 

dünyasının bilinemeyeceğini hatta varsayımsal olarak var olduğunu iddia etmektedir. 

Kant’a göre bu ikili ayrımda gerçeklik, numen dünyasına ilişkin algılarımızın aklın bilinç 

kategorileri ve duyarlık formları tarafından biçimlendirilmiş hali olan görüngüler 

dünyasına karşılık gelmektedir. Yani fenomen dünyası sadece, numen dünyasının 

bilinebilen kısmıdır.8   

Kant’ın görüngü olarak adlandırdığı kavramın iki tamamlayıcı parçası vardır: 

Madde (matter) ve görüngünün biçimi (form). Kant’ın madde terimi algılamaya karşılık 

gelmektedir ki bu da dünyanın nesneleri olarak görünür. Görüngünün biçimi ise 

görüngünün kopyalarını tanımlar ki bu da belli ilişkileri düzenlememize imkân sağlar. 

Kant için algılamanın bu saf biçimi yani aklın bilinç kategorileri bilinçte a priori olarak 

vardır. Kant’a göre bilinç, görüngülerin kopyası üzerinde bir düzen oluşturmaktadır. 

Bilinç böyle yaparak ilk olarak görüngüleri zamanda ve uzamda (space) konumlandırıyor 

sonra da görüngüleri bir araya getiriyor. Kant bilincin bu kurgucu işlevini sentez 

(synthesis: birleştirme) olarak tanımlamıştır. 9  Bilincin kurgulama işlevini yerine 

getirmesini sağlayan “birlik, ilişki, zorunluluk, nedensellik, süreklilik” vd. kategoriler 

olduğunu tespit eden Kant için bunlar insan bilincinde a prioridir. Kant’a göre aklımız ile 

görüngüler arasında bir denklik olduğunu savunamayız.10  Bilincin birleştirici (synthetic) 

işlemleri görüngülerin kopyasını kavramsal olarak yeniden düzenlediğinde, 

bilinçlerimizde simgelerin (representations) bir kopyasına sahip oluruz. İdrak/tam algı 

(apperception) melekemiz sayesinde bu simgeler sırasıyla nihai bir senteze maruz kalır. 

                                                            
8  Ömer Demir, Bilim Felsefesi, İstanbul: Sentez Yayıncılık, 2015, s. 42. 

9  Nicholas Onuf, “Structure, What Structure?”, International Relations, Vol. 23, No. 2, 2009, s. 193-4. 

10  Özlem, op. cit., s. 75.  



31 

Böylece zaman ve uzam kendiliğinden olan şeylerin aynı biçimde tekrarlanan ve sürekli 

bir üretimi ile doldurulur ki buna gerçeklik adını veririz. Bilincin, birleştirici melekesi ve 

algılamanın bu son işlemi olmasaydı şeyler, kişinin kendi ve tüm dünya kendiliğinde bir 

şey olarak mümkün olamazdı. Dünyaya bir biçim verirken bilinç kendi kafamızda 

dünyayı gerçek yapar. Hal böyleyken dünya az çok biz onu algıladıkça bilincin dışında 

var olur gibi görünmeye devam eder.11 

Özetle Kant’a göre, dünyaya ve içindeki varlıklara dair kavramlarımız ve 

teorilerimiz ile söz konusu varlıklar arasında birebir bir örtüşme veya denklik olduğunu 

söyleyemeyiz. Çünkü varlıkların sadece fenomenlerini bilebiliriz. Fenomenler ise 

bilincimizin inşa edici yönü sayesinde bildiğimiz şeylerdir ve mutlak bir bilgi değildir. 

Bu gerekçe ile Kant, kavramlarımız ve teorilerimiz ile algılarımıza açık olan şeyler 

arasında mutlak bir denkliğin olmadığını iddia etmiştir. Husserl ise, Kant’ın ortaya 

koyduğu denklik problemini aşmaya çalışırken Aşkın Fenomenoloji ortaya çıkmıştır 

1.1.2. Denklik Problemini Aşma Girişimi: Fenomenolojinin Doğuşu 

Kant’ın ortaya attığı denklik problemi yani nesneler ile onlara ilişkin 

kavramlarımız ve teorilerimiz arasında bir denklik olmadığı varsayımı Husserl’in 

Fenomenolojisinin en temel aksiyomlarından biri olarak nitelenebilir. Bu aksiyomu 

doğrulayan çeşitli bilimsel keşifler Yeni Çağ’da ortaya çıkmıştır. Mesela renkler. Daha 

önce, her varlığın kendisinden kaynaklanan bir rengi olduğu varsayılmaktaydı. Daha 

sonra söz konusu renklerin nesnelerin değil ışığın çeşitli dalga boylarında bir cisme 

çarpması ve söz konusu varlığın o rengi yansıtması sonucu ortaya çıktığı keşfedilmiştir.12 

                                                            
11 Kant, op. cit., s. 57-8 ve 104-112; Onuf, op. cit., 2009, s. 194. 
 
12  Milay Köktürk, “Sunuş: Cassirer’in Bilim ve Kültür Felsefesi Üzerine”, içinde Kültür Bilimlerinin 

Mantığı Üzerine, Ernst Cassirer, çev. Milay Köktürk, Ankara: Hece Yayınları, 2005, s. 11. 



32 

Ancak biz x dalga boyutunda ışığı yansıtan bir elma demek yerine kırmızı bir elma 

diyoruz. Yeni Çağ’a kadar bu bakış açısı hem bilimsel hem de sıradan insanın bilgi 

stokunda yer almıştır. Bu bilgiyi ilk defa öğrenen birisi için oldukça şaşırtıcı gelebilir. 

Çünkü bilincimizin inşa edici bir yönünün olduğunu kavramak görece zor bir zihinsel 

farkındalığı gerektirmektedir. Her şeyden önce bilincimizin inşalarının bir kurgu veya 

aldatmaca olmadığını yani bilincimizin yoktan bir şeyi yaratmadığı belirtilmelidir. 

Husserl bu durumu yönelimsellik (intentionality) kavramı adı altında sistematik bir 

şekilde ifade etmiştir. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde yönelimsellik hakkında detaylı 

bir açıklama yapılacaktır. Ancak çalışmanın bu aşamasında kısaca değinilmesi 

gerekmektedir, çünkü yönelimsellik kavramı Fenomenoloji için olduğu kadar “inşacı” 

sıfatını kullanan herhangi bir teori için de oldukça önemlidir. 

Husserl’e göre, somut bir nesneyi gördüğümüzde onun rengini deneyimleriz, 

ancak nesnenin kendisi deneyimsel değildir. Nesneyi algılamamız değişmezken rengi 

algılamamız deneyimlerimize göre biçimlenir. Ancak, algılanan nesnenin hem kendisi 

hem de renkli olması eğer nesne mevcutsa algılanabilir ve deneyimlenebilir. Söz konusu 

nesnenin algılanması tartışmaya açıksa yani ilüzyon veya halüsinasyon olarak 

niteleniyorsa söz konusu nesne de rengi de mevcut değildir.13 Bilincimiz şeyleri algılar, 

deneyimler ve anlamlandırır ancak bu inşa edici edimleri gerçekleştirirken bilincimiz 

algılanacak, deneyimlenecek ve anlamlandırılacak bir nesneye ihtiyaç duyar. Husserl bu 

durumu bilincin yönelimselliği olarak nitelemektedir. Husserl, her deneyimde 

deneyimlenen yönelimsel bir nesnenin var olduğunu belirtmiştir. Ancak deneyimlerimiz 

ile yönelimsel nesneler arasında bir denkliğin olduğunu verili kabul edemeyeceğimizi 

iddia etmiştir. Husserl, söz konusu denklik meselesini çözmeye çalışmıştır ve bu çabanın 

Aşkın Fenomenolojiyi ortaya çıkardığı söylenebilir. 

                                                            
13 Edmund Husserl, Logical Investigations, çev. J.N. Findlay, London: Routladge, 2001, s. 82-3. 
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Daha önce de vurgulandığı gibi Husserl’in Aşkın Fenomenolojiyi kurarken temel 

hedefi hem bilimlere (doğa bilimlerine ve kültür/tin bilimlerine) hem de felsefeye kesin 

bir temel bulmaktı. Husserl, öznel yargılar ve kişisel bakış açıları ile dolu olduğunu iddia 

ettiği felsefenin henüz bilim bile olamadığını ifade etmiştir.14 Husserl’in doğa bilimlerine 

eleştirisi ise üç ana kategoride toplanabilir: 1) Doğa bilimlerinin insan bilincini 

şeyleştirmesi yani insan bilincinin inşa edici unsurlarını göz ardı etmesi, 2) Kant’ın da 

üzerinde durduğu nesneler ile kavramlarımız ve teorilerimiz arasında denklik olup 

olmadığı meselesi, 3) Doğa bilimlerinin kendi teorilerine dair aksiyomlarını ve 

varsayımlarını mutlak olarak kabul etmesi. 

Husserl’e göre, doğa bilimleri bilinci nesne gibi ele almaktadır ve bilincin inşa 

edici özelliğini yok saymaktadır. Husserl ise bilincin pasif bir varlık olmadığını ve 

bilincin inşa edici yönünün nesneleri algılarken onları anlamlandırma, bir biçime sokma 

ve kategorileştirme gibi fonksiyonları yerine getirdiğini ifade etmiştir. Husserl’in doğa 

bilimlerine ilişkin ikinci eleştirisi de yine bilincin söz konusu inşa edici işlevi ile doğrudan 

bağlantılıdır. Husserl’e göre, bilincin söz konusu işlevleri yüzünden nesneler ile 

kavramlarımız ve teorilerimiz arasında bir denklik yoktur ancak doğa bilimleri böyle bir 

denkliğin olduğunu sorgusuz sualsiz kabul etmektedir. Husserl de Kant gibi, ortada bir 

denklik problemi olduğunun altını çizmekle beraber Aşkın Fenomenolojinin söz konusu 

problemi aşacağını iddia etmiştir. Husserl’in doğa bilimlerine ilişkin son eleştirisinin de 

yine ilk iki eleştirisiyle iç içe olduğu söylenebilir. Husserl’e göre, doğa bilimleri doğayı 

ve evreni açıklayan yasalarını ve teorilerini mutlaklaştırmışlardır. Husserl, bilimlerin 

teorik varsayımlarının olduğunu ve bu varsayımların ise sorgusuz sualsiz kabul edilen 

yani verili alınan aksiyomlar üzerine kurulu olduğunu belirtmiştir. Husserl bu bağlamda 

                                                            
14  Edmund Husserl, “Philosophy as a Strict Science”, çev.  Quentin Lauer, Cross Currents, Vol. 6, No. 

3, 1956, s. 227-8. 
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bilimlerin aksiyomlar ve teoriler üzerinden çalışmasını değil bunların 

mutlaklaştırılmasına karşı çıkmıştır. Çünkü Husserl’e göre, bilincin inşa edici işlevleri ve 

denklik problemi, teorilerin ve aksiyomların inşa edilmiş unsurlar olduğu için mutlak 

olamayacaklarını bize göstermektedir. 15  Husserl söz konusu gerekçeler ile doğa 

bilimlerinin bile bilimler ve felsefe için kesin bir temel sağlayamayacağını iddia etmiştir. 

Aşkın Fenomenolojiyi kurarken Husserl’in kafasındaki temel amacın bu olduğu ve bu 

amacı -ömrünün son yıllarında kısmen değişikliğe uğratmakla birlikte- gerçekleştirmeye 

çalıştığı söylenebilir. Husserl söz konusu amacını Kant’ın şu mottosunu kullanarak 

vurgulamıştır: Şeylerin kendisine dönelim! (back to the things themselves, Zurück zu den 

Sachen Selbst!).  

1.1.3. Şeylerin Kendisine Dönelim: Bilimlere ve Felsefeye Kesin Bir Temel 

Bulma Girişimi 

Schütz, Husserl’in “kesin bir bilim” için temel arayışının Fenomenolojiye yeni 

başlayan öğrenciler için kafa karışıklığı yaratacağını ifade etmiştir. Çünkü Husserl’in 

Fenomenolojisi, geleneksel metinlerde geçen realizm, idealizm ve ampirisizm gibi 

kategorilerden herhangi birine uymamaktadır. Schütz’e göre, söz konusu ekollerin 

sınıflandırmalarından hiçbiri bunları sorgulayan Fenomenolojiye uygulanamaz. Tüm 

felsefi düşünüş için bir başlangıç veya temel arayan Fenomenoloji gelişimini 

tamamladığında amacını gerçekleştirmeyi ümit etmektedir. Bu nokta ise, tüm felsefi 

geleneklerin başladığı yer olacaktır. Fenomenolojinin yeri, realizm ve idealizm arasındaki 

tüm ayrımların ötesinde veya daha uygun bir deyişle öncesindedir.16 Kısacası Husserl’e 

göre, Fenomenolojinin hedefine ulaştığı yerde felsefe ve tüm bilimler kendileri için kesin 

                                                            
15 Ibid., s. 230-5; Husserl, op. cit., 2015, s. 14-6.  

16 Alfred Schutz, On Phenomenology and Social Relations (Selected Writings), ed. Helmut R. Wagner, 

Chicago: The University of Chicago Press, 1973, s. 54. 
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bir temel bularak çalışmalarına başlayabilecektir. Bu ifadenin anlaşılabilmesi için yine 

Husserl ile Kant arasındaki bağlantıyı ortaya koymak gerekebilir.  

Çalışmanın bu bölümünde Husserl ile Kant arasındaki bağlantıya yer verilmiştir. 

Çünkü, Husserl’in “şeylerin kendisine dönelim” mottosunu anlayabilmek için Husserl’in 

Kant’tan etkilendiği konuları ele almak gerekmektedir. İnşa (construction) kelimesini 

sıklıkla kullanan veya kendini inşacı diye niteleyen bir kuram veya yaklaşım Kant’a bir 

şekilde atıf yapmak zorunda olduğu söylenebilir. Çünkü Kant, Yeni Çağ’da empiristler 

ile rasyonalistler arasında da süregelen maddenin mi düşünceyi belirlediği yoksa 

düşüncenin mi maddeyi belirlediğine dair bu kadim tartışmayı sistematik bir sentez 

yaparak aşmaya çalışan ilk kişidir. Kant, bizim dışımızda duyularımızın erişemeyeceği 

bir varlık alanı olduğunu yani bizim dışımızda bizden bağımsız varlıklar olduğunu kabul 

etmektedir ve buna numen adını vermiştir. Bu bağlamda Kant materyalistler ile hem 

fikirdir, ancak söz konusu varlıkların algılarımıza açık bir yönü de vardır ve Kant buna 

fenomen demiştir. Kısaca Kant, belli bir varlığın hem numeni hem de fenomeni olduğunu 

iddia etmiştir.17 Fenomen kavramı ise Kant’ın rasyonalistlere yaklaştığı noktadır. Kant, 

insan bilincinin inşa edici bir yönünün olduğunu kategoriler kavramı ile ifade etmiştir. 

Kant her insanda bu şekilde 12 a priori şema/form olduğunu ve formlar sayesinde insanın 

etrafındaki şeyleri algılarken aynı zamanda onları bilincinde inşa ettiğini iddia etmiştir. 

Mesela bu formlardan biri uzam-zaman formudur. Kant’a göre, bilincimiz bu form 

sayesinde algıladığı şeyleri belli bir uzamda ve zamanda konumlandırarak inşa 

etmektedir.18 Kant’ın söz konusu fenomen-numen ayrımı, insan bilincinin inşa edici bir 

yönünün olduğu iddiası ve formları, Husserl’in Aşkın Fenomenolojisinde kısmi 

değişikliklere uğrasa da kendine bir yer bulmuştur.  

                                                            
17  Onay Sözer, Edmund Husserl’in Fenomenoloji’si ve Nesnelerin Varlığı, İstanbul: Edebiyat Fakultesi 

Basımevi, 1976, s. 9. 

18 Kant, op. cit., 68-70 ve 91-93. 
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Bu doğrultuda söylenebilir ki Husserl’in, Kant’ın sentezini yeniden 

yorumlamasında göze çarpan en önemli değişiklik Kant’ın fenomen-numen ikiliğini 

Husserl’in yeniden yorumlaması olabilir. Kant’a göre, Kant’ın kendinde nesne/şey (the 

thing itself, Ding an sich) olarak da nitelediği bir nesnenin numenini duyularımız ile 

algılayabilmemiz mümkün değildir. Husserl ise kendinde şeye bir başka ifadeyle şeylerin 

özüne duyularımızla ama kendisinin Aşkın Fenomenolojisi sayesinde erişebileceğimizi 

iddia etmiştir.19 Husserl’in “şeylerin kendisine dönelim” mottosunun arka planında bu 

amaç yani Kant’ı aşma çabasının yattığı söylenebilir. Özetle Husserl, Kant’ın ontolojik 

düalizmini kabul etmekle birlikte bu düalizmi ortadan kaldıracak bir bilim kurduğunu 

(Aşkın Fenomenoloji) iddia etmiştir. Husserl böylece, Aşkın Fenomenoloji ile hem 

bilimlere hem de felsefeye kesin bir temel bulabileceğine inanmıştır. Söz konusu temeli, 

öznelerarası olarak inşa edilen yeni bir nesnellik anlayışı üzerine kurmuştur.    

1.1.4. Yeni Bir Nesnellik Anlayışına Giden Süreç: Öznelerarası Olarak İnşa 

Edilen Nesnellik 

Husserl, Fenomenolojiye dair sistematik bir bakış açısı geliştirdiği ilk 

çalışmalarından biri olan Logical Investigations’ta benliği (ego) merkeze alan bir kuram 

ortaya atmıştır. Husserl daha sonra bu çalışmada ortaya attığı fikirlerini kısaca Ideen20 

                                                            
19  Ibid., s. 10; Bernhard Waldenfels, Fenomenolojiye Giriş, çev. Mesut Keskin, İstanbul: Avesta, 2010, s. 

18-19; Nermi Uygur, Edmund Husserl’de Başkasının Ben’i Sorunu (3. Baskı), İstanbul: YKY Yayınları, 

2016, s. 145.  

20  Ideen şu üç kitaptan oluşmaktadır: Husserl, op. cit., 1983; Edmund Husserl, Ideas Pertaining to a Pure 

Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy, Second Book: Studies in the Phenomenology 

of Constitution, çev. Richard Rojcewicz and André Schuwer, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 

2000; Edmund Husserl, Phenomenology and the Foundations of the Sciences, Third Book: Ideas 

Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy, çev. Ted. E. Klein ve 

William E. Pohl, The Hague: Martinus Nijhoff, 1980.   
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olarak bilinen ve ilk cildi 1913’te yayınlanan üçlemesinde kısmen değiştirmiş ve 

öznelerarasılık (intersubjectivity) kavramını kuramına dâhil etmiştir. Öte yandan Alfred 

Schütz, Husserl’den etkilenerek alana önemli bir katkı sağlamıştır. Schütz 1932’de 

yayımlanan Phenomenology of the Social World 21  adlı çalışmasında Husserl’in 

Fenomenolojisini alıp Sosyolojiye adapte etmiştir. Schütz söz konusu çalışmada 

Fenomenolojinin, şeylerin özüne ulaşmak amacının ulaşılması zor bir hedef olduğunu 

ifade edip benlik ve bilinç temelli analizin yerine öznelerarası yani sosyal ilişkilerin nasıl 

inşa edildiğini açıklamayı salık vermiştir. Schütz’ün görüşleri Husserl’i oldukça 

etkilemiştir. Bu değişim Husserl’in ölümünden sonra yayımlanan ve Husserl’in çeşitli 

yerlerde verdiği konferans metinlerinden oluşan kısaca Krisis 22  olarak bilinen 

çalışmasında görülmektedir. Husserl’in herhangi bir çalışması ele alındığında hangi 

dönemde yazıldığı dikkate alınmalıdır ve hangi Husserl o çalışmayı yazmıştır diye 

üzerinde düşünülmelidir. Bu doğrultuda çalışmanın bu kısmında, Husserl’in bakış 

açısındaki değişiklikler ve söz konusu değişikliklere yol açan meseleler temel alınarak 

Aşkın Fenomenoloji ele alınmıştır. Bu nedenle, Husserl’in doğal tutum/davranış (natural 

attitude) adını verdiği kavramla incelemeye başlamanın gerektiği söylenebilir. Çünkü 

doğal tutum alma kavramı Aşkın Fenomenolojinin kilit taşlarından biri olarak 

gösterilebilir.    

1.2. Doğal Tutum Alma: Sorgusuz Sualsiz Kabul Edilen Bir Dünya Kavrayışı 

Husserl’in Aşkın Fenomenolojisinin, belli bir mantık silsilesi içinde birbiri 

üzerine kurulmuş çeşitli kavram setlerinden oluştuğu söylenebilir. Dolayısıyla, söz 

                                                            
21  Alfred Schutz, The Phenomenology of the Social World, Translated by: George Walsh and Frederick 

Lehnert, ABD: Nortwestern University Press, 1967.  

22  Edmund Husserl, The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology, çev. David 

Carr, Evanston: Northwestern University Press, 1978. 
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konusu örüntüyü takip etmek zaten oldukça karmaşık bir konu olan Aşkın 

Fenomenolojiyi anlamayı kolaylaştırabilir. Bu doğrultuda çalışmanın bu aşamasında 

Aşkın Fenomenolojiye Husserl’in doğal tutum/davranış kavramı çerçevesinde mesele ele 

alınacaktır. 

Husserl’e göre insanlar, günlük yaşamlarında çeşitli şeyler hakkında 

değerlendirmeler yaparken doğal bir tutum içerisinde bir şeyler isterler, hissederler, 

yargıda bulunurlar ve nesnelleştirmeler yapar. İnsan, belli bir uzamda sonsuz bir şekilde 

yayılmış nesnelerin farkındadır, aynı şekilde söz konusu nesnelerin belli bir zaman içinde 

oluştuğunu ve bu oluşumun sonsuz bir şekilde devam edeceğinin de farkındadır. 

Husserl’e göre insan, söz konusu şeyleri deneyimlediğinin bilincindedir. Belli bir uzama 

yayılmış olan somut fiziksel şeyler dikkatimi onlara yöneltsem de yöneltmesem de 

görme, işitme ve dokunma ve diğer algılama biçimleri aracılığıyla benim için oradadır, 

mevcuttur. Husserl’e göre, somut fiziksel varlıklar gibi insanlar da hemen benim için 

oradadır, mevcuttur. Onları görürüm, yaklaştıklarını duyarım, ellerini sıkarım; onlarla 

konuşarak ne hissettiklerini, davranışlarını yönlendiren güdüleri, amaçlarını öğrenirim. 

İnsanlar da dikkatimi onlara yöneltmesem de benim görü (intuiton) alanımın içindedir. 

Fakat ne insanların ne de diğer somut fiziksel varlıkların benim algı alanımın içinde 

doğrudan bulunmaları gerekmemektedir. Şimdi algıladığım varlıklarla birlikte, hakkında 

az ya da çok bilgim olan diğer varlıklar da onları henüz algılamasam bile benim için belli 

bir varlık olarak mevcutturlar. Odamdaki masada otururken sırtıma kitaplığa 

döndüğümde bahçede oynayan çocukları görebilirim. Ancak bu, odamdaki kitaplığın yok 

olduğu anlamına gelmez. Bahçeye bakarken o an için görme algımda yer almamasına 

rağmen odamdaki kitaplığın varlığından şüphelenmem. Husserl, bu örnekten yola çıkarak 

bir insanın yaşadığı bir çevrede geniş bir alana yayılmış fiziksel nesneleri ve canlı 

varlıkları algılamasak da onların var olduğuna dair bir kanaate sahip olduğunun altını 

çizmektedir. Ancak Husserl’e göre, söz konusu varlıklar bize kendilerini oldukları gibi 
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açık ve net sunmamaktadırlar. Dikkatimi belli bir varlığa odaklayıp onu kesin bir şekilde 

kavramak istediğimde çeşitli zorluklar ile karşılaşırım. Her şeyden önce söz konusu varlık 

belli bir uzamda ve zamanda oluşmuştur yani bir geçmişi vardır ve bu oluşumu gelecekte 

de devam edecektir. Söz konusu varlığın geçmişi ve geleceği hakkında kesin bilgilere 

ulaşmak görece zordur. Bunun yanı sıra, söz konusu varlıkla ilişkili diğer varlıklar da 

uzamda ve zamanda sisli ve belirsiz bir şekilde ufukta yer almaktadır.23 Husserl’e göre, 

söz konusu belirsizliklere rağmen yine de algı alanımda olsun veya olmasın canlı ve 

cansız nesnelerin varlığından asla şüphelenmem.  

Özetle, günlük yaşantımızda veya Husserl’in tabiriyle “doğal tutum” açısından 

dışımızda var olan ve etrafımızı kuşatan olgular dünyasını tartışmasız olarak kabul ederiz. 

Şüphesiz, dışımızdaki dünyaya ait bir bilgi hakkında şüphelenebiliriz; istediğimiz gibi bu 

dünyadaki deneyimlerimizin çoğuna güvenmeyebiliriz. Ancak, bizim dışımızda bir 

dünyanın var olduğuna dair naif (deneyimlerimize dayanmayan) kanaatimiz soğukkanlı 

bir şekilde varlığını sürdürmektedir. İşte, Husserl buna doğal tutumun genel tezi adını 

vermiştir.24 Ancak, Nermi Uygur’un da ifade ettiği gibi, Husserl’in doğal tutum ve doğal 

tutumun genel savı diye nitelediği şey kuramsal bir inşa sonucu sonradan elde 

edilmemiştir. İkisi de insan yaşamının üzerine kurulduğu her şeyin temelini oluşturan 

doğal olgulardır.25 Ancak, Husserl bir sorun olarak gördüğü doğal tutumun genel savını 

ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Bu işleme ise çeşitli kavramlarla nitelese de genel olarak 

fenomenolojik indirgeme adını vermiştir. 

                                                            
23 Husserl, op. cit., 1983, s. 51-3. 

24 Schutz, op. cit., 1973, s. 58. 

25 Uygur, op. cit., s. 39.  
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1.3. Fenomenolojik İndirgeme: Verili Alınan Dünya Kavrayışının Bir 

Kenara Bırakılması 

Husserl doğal tutumun genel savını fenomenolojik indirgeme adını verdiği bir 

yöntemle yürürlükten kaldırmak istemiştir. Çünkü Husserl’e göre bilimler de doğal 

tutumun genel savını benimsedikleri için dışımızdaki nesneler ile kavramlarımız ve 

teorilerimiz arasında birebir bir örtüşmenin olduğunu sorgusuz sualsiz kabul etmektedir.26 

Husserl’e göre, dışımızdaki dünyadan kuşkulanamayız, çünkü onu algılıyoruz. 

Düşüncelerimize konu oluyorlar. Ama dışımızdaki dünyaya ilişkin aşkın varsayımlar ile 

açıklamalar yapan doğa bilimlerini ve matematiği bir kenara bırakmalıyız.27 Husserl’in 

bilimlerin aşkınlığından kastı, varlıkların fenomenlerini/görünüşlerini söz konusu 

varlıkların özü -Kant’ın kendinde nesne dediği şey- olarak kabul etmeleridir. Bu nedenle, 

bilimlere kesin bir temel bulmayı hedefleyen Husserl’in, söz konusu denklik 

varsayımının kökeni olarak gördüğü doğal tutumun genel savını fenomenolojik 

indirgemeye tabi tuttuğu söylenebilir.  

Her şeyden önce şunu ifade etmek gerekir ki, Schütz’ün de belirttiği gibi, 

Fenomenoloji dışımızdaki dünyanın varlığını inkâr etmez. Ancak, analitik amaçları 

doğrultusunda dışımızdaki dünyanın varlığına ilişkin inancı -Husserl’in doğal tutumun 

genel savı dediği şeyi- askıya alır. Husserl bu işleme, matematikten ödünç aldığı bir 

kavramla dış dünyanın varlığına ilişkin inancı parantez içerisine alma (putting the world 

in brackets), epoche veya fenomenolojik indirgeme adını vermiştir. Fenomenolojik 

                                                            
26  Sözer, op. cit., s. 21. 

27  Husserl, op. cit., 2015, s. 3-4. 
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indirgeme tekniği ile Husserl, sadece inançlardan oluşan bir diyarın ötesine yani kuşkusuz 

bir kesinliğe ulaşmayı amaçlamıştır.28 

Husserl’in parantez içerisine alalım dediği şeyler sadece dışımızdaki dünyanın 

varlığı değil, içerisindeki canlı ve cansız varlıklar, çevremizdeki insanlar, kültürel 

nesneler, toplum ve onun kurumları dâhil her şeydir. Bu dünyaya ilişkin bakış 

açılarımızın doğruluğuna duyduğumuz inancımız da askıya alınmaktadır. Sonuç olarak, 

sadece dünyaya ilişkin pratik bilgilerimiz değil, aynı zamanda dünyanın varlığını 

inceleyen bilimlerin hepsinin varsayımları, yani doğa bilimleri, sosyal bilimler ve hatta 

geometri bile parantez içerisine alınmalıdır. Dahası, ruhsal ve fiziksel bir varlık olarak bu 

dünyaya ait olan kendimi, bedenimi ve ruhumu da parantez içerisine almalıyım. 

Schütz’ün belirttiği gibi, fenomenolojik indirgeme süreci her açıdan bu dünyanın ötesine 

geçmekte; indirgeme yaptığı dünyayı aşkın bir dünya haline getirmektedir29. 

Bu dünyadaki her şeyi paranteze alınca geriye ne kalıyor? Fenomenolojik 

indirgeme sonucunda bu dünyadan geriye hiçbir şey kesinlikle kalmıyor. Çünkü, 

Husserl’in fenomenolojik indirgemesi dışımızdaki dünyayı ve içindeki her şeyi 

Husserl’in salt veya aşkın bilinç dediği şeyin içine alıyor. Husserl, bilinç yaşantısı adını 

verdiği yeni bir dünyadan bahsediyor. Bu dünyanın içinde fenomenolojik indirgemeyle 

bilince alınan her şeyin -Husserl bunlara yönelimsel nesneler adını veriyor (intentional 

objects)- yanı sıra, Husserl’in cogitatio adını verdiği bilinç edimleri de yer almaktadır.30 

Nermi Uygur’un da ifade ettiği gibi, salt bilinç ve bilinç edimleri fenomenolojik 

indirgeme ile bilince alınan her şeyi anlamlandıran, inşa eden bir kaynaktır.31 Husserl’e 

                                                            
28  Alfred Schutz, Collected Papers I: The Problem of Social Reality, ed. Maurice Natanson, The Hague: 

Martinus Nijhoff, 1982, s. 104; Schutz, op. cit., s. 58-9. 

29  Schutz, op. cit., 1982, s. 105. 

30  Ibid., 105-6; Schutz, op. cit., 1973, s. 59. 

31  Uygur, op. cit., 43.  
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göre; bilinç sadece bilgilerin ve anıların depolandığı edilgen bir yer değildir. Husserl’e 

göre bilinç ve bilinç edimleri; dünyayı ve içindeki her şeyi anlamamızı, nesneleri çeşitli 

formlara sokmamızı ve onları kategoriler altında toplamamızı sağlamaktadır. Bu nedenle 

benlikte gerçekliğin inşası Husserl’in Aşkın Fenomenolojisinde oldukça önemli bir yere 

sahiptir denilebilir. İnşacı kuramın popüler kavramlarından biri olan öznelerarasılık 

kavramı da Husserl’in benlik temelli inşacı analizinin sonucunda ortaya çıktığından 

benlikte gerçekliğin inşasını ele almak gerektiği söylenebilir.    

1.4. Benlik Temelli İnşa Süreci ve Yönelimsellik: Gerçekliğin Öznede İnşa 

Edilmesi 

Bilimlere ve felsefeye kesin bir temel bulmayı amaçlayan Husserl’in Aşkın 

Fenomenolojisinin de üzerine kurulu olduğu bir temelden bahsedilebilir. Bu temel, 

Husserl’in “bilinç yaşantısı” adını verdiği olgudur. Husserl’e göre, her türlü bilgimiz bir 

bilinç yaşantısıdır, yani “… bilen öznenin bilgisidir. Bilen öznenin karşısında bilinen 

nesneler bulunmaktadır.”32 Yukarıda da bahsedildiği gibi Husserl, söz konusu bilinen 

nesneleri epoche ile parantez içerisine alıp saf/mutlak/aşkın bilinci açığa çıkarmıştır. 

Aşkın fenomenolojinin inşa sürecinin esas bu aşamadan sonra başladığı söylenebilir. 

Husserl Aşkın Fenomenolojiyi öz betimlemesi olarak nitelemiştir. Söz konusu öz 

betimlemesinin gerçekleştirildiği yer epoche sonrası açığa çıkan bu salt bilinç diyarıdır.33 

Dolayısıyla Aşkın Fenomenolojide bilinç sadece bilginin depolandığı pasif bir yer 

değildir. Bilinç her türlü varlığın anlamlandırıldığı, bir forma sokulduğu, her çeşit bilginin 

inşa edildiği yerdir.  

                                                            
32  Husserl, op. cit., 2015, s. 15. 

33  Uygur, op. cit., s. 53.  



43 

Husserl, doğal tutumun genel savının göreli fenomenlerini epoche ile paranteze 

aldıktan sonra geriye kalanın mutlak bilinç olduğunu belirtmiştir. Yani denilebilir ki, 

Husserl’e göre mutlak bilinç aşkın bir şeydir, algılarımızın ötesinde bir şeydir. Husserl, 

mutlak bilinç dediği şeyin yanında başka bir aşkın şeyden daha bahsetmektedir: cogito 

yani bilinç edimleri. Bilinç edimleri Husserl’in Aşkın Fenomenolojisinde salt bilinç kadar 

önemli bir kavramdır. Çünkü, Nermi Uygur’un da ifade ettiği gibi, her türlü fenomen söz 

konusu bilinç edimleri nedeniyle vardır. 34  Husserl söz konusu durumu Cartesian 

Mediations adlı çalışmasında şöyle ifade etmiştir:  

Bu dünyaya ait olan her şey, uzamsal ve zamansal olarak yer kaplayan her varlık benim için 

vardır, yani benim tarafımdan kabul edilir. Çünkü söz konusu varlığı deneyimlerim, 

algılarım, hatırlarım, hakkında düşünürüm, hakkında bir yargıda bulunurum, değer 

veririm.35  

Husserl, söz konusu edimlere Descartes’tan faydalanarak cogito adını vermiştir. 

Husserl, içinde yaşadığımız dünyanın ancak söz konusu bilinç edimleri sayesinde bizim 

için var olduğunu ve bizim tarafımızdan kabul edildiğini iddia etmiştir. Kısacası, 

Husserl’e göre, aşkın bilinç ve onun bilinç edimleri (cogitationes) fiziksel dünyadan önce 

gelmektedir. Yani fiziksel dünya, varoluşsal statüsü ikincil olan bir diyardır. Fiziksel 

dünya sürekli olarak aşkın bir diyarın varlığını gerektirmektedir. Söz konusu aşkın diyar 

ise doğal tutum dünyasının göreli fenomenlerin paranteze alınması sonucunda erişilen 

mutlak bilinç ve onun bilinç edimleridir. 36  Dolayısıyla aşkın bilinç ve onun bilinç 

edimleri birbirini tamamlayan bir bütün olarak nitelenebilir. Ancak, Nermi Uygur’un da 

ifade ettiği gibi “… her cogito, her ‘bilinç yaşantısı’ … bir şeyin bilincidir, amacı bir şey 

                                                            
34  Ibid.  

35  Edmund Husserl, Cartesian Meditations: An Introduction to Phenomenology, çev. Dorion Cairns, 

Dordrecht: Springer Science, 1960, s. 21. 

36  Ibid. 
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göstermektir, bir şey’e yönelmedir. Cogito, bilinci olduğu şeyi, bir cogitatum olarak 

içinde taşır.”37 Husserl’in cogitatum kavramı, gerçekliğin sadece somut unsurlardan değil 

aynı zamanda soyut unsurlardan da oluştuğunu ifade eden doğal gerçeklik-sosyal 

gerçeklik ontolojik ayrımının kökenini oluşturduğu için üzerinde durulması 

gerekmektedir.  

Husserl, bilinç ve nesneler arasında karşılıklı bir belirleyiciliğin olduğunu sıklıkla 

vurgulamıştır. Ona göre, algılamada algılanan bir şey vardır, hayal etmede hayal edilen 

bir şey, bir ifadede ifade edilen bir şey, sevgide sevilen bir şey, nefrette nefret edilen bir 

şey, arzuda arzulanan bir şey vardır. Yani, bilinç edimleri veya bilinç yaşantısı yoktan bir 

şeyi inşa etmiyor, anlamlandırmıyor. Bilincimiz, söz konusu edimleri gerçekleştirirken 

fenomenolojik indirgeme ile mutlak bilince alınan fenomenlere ihtiyaç duymaktadır. 

Husserl’in sıklıkla atıf yapılan bir ifadesiyle bilinç bir şeyin/nesnenin bilincidir. Bilinç 

yönelimseldir, bilincin yöneldiği bir nesne vardır. Bilinç edimleri bu yüzden bir nesneye 

ilişkin edimlerdir.38 

Husserl’in, cogito ile cogitatum arasında kurduğu ilişkiyi bir örnekle açıklarsak, 

masanın üstünde bir kâğıt parçasını olduğunu varsayalım. Burada masanın üstündeki 

kâğıt parçası dışımızdaki dünyada yer alan bir sürü varlıktan sadece bir tanesidir. Tekil 

bir varlıktır. Bu kâğıt parçasına özel bir isim vermeye kalkmak ve benzer biçimde 

evrendeki tüm kâğıt parçalarına da ayrı ayrı isim vermek görece zor bir işlemdir. Fakat, 

bir kâğıt parçasını neyse o yapan karakteristik özelliklerin ne olduğuna dair bir uzlaşının 

sonucu olarak kâğıt parçalarını ayrı ayrı adlandırmak yerine kâğıt parçası kategorisi 

altında bilincimizde inşa ederiz. Dolayısıyla, masanın üstünde duran şeyi tekil bir varlık 

                                                            
37  Uygur, op. cit., s. 53-4. 

38  Husserl, op. cit., 2001, s. 82-3; Harun Tepe, “Giriş”, içinde Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, Edmund 

Husserl, çev.  Harun Tepe, Ankara: Bilgesu, 2015, s. XIV-XV; Husserl, op. cit., 2015a, s. 45. 
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olarak değil de kâğıt parçası kategorisi altına sokarak anlamlandırırız. Husserl 

bilincimizin, masanın üstünde duran şeyi algılarken onu “kâğıt parçası” kategorisine 

koyma işlemine bilinç edimi adını vermiştir. Söz konusu bilinç edimi ile bilincimizde inşa 

edilen, bir başka deyişle bir kategoriye sokulan kâğıt parçasını da cogitatum olarak 

adlandırmıştır. Burada kâğıt parçası bir nesnedir, ama bu nesne uzamda ve zamanda yer 

kaplayan bir nesne değildir. Fenomenolojik indirgeme ile bilince alınan bir nesnedir.39 

Yani cogitatum; parantez içerisine alınmamış, uzamda ve zamanda yer kaplayan 

nesnelerin bilinçteki karşılıklarıdır. Bilinç, bilinç yaşantısı veya bilinç edimleri bir şeyin 

bilincidir ifadesindeki “şey”den kasıt söz konusu cogitatumlardır. Özetle, her bilinç 

ediminin bir nesnesi yani cogitatumu vardır ve söz konusu cogitatumlar bilinç dışındaki 

nesnelerin bilinç içindeki karşılıklarıdır.40 Husserl, bu noktada 20. yüzyıldaki ve hatta 

günümüzdeki ontoloji tartışmalarına önemli bir katkıda bulunmuştur denilebilir. Çünkü 

Husserl bilinç dışındaki nesneleri sadece algılarımıza açık olan yani uzamda ve zamanda 

yer kaplayan nesneler (real nesneler) ile sınırlı tutmamıştır. Real olmayan varlıkları yani 

düş gücümüzdeki nesneleri (ideal nesneler) de analizine dâhil etmiştir. Kısacası bilinç 

nesneleri (cogitatumlar), bilinç dışındaki hem real varlıkların hem de ideal varlıkların 

bilinçteki karşılıklarıdır.41 Dolayısıyla bilincin yönelimsel olduğu varlıklar hem real hem 

de ideal nesnelerdir. Husserl’in ontolojisinde real nesnelerin yanında ideal nesnelere de 

yer vermesi, pek çok disiplinde bugün doğal gerçeklik ve sosyal gerçeklik diye ikili bir 

ontolojik ayrımın kökeni olarak gösterilebilir.   

Husserl’in Aşkın Fenomenolojisinin gerçekleştirilme sürecinin iki aşaması olduğu 

söylenebilir. Birincisi, fenomenleri parantez içerisine alarak salt bilinci açığa çıkarmaktır. 

Fenomenlerin özüne ulaşmayı hedefleyen Husserl’in kuramı, aslında söz konusu salt 

                                                            
39  Husserl, op. cit., 1983, 69.  

40  Uygur, op. cit., s. 54.  

41  Ibid., s. 55 
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bilincin ve bilinç nesnelerinin ortaya çıkarılmasıyla başladığı söylenebilir; çünkü, 

çalışmanın başında da ifade edildiği üzere Husserl Aşkın Fenomenolojisini öz 

betimlemesi olarak nitelemiştir. Husserl’in fenomenolojik indirgeme yöntemi, 

fenomenlerin özlerini ortaya çıkarmıştır; ancak işlem daha bitmemiştir. Sırada ise söz 

konusu özlerin betimlenmesi vardır. Bu işlem bizi, Husserl’in Aşkın Fenomenolojisinin 

gerçekleştirilme sürecinin ikinci aşamasını ele almaya sürüklemektedir: Eidetik 

redüksiyon/indirgeme (öze indirgeme), yani salt bilince alınan fenomenlerin özüne 

ulaşma. 

Öncelikle eidetik indirgeme kavramının Husserl’in terminolojisinde karşılıklarını 

ifade etmek gerekirse, Husserl öz kavramı yerine eidos, idea, essentia gibi eş anlamlı 

kelimeler kullanmıştır. Eidetik indirgeme kavramı ile de fenomenleri özüne indirgemeyi 

kastetmiştir. Husserl’in eidetik indirgemeyi nasıl yaptığına geçmeden önce neden eidetik 

indirgemeyi ortaya attığını cevaplamak gerekebilir. Husserl, Aşkın Fenomenolojiyi 

bilimlere ve felsefeye kesin bir temel sağlayacak bir bilim olması için kurduğunu iddia 

etmiştir. Bu doğrultuda yönelimsel nesnelere ilişkin her türlü bireyselleştirmeyi/tekilliği 

ortadan kaldırarak evrenselliği/tümelliği yakalamayı amaçlamıştır. Husserl’e göre 

yönelimsel nesnelerin her birini tek tek betimleyerek ve her birine ayrı ayrı isimler 

vererek bir bilim ortaya çıkarılması çok zordur.42 Çünkü bu sürecin bir sonu yoktur. Bu 

doğrultuda, Husserl’in, bilince alınan bilinç nesnelerinin özünü eidetik indirgeme ile 

betimleyerek genellemelere ve evrenselliğe ulaşmaya çalıştığı söylenebilir. 

Nermi Uygur’un da ifade ettiği gibi, Husserl’in eidetik indirgemesinin ilk 

aşamasında yönelimsel nesnelerden biri, kılavuz örnek olarak alınır. Kılavuz örnek olarak 

alınan nesne, bu nesneyle ilgili diğer nesneler için rastgele seçilmiş bir örnektir. Buradaki 

nesnelerin uzamda ve zamanda yer kaplayan değil bilinçteki nesneler olduğu dikkate 

                                                            
42  Ibid., s. 60-61; Sözer, op. cit., s. 27.  
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alınmalıdır. Kılavuz örnek olarak alınan nesne pek çok değişkeni (variant) içinde 

taşımaktadır. İkinci aşamada, kılavuz örnek olarak seçilen nesne ve onunla ilişkili diğer 

nesnelerin pek çok sayıdaki değişkeni arasında bir örtüşme (congruence) aranır ki söz 

konusu nesneler ortak bir forma sokulabilsin veya bir kategori altına alınabilsin. Üçüncü 

aşamada ise kılavuz nesne ve onunla ilişkili nesnelerin değişkenleri arasında belli bir 

uyumun, örtüşmenin olduğu göstermek gerekmektedir. Husserl, Nermi Uygur’un da ifade 

ettiği gibi, söz konusu örtüşmeye “… genel form, genel biçim, öz ya da idea…” adını 

vermiştir. 43  Söz konusu genel formları veya özleri görmeyi ise özü görme olarak 

adlandırmıştır ki Husserl Aşkın Fenomenolojiyi sıklıkla bu şekilde tanımlamıştır. 44 

Husserl, fenomenolojik indirgeme ve eidetik indirgeme sonucunda fenomenlerin özüne 

ulaşmaya konstitüsyon/inşa adını vermiştir. Konstitüsyon sayesinde Husserl, şeylerin 

kendisine dönelim! (zu den Sachen Selbst!) çağrısında ifade ettiği şeye yani fenomenlerin 

özüne ulaşılabileceğini iddia etmiştir.45 

Benlikte gerçekliğin inşası, ağaç örneği ile somutlaştırılabilir.  Yeryüzünde farazi 

olarak 2 milyar civarı ağacın olduğunu varsayalım. Her bir ağaca ayrı bir isim vermeye 

çalışmak hem sıradan bir insan için hem de bir bilim insanı için görece imkânsız bir işlem 

olarak nitelenebilir. Hem sıradan bir insanın hem de bir bilim insanının söz konusu 

zorluğu kategoriler yaratarak ve genellemeler yaparak aştığı söylenebilir. 2 milyar civarı 

bitkiyi tek tek adlandırmak yerine “ağaç” kategorisi altına alabiliriz. Daha sonra ilgi 

alanımıza ve çalışma konumuza ilişkin olarak “meyve ağaçları” şeklinde, meyve 

ağaçlarını da “elma, armut veya kiraz ağacı” şeklinde alt kategoriler yaratarak ele 

alabiliriz. Ağaç fenomeninin doğal tutumu benimseyenler için pek çok görünüşü ve 

anlamı olabilir. Ama fenomenolojik indirgeme yöntemi ile bilinç nesnesi haline getirilen 

                                                            
43  Uygur, op. cit., s. 61.  

44  Husserl, op. cit., s. XXII ve 33.  

45  Sözer, op. cit., s. 27. 
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ve eidetik indirgeme sonucunda özü betimlenen, bir forma sokularak anlamlandırılan 

ağaç bir cogitatumdır. Ağaç fenomeni yanabilir, yok olabilir ama özüne ulaşılan ağaç 

cogitatumu yanmaz. Çünkü, fenomenolojik indirgeme ve eidetik indirgeme yöntemleri 

sonucu özüne erişilen “ağaç”, genelleştirilerek bir forma sokulmuş ve anlamlandırılmış 

bir bilinç nesnesi haline gelmiştir. Husserl’in tabiriyle inşa edilmiş bir nesne olmuştur.  

Husserl’e göre gerek somut gerekse soyut varlıkları algılarken bilinç edimlerimiz 

sayesinde onları aynı zamanda inşa ederiz. Bilincimizin inşa ettiği ürünler, uzamda ve 

zamanda yer kaplayan nesneler ve insan gibi somut varlıkları içerdiği gibi soyut/ideal 

varlıkları da kapsamaktadır.46 Gerek real gerekse ideal olsun iki tür ontolojik kategori de 

Husserl’in Fenomenolojisinde inşa edilmiş varlıklardır. Söz konusu ontolojik ayrım 20. 

yüzyılın ikinci yarsından itibaren “inşa” kelimesini kullanan pek çok kuramın ve 

yaklaşımın önemli bir dayanağını oluşturması Husserl’in Fenomenolojisini kavramanın 

önemini gösterdiği söylenebilir.  

Husserl’in Aşkın Fenomenolojisi yukarıda da ifade edildiği üzere benlikte 

gerçekliğin inşasını oldukça detaylı ve sistematik bir şekilde ele almıştır. Ancak, salt 

bilinçte gerçekliğin inşası Husserl’i başka bir sorunla uğraşmak zorunda bırakmıştır. 

Husserl’in Aşkın Fenomenolojisinde her benlik, salt bilinçte gerçekliği ayrı ayrı inşa 

etmektedir. Söz konusu durum, benlik sayısı kadar fazla ve çeşitli inşaların olduğu bir 

dünyanın ortaya çıkması sonucunu getirmektedir. Fenomenolojiyi bir bilim yapmak 

isteyen Husserl’in, her türlü tekilliği, öznel bakış açısını ortadan kaldırmak isterken içine 

düştüğü durum solipsizm (tek bencilik) olarak nitelenebilir.47 Kısacası, Husserl’in Aşkın 

Fenomenolojisi, başlangıçta ortadan kaldırmayı arzuladığı öznel bakış açılarıyla ve öznel 

                                                            
46  Ibid., s. 27-8. 

47  Kasım Küçükalp, “Fenomenolojinin Türkiye Serüveni”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 9, 

sayı 17, 2011, s. 288.  
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gerçekliklerle tekrar yüzleşmek zorunda kalmıştır. Husserl, söz konusu durumu kendi icat 

ettiği bir kavramla aşmaya çalışmıştır: Öznelerarasılık. Öznelerarasılık, benlik merkezli 

başlayan Fenomenolojiye sosyal bir boyut kazandırmıştır. Bu yaklaşım diğer disiplinlerin 

yanı sıra Uluslararası İlişkilerde İnşacı Kuramı da derinden etkilemiştir.  

1.5. Öznede İnşa Edilen Ama Yine De Öznel Olmayan Sosyal Bir Dünya: 

Yaşam Dünyası (Lebenswelt) 

Husserl Cartesian Meditations’ın 5. bölümünü öznelerarasılık meselesine 

ayırmıştır. Husserl bu bölüme şu soru ile giriş yapmıştır: “Fenomenolojik indirgeme ile 

dünyadaki canlı ve cansız varlıklar ile birlikte kendimi de parantez içerisine aldığımda 

solipsist (solus ipse, tek benci) mi oluyorum?”48 Husserl’e göre Aşkın Fenomenoloji; 

fenomenolojik indirgeme ve eidetik indirgeme yapan birini kendi bilinç yaşantısıyla ve 

bilinç yaşantısında inşa edilen kategoriler ile sınırlamaktadır. Husserl bu cümlesini 

takiben şu soruyu sormuştur: “Salt bilincimde inşa edilen doğa ve tüm dünya sadece 

benim idealarım mı ve kendi başına var olan dünyayı geride mi bırakıyorum?” Husserl’e 

göre benlik, kendi içinde, yani aşkın bir biçimde indirgenmiş mutlak bilinç yaşantısının 

sınırları içinde, kendisi gibi diğer benlikleri (alter-ego) de içeren dünyayı 

deneyimlemektedir. Söz konusu deneyimleme sadece benliğin kendine has inşası 

sonucunda değil diğer benlikleri de içeren öznelerarası bir inşa sonucunda 

gerçekleşmektedir. Söz konusu dünya herkes için oradadır, bu dünyanın nesneleri herkes 

için erişilebilirdir. Ancak bu dünyanın nesnelerini algılarken onları çeşitli kategoriler 

altına koyarak kavrarız. Örneğin her bir ağaç, yaş, büyüklük ve dallarının şekli gibi 

kendine has özelliklere sahip olmasına rağmen bir ağacı ağaç yapan karakteristik 

özelliklere sahip olan bitkileri ağaç kategorisi altında bilincimizde inşa ederiz. Ancak, 

                                                            
48  Husserl, op. cit., 1960, s. 89. 
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bilincimiz bu inşa sürecinde kategoriler altına sokacak varlıkları yoktan var 

etmemektedir. Söz konusu inşa, bilincimizin dışında var olan bir şeyin inşasıdır. Bir başka 

ifadeyle deneyimleyen öznelerin tamamı ve onların inşa ettiği dünya fenomenine karşı, 

deneyimlenen dünya kendi içinde var olmaya devam eder.49   

Husserl’e göre aşkın bilinç, varlıkları bilinç edimleri aracılığıyla inşa etmesi 

bakımından kendine mahsustur. Pek çok insan olduğuna göre söz konusu inşayı 

gerçekleştiren pek çok sayıda salt bilinç vardır. Her bir insan bilincinde, algıladığı 

dünyayı çeşitli kategoriler altına koyarak anlamlandırmaktadır. Söz konusu bilinç 

kategorilerine ortak bir şekilde sahip olan insanlar dünyayı öznelerarası olarak 

anlamlandırmaktadır. Böylece, kolektif kategorileri benimsemiş insanlar dünyayı 

algılarken ortak bir biçimde anlamlandırmaktadır.   

Husserl, Aşkın Fenomenoloji sonucunda salt bilinçte inşa edilen nesnelerin 

anlamlandırılması ve nesnelere ilişkin oluşturulan formların ve kategorilerin asla bir kaos 

oluşturmadığını iddia etmiştir. Husserl, her bir benliğin kendi salt bilincinde inşa ettiği 

nesneleri, nesnelere ilişkin formları ve kategorileri kapsayacak evrensel inşacı bir 

sentezin olduğunu savunmuştur. 50  Yani Husserl, nasıl olduğunu açıklayamamakla 

birlikte dünyanın ve toplumun tek tek benliklerin inşalarının bir toplamı olmaktan öte, 

söz konusu benlikler arasında bir inşa olduğunu belirtmiştir. İçinde yaşadığımız dünyanın 

öznelerarası olarak inşa edilmiş bir dünya olduğunu savunmuştur. Husserl söz konusu 

öznelerarası inşanın ve uyumun nasıl gerçekleştiğini kuramsal bir şekilde açıklayamasa 

da bu durumu verili alan sosyal analizler yapmıştır.51 

                                                            
49  Ibid., s. 90-1. 

50  Husserl, op. cit., 1960, s. 54, 56-7 

51  Uygur, op. cit., s. 188-9; Küçükalp, op. cit., s. 292. 
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Husserl, benlikte gerçekliğin inşa edildiğini, canlı ve cansız varlıklara ilişkin 

çeşitli kategorilerin oluşturulduğu yani dünyanın anlamlandırıldığını ifade etmekle 

birlikte söz konu inşanın solipsizme yol açmadığını savunmuştur. Çünkü Husserl 

gerçekliğin inşasının bir de öznelerarası boyutu olduğunu ortaya koymuştur. İnsanların 

sosyal varlıklar olduğunu, belli bir çevrede (surrounding world) yaşayan insanların 

ilişkilerini düzenleyen, bakış açılarını uyumlulaştıran öznelerarası bir dünyanın 

varlığından bahsetmiştir. Husserl söz konusu dünyayı yaşam dünyası (life-world, 

Lebenswelt) olarak nitelemiştir.52  Husserl, yaşam dünyasını her türlü sosyal ilişkinin 

üzerine kurulu olduğu bir temel olarak ele almıştır. Husserl’e göre insanların doğrudan 

deneyimlerinin hepsi yaşam dünyasındaki deneyimlerdir ve yaşam dünyasından elde 

edilen deneyimlerdir. Söz konusu deneyimler yaşam dünyasını inşa eder, yaşam 

dünyasıyla uyumlulaştırılır ve yaşam dünyasında test edilir. Ona göre yaşam dünyası; 

planlar yaparken ve onları gerçekleştirirken, insanlarla ilişkilerimizi sürdürürken ve 

nesneleri manipüle ederken çıkarlarımızı ve ilişkilerimizi gerçekleştirmeye çalıştığımız 

günlük deneyimlerimizin, çevreye uyum sağlamamızın ve edimlerimizin tamamının 

dünyasıdır.53 Husserl çeşitli real nesneleri ve ideal nesneleri; canlı ve cansız varlıkları, 

ahlakı, gelenekleri, hukuku, dili, dini, her çeşit örgütlenmeyi, ulus gibi insan 

topluluklarını, sanat, edebiyat ve diğerlerini yaşam dünyasını oluşturan öğeler olarak 

nitelemiştir. Söz konusu öğelerin hepsinin yaşam dünyası içinde öznelerarası olarak 

tarihsel süreçte inşa edilmiş ve edilmekte olan öğeler olduğunu savunmuştur.54    

                                                            
52  Tepe, op. cit.,s. XXIII-XXV; Waldenfels, op. cit., s. 44, 46-7; Husserl, op. cit., 2000, s. 384-6; Edmund 

Husserl, Bunalım, çev.  Levent Özşar, İstanbul: Biblos, 2016, s. 160.  

53  Helmut R. Wagner, “Introduction” içinde Alfred Schutz, On Phenomenology and Social Relations 

(Selected Writings), ed. Helmut R. Wagner, Chicago: The University of Chicago Press, 1973, s. 14.  

54  Husserl, op. cit., 2000, s. 328-9. 
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Husserl, salt bilinç adını verdiği diyarda gerçekliğin inşasına dair analizini bir 

kenara atmadan solipsizm meselesini çözmeye çalışmıştır. Husserl bu bağlamda tarihi, 

kültürü, örf ve adetleri Fenomenolojinin içerisine dâhil etmiştir. Bu girişim ise 

Fenomenolojiye yeni bir boyut katmıştır. Benlikte gerçekliğin inşası yani egoloji olarak 

başlayan Fenomenolojinin, öznelerarası inşaya yönelik analizlerle Sosyolojiye doğru bir 

evrim geçirdiği söylenebilir. Söz konusu değişimi tetikleyen unsurlardan biri, belki de en 

önemlisi, Alfred Schütz’ün Husserl üzerinde bıraktığı etkide olabilir. Schütz’ün 

Fenomenolojisi ise öte yandan Uluslararası İlişkiler disiplininde İnşacı Kuramları 

derinden etkilemiştir. Schütz’un bilgi stoku, deneyim stoku, ideal tipler, sosyal gerçeklik 

gibi kavramlaştırmaları ve yaşam dünyasına ilişkin analizleri adaptasyon yoluyla 

Uluslararası İlişkilere dahil edilmiştir. Bu durum hem Uluslararası İlişkiler disiplini hem 

de İnşacı Kuram açısından Schütz’ün Fenomenolojik Sosyolojisini çalışmanın bundan 

sonraki kısmında ele almayı bir zorunluluk haline getirdiği söylenebilir.   

2. EGOLOJİDEN SOSYOLOJİYE FENOMENOLOJİNİN EVRİMİ 

Alfred Schütz’ün çalışmaları, fenomenolojik değerlendirmelere dayalı bir 

Sosyolojinin çerçevesini inşa etmiştir. Schütz, böyle bir sentez girişiminde bulunan ilk 

düşünür değildir ancak bunu sistematik ve kapsamlı olarak gerçekleştiren düşünürdür. 

Schütz; Husserl’in Fenomenolojisi ile Max Weber’in ideal tipler ve anlama 

(understanding/Verstehen) kavramları üzerine temellendirdiği sosyolojik yaklaşımını 

birleştirmiştir. Schütz’ün ilk ve en önemli eseri 1932’de yayınlanan Der Sinnhafte Aufbau 

Der Sozialen Welt55 (sosyal dünyanın anlamının inşası) adlı çalışmasıdır. Henri Bergson, 

Max Scheler, John R. Dewey, George H. Mead ve Georg Simmel gibi önemli isimler de 

                                                            
55  Söz konusu çalışma The Phenomenology of the Social World başlığıyla İngilizceye çevrilmiştir. Bak. 

Schutz, op. cit., 1967. 
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Schütz’ü etkilemiştir. Ancak, Helmut Wagner’e göre bu çalışmanın alt başlığı olarak 

“Husserl ve Weber” eklense yeridir. Çünkü Husserl ve Weber’in çalışmaları Schütz’ün 

çalışmalarının temelini oluşturmuştur.56 

Arkasında 40 bin sayfayı aşan bir külliyat bırakan Husserl’in çalışmalarının 

önemli bir kısmını inceleyen Schütz, Husserl’in Aşkın Fenomenoloji düzeyinde 

öznelerarasılık problemini çözmeye yönelik pek çok girişiminin başarısızlıkla 

sonuçlandığı kanaatine varmıştır. Bunun yanı sıra Schütz, sosyal bilimlerin somut 

meselelerine Husserl’in aşina olmadığını ve bu durumun da toplumsal ilişkileri ve 

toplumsal grupları ele alırken Husserl’e zorluk çıkardığı sonucuna varmıştır. Helmut 

Wagner’in de ifade ettiği gibi Schütz, Husserl’in yaşadığı söz konusu zorlukları aşmak 

için Husserl’in Fenomenolojisinin temel kavramlarını alıp Sosyoloji bilgisiyle 

birleştirerek Fenomenolojiye dayalı bir sosyolojik yaklaşım geliştirmeye çalışmıştır.57 

Schütz’un ideal tipleri kullanarak faili ve toplumsal ilişkileri analizi, sosyal gerçekliği 

yine ideal tipler üzerinden ele alması, sosyal bilimlerde pek çok disiplini ve düşünürü 

derinden etkilemiştir.  

2.1. Fenomenoloji ve Sosyolojinin Buluşması: Husserl’in Eidetik İndirgeme 

Yöntemi ile Weber’in İdeal Tiplerini Yeniden İnşa etmek 

Bir düşünür olarak Schütz’ün en büyük hedefi fenomenolojik bir Sosyolojinin 

temellerini atmaktı. Helmut Wagner’in de ifade ettiği gibi, Schütz’ün çalışmalarına genel 

olarak bakıldığında birbiriyle ilişkili bir bütün oluşturduğu görülebilir.58  Söz konusu 

bütünlüğün arkasında Schütz’ün Fenomenolojiye atfettiği önemin yattığı söylenebilir. 

                                                            
56  Wagner, op. cit., s. 1. 

57  Ibid., s. 10. 

58  Ibid., s. 3.  
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Schütz, Fenomenolojinin her türlü toplumsal ilişkiyi analiz ederken araştırmacılara pek 

çok konuda ama özellikle yöntembilim bağlamında yardımcı olabilecek bir çerçeve 

sunabileceğine inanmıştır. Bu yüzden fenomenolojik analizler yaparken neredeyse her 

çalışmasının başında Fenomenolojiye dair kısa girişler yaparak Fenomenolojiyi sosyal 

bilimlerde yaygınlaştırmaya çabalamıştır.  

Schütz, Fenomenoloji ile sosyal bilimler arasındaki ilişkiyi göstermeye 

çalışmıştır. Ona göre, her şeyden önce belirtilmelidir ki Fenomenoloji ve sosyal bilimler 

arasındaki ilişkiler, Sosyolojinin sosyal adaptasyon ve iktisadın uluslararası ticaret 

kuramı gibi somut meselelerini fenomenolojik yöntemle analiz edilerek gösterilemez. 

Schütz, bu ifadesine rağmen, sosyal bilimlerin yöntemlerine ilişkin gelecekteki 

çalışmaların ve onların temel kavramlarının zaruri olarak fenomenolojik araştırma 

alanına ait meselelere yöneleceği öngörüsünde bulunmuştur. 59  Schütz’ü böyle bir 

öngörüde bulunmaya iten iki ana gerekçenin olduğu ve ikisinin de Husserl’in Aşkın 

Fenomenolojisinden kaynaklandığı söylenebilir. Birincisi öznelerarasılık kavramına 

ilişkindir. İkincisi ise, Husserl’in eidetik indirgeme sonucunda ulaştığı kategorilere 

ilişkindir.      

Schütz’ün sosyal bilimlerin geleceğine ilişkin öngörüsünün birinci gerekçesi 

öznelerarasılık olgusunun sosyal bilimlerde ele alınış şekline ilişkindir. Ona göre, sosyal 

bilimlerin hepsi eylemin ve düşüncenin öznelerarasılığını verili almaktadır. Schütz, 

çevremizde birbirlerinin davranışlarına göre eylemde bulunan insanların olduğunun; 

sembollerle ve işaretlerle iletişimin gerçekleştiğinin; sosyal grupların ve kurumların, 

hukuki ve iktisadi sistemlerin, yaşam dünyamızın tamamlayıcı parçaları olduğunun altını 

çizmiştir. Söz konusu yaşam dünyasının kendi tarihi, uzay ve zamanda yer kaplayan 

şeyler ile özel bir ilişkisi olduğunu belirtmiştir. Yukarıda bahsedilenlerin hepsinin, dolaylı 

                                                            
59  Schutz, op. cit., 1973, s. 55. 
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olarak veya doğrudan tüm sosyal bilimcilerin çalışmaları için bir temel oluşturduğunu 

ifade etmiştir. Sosyal bilimciler, söz konusu terimlerin ortaya attığı fenomenlerle başa 

çıkabilmek için bazı yöntemsel araçlar, referans şemaları, tipolojiler ve istatiksel metotlar 

geliştirmişlerdir. Ancak Schütz’e göre, fenomenlerin kendisi verili alınmaya devam 

edilmiş ve sorgulanmamıştır. Schütz’e göre söz konusu sosyal bilimlerde insan, basitçe 

sosyal bir varlık olarak anlaşılmaktadır; diğerinin bilinç yaşamının benim tarafımdan 

anlaşılabileceği; kısacası, diğerlerini ve onların edimlerini anlayabileceğim ve 

diğerlerinin de aynı şekilde beni ve yaptıklarımı anlayabileceği sorgusuz sualsiz kabul 

edilmiştir. Ona göre, aynı durum, insanlar tarafından yaratılmış olan, sosyal ve kültürel 

nesneler olarak adlandırılan eşyalar için de geçerlidir. Bunların hepsi verili alınmıştır. 

Hepsinin kendi belirli anlamı ve var oluş şekli olduğuna inanılmıştır.60 Schütz, verili 

alınan söz konusu fenomenlerin açıklanması gerektiğini belirtip ideal tipler aracılığıyla 

bu amaca ulaşılabileceğini savunmuştur.  

Schütz’ün sosyal bilimlerde Fenomenolojinin ve fenomenolojik yöntemin gittikçe 

önem kazanacağına ilişkin öngörüsünün ikinci gerekçesi ise öznelerarası olarak inşa 

edilen kategorilere ilişkindir. Schütz’e göre gerek bilimsel gerekse de sağduyuya dayalı 

olsun, dünya hakkındaki tüm bilgimiz inşalar içerir. Yani dünya hakkındaki tüm bilgimiz, 

birtakım soyutlamalar, genelleştirmeler, biçimselleştirmeler ve idealaştırmalar içerir. Net 

bir şekilde konuşmak gerekirse, saf ve basit gerçeklik (fact) diye bir şey yoktur. Tüm 

gerçekler, başlangıçtan beri bilincimizin eylemlerinin evrensel bir bağlamdan seçtiği 

gerçeklerdir. Bu nedenle onlar her zaman yorumlanmış gerçeklerdir, yani ya yapay bir 

soyutlama ile bağlamından kopartılmış gerçeklerdir ya da kendi bağlamında düşünülen 

gerçeklerdir. Her iki durumda da gerçekler kendi anlamlarını taşırlar. Ancak bu Schütz’e 

göre, gerek günlük hayatımızda gerekse de bilimde dünyanın gerçekliğini (reality) 

                                                            
60  Ibid., s. 55-6. 
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kavramayacağımız anlamına gelmiyor. Bu ifade sadece şunu iddia ediyor, dünyanın 

gerçekliğinin sadece belirli yönlerini kavrayabiliriz. Örneğin, hayatımızı sürdürmemiz 

için gerekli olan gerçekler veya bilimsel yöntem olarak adlandırılan kabul edilmiş 

düşünme süreçlerine ilişkin kuralları benimsemiş bir kişinin bakış açısından elde edilen 

gerçekler.61 

İnsanın sosyal varlığı mı bilincini şekillendiriyor, yoksa insanın bilinci mi onun 

sosyal varlığını şekillendiriyor? Schütz’e göre, Alman sosyolog Georg Simmel söz 

konusu probleme farklı bir açıdan yaklaşmıştır. Ona göre, bireyi veya toplumu analiz 

birimi olarak seçmek yerine ikisi arasındaki karşılıklı etkilere (reciprocal 

effect/Wechselwirkung) odaklanarak sosyal ilişkileri ele alabiliriz. Simmel; rekabeti, 

tahakküm kurmayı, iş birliğini ve dayanışmayı sosyal hayatı edimselleştiren biçimler 

(forms) olarak ifade etmiştir. Alman Sosyolojisinin kurucularından olan Georg Simmel’in 

yaklaşımını büyük ölçüde Kant’ın formları ve kategorileri şekillendirmiştir denebilir. 

Kant’ın inşacılığını kullanarak sosyal etkileşim formlarını ve kategorilerini açıklayan 

Simmel’in de inşacı bir epistemoloji ve metodoloji anlayışına sahip olduğu söylenebilir.62 

Simmel’e göre, sosyal fenomenler bireysel davranış biçimlerine doğru iz sürülerek 

incelenmeli ve söz konusu davranış biçimlerinin belli bir sosyal biçimi/formu detaylı bir 

şekilde ele alınarak anlaşılmalıdır. Kısacası Simmel, sosyal fenomenleri ele alırken bireye 

veya topluma odaklanmak yerine bireylerin öznelerarası davranış biçimlerini/kalıplarını 

incelemeyi önermiştir. Schütz’e göre, Weber ideal tipler yöntemini inşa ederken 

Simmel’in söz konusu yaklaşımından etkilenmiştir.63  

                                                            
61  Alfred Schuetz, “Common-sense and Scientific Interpretation of Human Action”, Philosophy and 

Phenomenological Research, Vol. 14, No. 1, Sep., 1953, s. 2-3.  

62  Simmel’in söz konusu Sosyoloji anlayışına ilişkin olarak bak. Alan Swingewood, A Short History of 

Sociological Thought, New York: Macmillan Education, 1984, s. 134-141.  

63  Schutz, op. cit., 1967, 4-5.  



57 

Weber, her türlü sosyal ilişkiyi, yapıyı ve kültürel nesnelleştirmeleri bireysel 

davranışın en temel formlarına dönüştürmüştür. Weber’e göre bilim, bireylerin 

yönelimlerinde bulunduğu şekliyle, sosyal davranışın öznel anlamının yorumlanması 

aracılığıyla sosyal davranışı incelemektir. O zaman amaç, sosyal dünyadaki bireylerin 

edimlerini yorumlamaktır. Fakat bu amacı gerçekleştirmek için ne tek bir bireyin 

davranışını gözlemlemek ne de katı bir empirisizmin yapacağı şekilde bireylerden oluşan 

grupların davranışı hakkında istatiksel veriler toplamak yeterli değildir. Bu amacı 

gerçekleştirmek için ortaya çıkan belli meselelere ilişkin malzemeleri toplamaya yönelik 

özel bir metot gereklidir. Schütz’e göre Weber bu özel yöntemi, “ideal tipler” olarak 

bilinen teorik inşaları oluşturarak ortaya çıkarmıştır. İdeal tipler araştırmacının o sırada 

kafasındaki problemin türüne ilişkin olarak inşa edildiğinden, hiçbir şekilde istatistikî 

verilerin toplamı ile aynı şey değildir. Ve ideal tipler, ele alınan meselenin yöntemsel 

gerekliliklerine uygun bir şekilde inşa edilir. İdeal tipler ne içi boş bir silüet ne de hayal 

ürünü bir şeydir. Çünkü sosyal bilimcinin verilerini oluşturan somut tarihsel materyaller 

kullanılarak inşa edilmek zorundadırlar. Bu şekilde bir metotla inşa edilen ve doğrulanan 

ideal tipler sayesinde belli bir sosyal fenomenin anlamı katman katman yorumlanabilir, 

sosyal dünyanın yapısı anlamlı yönelimsel olgular olarak açıklanabilir.64 

Özetle Schütz’e göre sosyal bilimler; sosyal ilişkilerde anlamlara odaklanmalıdır. 

Fakat, belli bir sosyal çevreyi paylaşan insanların kendine has anlamlandırmalarını değil 

ortak anlamlandırmaları incelemelidir. Schütz’e göre, insanların paylaştığı ortak 

anlamları ideal tipler ile ortaya koyarak sosyal bilimlerde nesnelliğe ulaşılabiliriz. Schütz, 

bu doğrultuda sosyal bilimlerin en temel yönteminin, Weber’in de iddia ettiği gibi, ideal 

tipler olduğunu savunan fenomenolojik bir yaklaşım geliştirmiştir.65 Ancak Schütz’ün, 

                                                            
64  Ibid., s. 6-7.  

65  George Walsh, “Introduction” in Phenomenology of the Social World, Alfred Schutz, translated by: 

George Walsh and Frederick Lehnert, ABD: Nortwestern University Press, 1967, s. XXVII-XXVIII. 
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Husserl’in Aşkın Fenomenolojisini ve Weber’in ideal tiplerini öylece alıp bir sentez 

yapmadığının altı çizilmelidir. Schütz, Husserl’in benlik temelli analizini bir kenara 

bırakıp öznelerarasılığa odaklanmıştır. Husserl’in yaşam dünyası adını verdiği toplumsal 

ve siyasal düzenlerde gerçekliğin her bir failin bilincinde ayrı ayrı inşa edilmesine rağmen 

ortak anlamların ortaya çıkmasını deneyim stoku ve bilgi stoku gibi yeni kavramlar ile ele 

almıştır.  

2.2. Yaşam Dünyasındaki İlişkileri Düzenleyen ve İnşa Eden Bir Şema: Bilgi 

Stoku ve Deneyim Stoku 

Schütz, katı bir şekilde uygulanan fenomenolojik yöntemi terk etmeyi önermiştir. 

Ona göre, sosyal dünyanın varlığını gerek günlük yaşamımızda gerekse sosyolojik 

gözlemde öylece kabul ederek işe başlamalıyız. Schütz; böyle yaparak, aşkın 

fenomenojik bakış açısından kaynaklanan problemi çözmeye yönelik herhangi bir 

girişimden sakınmamız gerektiğini savunmuştur. Schütz, Husserl’in önemini ve 

zorluğunu ifade ettiği pek çok problemi böylece bir kenara bırakabileceğimizi 

belirtmiştir.66 Husserl’in ve Schütz bahsettiği zorluk, her bir benlikte ayrı ayrı inşa edilen 

gerçekliğin inşalarının nasıl olup da öznelerarası bir nitelik kazandığına ilişkindir. Yani, 

belli bir toplumsal çevrede yaşayan insanların belli bir nesneyi uzlaşı içerisinde 

anlamlandırmasının, söz konusu nesneye ilişkin diğer nesneleri de içeren bir 

kategorileştirmeyi yine uzlaşı içerisinde inşa etmesinin açıklanması Husserl’in 

çözemediği bir konu olarak fenomenoglara miras kalmıştır. Dolayısıyla Fenomenoloji ile 

Sosyolojiyi birleştirmeye çalışan Schütz’ün de söz konusu meseleyi, yani 

öznelerarasılığın nasıl gerçekleştiğini açıklama problemini ele aldığı görülmektedir.      

                                                            
66  Schutz, op. cit., 1967, s. 97. 



59 

Schütz, benlikten yola çıkarak “sen”in ve dünyanın anlamının analizinin oldukça 

önemli ama bir o kadar da zor bir işlem olduğunu kabul edip bu meseleyi kuramından 

soyutlamıştır. Schütz bu soyutlamayı, gerçekliğin öznelerarasılığının nasıl gerçekleştiği 

meselesinin toplumsal ilişkilerde bir problem yaratmadığı gerekçesiyle açıklamaya 

çalışmıştır.  Çünkü “sen” ve “biz” alanlarında çağdaşların ve toplumun dünyasının 

gerçekliği, canlı ve cansız doğanın tamamı verili alınmaktadır. Dahası, birinin kendi 

benliği ve onun öznel kişisel deneyimleri bağlamında “ben”in gerçekliğinden önce 

“sen”in ve toplumun gerçekliği verili alınmaktadır. Bu yüzden Schütz’e göre, kişisel 

deneyimin öznelliği içerisinde “sen”in inşasının etrafını kuşatan zor problemleri 

çözülmemiş olarak bırakabiliriz. Ona göre, bu nedenle bir benlikte “sen”in nasıl inşa 

edildiğini açıklamadan da toplumsal ilişkileri ele alabilirz. Schütz’e göre, bu yüzden 

incelememiz gereken nesne doğal tutumun genel savından dünyaya bakan insan 

olmalıdır. Çünkü söz konusu insan bir toplumun içine doğar, etrafındaki insanlarla 

karşılaşır ve onların varlığını sorgusuz sualsiz verili alır. Aynı şekilde, karşılaştığı doğal 

nesnelerin varlığını da verili alır.67 Özetle Schütz, Husserl’in çözemediği öznelerarasılık 

meselesini, insanın sosyal bir varlık olduğu ve öznelerarasılık meselesinin herhangi bir 

toplumda yaşayan failler için bir sorun teşkil etmediğini gerekçesiyle kendi kuramının 

dışında bırakmıştır.  

Schütz’a göre, sosyal bilimlerin en önemli amacı, sistematik bir sosyal gerçeklik 

bilgisi elde etmektir. Schütz, sosyal gerçeklik kavramıyla sosyal ve kültürel dünyanın 

içindeki nesneleri ve gerçekleşmiş olayların genel toplamını kastetmiştir. Ona göre, söz 

konusu sosyal ve kültürel dünya, belli bir mekânda günlük yaşamlarını etrafındakilerle 

birlikte paylaşan insanların sağduyu düşüncesi aracılığıyla tecrübe edilir. Schütz bu 

dünyanın, hepimizin içine doğduğu, içinde kendi konumumuzu belirlemek zorunda 

                                                            
67  Ibid., s. 98.   
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olduğumuz ve uzlaşmak zorunda olduğumuz kültürel nesnelerin ve sosyal kurumların 

dünyası olduğunu belirtmiştir. Ona göre, en başından beri, biz, yani sosyal sahnenin 

aktörleri içinde yaşadığımız hem doğal hem de sosyal dünyayı deneyimleriz. Schütz bu 

doğal ve kültürel dünyanın, benim öznel dünyam değil öznelerarası bir dünya olduğunu 

yani hepimizin ortak dünyası olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle bu dünyaya ilişkin 

bilginin herhangi bir insanın özel meselesi olmadığını, en başından beri öznelerarası yani 

sosyal olduğunun altını sıklıkla çizmiştir.68 

Schütz belli bir sosyal çevrede yaşayanlar için sosyal dünyanın müşterekliğini 

vurgulayan pek çok ifade kullanmıştır: Sosyal dünyanın yapısı hem bu dünyanın içinde 

yaşayanlar için hem de bu dünyayı yorumlayan bilim insanları için anlamlıdır. Bu 

dünyanın içinde yaşarken diğerleriyle birlikte yaşarız. Yaşamlarımızı diğerlerininkiyle 

uyumlulaştırırız. Seleflerimiz, çağdaşlarımız, tanıdıklarımız ve haleflerimiz 69  olarak 

diğer varlıkları deneyimlerken, onlarla ortak bir aktiviteye veya çalışmaya katılarak onları 

hem etkileriz hem de onlar tarafından etkileniriz. Tüm bu şeyleri yaparken diğerlerinin 

davranışlarını anlarız ve diğerlerinin de bizim davranışlarımızı anladığını varsayarız. Söz 

konusu anlam yaratan ve yorumlayan edimlerde farklı derecelerde anonimlik (yaratıcısını 

bilememe) içeren, birden çok bakış açısının kesiştiği sosyal dünyanın anlamlı yapısı 

                                                            
68  Alfred Schutz, “Concept and Theory Formation in the Social Sciences”, The Journal of Philosophy, 

Vol. 51, No. 9, 1954, s. 261; Schutz, op. cit., 1953, s. 7.  

69  Schütz, belli bir zamanda yaşayan bir insan için söz konusu insanın etkileşime girdiği insanlara fellow 

man ve kalanlara çağdaşlar (contemporaries); söz konusu kişilerden önce yaşayanlara selefler; söz 

konusu kişilerden sonra yaşayacaklara halefler diyerek üç kategori oluşturmuştur. Her üç kategoriye 

karşılık gelen üç sosyal dünyanın varlığından bahsetmiştir: Çağdaşların sosyal dünyası, haleflerin sosyal 

dünyası, seleflerin sosyal dünyası. 
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bizim için inşa edilmiştir. Ve bu dünya benim veya bizim olduğu kadar diğerlerinin de 

dünyasıdır.70     

Schütz, yaşam dünyasına ilişkin analizlerine öncelikle yaşam dünyasında 

herhangi bir insanın davranışlarının çerçevesini çizen ve ağır basan unsurları ele alarak 

başlamıştır. Schütz, gündelik yaşamının herhangi bir anında insanın, amaçlarını 

gerçekleştirmeye çalışırken fırsatları, koşulları ve kısıtlamaları içeren belli bir durumun 

içinde kendisini bulduğunu ifade etmiştir. Ona göre bu durum, insanın devam eden 

yaşantısında bir bölümdür ve insan bu durumlarda geçmiş tecrübelerine dayanan bir 

tutuma sahip olarak edimde bulunur. Söz konusu edimlerin içeriği ve birbirinin peşi sıra 

gelmesi her insan için kendine hastır. Schütz her insanın kendisine has olarak karşılaştığı 

bu duruma biyografik olarak belirlenmiş bir durum (biographically determined situation) 

adını vermiştir. Ona göre, herhangi bir anda insan kendisini biyografik olarak belirlenmiş 

bir durumun içinde bulur. Bu yüzden iki insanın aynı durumu aynı şekilde deneyimlemesi 

muhtemel değildir. Her şeyden önce, iki insan da mevcut belli bir duruma kendilerine has 

amaç ve hedeflerle yönelir ve değerlendirir. Söz konusu amaçların ve değerlendirmelerin 

kökeni ise ilgili kişinin geçmişinde yani onun kendisine has yaşam hikâyesinde 

bulunmaktadır.71  Ancak Schütz’e göre, her bir insanın biyografik olarak belirlenmiş 

durumları yaşam dünyasında asla bir kaos yaratmaz. Schütz bu durumu yine yaşam 

dünyasının öznelerarasılığına yani sosyalliğine gönderme yaparak açıklamıştır.  

Schütz, yaşam dünyamızın72 hiçbir şekilde tek tek her bir insanın özel dünyası 

olmadığını sıklıkla vurgulamıştır. Ona göre yaşam dünyamız, çevremizdeki insanlarla 

                                                            
70  Schutz, op. cit., 1967, s. 9. 

71  Wagner, op. cit., 1973, s. 15. 

72  Schütz’ün terminolojisinde “sağ duyu dünyası”, “gündelik yaşam dünyası” ve “her günkü dünya” vb. 

kavramlar yaşam dünyasıyla aynı fenomene gönderme yapmıştır. Bak. Maurice Natanson, 
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paylaştığımız, diğerleri tarafından deneyimlenen ve yorumlanan, kısacası hepimiz için 

ortak olan bir dünyadır ve en başından beri öznelerarası bir dünyadır. Bir insanın 

varlığının herhangi bir anında kendisini içerisinde bulduğu dünyada eşsiz biyografik 

durumu, sadece küçük bir ölçüde onun kendi inşasıdır. Çünkü her zaman kendisini 

tarihsel olarak verili bir dünya içerisinde bulur. Sosyal-kültürel olduğu kadar doğal olan 

bu dünya, o doğmadan önce ortaya çıkmıştır ve o öldükten sonra da var olmaya 

muhtemelen devam edecektir. Bu demektir ki bu dünya sadece onun değil, onun 

çevresindeki insanların da dünyasıdır. Dahası bu insanlar onun kendi (biyografik olarak 

belirlenmiş) durumumun öğeleridirler ve o da aynı şekilde onların (biyografik olarak 

belirlenmiş) durumlarının bir öğesidir.73      

Schütz yaşam dünyasındaki her bir insanın biyografik olarak belirlenmiş 

durumunu ele aldıktan sonra insanların, yaşam dünyasında karşılaştığı durumlara uyum 

sağlamasını sağlayan araçları ele almıştır: Deneyim stoku (stock of experience) ve mevcut 

bilgi stoku (stock of knowledge at hand). Schütz’e göre, bir insan kendi bilgi stokuna 

danışmadan gözlemlerini ve deneyimlerini yorumlayamaz; kendisinin içinde bulunduğu 

bir durumu tanımlayamaz ve hatta birkaç adım sonra ne yapacağını dahi planlayamaz.74  

Günlük yaşamda insan, hayatının herhangi bir anında, şimdiki ve geçmiş 

deneyimlerinin yorumlama şeması olarak hizmet eden mevcut bir bilgi stokuna sahiptir. 

Bu bilgi stoku aynı zamanda gelecekte olmasını öngördüğü şeyleri de belirlemektedir. 

Schütz’e göre, söz konusu mevcut bilgi stokunun kendine has bir geçmişi de vardır. Bu 

tarih, bilincimizin geçmişteki ve şimdiki deneyimleyen edimlerimizin içinde ve onlar 

tarafından inşa edilmiştir. Bu tarihsel sürecin çıktısı ise alışılagelmiş davranışlarımız ve 

                                                            
“Introduction”, in Collected Papers I: The Problem of Social Reality, Alfred Schutz, ed. Maurice 

Natanson, The Hague: Martinus Nijhoff, 1982, s. XXVII. 

73  Schutz, op. cit., 1973, s. 163-4. 

74  Wagner, op. cit., 1973, s. 15. 
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bakış açılarımızdır. 75  Husserl bu durumu anlamın tortulaşması (sedimentation of 

meaning) olarak adlandırmıştır.76 Yani, Husserl’in anlamın tortulaşması diye adlandırdığı 

olguya Schütz mevcut bilgi stoku adını vermiştir. 

Schütz yaşam dünyasının, bizim doğumumuzdan çok uzun zaman önce ortaya 

çıktığını; diğerlerinin yani bizim seleflerimiz tarafından deneyimlenmiş ve 

anlamlandırılmış öznelerarası dünyayı ifade ettiğinin altını çizmiştir. Ona göre, bu 

öznelerarası dünyayı şimdi biz deneyimliyoruz ve yorumluyoruz. Bu dünya hakkındaki 

yorumlamaların hepsi yine bu dünyaya ilişkin önceki deneyimlerden ve mevcut bilgi 

biçiminde bir başvuru şeması olarak işlev gören, kendi deneyimlerimiz ve bize 

öğretmenlerimiz ve ebeveynlerimiz tarafından aktarılan deneyimlerimizden oluşan bir 

bilgi stoku üzerine kuruludur. Söz konusu mevcut deneyim stoku bilgimize aittir; bilgi 

stoğumuz sayesinde içinde yaşadığımız dünya belli özellikleriyle sınırları çok net 

çizilmiş, içinde hareket ettiğimiz, bize karşı direnç gösteren ve bu dirence göre de edimde 

bulunduğumuz nesnelerin dünyası haline gelmektedir.77 Bilgi stokumuz, tek tek bireysel 

bakış açılarını ve anlamlandırmaları uzlaştırmamıza imkân sağlayan araçları yani 

formları ve kategorileri bize sunmaktadır. Söz konusu formlar ve kategoriler sayesinde 

her birey dünyayı ve içindekileri bilincinde inşa etmektedir; ama bu inşa müşterek formlar 

ve kategoriler sayesinde gerçekleştiği için solipsist bir inşa değil öznelerarası bir inşa 

haline gelmektedir. Schütz’ün, yaşam dünyasını incelerken ideal tiplere çok önem 

atfetmesinin arka planında söz konusu müşterek formların ve kategorilerin yattığı 

söylenebilir. Bu yüzden ideal tipleri ve işlevini anlamak Schütz’ün Fenomenolojik 

Sosyolojisini kavramak açısından oldukça önemlidir. İdeal tipler Uluslararası İlişkiler 

disiplininde Alexander Wendt’i ve ondan etkilenen diğer inşacıları anlamak için de 

                                                            
75  Schutz, op. cit., 1973, s. 75.  

76  Husserl, op. cit., 2016, s. 166. 

77  Schutz, op. cit., 1973, s. 72. 
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oldukça önemlidir. Çünkü Wendt’in kimlik türleri ve üç anarşi kültürü gibi uluslararası 

politika hakkındaki analizlerinin kökeninde Schütz’ün ideal tiplerinin belirgin bir etkisi 

olduğu gözükmektedir.   

2.3. Tekil Nesneleri ve Özneleri Belli Kategorilere Sokarak Genellemelere 

Ulaşmaya Çalışmak: İdeal Tipler 

Fenomenolojik yaklaşıma göre her bir birey kendi dünyasını inşa eder. Fakat her 

birey bu inşayı diğerleri tarafından kendisine sunulan yöntemlerle ve çeşitli kategoriler 

yardımıyla gerçekleştirir. Yaşam dünyası sosyal bir dünyadır ve dolayısıyla söz konusu 

birey doğmadan önce inşa edilmiştir. Schütz bu nedenle, önceden inşa edilmiş yaşam 

dünyasının kendisi ile etrafındaki sosyal dünyayı idrak etmeye çalışan bireyin çabaları 

arasındaki karşılıklı etkileşimin analizini yapmaya çalışmıştır.78  

Schütz’e göre, yaşam dünyamız, bu dünya içindeki tutumumuzu belirlemek ve bu 

dünya ile uzlaşmak için yorumlamamız gereken bir anlam dünyasıdır. Bu anlam dünyası; 

bizim, etrafımızdaki insanların, çağdaşlarımızın ve seleflerimizin eylemleri tarafından 

oluşturulmuştur. Tüm kültürel nesneler, araçlar, semboller, dil sistemleri, sanat eserleri, 

sosyal kurumlar vd. kökenleri ve anlamlarıyla insan öznenin faaliyetlerine işaret eder. 

Schütz’e göre, bu nedenden ötürü geleneklerde, örf ve adette karşılaştığımız kültürün 

tarihselliğinin her zaman farkındayız. Bu tarihsellik, kültürün tortusu olan insan 

eylemlerine referansla incelenebilir. Aynı sebepten ötürü, kültürel bir nesneyi 

kaynaklandığı insan faaliyetine atıfta bulunmadan anlayamayız. Örneğin, yapılma 

amacını bilmediğimiz bir aleti anlayamayız; bir işareti veya sembolü onu kullanan insanın 

bilincinde ne anlama geldiğini bilmeden anlayamayız. Bir kurumu, davranışlarını o 

                                                            
78  Wagner, op. cit., s. 16. 
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kurumun varlığına göre uyumlulaştıran bireyleri anlamadan anlayamayız.79 Schütz, her 

türlü sosyal ilişkinin incelenmesinde Weber gibi anlamaya büyük önem atfetmiştir. 

Sosyal bilimlerin, öznel anlam bağlamlarından nesnel anlam bağlamları elde etmeye/inşa 

etmeye çalıştığını vurgulayıp ideal tipleri kullanarak bu amaca ulaşılabileceğini 

savunmuştur.80 

Schütz sosyologların kullandığı sistem, rol ve kurum gibi pek çok kavramın 

bireyler tarafından inşa edilen ve kullanılan tipleştirmeler olduğunu ifade etmiştir. Ancak, 

söz konusu tipleştirmelerin pek çoğunun sosyal olarak önceden inşa edildiğini 

belirtmiştir.81  Ona göre belli bir toplumda yaşayan failler; deneyimlerini, fiziksel ve 

sosyal dünyaya ilişkin düşüncelerini, inançlarını ve varsayımlarını kuşkusuz bir biçimde 

verili alır. Sorgulanmamış deneyimler en başından beri kategorileştirilmiş (typical) 

deneyimler olarak tecrübe edilir. Örneğin verili alınan dünya, en başından beri tek tek 

kendine has nesnelerin uzamsal ve zamansal olarak bir araya getirilmesi olarak 

deneyimlenmez. 82  Hem sosyal hem de fiziksel dünya en başından beri ideal tipler 

açısından deneyimlenir. Schütz, fiziksel dünyaya ilişkin ideal tiplere; dağları, ağaçları, 

kuşları, balıkları, köpekleri ve köpek ideal tipinin alt kategorisi olarak İrlanda av 

köpeklerini örnek göstermiştir. Sosyal dünyaya ilişkin ideal tiplere örnek olarak ise evleri, 

masaları, sandalyeleri, kitapları, aletleri ve alet ideal tipinin alt kategorisi olarak çekiçleri 

göstermiştir. Schütz, sosyal dünyada toplumsal rollere ve ilişkilere dair ideal tiplerden de 

bahsetmiştir: Ebeveynler, kardeşler, akrabalar, yabancılar, askerler, avcılar, din 

                                                            
79  Schutz, op. cit., 1953, s. 7.  

80  Schutz, op. cit., 1967, s. 241. 

81  Wagner, op. cit., s. 25. 

82  Alfred Schuetz, “Choosing Among Projects of Action”, Philosophy and Phenomenological Research, 

Vol. 12, No. 2, 1951, s. 166-7. 
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adamları…83 Bu çerçevede Schütz’ün ideal tiplerini ikiye ayırarak anlatmak konunun 

anlaşılması açısından yararlı olabilir: Toplumsal rollere ve ilişkilere ilişkin ideal tipler; 

canlı ve cansız varlıklara ilişkin ideal tipler. 

Toplumsal rollere ilişkin ideal tipler ile başlayacak olursak Schütz, daha önce 

ifade edildiği üzere belli bir dönemde birlikte yaşayan insan topluluğunu betimlemek için 

çağdaşlar (contemporaries) kavramını kullanmıştır. Schütz, belli bir toplumda yaşayan 

bir insanın, söz konusu toplumdaki insanların sadece küçük bir kısmını yüz yüze 

tanıdığını bir başka deyişle doğrudan ilişki içinde olduğunu belirtmiş, çoğunluğu 

oluşturan diğerleri ile ilişkisinin ise dolaylı olduğunu ifade etmiştir. Schütz, böyle bir 

toplumda sosyal ilişkilerin nasıl yürütüldüğünü açıklamaya çalışmıştır. Schütz, 

diğerlerinin kendine has deneyimlerinin ancak diğerlerinin öznel deneyimlerini genel 

tipler şeklinde çeşitli formlara sokularak anlaşılabileceğini savunmuştur. Böylece yüz 

yüze tanışmadığı yani eylemleri ve güdüleri hakkında doğrudan bir bilgi sahibi olmayan 

ama aynı toplumda yaşayan insanlar arasındaki ilişkilerin ideal tipler sayesinde 

düzenlendiğini iddia etmiştir.84 

Schütz, bu yüzden toplumsal ilişkileri öznel anlam bağlamı (subjective meaning-

context) yerine nesnel anlam bağlamları (objective meaning-context) üzerinden 

yorumlamayı savunmuştur. Sonuç ise bu anlam bağlamlarının sayısı ve karmaşıklığıyla 

orantılı olarak çağdaşların anonimleştirilmesi olmuştur. Ona göre, anonimleştirilen 

çağdaşların bireyselliklerinden kaynaklanan kendilerine has özellikleri soyutlanır. 

Anonimleştirilen çağdaşlar her zaman aynı olan ve homojen olan bir varlıkmış gibi 

resmedilir. Böylece, ideal tip altına ne kadar çok insan eklenirse eklensin asla belli ve 

somut bir kişiye atıfta bulunulmaz. Örneğin bir mektubu birine yollamak istediğimde 

                                                            
83  Schutz, op. cit., 1973, s. 119-120. 

84  Schutz, op. cit., 1967, s. 181-182.  
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çağdaşlarımdan birkaçının yani posta görevlilerinin adresi okuyacağını ve sonra da 

mektubumu oraya yollayacağını verili kabul ederim. Söz konusu işlemi gerçekleştiren 

posta görevlilerini gerçek bireyler olarak düşünmem. Yani onları kişisel olarak tanımam 

ve tanımak zorunda da değilim. Çünkü posta görevlisi anonimleştirilmiş ideal bir tiptir. 

Başka bir örnek vermek gerekirse içinde yaşadığım toplumun yasalarına ve bu yasaları 

uygulayan vasıtalara uymam gerektiğini bilirim. Çünkü uymadığım takdirde polislerin 

gelip gerekeni yapacağını bilirim. Bu örnekte de polis ideal bir tiptir. Schütz, söz konusu 

toplumdaki bir kişinin bu gibi durumlarda gerek posta memuru gerekse de polis olsun 

diğerlerinin belli bir şekilde davranacağını her zaman beklediğini ifade etmiştir. Bu 

bağlamda, söz konusu kişi için diğerleri gerçek kişiler değildir. Diğerleri, yerine 

getirdikleri işlevler tarafından bilinen sadece anonim varlıklardır. Söz konusu kişi 

anlamın nesnel bağlamı nedeniyle diğerlerinin görevlerini işlevsel olarak yerine 

getireceğini sorgusuz sualsiz kabul eder.85  

Özetle, toplumsal rollere ilişkin tipleştirme sistemi; belli bir sonucu 

gerçekleştirmeye yönelik belli bir güdüden ortaya çıkan her biri diğerinden farklı olan 

insanların kendine özgü bireysel eylemlerini, tipik sosyal rollerin tipik işlevlerine 

dönüştürür. Bir toplumda grup içindeki diğer üyeler, böyle bir sosyal role sahip olan 

kimseden bu role ilişkin tipik yükümlülüklerini yerine getirmesini bekler. Bununla 

birlikte, grup içinde kendisinden beklenilen yükümlükleri yerine getirmeye devam ettikçe 

söz konusu kişi kendisini tipleştirir; yani üstlendiği toplumsal rolün tanımladığı tipik 

davranışları gerçekleştirmeyi kanıksar. Böylece söz konusu kişi; bir iş adamımın, bir 

askerin, bir yargıcın, bir babanın, bir arkadaşın, bir çete liderinin, bir Amerikalının, bir 

vergi yükümlüsünün ve benzerinin gerçekleştirmesi beklenen rolü yerine getirmeye karar 

verir. Bu şekilde her rol, kendisinden belli yükümlülükleri yerine getirmesi beklenen 

                                                            
85  Ibid., s. 184-185. 
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kişide bir ideal tip haline dönüşür. 86  Schütz, ideal tiplerin böylece öznel anlam 

bağlamlarından kaynaklanacak sorunları ortadan kaldırdığını ve nesnel anlam bağlamları 

yaratarak toplumsal ilişkileri düzenlediğini ortaya koymuştur. 

Schütz, ideal tiplerin sadece toplumsal ilişkileri değil aynı zamanda insanların 

çevresinde yer alan canlı ve cansız varlıklarla olan ilişkisini ele alırken de kullanışlı bir 

araç olarak nitelemiştir. Ona göre, etrafımızdaki canlı ve cansız varlıkların her birini tek 

tek ve ayrı ayrı algılamayız ve anlamlandırmayız. Bunun yerine onları “dağlar”, 

“ağaçlar”, “hayvanlar” ve “etrafımdaki insanlar” olarak kategorileştirilerek (tipfy) 

deneyimleriz. Mesela bir kişi sokakta gördüğü belli bir tür hayvanı hayatında hiç 

görmemiş olabilir, fakat onun bir hayvan ve daha spesifik olarak bir köpek olduğunu bilir. 

Mantıklı bir şekilde “bu köpeğin cinsi nedir” diye sorabilir. Bu soru varsaymaktadır ki 

söz konusu kişi, deneyimlediği yeni nesneyi bir köpek olarak kavramıştır, yani onun 

deneyimlediği nesne bir kedinin değil bir köpeğin tüm tipik özelliklerini ve davranışlarını 

sergilemektedir. Başka bir ifadeyle, söz konusu köpeğin, ilgili kişinin bildiği tüm köpek 

türlerinden olan farklılığı, tipik köpekler hakkında onun sorgulanmamış olan deneyimlere 

olan benzerliğine atıfta bulunarak sorgulanabilir hale gelebilir. 87  Husserl’in teknik 

terimleri ile ifade edilecek olursa, bir nesnenin algılanmasında deneyimlenen şey tam 

algısal olarak (apperceptively) diğer benzer nesneye aktarılır ve sadece türüne (type) göre 

algılanır. Böylece algıladığım yeni şeye ilişkin deneyimim, diğer nesnelerle tipik 

benzerliğine dair sezgimi onaylar veya reddeder. Eğer doğrulanırsa, yeni deneyimlediğim 

nesneyi mevcut bilgi stokumdaki kategorilerden ilgili olana dâhil ederim ve bu kategori 

genişler. Aynı zamanda söz konusu kategori içinde yeni alt tipler de ortaya çıkar. Bununla 

birlikte söz konusu nesne kendi bireysel özelliklerini kaybetmez ama belli bir tip formuna 

sokulmuş olur. Bu nedenle, günlük yaşamımızın doğal tutumunda, sadece önceden 

                                                            
86  Schutz, op. cit., 1973, s. 120.  

87  Schutz, op. cit., 1951, s. 166-7. 
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deneyimlediğimiz diğer nesnelerin verili kabul ettiğimiz alanına karşı koyan belli 

nesneler ile ilgileniriz. Beynimizin seçip ayırt etme faaliyetinin sonucu olarak söz konusu 

nesnenin hangi belirgin özelliklerinin bireysel, hangilerinin ise tipik olduğuna karar 

veririz.88 Ancak yine de bu bilgi bana özgü değildir. Çünkü verili olarak alınan her bilgi 

oldukça sosyalleşmiştir, yani sadece “ben” tarafından değil aynı zamanda “biz”, bize ait 

olan “herkes” tarafından verili alındığı varsayılmaktadır. Söz konusu durum, bu tür bir 

bilgiye nesnelliği ve anonimliği sağlamaktadır. Benim kişisel biyografik durumumdan 

bağımsızdır, yani öznel bir bilgi değildir.89  

Görüldüğü üzere Fenomenolojinin kavram seti ve ideal tipler yöntemi, öznelliğe 

ve göreceliliğe yol açmadan toplumsal ilişkileri, failleri temel alarak analiz edebilen bir 

araştırma programına sahiptir. Fenomenolojinin bu bağlamda her türlü sosyal ilişkiyi 

açıklama potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Fenomenolojinin, Kratochwil, Onuf ve 

Wendt gibi Uluslararası İlişkiler kuramcıları tarafından da uluslararası ilişkileri analiz 

etmek için kullanılması bu bağlamda pek de şaşırtıcı bir tespit olmayabilir. Ancak söz 

konusu üçlünün, Fenomenolojiyle kurdukları bağlantının dolaylı olduğu söylenebilir. 

Onuf ve Kratochwil, Fenomenolojiyi bu çalışmada “kuralların fenomenolojisi” diye ele 

alınacak olan John Austin ve John Searle’ün çalışmaları aracılığıyla tanıştıkları 

söylenebilir. Wendt’in ise, Fenomenolojiden bu çalışmada “kimliklerin fenomenolojisi” 

olarak adlandırılan grubun temsilcileri George H. Mead, Peter Berger ve Thomas 

Luckmann’ın çalışmaları üzerinden tanıştığı görülmektedir. Kimliklerin fenomenolojisi 

ve kuralların fenomenolojisi Uluslararası İlişkiler disiplininde İnşacı kuramı belirgin bir 

şekilde etkilemiştir. Bu yüzden tez çalışmasının 1. bölümünün bu kısmında söz konusu 

iki Fenomenoloji kökenli sosyal teori yaklaşımı ele alınacaktır.     

                                                            
88  Schutz, op. cit., 1953, s. 4-6. 

89  Schutz, op. cit., 1951, s. 167. 
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3. BİR SOSYAL TEORİ OLARAK KİMLİKLERİN FENOMENOLOJİSİ 

Husserl’in Fenomenolojisini Sosyolojiye uygulayan Schütz’ün etkilendiği kişiler 

arasında Mead’in de olduğu ifade edilmişti. Schütz, Husserl’in eidetik indirgeme yöntemi 

ile Weber’in ideal tiplerinin işleyişini açıklamaya çalışmıştır. Schütz, Weber’in ideal 

tiplerinin nasıl inşa edildiğini ve nasıl bir işlevi olduğunu açıklarken Mead’in 

genelleştirilmiş öteki kavramından oldukça faydalanmıştır.90  Mead’in genelleştirilmiş 

öteki (generalized other) kavramı bu çalışmada kimliklerin fenomenolojisi olarak 

adlandırılan yaklaşımın ve Wendt’in inşacılığında da belirgin bir etkiye sahip olduğu için 

ana hatlarıyla ifade edilmesi gerekmektedir.  

George H. Mead’in kuramsal yaklaşımı onun ölümünden sonra 1934’te 

yayımlanan Mind, Self and Society91 adlı çalışmada özetlenmiştir denebilir. Söz konusu 

çalışma, Mead’in Chicago Üniversitesi’nde 1900 yılından itibaren verdiği Sosyal 

Psikoloji derslerinde tutulan notların düzenlenmesi ile ortaya çıkmıştır. Mead, sosyal 

psikoloji alanında pek çok yayın yapmışsa da hiçbirinde kendi kuramsal yaklaşımını 

sistematik bir şekilde ortaya koymamıştır. Mind, Self and Society adlı çalışmada söz 

konusu ders notları ve Mead’in çeşitli çalışmaları birleştirilerek Mead’in toplumsal 

ilişkilere dair yaklaşımı ve yöntemi sistematik olarak ortaya koyulmuştur.92   

Mead, bireylerin öznel bilinç durumlarını ele alarak analiz yapan Psikolojiyi, 

yaklaşımında kilit bir kavram olan “öteki” ile sosyal bir niteliğe kavuşturduğu 

                                                            
90  Schutz, op. cit., 1953, s. 14; Walsh, op. cit., s. XVIII. 

91  George H. Mead, Mind, Self and Society, ed. Charles W. Morris, Chicago: Chicago University Press, 

(8th Edition), 1972. 

92  Swingewood, op. cit., s. 265; Charles W. Morris, “Introduction: George H. Mead as a Social 

Psychologist and Social Philosopher” and “Preface” in George H. Mead, Mind, Self and Society, (8th 

Edition), ed. Charles W. Morris, Chicago: Chicago University Press, 1972, s. V. 
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söylenebilir. Bu doğrultuda Mead, bireyin öznel bakış açısı yerine toplumsal etkileşim 

biçimlerinin öznenin davranışını nasıl şekillendirdiği üzerine bir fail analizi ortaya 

koymuştur. Mead, bireyin biyolojik bedeninin söz konusu toplumsal etkileşim 

kategorileri ve dil sayesinde bir bilinç93 (mind) ve benlik (self) kazandığını ifade etmiştir. 

Dil sayesinde insanın bilinci, sosyal olarak inşa edilmekte ve böylece bilinç kendisinin 

farkına varmakta ve benliğini bir nesne olarak görebilmektedir. Kısacası, Mead’e göre, 

insanın hem bilinci hem de benliği sosyal süreçte inşa edilmektedir.94  

Mead, dünyanın belli bir kısmının öznel olarak deneyimlendiğini ama büyük bir 

kısmının ise sosyal olarak veya ortak bir şekilde deneyimlendiğini ifade etmiştir. Öznel 

deneyimler ancak ortak deneyimlere kıyasla tanımlanabilir. 95  Mead, bireylerin 

bilinçlerine ilişkin öznel süreçlerden yola çıkarak toplumsal ilişkileri analiz etmek yerine 

bireyin davranışlarına biçim veren ve dil sayesinde gerçekleşen iletişimin sağladığı nesnel 

toplumsal süreçleri ele almıştır. 96  Yani Mead, bireylerin davranışlarını ele alan bir 

yaklaşıma sahiptir. Ama bu davranışların toplumsal etkileşim kalıplarının biçimlendirdiği 

davranışlar olduğu için öznelliğe veya mutlak bir göreceliliğe yol açmadığını dile 

getirmiştir. Mead’e göre, bireyin bilincini ve benliğini inşa eden toplumsal etkileşim 

kalıpları toplumsal rollerdir. Mead bunları öteki (other) ve genelleştirilmiş öteki 

(generalized other) kavramları altında kategorileştirmiştir.  

                                                            
93  Husserl’in conscience dediği fenomeni Mead mind kavramıyla betimlemiştir. Kullandıkları kavramlar 

farklı olsa da ikisinin de aynı fenomene yani duyuların ötesinde olduğu varsayılan ve gerçekliğin inşa 

edildiği aşkın bir diyarı kastettikleri söylenebilir. Bu yüzden çalışmada conscience ve mind 

kelimelerinin Türkçe karşılığı olarak bilinç kelimesi kullanılmıştır. 

94  Morris, op. cit., s. XII-XV;  Swingewood, op. cit., s. 264-5.  

95  Morris, op. cit., s. XVIII-XIX 

96  Ibid., s. XIII-XIX ve XXII.  
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Mead, benliğin ortaya çıkmasını bireylerin toplumsal etkileşimde üstlendikleri 

rollerle açıklamaktadır. Ona göre, biri ötekinin rolünü üstlenebildiği ölçüde kendisine söz 

konusu rolün perspektifinden bakabilir ve böylece kendisi kendi bilincinin bir nesnesi 

haline gelir. Biyolojik bedenlerden farklı olarak benliklerin97 ortaya çıkmasını sağlayan 

işte bu sosyal süreçlerdir. Ancak sadece kendi benliğinin bilincinde olmak sosyal değildir. 

Belli bir rol biçimine uygun davranan tutumlar sosyaldir. Mead, benliğin ortaya çıkması 

ve rollere ilişkin argümanını evcilik oyunu analojisi ile ortaya koymuştur. Evcilik 

oyununda çocuğun benimsediği çeşitli roller vardır. Bu roller sayesinde çocuklar diğerleri 

ile sosyal bir etkileşime girebilmektedir. Örneğin çocuğun biri doktor olurken diğerleri 

hasta rolünü üstlenir. Oyun içinde her oyuncu ötekilerin rolünü de bilmek zorundadır, 

aksi takdirde oyunun oynanabilmesi mümkün değildir. Böylece oyun içindeki pek çok 

kişi ötekileri oluşturur ve ötekiler üstlendikleri rollere göre kategorilere sokularak sosyal 

etkileşimde bireylerin davranışları ortak bir eylem çerçevesinde düzenlenir. Çeşitli 

rollerin üstlenmesine ilişkin tutumlar sadece belli bir rolü gerçekleştiren kişi tarafından 

değil diğer benlikler tarafından da bilinir. Böylece toplumsal roller genelleştirilir ki Mead 

bunu “genelleştirilmiş öteki”nin toplumsal rolleri veya kısaca “genelleştirilmiş öteki” 

olarak adlandırmıştır.98 

Mead’in benlik kavramından yola çıkarak toplumsal ilişkileri genelleştirilmiş 

ötekiler ile açıklaması bağlamında vurgulanması gereken unsur söz konusu benliklerin 

sosyal bir etkileşim sonucunda ortaya çıkması ve diğerleri ile belli bir perspektifi 

benimseyerek bu bakış açısından toplumsal ilişkileri ve dünyayı yorumlamasıdır 99 . 

Mead’in söz konusu bakış açısı, kendisini benliğe ilişkin yeni bir kategori yapmaya sevk 

                                                            
97  Benlik kavramı, Husserl’in ve Schütz’ün terminolojisinde Latince ego kelimesine, Mead’in 

terminolojisinde ise İngilizce self kelimesine karşılık gelmektedir.      

98  Randall Collins, Sosyolojide Dört Ana Gelenek, çev. Ümit Tatlıcan, İstanbul: Sentez, 2015, s. 261-263. 

99  Mead, op.cit., 1972, s. 273-281. 
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etmiştir denebilir. Bu doğrultuda Mead, benliğin iki unsuru olduğunu savunmuştur: Ferdi 

benlik (I) ve sosyal benlik (me).   

Ötekilerin tutumlarının hepsinin düzenlenmiş olması ve bunların bir topluluktaki 

veya sosyal gruptaki herhangi bir benlik tarafından benimsenmesi sosyal benliği inşa 

etmektedir. Mead’e göre, eğer benlik sadece sosyal benlikten ibaret olsaydı yaratıcı ve 

yeniden inşa edici eylemleri açıklayamazdık. Sosyal benlik sadece sosyal dünyayı 

yansıtırdı ve bu yansıtmadan başka bir şey de olamazdı. Yani benlik sosyal dünya 

karşısında tamamen pasif bir işleve sahip olurdu. Bu yüzden Mead, benlik kavramının 

sosyal benlikten başka bir de ferdi benlik unsuru olduğunu ifade etmiştir. Mead ferdi 

benliğin; yaratıcı eylemin ve yeniden inşanın kaynağı olduğunu savunmuştur. Ferdi 

benlik, eylemleri ve dürtüleri ile sosyal dünyanın değişmesini sağlar. Mead, bireyin 

toplumun kölesi olmadığını; birey toplumu inşa ederken toplumun da bireyi inşa 

ettiğini100 ve aralarında karşılıklı bir belirlenimin olduğunu belirtmiştir. Mead’in benlik 

kavramsallaştırmasında ferdi benlik, toplumsal etkileşimin değişimini ve yeniden inşasını 

sağlayan bir unsurken sosyal benlik toplumsal etkileşimin sürdürülmesini ve insanlar 

arasında ilişkilerin öngörülebilir kalıplar içinde düzenlenerek gerçekleştirilmesini 

sağlamaktadır denebilir. Kısacası, benliğin sosyal benlik unsuru sürekliliği; ferdi benlik 

unsuru ise değişimi sağlamaktadır.          

Yukarıda çizilen genel tablo içinde Mead’e göre genelleştirilmiş öteki, rol 

üstlenme sürecinin evrenselleştirilmesi olarak görülebilir. Herhangi bir bireyin yaptığı 

veya söylediği bir şey, genelleştirilmiş ötekinin tutumları bağlamında ortak bir eylemde 

diğer ötekiler tarafından anlaşılır, benimsenir veya doğru kabul edilir. Mead’e göre, böyle 

bir ortak eylem olmasaydı anlamlı bir toplumsal yapı ortaya çıkamazdı. Mead, 

genelleştirilmiş ötekilerin yaptıklarının veya söylediklerinin bu çerçevede “sosyal 

                                                            
100  Ibid., s. 182, 196-9; Morris, op. cit., s. XXIV-XXV.  
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evrensellik” olarak nitelenebilecek yeni bir tip nesnellik sağladığını iddia etmiştir. Birey, 

kendi sınırlı dünyasından ancak ötekilerin rollerini üstlenerek çıkar. Böylece, ötekilerin 

deneyimleriyle kendi deneyimlerinin örtüştüğü ve diğerlerine göründüğü gibi kendisine 

de aynı şekilde görünen bir dünyada yaşar. Bu bağlamda Mead içinde yaşadığımız 

dünyanın ortak, paylaşılan ve sosyal bir dünya olduğunu ifade etmiştir.101  

Mead’in yaklaşımı daha sonra Herbert Blumer tarafından sembolik etkileşimcilik 

olarak adlandırılmış ve sosyal teoride önemli bir yer edinmiştir. Fenomenolojinin temel 

kavramlarını, ideal tipleri ve Mead’in genelleştirilmiş öteki kavramlarını sosyal teoride 

popüler hale getiren kişiler ise Schütz’ün öğrencileri Peter Berger ve Thomas Luckmann 

olmuştur.102 Berger ve Luckmann; Fenomenolojinin bilgi stoku ve öznelerarasılık gibi 

pek çok temel kavramını yaygınlaştırmış, Mead’in genelleştirilmiş öteki Schütz’ün ise 

ideal olarak ele aldığı toplumsal rolleri kimlikler olarak ele almışlardır. Berger ve 

Luckmann’ın yaklaşımı bilgi sosyolojisi ve sosyal teoride önemli bir etki bıraktığı için 

bu çalışmada kimliklerin fenomenolojisi olarak adlandırılmıştır. Kimliklerin 

fenomenolojisi Uluslararası İlişkiler disiplinini de Wendt’in inşacılığı aracılığıyla 

etkilemiştir. Wendt’in “sosyal yapı”, “kimlik tipleri” ve “üç anarşi kültürü”, “anarşi 

devletlerin ondan ne anladığıdır” gibi sıklıkla atıf yapılan pek çok argümanın temelinde 

bu çalışmada kimliklerin fenomenolojisi olarak nitelenen yaklaşım yatmaktadır. 

Dolayısıyla, Berger ve Luckmann’ın The Social Construction of Reality adlı 

fenomenolojik çalışmada ortaya koydukları yaklaşım üzerinde durulmayı gerektiren bir 

diğer kuramsal çalışmadır. 

                                                            
101  Morris, op. cit., s. XXVIII-XXIX. 

102  Collins, op. cit., s. 271-272. 
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3.1. Toplumsal Rolleri Kimlik Olarak Ele almak: Berger ve Luckman’ın 

Fenomenolojik Yaklaşımı 

Fenomenolojinin ideal tip yaklaşımını büyük ölçüde tekrar eden bir sosyal 

gerçeklik analizi yapan Berger ve Luckmann’ın The Social Construction of Reality adlı 

çalışmaları bilgi sosyolojisi ve bilim felsefesi açısından en çok atıf yapılan kaynaklar 

arasına girmiştir. Sosyal teoride Fenomenolojinin temel kavramları ve ideal tipler 

yaklaşımı, Husserl veya Schütz’ten çok Berger ve Luckmann’ın söz konusu çalışması 

üzerinden öğrenilmiştir denebilir. Wendt’in “yapısal” kuramının da büyük ölçüde bu 

kitaptan faydalanılarak inşa edildiği görülmektedir. Bu iddiayı temellendirmek adına 

Berger ve Luckmann’ın söz konusu çalışmasındaki sosyal yapı (social structure) kavramı 

örnek gösterilebilir. Berger ve Luckmann’ın çalışmalarında kilit bir öneme sahip olan 

sosyal yapı (ki Wendt sosyal yapı dediği şeyi büyük ölçüde buradan almıştır) kavramının 

Fenomenolojik Sosyolojideki iki kavramın bir araya getirilmesi ile ortaya çıktığı 

söylenebilir. Bu kavramlar, çalışmanın bu bölümünde detaylı bir şekilde ele alınan bilgi 

stoku ve ideal tiplerdir. İkilinin sosyal yapıdan ne kastettiklerini ortaya koyabilirsek 

Fenomenolojik Sosyolojiden ne kadar etkilendiklerini de ifade etmiş olabiliriz.  

Berger ve Luckmann, gündelik yaşam gerçekliğinde ötekilerin, tipleştirici şemalar 

sayesinde anlaşılabildiğini ve sosyal ilişkilerin bu şekilde gerçekleştiğini ifade etmiştir. 

İkili, belli bir ötekinin; bir “erkek”, bir “Avrupalı”, bir “müşteri”, “pozitif” bir insan vb. 

formlarda kavranabildiğini belirtip diğerleri ile etkileşimimizin söz konusu tipleştirmeler 

sayesinde örüntüler oluşturduğunu Schütz’ün Fenomenolojik Sosyolojisinde olduğu gibi 

vurgulamıştır. Yüz yüze etkileşimlerde tipleştirici şemalar karşılıklı bir belirleyiciliğe 

sahiptir. Yani öteki de yukarıdaki örnekteki Avrupalı tarafından; bir “erkek”, bir 

Amerikalı”, bir “kasiyer”, “utangaç” biri gibi çeşitli ideal tipler aracılığıyla 

anlamlandırabilir. İkilinin verdiği örnekten devam edecek olursak, Avrupalının 

tipleştirmeleri Amerikalının müdahalelerine duyarlı olduğu gibi Avrupalı da 
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Amerikalının tipleştirmelerine karşı duyarlıdır. Dolayısıyla yüz yüze etkileşimlerde söz 

konusu tipleştirmeler süregiden bir müzakere içine girer.103    

Gündelik yaşamın gerçekliğinde söz konusu müzakereler büyük ölçüde belli bir 

davranış formu çerçevesinde önceden düzenlenmiştir. Dolayısıyla, gündelik yaşam 

gerçekliğinde ötekilerin deneyimlenmesinin önemli bir yanı söz konusu deneyimin 

doğrudan veya dolaylı olmasıdır. Berger ve Luckmann bu çerçevede Schütz’ün fellow-

man ve contemporaries ayrımını kullanmıştır. Yani belli bir zamanda bir kişinin 

doğrudan ve düzenli olarak etkileşimde bulunduğu kişiler (fellow-men) ile dolaylı 

etkileşimde bulunduğu kişiler yani çağdaşları şeklindeki ideal tipleri Berger ve Luckmann 

da benimsemiştir. Yüz yüze durumlarda belli bir kişi; etrafındaki kişiler, onların eylemleri 

ve tutumları hakkında doğrudan bir deneyime sahiptir. Çağdaşları ile olan durumunda ise 

dolaylı bir etkileşim olduğundan onlar hakkında az ya da çok dolaylı bir bilgiye sahiptir. 

Bu yüzden etrafımızdaki kişiler hakkındaki ideal tipler ve bilgilerimiz, çağdaşlarımıza 

doğru genişledikçe anonimlik derecesinin artmasına yol açmaktadır.104  

Gündelik yaşamın sosyal gerçekliği bu yüzden tipleştirmelerin sürekliliği içinde 

kavranabilmektedir. Bu süreçte tipleştirmelerin anonimliği de yüz yüze etkileşimden 

uzaklaştığı ölçüde artmaktadır. Berger ve Luckmann, söz konusu etkileşim 

formlarına/biçimlerine ve bu etkileşimde inşa edilen insan faillere ilişkin ideal tiplere 

sosyal yapı (social structure) adını vermiştir.105  Berger ve Luckmann’ın sosyal yapı 

kavramıyla yeni bir adlandırma yapsalar da tez çalışmasının bu bölümünde ortaya 

koyulan Fenomenolojinin ele aldığı fenomenleri ve kavramları kullandıkları açık bir 

şekilde görülmektedir. Bu duruma bir diğer örnek, ideal tipler ve sosyal etkileşim 

                                                            
103 Peter Berger ve Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of 

Knowledge, London: Penguin Books, 1991, s. 45-6. 

104 Ibid., s. 46-7.  

105 Ibid., s. 47-8. 
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biçimleri ile doğrudan bağlantılı olan bilgi stoku kavramıdır. Yukarıda da ifade edildiği 

üzere, bilgi stoku ve ideal tipler birbirini tamamlayan iki kavramdır. Çünkü faillerin 

ilişkilerini düzenleyen ve inşa eden etkileşim formları ve ideal tipler, aktörlerin kolektif 

bir bilgi stokuna sahip olmasıyla ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden Fenomenolojide 

olduğu gibi Berger ve Luckmann’ın çalışmasında da bilgi stoku kavramı kilit bir yere 

sahiptir.   

Berger ve Luckmann, kurumsal bir düzenin kökeninde birinin kendi eylemlerinin 

ve ötekilerinin eylemlerinin tipleştirilmesi olgusunun olduğunu ifade etmiştir. İkiliye göre 

bu durum, sosyal bir düzen içindeki herhangi birinin ötekilerle belirli amaçları ve iç içe 

geçmiş eylem aşamalarını paylaştığı anlamına gelmektedir. Böyle bir toplumda sadece 

belirli eylemlerin yanı sıra eylem biçimleri de tipleştirilmektedir. İkiliye göre, insanlardan 

oluşan kolektif bir grubun sahip olduğu bilgi stoku sayesinde belli bir toplumda böyle bir 

tipleştirme türü ortaya çıkar. Berger ve Luckmann, bu durumda ortaya çıkan ideal tiplere 

rol (role) adını vermiştir. Yani faillerin etkileşim biçimlerine değil de bu biçimlere göre 

hareket eden faillere ilişkin ideal tiplere rol adını vermişlerdir. Bireyler söz konusu rolleri 

oynayarak sosyal dünyaya katılırken bu rolleri içselleştirerek söz konusu sosyal dünyayı 

kendileri için nesnel bir hale getirirler.106 Çünkü belli bir toplumda bireyler ortak bilgi 

stokuna sahip olduklarından söz konusu rolleri (yabancı, yoksul, cimri, savurgan, 

maceracı, muhafazakâr…) genel olarak veya somut bir duruma has olarak bilirler. Berger 

ve Luckmann, söz konusu toplumsal rollerin her birini kimlik olarak ele almıştır. Berger 

ve Luckmann’ın rolleri ve kimlikleri eş anlamlı kullanmasını Wendt’in de benimsediği 

görülmektedir. Wendt, devletlerin uluslararası politikada çeşitli rolleri oynadıklarını ve 

söz konusu rollerin devletlere çeşitli kimlikler verdiğini iddia etmiştir. Rolleri ve 

                                                            
106  Hubert Knoblauch, “From the Social to the Communicative Construction of Reality”, in Social 

Constructivism as Paradigm? The Legacy of the Social Construction of Reality, ed. Michaela 

Pfadenhauer ve Hubert Knoblauch, New York: Routledge, 2019, s. 276-8. 
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kimlikleri eşdeğer gören Wendt’in söz konusu bakış açısını da Peter Berger ve Thomas 

Luckmann’dan aldığı söylenebilir. Dolayısıyla toplumsal rolleri ve kimlikleri bir şekilde 

ilişkilendiren bu ikilinin bakış açısı, kimliklerin Fenomenoloji ile nasıl ilişkilendirdikleri 

bakımından olduğu kadar bu yaklaşımı devletlerarası ilişkilere nasıl adapte edildiğini 

anlamak açısından da önemlidir. Bu yüzden kimlik kavramı ve bu kavramın 

Fenomenoloji ile nasıl birleştirildiğini ortaya koymak gerekmektedir.  

Berger ve Luckmann’a göre, bireyler sosyal etkileşimde sadece diğerlerinin rolleri 

ve tutumlarını değil aynı zamanda onların sosyal dünyalarını da benimsediklerinden 

kimliği, belli bir sosyal dünyada işgal edilen bir yer olarak tanımlamıştır ve bireylerin söz 

konusu kimlikleri bu sosyal dünya içinde ferdi olarak benimsediklerini savunmuştur. 

Başka bir deyişle, kimlik belirlemeler belli bir sosyal dünyanın sınırları içerisinde 

gerçekleşmektedir. İkiliye göre, çocuk adlandırıldığı şey neyse o olmayı öğrenir. Her isim 

bir adlandırmayı ima eder ve bu da belli bir sosyal konumu ifade eder. Bir kimlik verilmiş 

olmak, söz konusu dünyada belli bir konuma yerleştirilmiş olmayı içermektedir. Bir 

çocuk John Smith adını ferdi olarak benimserken söz konusu dünyada bu kimliğin işaret 

ettiği konumu da sahiplenir. Dolayısıyla, Berger ve Luckmann da Schütz gibi 

sosyalleşmede önemli ötekilerin varlığına dikkat çekmiştir. Ancak Berger ve Luckmann 

bu sosyalleşmeyi kimliklere vurgu yaparak ele almıştır. Bu yüzden Schütz’ün 

Fenomenolojisinde ideal tipler vurgusu, Berger ve Luckmann’ın Fenomenolojisinde 

kimliklere aktarılmıştır. Bu sebeple Berger ve Luckmann, kimliğin ferdi olarak 

benimsenmesi ile sosyal dünyanın ferdi olarak benimsenmesini çevremizdeki önemli 

ötekilerin aracılık ettiği aynı içselleştirme sürecinin sadece farklı boyutları olduğunu 

savunmuştur.107 Wendt’in kuramında da sıklıkla karşılaşılan önemli ötekiler kavramı ile, 

bilgi stokumuzun inşa edilmesinde küçük yaştan itibaren etkili olan ve otorite olarak 

                                                            
107 Berger ve Luckman, op.cit., s. 152.  
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kabul ettiğimiz ebeveynler, arkadaş çevresi, öğretmenler, toplumun önde gelen kişileri 

gibi ideal tiplerin kastedildiği söylenebilir. Önemli ötekiler, dünyanın ve toplumsal 

ilişkilerin nasıl olduğu ve olması gerektiği konusunda insanlara faydalı bilgiler öğretirken 

kişinin toplumsal konumunun yanı sıra (Berger ve Luckmann’ın perspektifinden) 

kimliklerinin ne olduğunun belirlenmesi açısından belirleyici bir işleve sahiptir.     

Berger ve Luckmann’a göre kimlik, sosyal süreçler tarafından oluşturulurken 

belirginleştiğinde sosyal ilişkiler tarafından devamlılığı sağlanır, tadil edilir ve hatta 

yeniden biçim verilir. Kimliğin hem oluşumu hem de sürdürülmesini içeren sosyal 

süreçler sosyal yapı tarafından belirlenir. Diğer taraftan; organizmanın, bireyin bilincinin 

ve sosyal yapının karşılıklı etkileşimi tarafından üretilen kimlikler belli bir sosyal yapı 

üzerinde etkileşime girerek söz konusu sosyal yapıyı sürdürebilir, tadil edebilir ya da 

yeniden şekil verebilir. Kendine has sosyal yapılar bireysel durumlarda fark edilebilir 

olan toplumsal kimlik tiplerini (identity types) yaratır. Bu anlamda bir Amerikalının bir 

Fransızdan; bir New Yorklunun bir Los Angeleslıdan; bir yöneticinin bir serseriden farklı 

bir kimliğe sahip olduğu iddia edilebilir.108 

Sosyal teoride önemli bir yer edinen Berger ve Luckmann’ın fenomenolojik 

yaklaşımı Uluslararası İlişkiler disiplinini de etkilemiştir. Dış politika analizlerinde 

kullanılan rol teorisi (role theory) ve Wendt gibi kimlikler üzerinden uluslararası politika 

analizleri yapan kuramlar bu çalışmada kimliklerin fenomenolojisi olarak adlandırılan 

yaklaşımdan faydalanmıştır. Söz konusu çalışmalarda insan faillerin toplum içinde sahip 

oldukları roller ve kimlikler gibi devletlerin de rolleri ve kimlikleri olduğu varsayımı 

verili alınmaktadır. Bu varsayımı, devletlerin de sosyal bir ortamı paylaştıkları ve bu 

nedenle onların da bir toplum oluşturdukları varsayımı takip etmektedir. Bu iki 

                                                            
108 Ibid., s. 194; Peter Berger, “Identity as a Problem in the Sociology of Knowledge”, European Journal 

of Sociology, 7 (1), 1966, s. 111-2. 
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varsayımın sonucu olarak birey ile devlet, toplum ile de uluslararası ilişkiler arasında bir 

analoji yapılmaktadır.109 Böylece Fenomenolojik Sosyoloji ve yine Fenomenoloji kökenli 

Sembolik Etkileşimciliğin temel kavramları, ideal tipleri/genelleştirilmiş ötekileri 

uluslararası ilişkilere adapte edilebilmiştir. İnsan faillere ilişkin ideal tiplerin devletler 

gibi kolektif varlıklara uygulanmasının Uluslararası İlişkiler disiplininde kuramsal 

çalışmalarda bir çeşitlilik katmakla birlikte bazı olumsuz sonuçlara yol açtığı söylenebilir. 

Devletlerin insan olarak ele alınması devletlerin insan gibi homojen birer aktör olarak 

değerlendirilmesine yol açmaktadır. Gerek rol teorisi gerekse de kimlikler üzerinden 

inşacı analizler yapan kuramsal çalışmalarda devletler yekpare (monolithic) varlıklar 

olarak ele alınmaktadır. Söz konusu çalışmalar Neo-realizmi, devletlerin iç yapılarını göz 

ardı edip onları bilardo topu gibi yekpare varlıklar olarak ele aldıkları için eleştirmektedir. 

Fakat, fenomenolojik yaklaşımı uluslararası ilişkilere uyarlarken onlar da devleti yekpare 

birer varlık olarak ele almaktadır. Fenomenolojinin ideal tiplerinin devletler gibi kolektif 

varlıklara uyarlanmasının yol açtığı söz konusu durumu Schütz, bu yaklaşım Uluslararası 

İlişkiler displinine daha adapte edilmeden eleştirmiştir. Schütz’ü, ideal tipler ve kolektif 

faillik meselesini ele almaya sevk eden unsur, Mead’in kendisinin böyle bir uluslararası 

ilişkiler analizi yapmasıdır. Schütz’ün ideal tipler ve kolektif faillik meselesine ilişkin 

ortaya koyduğu problemler, bu çalışmada kuralların fenomenolojisi adı verilen 

yaklaşımın ön plana çıkmasını sağlayan unsurlar olduğu için ideal tipler ve kolektif faillik 

meselesi üzerinde durulmalıdır. 

                                                            
109 Yücel Bozdağlıoğlu, “Konstrüktivizm ve Rol Teorisi: Kimlik, Rol ve Dış Politika Analizi”, içinde 

Uluslararası İlişkilerde Postmodern Analizler – 1: Kimlik, Kültür, Güvenlik ve Dış Politika, der. Tayyar 

Arı, Bursa: MKM Yayıncılık, 2012, s. 127-150. 
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3.2. İdeal Tiplerin Kolektif Faillere Uygulanması Meselesi 

Schütz, Mead’in genelleştirilmiş öteki yaklaşımının devletler gibi kolektif 

varlıklara uygulanması konusunda çekincelerini dile getirmiştir. Schütz’ün söz konusu 

eleştirilerini dile getirmeden önce Mead’in kendi kuramını uluslararası ilişkilere nasıl 

uyguladığını kısaca ele almak faydalı olabilir. Mead, insan faillere ilişkin ortaya koyduğu 

kuramsal yaklaşımın devletleri ve uluslararası ilişkileri açıklamak için de 

kullanabileceğini savunmuştur. Mead, bir toplumdaki bireylerin ilişkilerini benlik ve 

genelleştirilmiş öteki ile nasıl analiz edebiliyorsak devletleri de benlik ve genelleştirilmiş 

öteki kavramları ile inceleyebileceğimizi öne sürmüştür. Mead’in bu bağlamda 

toplumdaki bireyler ile uluslararası ilişkilerdeki devletleri ontolojik olarak aynı statüye 

koyduğu görülmektedir. Mead’in bu ön kabulü Wendt’in “devletler de insandır” 

argümanının kökeni olarak nitelenebilir. Dolayısıyla Mead’in kuramı, sadece Schütz’ün 

Mead’ten faydalanarak ideal tipler yaklaşımını inşa etmesi açısından değil aynı zamanda 

devletleri ideal tipler olarak ele alan inşacı uluslararası ilişkiler kuramlarını ve 

çalışmalarını anlamak açısından da oldukça önemli olarak nitelenebilir.   

Mead’e göre, tarihsel çatışmalar bir kural olarak sosyal açıdan oldukça örgütlü 

topluluklar arasında başlamaktadır. Böyle çatışmalar, ötekilere yönelik düşmanca bir 

tutumun olduğu farklı gruplar arasında meydana çıkmak zorundadır. Fakat burada bile 

sonuç, klana karşı kabilenin ortaya çıkışı örneğinde olduğu gibi, geniş bir toplumsal 

örgütlenmenin genellikle ortaya çıkmasıdır. Kabile klana kıyasla daha büyüktür ve 

anlaşılması zordur fakat yine de oradadır. Mead’e göre, 2. Dünya Savaşı’ndan önceki 

dünyanın durumu da buna benzemektedir. Devletler birbirlerine karşı potansiyel bir 

düşmanlık tutumu takınmışlardır veya Mead’in kavramsallaştırması ile devletler 

benliklerinde ötekileri düşman rolü ile inşa etmişlerdir. Klanların birbirlerini düşman 

ötekiler olarak gördükleri bir kabiledeki toplumsal etkileşim biçiminde olduğu gibi 
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devletler de Milletler Cemiyeti’nde (MC) benzer bir toplumsal etkileşim biçiminde bir 

araya gelmiştir.110  

Mead, insanların sosyal varlıklar olması nedeniyle kolektif bir şekilde örgütlü bir 

toplumu veya topluluğu ortaya çıkardığını ifade etmiştir. Söz konusu toplumların sosyal 

bir bakış açısından iki ana kategoriye ayrılabileceğini iddia etmiştir. Bir tarafta bireyleri 

sosyal iş birliğine sevk eden toplumsal etkileşim formları diğer tarafta ise bireyleri sosyal 

olarak düşmanca etkileşimlere sevk eden toplumsal etkileşim formları vardır. İkinci 

kategorideki toplumsal etkileşim biçiminde her bir benlikte ötekiler düşman olarak 

nitelenirken birinci kategorideki toplumsal etkileşim biçiminde her bir benlikte ötekiler 

dostça tutumlar veya ilişkiler formunda inşa edilmiştir.111 Mead, uluslararası ilişkileri 

ikinci kategoride bir toplumsal etkileşim formu olarak, devletleri de bu toplumsal 

etkileşimdeki bireyler olarak ele almıştır. Mead’in, gittikçe artan sosyal etkileşim ve MC 

gibi kurumlar aracılığıyla uluslararası ilişkilerde ötekilerin düşman yerine dost olarak her 

bir devletin benliğinde yeniden inşa edilebileceğini savunduğu söylenebilir. Hatırlanacağı 

üzere Mead’in benliği sosyal benlik ve ferdi benlik olmak üzere iki unsurdan 

oluşmaktadır. Her bir benliğin ötekini düşman veya dost olarak görmesine yol açan 

benliğin “sosyal benlik” unsurudur. Sosyal benlik sosyal olarak inşa edilmiştir ve 

bireylere ötekilerle etkileşiminde takip etmesi veya uyması gereken davranış kalıplarını 

sağlamaktadır. Mead’in bu perspektifi her bir devletin ötekini nasıl görmesi gerektiğinin 

aslında inşa edilmiş bir gerçeklik olduğunu ima etmektedir. Mead’in insan faillere ilişkin 

kendi kuramını devletleri de insan olarak ele alıp uluslararası ilişkilere uygulaması, 

Wendt’in “üç anarşi kültürü” ve “anarşi devletlerin anarşiden ne anladığıdır” 

                                                            
110 Mead, op. cit., 1972,s. 303.   

111 Ibid., s. 303-4. 
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argümanlarının temelini oluşturduğu görülmektedir 112 . Bu çerçevede yapısal veya 

sistemik bir kuram inşa ettiğini iddia eden Wendt’in kuramının aslında fail temelli olduğu 

tezi ortaya atılabilir. 

Fenomenolojinin ideal tipler üzerinden toplumsal ilişkileri analizi, kimlikler 

üzerinden devletlerarası ilişkileri analiz eden Wendt’in başını çektiği ekolün yaklaşımını 

anlamak açısından oldukça önemlidir. Çünkü Wendt, Fenomenolojinin ortaya koyduğu 

ideal tipleri kullanarak devletlerarası ilişkileri açıklayan bir kuram inşa etmiştir. 

Fenomenolojieki insan failler Wendt’in kuramında devlet faillere karşılık gelirken 

Fenomenolojinin yaşam dünyası kavramı da (Berger ve Luckmann’ın sosyal yapı dediği 

fenomen), Wendt’in kuramında uluslararası sisteme veya uluslararası topluma karşılık 

gelmektedir. Fenomenoloji, bir toplumdaki ilişkileri asker, polis, posta görevlisi, 

ebeveyn, komşu gibi çeşitli ideal tiplerden faydalanarak incelemeyi savunmuştur. 

Wendt’in kuramında ise, “devletler de insandır” yaklaşımı verili alınarak Schütz’ün veya 

onun öğrencileri Berger ve Luckmann’ın yaptığı gibi ideal tipler inşa edilerek uluslararası 

politikanın analizi yapılmıştır. Wendt’in inşa ettiği dört kimlik tipi (kişisel/kurumsal 

kimlik, tip, rol ve kolektif kimlik) ve kolektif kimlik kategorisinin altında yer alan 

düşman, rakip ve dost alt kategorileri Fenomenolojinin ideal tipleri kullanılarak inşa 

edildiği söylenebilir. Ancak, ideal tiplerin, devletler gibi kolektif varlıklar arasındaki 

ilişkileri açıklamak için kullanmanın yol açtığı bazı problemler olduğu söylenebilir. Bu 

durumu Schütz’ün kendisi de ifade etmiştir.        

Schütz, posta görevlisi, polis gibi alışılagelmiş ideal tiplerin dışında hala daha 

büyük bir anonimlik derecesine sahip olan başka ideal tiplerin olduğunu ifade etmiştir. 

                                                            
112  Friedrich Kratochwil, “Constructing a New Orthodoxy? Wendt’s ‘Social Theory of International 

Politics’ and the Constructivist Challenge”, Millenium: Journal of International Studies, 29 (1), 2000, s. 

83-84. 
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Bunlar, sosyal kolektiviteler olarak adlandırılan ideal tiplerdir. Schütz; devlet, basın, 

ekonomi, ulus, halk gibi sosyal kolektivitelerin oldukça çeşitlilik gösteren bir anonimlik 

derecesine sahip olan ideal tipler olduklarını vurgulamıştır. Schütz, söz konusu sosyal 

kolektiviteleri insanlaştırdığımızı (anthropomorhism), onlara gerçek insanlarmış gibi 

muamele ettiğimizi ifade etmiştir. Ancak, bu türdeki ideal tiplerin, kesinlikle anonim 

olduğunu yani edimi gerçekleştiren faillerin belirsiz olduğunun altını çizmiştir. Bu tür 

ideal tiplere atfedilen herhangi bir davranış, bu davranışa karşılık gelen öznel anlam 

bağlamı hakkında çıkarımda bulunmamıza müsaade etmez.113 Yani Schütz’e göre, devlet 

zaten bir ideal tiptir. İdeal tipleri kullanarak zaten ideal tip olan devletleri tekrar ideal 

tipleştirerek devletleri ve devletlerarası ilişkileri analiz edemeyiz.  

Schütz’e göre, devletin her bir “edimi” devlet yetkililerinin edimlerine 

indirgenebilir ve söz konusu devlet yetkililerini de ideal tipler aracılığıyla anlayabiliriz. 

Ancak sosyolojik bakış açısından “devlet” terimi, karşılıklı bağımlı bireysel ideal tiplerin 

oldukça karmaşık bir ağı için kullanılan sadece bir kısaltmadır. Herhangi bir sosyal 

kolektivitenin edimde bulunduğundan bahsettiğimizde, bu karmaşık ilişkiler ağını verili 

alırız. Sonra, sosyal kolektivitenin bireysel ideal tipine nesnel anlam bağlamları atfederiz. 

Tipik aktörlerin bilinçlerindeki tipik bilinç deneyimleri aracılığıyla bireysel edimlerin 

yorumlanmasına paralel olarak sosyal kolektivitelerin edimlerine nesnel anlam 

bağlamları atfederiz. Fakat bu şekilde devam ettiğimizde unuturuz ki tipleştirilmiş 

bireylerin bilinçli deneyimleri oldukça anlaşılabilirken sosyal bir kolektivitenin bilinç 

deneyimleri anlaşılamaz. Sosyal bir kolektivitenin edimini gerçekleştirenler belirsiz 

oldukları için bunların öznel anlam bağlamları yoktur, dolayısıyla sosyal kolektiviteler 

bireysel ideal tipler gibi ele alınamaz. Schütz, devlet, ulus ve halk gibi sosyal 

kolektivitelerin ideal tipler kullanılarak ele alınmasının edimi kimin gerçekleştirdiğini 

                                                            
113 Schutz, op. cit., 1967, s. 198-9.  
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tespit açısından bir belirsizlik yarattığını ifade etmiştir. Schütz bu yüzden, insan faillere 

ilişkin yapılan ideal tipleştirmelerin kolektif varlıklar arasındaki ilişkileri anlamak için de 

kullanılmasına karşı çıkmıştır.  Ancak, diğer taraftan söz konusu kolektif varlıkların birer 

sosyal inşa olduğunu ve bunların nasıl inşa edildiğinin açıklanması gerektiğinin de altını 

çizmiştir.114 Schütz’ün dikkat çektiği söz konusu sorunu, Fenomenoloji ile kuralları ve 

kurumları bir şekilde bir araya getiren bir yaklaşım ortaya koyan John Austin ve John R. 

Searle’ün ele aldığı söylenebilir. Austin ve Searle’ün yaklaşımı, Fenomenolojinin “sosyal 

gerçeklik” argümanını kurumlar ile temellendirerek kurumsal gerçeklik olarak yeniden 

yorumlamıştır. Böylece kolektif varlıkların ontolojik statüsü kurumlar ile 

ilişkilendirilirken söz konusu kolektif varlıklar arasındaki ilişkileri de kurallar ve 

kurumların düzenlediği bir sosyal düzen içerisinde açıklama imkânı yaratmışlardır. Tez 

çalışmasında “kuralların fenomenolojisi” adı verilen bu fenomenolojik yaklaşımı 

Uluslararası İlişkilere Nicholas Onuf ve Friedrich Kratochwil adapte etmiştir. Tez 

çalışmasının ikinci bölümünde “uluslararası ilişkiler kuramında kuralların 

fenomenolojisi” olarak adlandırılan yaklaşımın büyük ölçüde Austin ve Searle’ün 

fenomenolojik yaklaşımına dayandığı için çalışmanın bu kısmında yer verilmiştir.    

4.  FENOMENOLOJİNİN KURALLAR VE KURUMLAR İLE YENİDEN 

YORUMLANMASI 

Kuralların fenomenolojisi yaklaşımını incelemeye başlamadan önce Austin’in ve 

onun öğrencisi Searle’ün yaklaşımlarını inşa ederken Fenomenolojiden ne kadar 

etkilendiklerini vurgularsak Fenomenoloji ile aralarındaki bağ biraz daha net anlaşılabilir. 

Austin, kendi dil kuramına dair “günlük dil felsefesi”, “linguistik veya analitik felsefe” 

veya “dil analizi” gibi adlandırmaların kuramında ortaya attığı argümanlara ilişkin yanlış 

                                                            
114 Ibid., s. 199-200  
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anlaşılmalara yol açtığını ifade etmiştir. Çünkü hangi durumlarda hangi kelimeleri 

kullanarak ne söylememiz gerektiğini incelediğimizde sadece kelimelere veya anlamlara 

bakmıyoruz aynı zamanda sözünü etmek için kullandığımız gerçeklere (realities) de 

bakıyoruz. Fenomenlerin son belirleyicisi olmasa da algımızı netleştirmek için 

kelimelerin keskin bir farkındalığını kullanıyoruz. Austin bu yüzden kendi felsefesine 

yukarıda ifade edilen adlandırmalardan daha az yanlış yönlendirici olan “linguistik 

fenomenoloji”nin daha iyi bir adlandırma olabileceğini ifade etmiştir.115   

James Loxley de Austin’in kuramında Husserl’in Fenomenolojisinin etkisinin 

belirgin olduğunu ifade etmiştir. Loxley, şeylerin deneyimlediğimiz gibi oldukları yani 

göründükleri halinin söz konusu şeyin özü olduğuna ilişkin kabule dikkatli bir şekilde 

yaklaşmamız gerektiği varsayımının Husserl’in kurduğu Fenomenolojide başlangıç 

noktası olarak kabul edildiğini belirtmiştir. Husserl aynı zamanda kökleşmiş felsefi 

deneyim kategorilerini ve onların neden olduğu problemleri ve paradoksları kabul etmeyi 

de reddetmiştir. Loxley’e göre Austin, içinde bulunduğu ve mantıksal pozitivist felsefe 

ekolünün ağır bastığı linguistik çalışmalara Husserl’in Fenomenolojisinden faydalanarak 

yeni bir başlangıç yapmaya çalışmıştır. Loxley, Austin’in kuramını bu yüzden linguistik 

fenomenoloji olarak adlandırdığını savunmuştur.116 Çalışmanın ilk bölümünde sıklıkla 

vurgulandığı üzere Husserl’in Fenomenolojiyi kurarken temel gayesi bilimlere ve 

felsefeye bir temel oluşturmaktı. Husserl, diğer bilimlerin çalışmalarını yapabilecekleri 

epistemolojik, ontolojik ve metodolojik bir temel inşa etmeye çalışmıştır. Austin’in ve 

onun öğrencisi Searle’ün, Husserl’in söz konusu beklentisini gerçekleştirerek 

fenomenolojik yaklaşımı linguistik felsefeye uyguladıkları görülmektedir.  

                                                            
115 John L. Austin, “A Plea for Excuses: The Presidential Address”, Proceedings of Aristotelian Society, 

New Series, 57, 1957, s. 8.  

116 James Loxley, Performativity, New York: Routledge, 2007, s. 25. 
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Toplumsal yeniden üretimin analizini dille ilişkilendirerek kavramsal bir inceleme 

yapılması geleneği Wittgenstein’ın öncülüğünde gündelik dilin incelenmesinden ortaya 

çıkmış, Austin, Searle ve diğerleri tarafından geliştirilmiştir. Kratochwil’in de belirttiği 

gibi bu araştırma biçimi, farklı disiplinlere ait kavrayışlar arasında dilin bir arabuluculuk 

yaptığını göstermesinin yanı sıra önemli epistemolojik çıkarımlara da sahiptir. Bunun 

dışında, daha önceden var olan “dışımızdaki gerçeklik” ile bir kavramın örtüşmesine 

ilişkin günlük hayatta kavramların kullanımına dair hâkim olan anlayışı değiştirmiştir. 

Pozitivist kuramın benimsediği dışımızdaki dünyanın bilincimize olduğu gibi aktarıldığı 

yaklaşımının aksine sosyal dünyada bir şeyin ne olduğunun (what “is”) bilincimizin pasif 

değil etkin bir işlevinin sonucu olduğuna dikkat çekmiştir.117  

Austin’in konuşma edimi yaklaşımını geliştirirken ele aldığı mesele, 

Wittgenstein’ın Tractatus’ta 118  ifade ettiği anlamın “yansıma kuramı” ile Felsefi 

Soruşturmalar’da119 ortaya koyduğu ve yansıma kuramının tam aksini iddia eden “dil 

oyunları kuramı” ile doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir. Anlamın yansıma kuramı 

mantıksal pozitivistlerin ontoloji anlayışını oldukça etkilemiştir. Bu kurama göre bir 

bildirimin (statement) doğru veya yanlış olmasında temel kıstas dışımızdaki fiziksel 

olgularla örtüşmesidir.120 Yani ağaç kelimesi ve bunun tanımı, dışımızdaki dünyada ağaç 

olgusuna göndermede bulunduğu için doğru bir ifade olarak kabul edilmektedir. Bilimin 

araştırma alanının da söz konusu doğru bildirimler üzerine kurulması gerektiği anlayışı 

mantıksal pozitivistlerce ve bu yaklaşımdan etkilenen pek çok bilim dalı ve disiplinde 

yaygın olarak benimsenmiştir. Ancak Wittgenstein, geç dönem çalışmalarında yansıma 

                                                            
117 Friedrich Kratochwil, Praxis: On Acting and Knowing, Cambridge: Cambridge University Press, 2018, 

s. 7. 

118 Ludwig Witttgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, çev. Oruç Aruoba, İstanbul: Metis, 2018. 

119 Ludwig Witttgenstein, Felsefi Soruşturmalar, çev. Haluk Barışcan, İstanbul: Metis, 2017. 

120 Demir, op. cit., s. 71-5. 
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kuramının varsayımlarını çürüten bir yaklaşım daha ortaya koymuştur. Bir bildirimin 

doğruluğu dışımızdaki olgulara atıfta bulunarak sağlanırsa bu durumda Wittgenstein’ın 

yaklaşımını inşa etmesini sağlayan soyut düşünmeyi ve felsefeyi doğru olarak kabul 

etmemek gerekiyor. Teori, kavram gibi soyut fenomenlerin doğada bir kaşılıkları yoktur. 

Bunun dışında, “için”, “gibi”, “ile” gibi edatların da doğada bir karşılıkları olmadığı için 

Wittgenstein’ın birinci döneminde ortaya attığı yansıma kuramına göre anlamsız 

kelimelerdir. Wittgenstein, bu durumu Felsefi Soruşturmalar’da ortaya attığı dil oyunları 

kuramıyla ortadan kaldırmaya çalışmış; bir ifadenin kullanıldığı dilin içinde kurallar ve 

kurumlar ile ilişkili olduğu müddetçe anlamlı olarak kabul edilmesini önermiştir. Dil 

oyunu kavramı da bir analojiden türetilmiştir denebilir. Herhangi bir oyun oynarken o 

oyunun kurallarını bilmek zorundayız. Aksi takdirde oyuncuların öznel davranışlarından 

yola çıkarak bir koordinasyonun ortaya çıkması ve uzlaşım sağlanması zordur. Oyunun 

kuralları söz konusu koordinasyonu ve uzlaşımı sağlamaktadır. Oyunun kuralları ve 

kuralların yarattığı ofsayt, penaltı, gol gibi kurumsal olgular dışımızdaki dünyada fiziksel 

bir karşılığı olmasa da söz konusu oyunun içinde bir gerçekliktir. Wittgenstein bu 

analojiden yola çıkarak fiziksel olmayan olguları da söz konusu dil oyunu içerisinde bir 

gerçekliğe sahip olduğu için doğru olarak kabul etmiştir.  

Austin’in konuşma edimleri kuramını inşa ederken Witgenstein’ın yukarıda 

özetlenen yaklaşımından oldukça etkilendiği söylenebilir. Austin, dilin ve dolayısıyla 

bildirimlerin sadece betimleyici olmadığını ifade etmiştir. Dil sayesinde dışımızdaki 

dünyaya ilişkin olguları betimlediğimizi niteleyen Austin bu tip bildirimleri saptayıcı 

(constative) sıfatıyla nitelemiştir. Ancak sadece saptayıcı bildirimleri doğru olarak kabul 

ettiğimizde; sorular, emir, dilek ve tavizleri içeren bildirimleri yanlış olarak nitelemek 
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zorunda kalırız. 121  Bu yüzden Austin saptayıcı bildirimlerden farklı olarak yeni bir 

kategori oluşturmuştur: Edimsel sözler (performative utterances).  

Austin’e göre edimsel sözler bilincimizin dışındaki olguları tanımlamaz, 

bildirmez veya saptamaz. Edimsel bir söz, dışımızdaki fiziksel olgulara veya bir fiziksel 

eyleme gönderme yapmadan gerçekleşen bir eylemdir. Bir başka deyişle, edimsel bir söz 

söylediğimizde bilincimizde gerçekleşen bir eylemden bahsetmiş oluruz. Austin bu tip 

eylemleri; bir düğün töreninde damadın “evet, kabul ediyorum”, yeni yapılan bir geminin 

baş kısmında bir şişe kırılarak “bu geminin adını Kraliçe Elizabeth koyuyorum”, veya 

“bahse girerim yarın yağmur yağacak” gibi örneklerle somutlaştırmıştır. Austin’e göre 

söz konusu örneklerde -tabiî ki uygun koşullarda- ifade edilen cümleler ile sanki 

yapmakta olduğumuz fiziksel bir eylemi ifade etmediğimiz, fiziksel bir eylemi 

betimlemediğimiz veya bildirmediğimiz açık bir biçimde görünmektedir. Yukarıdaki 

örneklerde yer alan kabul etmek, adlandırmak ve bahse girmek fiillerinin kendilerinin tek 

başına, fiziksel bir eyleme gönderme yapmadan gerçekleşen eylemler olduğu 

söylenebilir. Austin bu tip cümleleri edimsel cümle olarak nitelemiştir. Austin bakış 

açısını söylemek yapmaktır (to say something is to do something) mottosuyla özetlemiştir. 

Ancak, söylenen herhangi bir sözün bir gerçeklik yaratması için ait olduğu toplumun 

kuralları ve kurumları tarafından desteklenmesi gerektiğinin de altını çizmiştir. Bu 

bağlamda Austin, evlenmenin sadece evlilik seramonisinde söylenen “evet, kabul 

ediyorum” ifadesinden ibaret olmadığını belirtmiştir. 122  Bu doğrultuda Austin, 

“söylemek yapmaktır” argümanını gerekçelendirmek için daha sonra sosyal inşacı 

çalışmaların da sıklıkla başvurduğu “kurallar ve kurumlar”dan faydalanmıştır. 

                                                            
121 John L. Austin, How To Do Things With Words, Oxford: Oxford University, 1962, s. 1.  

122 Ibid., s. 5-12. 
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Austin’e göre, bir edimin yerine getirilmesinde -“bahse girmek” örneğinde olduğu 

gibi- edimsel bir ifadede bulunmak gerçekten de başta gelen bir olaydır. Ancak, bir 

edimin gerçekleştirilmiş olması için edimsel bir cümlenin söylenmesi genellikle, hatta 

hiçbir zaman gerekli olan tek şey olamaz. Genel olarak ifade etmek gerekirse, edimsel bir 

ifadenin kullanıldığı koşulların bir şekilde uygun olması her zaman gereklidir. Ya 

konuşmacının kendisi ya da diğer kişiler, fiziksel veya mental eylemler ve hatta başka 

edimsel ifadeler söylemek gibi bazı diğer eylemleri gerçekleştirmesi gereklidir. Yani bir 

gemiye ad verebilmem için yetkili bir kurum tarafından görevlendirilmem gerekir. Bir 

düğün töreninde damadın “evet kabul ediyorum” edimsel ifadesinin gerçekleştirilmiş 

olması için evlilik kurumunun kurallarına uygun koşullar yerine getirilmelidir; yani 

yetkili bir kişinin nikâhı kıyması, evlenecek kişilerin hali hazırda evli olmamaları, akıl 

sağlığının yerinde olması ve reşit olmaları vb. kıstasları karşılamaları gerekmektedir.123  

Austin’e göre, edimsel sözler dilin sadece betimleyici olmadığını aynı zamanda 

edimsel olduğunu ortaya koymuştur. Edimsel sözler aracılığıyla fiziksel olgulardan farklı 

bir tip olan söz verme, evlilik, bahse girme gibi olgular da oluşturmaktayız veya 

yaratmaktayız. Austin, fiziksel olgulardan farklı olan söz konusu olguları mümkün kılan, 

şeyleri yoktan var etmemizi sağlayan unsurun uylaşımsal işlemler olduğunu ifade 

etmiştir. Bir şeyi ifade ederken aynı zamanda bir şey gerçekleştirmemiz dilin uylaşımsal 

karakteri sayesindedir. Austin, uylaşım kavramına bu bağlamda büyük önem atfetse de 

uylaşım kavramının ele aldığı konuları, kaba gerçeklik (brute facts)-kurumsal gerçeklik 

(institutional fact) ontolojik ayrımı ve düzenleyici kurallar-inşa edici kurallar ayrımı ile 

detaylı bir şekilde inceleyen kişi Austin’in öğrencisi John R. Searle olmuştur.124 Searle, 

Austin’in edimsel sözler yaklaşımını Fenomenolojinin kavram setini (öznelerarasılık, 

                                                            
123 Ibid., s. 8-9. 

124 R. Levent Aysever, “Sunuş” içinde John L. Austin, Söylemek ve Yapmak, çev. R. Levent Aysever, 

İstanbul: Metis, 2017, s. 26. 
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yönelimsellik, sosyal gerçeklik, gerçekliğin inşa edilmesi …) alarak ve hatta Husserl’in 

eidetik indirgeme, Schütz’ün ise ideal tip adını verdiği fenomenolojik yöntemi kullanarak 

konuşma edimleri kuramını inşa etmiş ve bunu kurallar ile birleştirmiştir. Searle’ün 

sosyal bilimlere orjinal katkısının konuşma edimleri ile sosyal gerçekliği ve kuralları 

birleştiren bir analiz biçimi geliştirmesidir denebilir. Searle ideal tiplerin devletler gibi 

kolektif varlıklara uygulanmasının yol açtığı sorunları Fenomenolojinin yönelimsellik 

kavramını kurallar ve kurumlar ile ilişkilendirerek çözmeye çalışmıştır. Böylece, 

kimliklerin fenomenolojisi yaklaşımının karşılaştığı ve çözemediği kolektif faillik 

meselesine farklı bir bakış açısı sunmuştur. Searle’ün kolektif failliği ele alış biçimi 

Uluslararası İlişkiler disiplininde Onuf ve Kratochwil tarafından devletler arası ilişkileri 

açıklamak için de kullanıldığından çalışmanın bu kısmında kısaca yer verilmeyi hak 

etmektedir.      

Searle, Husserl’in yönelimsellik kavramını kendi ifadeleriyle tekrar etmiştir. 

İnsanın bilinç (consciousness) sahibi bir varlık olduğunu; bilinç ile birlikte 

yönelimselliğin (intentionality) ortaya çıktığını; dolayısıyla, insan bilincinde dışımızdaki 

dünyanın nesnelerinin ve olaylarının temsil edildiğini söylemiştir. Bu süreci 

yönelimsellik olarak nitelemiştir. Searle, yönelimsellik kavramının da öznel değil 

öznelerarası olduğunu ifade etmiştir. Yani, insanların her birinin yönelimsellik yeteneği 

olduğu gibi belli bir grubun veya topluluğun da kolektif yönelimsellik olarak 

adlandırılabilecek bir kabiliyeti vardır.125 Bir futbol müsabakasında rakip takım atağa 

kalktığında diğer takımın hep birlikte savunma yapması kolektif yönelimselliğe örnek 

olarak verilebilir. Bir başka örnek ise, bir orkestrada çeşitli aletleri kullanan sanatçıların 

harmoni içinde aynı parçanın notalarını çalarak gerçekleştirdikleri performanstır.  

                                                            
125 John R. Searle, The Construction of Social Reality, New York: The Free Press, 1995, s. 6-7, 23. 
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Searle, tekil yönelimsellik ile kolektif yönelimsellik arasında yani bir kişinin bir 

şeye yönelmesi ile belli bir grubun bir şeye ya da eyleme yönelmesi arasındaki ilişkiyi 

yine fenomenolojik bir bakış açısıyla ele almıştır. Searle, Schütz’ün biz yönelimselliği 

(we-intentionality) olarak nitelediği durumu kolektif yönelimsellik olarak adlandırmıştır. 

Searle biz yönelimselliğinin, ben yönelimselliğine (“I” intentionality) 

indirgenemeyeceğini ortaya koymuştur. Ona göre, “biz” birlikte bir şey yapmaya 

yöneldiğimizde kendimizin söz konusu şeyi yapacağımıza diğerlerinin inandığını, onların 

da ayı şeyi yapmaya yöneleceğine “ben”im inandığım bir olgu gerçekleşir. Dolayısıyla 

biz yönelimselliği veya kolektif yönelimsellik, ben yönelimselliğine indirgenemez. 

Kolektif yönelimsellikte can alıcı unsur; istemek ve inanmak gibi edimleri birlikte 

yaptığımız algısıdır. Böyle bir edimde, katılan her bir failin sahip olduğu bireysel 

yönelimsellik kolektif yönelimsellikten türetilmiştir. 126  Yukarıda verilen futbol 

müsabakası örneğine geri dönersek, rakip takım atağa kalktığında diğer takımdaki her bir 

oyuncu takım arkadaşlarının belli bir şekilde edimde bulunarak atağı savuşturmaya 

yöneleceğine inanır/varsayar. Böylece savunma yapan takımda savunma yapmaya 

yönelik kolektif yönelimsellik her bir oyuncunun bireysel yönelimselliğini de 

belirler/inşa eder ve bir iş birliği ortaya çıkar. Böylece söz konusu takım, 11 farklı kişiden 

oluşmasına rağmen bir insan gibi yekpare bir niteliğe kavuşur. Dolayısıyla, söz konusu 

takımlardan bir insan gibi bahsedebilir ve onlara insana ait nitelikler atfedebiliriz. “Real 

Madrid, Barcelona’yı dün akşamki maçta yendi”; “milli maçta Türkiye Yunanistan’ı 

bozguna uğrattı” ifadelerinde olduğu gibi insana ait yenmek ve bozguna uğratmak 

edimleri kolektif yönelimsellik sayesinde futbol kulübü gibi kolektif varlıklara 

atfedilebilmektedir. Kolektif yönelimsellik; kulüp, şirket ve devlet gibi kolektif 

varlıkların içlerinde çeşitli çıkarlara sahip bireyleri ve grupları barındırmalarına rağmen 

onların kolektif bir biçimde davranmalarını sağlamaktadır. Searle, kolektif 

                                                            
126 Ibid., s. 24-5. 
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yönelimselliğin bu işlevini büyük ölçüde kurallar ve kurumlar ile sağladığını ortaya 

koyarak Fenomenolojiye önemli bir katkıda bulunmuştur. Böylece Schütz’ün ortaya 

koyduğu kolektif faillerin insan olarak ele alınıp ideal tipleştirilmesinin yarattığı soruna 

bir çözüm getirdiği söylenebilir.    

Searle’ün ve Austin’in konuşma edimi ve kurallar yaklaşımı sosyal bilimlerde pek 

çok disiplini etkilemiştir ve Uluslararası İlişkiler disiplinindeki etkisini ise İnşacılığı 

(Fenomenolojiyi desek belki daha yerinde bir tabir olurdu) disipline tanıtan Nicholas 

Onuf ve Friedrich Kratochwil üzerinden göstermiştir. Searle’ün kolektif varlıkların 

ontolojik statüsünü ve kolektif varlıklar arasındaki ilişkileri kolektif yönelimsellik ile 

açıklama şekli Onuf ve Kratochwil tarafından Uluslararası İlişkiler disipline aktarılmıştır. 

Onuf ve Kratochwil, devletin ontolojik statüsünün egemenlik kurumunun ortaya 

çıkmasıyla inşa edilmiş sosyal bir gerçeklik olduğunu ortaya koymuştur. Devleti, pek çok 

kuraldan ve kurumdan oluşan kolektif bir varlık olarak ele almıştır. Devletin içindeki 

çeşitli çıkarlara sahip bireylerin ve grupların, kurallara ve kurumlara uyması ile kolektif 

yönelimselliğin gerçekleştiğini savunmuştur. Böylece devlet, kolektif bir varlık haline 

gelirken insan gibi yekpare bir aktör olarak ele almaya uygun kavramsal çerçeve 

oluşturabilmiştir. Sonraki aşamada ise diplomasi, uluslararası hukuk ve uluslararası 

örgütler gibi uluslararası kurumlar sayesinde devletlerin birbirlerine karşı haklar ve 

yükümlülükler atfettiği sosyal bir çevre olarak devletler arasındaki ilişkiler yine kuralların 

fenomenolojisi yaklaşımıyla ele alınmıştır. Tez çalışmasının ikinci bölümü bu gerekçe ile 

“uluslararası ilişkiler kuramında kuralların fenomenolojisi” olarak adlandırılmıştır127.   

                                                            
127 Çalışmanın birinci bölümünde önce kimliklerin fenomenolojisi, ardından ise kuralların fenomenolojisi 

anlatılmıştır. Ancak söz konusu sıralama tezin ikinci ve üçüncü bölümünde tersine çevrilmiştir. Birinci 

bölümde kimliklerin fenomenolojisinin açıklamada başarısız olduğu kolektif faillik meselesini kuralların 

fenomenolojisinin bir şekilde çözdüğü ele alındığı için önce kimliklerin fenomenolojisi anlatılmıştır. Ancak 

bu çalışmada ortaya atılan ikinci tez ve üçüncü tez, çalışmanın üçüncü bölümünde ele alındığı ve söz konusu 
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tezler de kuralların fenomenolojisi aracılığıyla incelendiği için çalışmada “uluslararası ilişkilerde kuralların 

fenomenolojisi” ikinci bölümde; “uluslararası ilişkilerde kimliklerin fenoemolojisi” ise üçünde bölümde 

anlatılmıştır.     
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İKİNCİ BÖLÜM 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMINDA KURALLARIN 

FENOMENOLOJİSİ 

Sosyoloji başta olmak üzere sosyal bilimlerin pek çok disiplinini derinden 

etkileyen inşacılığın, Uluslararası İlişkiler disiplinine girişi 1989 yılında yayınlanan iki 

kitap aracılığıyla gerçekleşmiştir. Nicholas Onuf’un World of Our Making adlı çalışması 

ve Friedrich Kratochwil’in Rules, Norms and Decisions adlı çalışması inşacı bir 

yaklaşımla toplumsal düzenin nasıl ortaya çıktığı ve sürdürüldüğü meselesini ulusal ve 

uluslararası boyutlarını birbiriyle ilişkilendirerek analiz etmeye çalışmıştır. Tez 

çalışmasının bu bölümünde Fenomenoloji kökenli inşacı yaklaşımı Uluslararası İlişkiler 

disiplinine aktaran üç önemli isimden ikisi olan Onuf ve Kratochwil’in kuramları ele 

alınacaktır.     

İnşacı yaklaşımların temel varsayımı, içinde yaşadığımız dünyanın gerek somut 

gerekse de soyut olgularının bize göründükleri gibi olmadığıdır. Geleneksel yaklaşımın 

aksine gerçekliğin öznelerin bilincinde öznelerarası olarak inşa edildiğini savunan 

İnşacılık, içinde yaşadığımız toplumda benimsediğimiz veya kanıksadığımız çoğu şeyin 

belli bir tarihsel dönemde bizim tarafımızdan inşa edildiğini savunmaktadır. İnşacı 

yaklaşımların bu genel varsayımı Onuf’un ve Kratochwil’in uluslararası ilişkiler 

analizinde de belirgin bir şekilde görülmektedir. Onuf ve Kratochwil, Siyaset Bilimi, 

Uluslararası İlişkiler ve Hukuk disiplinlerinin benimsediği ulusal “düzen” ve uluslararası 

“anarşi” anlayışlarının belli bir tarihsel dönemde ve yerde inşa edildiğini savunmuştur. 

İkiliye göre söz konusu düzen ve anarşi anlayışımızın inşa edilmesinde Hobbes’un 

Leviathan’da ortaya koyduğu bakış açısı belirgin bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda 

uluslararası ilişkiler anlayışımızı Hobbesçu bir paradigmanın şekillendirdiği söylenebilir.  
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Hobbesçu düşünme biçimine ilişkin en sık yapılan vurgu Hobbes’un kuramını 

inşa ettiği mantığı takip ederek devletlerin üstünde bir süper Leviathan önermemesidir.128 

Diğer taraftan Hobbes, inşa ettiği tarihdışı doğa halini (state of nature) meşrulaştırmak 

için uluslararası ilişkilere başvurmuştur.129 Ancak Kratochwil’e göre, Hobbes’un bizzat 

kendisi yaptığı analojinin uygunluğunun sorgulanmasına yol açmıştır. Fakat uluslararası 

ilişkilerde teori inşasında, ulusal düzen analojisinden yol çıkılarak yapılan o hatayı 

Hobbes asla yapmamıştır.130 Michael Williams’ın da belirttiği gibi, Hobbes'un devletler 

arasındaki anarşi için bir dünya devleti önermemesi onun kuramının bir eksikliği olarak 

nitelenemez. Çünkü, bireyler arasındaki doğa durumu ile devletler arasındaki doğa 

durumu arasında belirgin farklılıklar vardır. Bireyler arasındaki doğa durumunda eşitlik 

vardır. En zayıf olan bile bir başkası ile iş birliği yaparak güçlü olanı uykudeyken veya 

gafilken alt edebilir. Ancak birey ve devlet analojisi bu bağlamda hatalıdır. Çünkü 

devletler uyumaz ve insanlar gibi ölmez. Sürekli bir teyakkuz halindedirler. Sıradan 

insanların hayatta kalma mücadelesindeki kısıtlılıkları aşan bir niteliğe sahiptirler. 

Kurumsal bir yapı olarak bir devletin gücü ise vatandaşlarının gücüdür. Bu nedenle, 

bireyler arasındaki doğa durumundaki radikal eşitlik, devletler arasında yoktur. İki doğa 

durumu birbirinden nitelik açısından farklıdır. Devletler bireyler ile aynı koşullara 

(uyuma, ölümlülük ve eşitlik) sahip olmadıkları için doğa durumundaki bazı anarşik 

                                                            
128 Nancy A. Stanlick, "A Hobbesian View of International Sovereignty", Journal of Social Philosophy, 37 

(4), 2006, s. 552-3. 

129 Thomas Hobbes, Leviathan, ed. J.C.A. Gaskin, Oxford: Oxford University Press, 1998, s. 85.   

130 Friedrich Kratochwil, Rules, Norms and Decisions: On the Conditions of Practical and Legal Reasoning 

in International Relations and Domestic Affairs, New Yok: Cambridge University Press, 1995, s. 3.  
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nitelikleri aşarak kendi aralarında daha istikrarlı bir birlikte yaşama formu 

oluşturabilirler.131 

 Sonuç olarak, uluslararası yaşamın gerçekliği herkesin herkese karşı olduğu savaş 

halinden oldukça farklı olduğu söylenebilir. Kratochwil’e göre, Hobbesçu bir düzen 

anlayışında bile uluslararası ilişkiler herkesin birbirinin kurdu olduğu (homo homini 

lupus) durumdan çok daha farklıdır ve o kadar da kötü değildir. Çünkü, doğa yasaları 

bireyin bilincinde her zaman bağlayıcı olduğundan kurumsal muhafızların oluşturulması 

ile doğa durumundan çıkılırken uluslararası gerçekliğin doğa durumundan farklı olduğu 

gösterilince bu doğa yasaları otorite sahibi egemen kişiler arasındaki etkileşimleri 

düzenleyen tam olgunlaşmamış bir anlayışa imkân sağlamaktadır.132 Hobbes bu durumu 

“ulusların hukuku ve doğal hukuk aynı şeydir” diyerek betimlemiş ve egemenlerin 

birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerini doğal hukuk ile açıklamaya çalışmıştır.133 

Kratochwil’e göre, bu bağlam içinde kalarak Pufendorf ve Christian Wolf gibi hukuk 

kuramcıları Hobbesçu öncüllerden yola çıkarak bir uluslararası hukuk yaklaşımı ortaya 

koymuştur ve söz konusu Hobbes yorumu hem uluslararası ilişkileri kavrayışımızı hem 

de realist Uluslararası İlişkiler kuramının gerçeklik (reality) dediği şeye ilişkin bakış 

açımızı ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda söz konusu bakış açısı, savaş teknolojisindeki 

değişiklikler gibi materyal unsurların yanı sıra egemenlik, meşruiyet ve iktidarların sahip 

olduğu yetkilere dair meseleler hakkında sahip olduğumuz düşünceleri de inşa etmiştir.134   

Kratochwil gibi Onuf da Uluslararası İlişkiler disiplinin ana akım kuramlarının ve 

temel varsayımlarının inşasında Uluslararası Hukukun ve pozitivist hukuk teorisinin 

                                                            
131  Michael C. Williams, "Hobbes and International Relations: A Reconsideration", International 

Organization, 50 (2), 1996, s. 226-7. 

132 Kratochwil, op. cit., 1995, s. 4.  

133 Hobbes, op. cit., 1998, s. 235. 

134 Kratochwil, op. cit., 1995, s. 3-4. 
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(legal theory) önemli bir payı olduğunu, fakat bu mirasın unutulduğunu savunmuştur. 

Disiplinde hâkim olan düzen ve anarşi anlayışının kökeninde 19. yy. pozitivist hukuk 

kuramının önemli bir etkisi olduğunu ilk savunanlardan biri olmuştur. Onuf disiplinin ana 

akım teorileri olan Realizmin ve Liberalizmin sosyal olmayan anarşik düzen anlayışını 

eleştirmiştir. Onuf faillerin gerek ulusal sınırlar içerisinde gerekse de uluslararası 

ilişkilerde geçmiş deneyimleri, alışkanlıkları ve rutinleri de içeren pratik temelli oyunun 

kurallarından faydalanarak anlamlı eylemler gerçekleştirebildiğini iddia etmiştir. 

Dolayısıyla Hobbesyen uluslararası ilişkiler anlayışının savunduğu devletlerarası 

ilişkilerin içsel olarak kuralsız olduğu genel kabulünün tarihsel bir inşa olduğunu ortaya 

atmıştır.135   

Hobbesyen uluslararası ilişkiler anlayışının bu kadar genel bir kabul görmesi ve 

alternatif bakış açılarının zaman içinde yok olup gitmesi hakkında Charles Taylor’un 

yaklaşımı açıklayıcı gibi görünüyor. Taylor, her sosyal bilimcinin kafasını meşgul eden 

bir soruyu dile getirmiştir: Neden bazı görüşler kendini kabul ettirmek için savaşmak 

zorundadır ve diğerleri tarafından makul olarak kabul edilebilmek için çeşitli yolları 

denerken diğerleri tabiri caizse en başından beri güvenilirdir? Taylor’a göre, baskın 

yorumlar ve pratikler verili alınan bir modelle o kadar ilişkilendirilir ki o grubun üyeleri 

için şeylerin o şekilde bariz bir şekilde göründüğü sürekli olarak dile getirilir. Belli bir 

toplumun veya epistemik cemaatin bir üyesi sadece başka bir alternatif ortaya koyulduğu 

için söz konusu modelden kendini özgürleştiremez. Ona göre, yapılması gereken söz 

konusu modelin varsayımlarının üstesinden gelmektir. Fakat bunu yapmak için 

pratiklerimize ilişkin yeni bir bakış açısı benimsemek zorundayız. Şeyleri olduğu gibi 

yorumladığımız imasını benimsemeyi ve sadece o modelin içinde yaşamayı bırakmalıyız. 

Söz konusu modelin nasıl ortaya çıktığını, şeylere ilişkin belli bir bakış açısının nasıl 

                                                            
135 Marlene Wind, (1997), “Nicholas G. Onuf: The Rules of Anarchy”, in The Future of International 

Relations: Masters in Making, ed. Iver B. Neuman ve Ole Weaver, s. 256. 
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doğallaştığını anlamak zorundayız.136 Bu bağlamda hem Onuf’un hem de Kratochwil’in, 

Hobbesyen uluslararası ilişkiler anlayışının nasıl yaygınlaştığını açıklamak ve 

sınırlılıklarını ele almak için linguistik fenomenolojiden faydalandığı iddia edilebilir. 

Çalışmanın bu bölümünde söz konusu ikilinin, düzen-anarşi dikotomosini fenomenolojik 

indirgemeye tabi tuttuktan sonra uluslararası ilişkilerde düzen meselesini nasıl 

açıkladıkları ele alınacaktır. Bu doğrultuda bu bölümün üç ana başlığının olduğu 

söylenebilir. İlk ana başlıkta Onuf’un ve Kratochwil’in İnşacılığının Fenomenolojiden 

hangi bağlamlarda etkilendikleri ele alınacaktır. İkinci ana başlıkta, ulusal düzen ve 

uluslararası anarşi anlayışımızın belli bir tarihsel dönemde nasıl inşa edildiği ortaya 

koyulacaktır. Üçüncü ve son ana başlıkta ise, Onuf ve Kratochwil’in uluslararası 

ilişkilerin işleyişine dair çözümlemeleri incelenecektir. 

1. KURAL TİPİ İNŞACILIĞIN FENOMENOLOJİK KÖKENLERİ 

Uluslararası İlişkilerde kural tipi inşacılar arasında öne çıkan isimlerden Friedrich 

Kratochwil’in ve Nicholas Onuf’un da kuramlarını inşa ederken kafasını sürekli meşgul 

eden konunun bir siyasal düzenin nasıl kurulduğu ve sürdürüldüğü meselesi olduğu 

söylenebilir. Onuf ve Kratochwil, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Hukuk 

disiplinlerinin kuramlarının, düzen meselesini sınırlı ve içine kapanmış yaklaşımlarla ele 

aldıkları için yetersiz olduğunu ve disiplinler arası bir araştırma programına olan ihtiyacı 

dile getirmiştir. Onuf’a ve Kratochwil’e göre, bu meseleyi toplumsal ilişkilerde kuralların 

ve normların işlevini ele alarak çözümleyebiliriz.    

Onuf ve Kratochwil, disiplinler arası bir yaklaşımla kurallar ve normlar 

aracılığıyla toplumsal ilişkileri incelemenin gerekli olduğunu; çünkü Siyaset Bilimi, 

                                                            
136 Charles Taylor, "Philosophy and History," in Philosophy in History, ed. Richard Rorty et al., Cambridge: 

Cambridge University Press, 1998, s. 21. 
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Uluslararası İlişkiler ve Hukuk disiplinlerinin oldukça geniş kapsamlı ve çetrefilli 

konuları meselenin tek bir boyutu ile ilgilenerek çözmeye çalışmasının bizi sınırlı ve 

yetersiz bir kavrayışa sürüklediğini savunmuştur. İkili, söz konusu üç disiplinin 

birbirinden kopuk bir şekilde ele aldığı düzenin inşası ve onun sürdürülmesi meselesini 

Fenemenolojinin temel kavramları ve ideal tip yöntemiyle bu üç disipline ait çeşitli 

çalışmalardan ve yaklaşımlardan faydalanarak bir kuram ortaya koymuşlardır. 

Uluslararası İlişkiler disiplininde düzen meselesini Onuf’tan ve Kratochwil’den önce de 

ele alanlar olmuştur. Aynı şekilde, kurallar ve kurumlar üzerinden uluslararası ilişkiler 

incelemeleri de Onuf ve Kratochwil’den yaklaşık 20 yıl önce İngiliz Okulu kuramcıları 

tarafından detaylı olarak yapılmıştır.  

Uluslararası İlişkilerde inşacılığın kökenlerinden bahsedilirken İngiliz Okulundan 

sıklıkla bahsedilmektedir. İnşacılık ve İngiliz Okulu, meşru şiddet tekeline sahip ve 

düzeni ihlal eden devletlere yaptırım uygulayacak bir dünya devleti olmaması anlamında 

uluslararası ilişkilerin anarşik olduğu konusunda hem fikirdir. İki kuram da devletlerin 

sosyal bir ortamı paylaştıklarını, uluslararası ilişkilerin anarşik olmasına rağmen bu 

durumun düzensizlik veya kuralsızlık anlamına gelmeyeceğini savunmaktadır. Ayrıca, 

pek çok kuralın yanı sıra diplomasi, uluslararası hukuk, uluslararası örgütler, güç dengesi 

ve egemenlik gibi çeşitli kurumların devletler arası ilişkileri düzenlediğine dair analizleri 

de büyük ölçüde aynı mantığa sahiptir.137  

İngiliz Okulu ve İnşacılık, devletler arası ilişkilerin anarşik olmasına rağmen 

kuralsızlık anlamına gelmediği; devletlerin ortak kurallar ve kurumlar çerçevesinde bir 

toplum oluşturduğu argümanları çerçevesinde birbirlerine benzemektedir. İki kuram da 

Realist ve Liberal Uluslararası İlişkiler kuramlarının düzeni meşru şiddet tekeline sahip 

                                                            
137 Balkan Devlen ve Özgür Özdamar, (2010), “Uluslararası İlişkilerde İngiliz Okulu Kuramı: Kökenleri, 

Kavramları, Tartışmaları”, Uluslararası İlişkiler, s. 48, 62. 
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bir egemenin varlığı ile açıklayan yaklaşımlarını eleştirerek ön plana çıkmıştır. İki kuram 

da devletlerin sürekli ve düzenli etkileşimleri sonucunda ortaya çıkan, devletlerin 

ilişkilerini düzenleyen kurallar ve kurumlara vurgu yaparak devletlerin de bir tür toplum 

oluşturduğunu savunmuştur. Böylece anarşik olmasına rağmen devletler arası ilişkilerde 

de ülke içinde olduğu gibi bir düzen olduğunu savunarak realist anarşi anlayışını 

eleştirmişlerdir. 138  Söz konusu benzerlikler, inşacılığın aslında İngiliz Okulunun bir 

devamı niteliğinde olduğuna dair yorumların temel dayanak noktasını oluşturmuştur 

denebilir.139  Ancak, Czaputowicz’in de söylediği gibi, İngiliz Okulu ve İnşacılık arasında 

bazı farklılıklar vardır. İngiliz Okulu, anarşi altında bile bir düzen vardır ifadesini verili 

alıp bunun nasıl gerçekleştiğini ortaya koymadan devletler arası ilişkileri analiz etmiştir. 

İnşacılık ise anarşi ve düzen anlayışlarının inşa edilmiş sosyal gerçeklikler olduğunu 

ortaya koyarak devletlerin oluşturduğu toplumu incelemiştir.140   

İngiliz Okulunun kurucu isimlerinden Hedley Bull, uluslararasında bir düzenin 

varlığı için kurallar ve kurumların zaruri koşullar olduğunu, kuralların ve kurumların 

uluslararası düzende nedensellik sağlayan bir işleve sahip olduğunu ifade etmiştir. 

Kurallar ve kurumlar, devletlerin birbiriyle etkileşimlerinden önce benimsediği ortak ön 

kabuller ve varsayılan şeylerdir. Bull’a göre, devletler arasındaki etkileşimlerin 

gerçekleşmesini sağlayan söz konusu ortak kurallar ve kurumlar, aynı zamanda 

uluslararası ilişkilerde olup biteni anlamamızı sağlayan unsurlardır. Kurallar ve kurumlar, 

devletlerin oluşturduğu toplumda çeşitli hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin 

nedensellik işlevini sağlayarak devletlere yön göstermektedir. Fakat Andrew Linklater ve 

                                                            
138 Jacek Czaputowicz, “The English School of International Relations and its Approach to European 

Integration”, Studies & Analyses, 2003, 2 (2), s. 29. 

139  Tim Dunne, (2010), “The English School”, in International Relations Theories: Discipline and 

Diversity, ed. Tim Dunne, Milja Kurki ve Steve Smith, Oxford: Oxford University Press, s. 136. 

140 Czaputowicz, op. cit., s. 29. 
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Hidemi Suganami’ye göre, İngiliz Okulu kuralların ve kurumların nedensellik işlevinin 

uluslararası ilişkilerde nasıl ortaya çıktığı ve devletlerin eylemlerini nedensel olarak nasıl 

etkilediği konusunda yeterli bir açıklama yapmamış, meselenin epistemolojik boyutunu 

incelememiştir. İkiliye göre, İngiliz Okulu kuralların ve kurumların devletlerin birbiriyle 

etkileşimlerinde nedensel etkileri olduğu argümanını verili alıp uluslararası ilişkileri 

analiz etmiştir.141 

Linklater ve Suganami’nin dile getirdiği söz konusu durumu İngiliz Okulu 

kuramına mensup bir diğer kuramcı Tim Dunne da ele almıştır. Dunne’a göre, İngiliz 

Okulu ikinci büyük tartışmada pozitivist metodolojiyi savunan davranışsalcılara karşı 

çıksa da 1980’lerde Uluslararası İlişkilerde pozitivist bilim anlayışına karşı yapılan 

eleştirilerde İngiliz Okulu sessiz kalmıştır. Dunne’a göre, İngiliz Okulu pozitivizme 

yönelik eleştirilerini pozitivizm karşıtı kuramlardan (Eleştirel Teori, Feminizm, Post-

yapısalcılık ve İnşacılık) yaklaşık 30 yıl önce dile getirmiştir. Ancak söz konusu eleştiriler 

daha çok doğa bilimlerindeki yöntemlerin sosyal bilimlere uygulanamayacağına dair 

metodolojik tartışmalar üzerine yoğunlaşmıştır. Dunne’a göre İnşacılık, İngiliz Okulunun 

ihmal ettiği epistemoloji ve ontoloji tartışmalarına dair ortaya koyduğu kuramsal 

yaklaşımları ile İngiliz Okulunun savunduğu anarşik olsa da devletler arası ilişkilerde bir 

düzen olduğu argümanını birleştiren bir uluslararası ilişkiler kuramı ortaya koymuştur.142 

Dunne’un söz konusu tespiti, tez çalışmasının argümanlarından biri olan inşacı 

uluslararası ilişkiler kuramının Fenomenoloji kökenli olduğu tezi ile doğrudan alakalıdır. 

İnşacılık, İngiliz Okulu kuramının savunduğu devletlerin anarşik de olsa devletlerin 

oluşturduğu bir toplumun parçası olduğu ve anarşik uluslararası ilişkilerde bir dünya 

devleti olmasa da bir düzenin olduğu argümanlarını Fenomenolojinin kavram seti, 

                                                            
141 Andrew Linklater ve Hidemi Suganami, The English School of International Relations: A Contemporary 

Reassessment, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, s. 101-108.   

142 Dunne, op. cit., s. 136.  
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epistemolojisi, ontolojisi ve ideal tip yöntemiyle açıklamaya çalışmıştır. Çalışmanın bu 

bölümünde İnşacılığın Fenomenoloji kökenli bir kuram olduğu tezi ispatlanmaya 

çalışılırken dolaylı olarak da İnşacılığın İngiliz Okulundan farklı bir kuram olmasını 

sağlayan unsurun İnşacılığın Fenomenoloji kökenli olmasından kaynaklandığı 

gösterilmeye çalışılacaktır.     

Onuf ve Kratochwil’in kuramlarını Uluslararası İlişkilerde ön plana çıkaran en 

önemli unsur, Siyaset Bilimi, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde 

siyasal düzen meselesine dair yaklaşımları ve tartışmaları Fenomenolojinin kavramları ve 

ideal tip yöntemiyle yeniden yorumlamaları olmuştur. Dolayısıyla, Onuf’un ve 

Kratochwil’in uluslararası ilişkilere dair bakış açılarını anlayabilmek için 

Fenomenolojiden nasıl faydalandıklarını ortaya koymak gerekmektedir. Çalışmanın bu 

alt başlığında Onuf’un ve Kratochwil’in kuramları anlatılırken kuramlarının 

Fenomenoloji kökenli olduğu tezi de ispatlanmaya çalışılacaktır.  

1.1. Kural Tipi İnşacılığın Epistemolojisi ve Ontolojisi 

Fenomenolojinin epistemolojisinin ve ontolojisinin Onuf ve Kratochwil’in 

kuramlarında da büyük ölçüde benimsendiği söylenebilir. Onuf’un, İnşacılığın 

epistemolojisi ve ontolojisine ilişkin ifadelerine bakıldığında Fenomenolojiden belirgin 

bir şekilde etkilendiği görülmektedir. Onuf’a göre, gerçekliği algılama ve 

anlam(landırm)a birbirinden bağımsız veya birbirini takip eden iki süreç değil, tam aksine 

eşgüdümlü bir şekilde meydana gelen bir fonksiyondur. Onuf bu durumu İngilizce sense 

kavramının günlük hayattaki iki kullanım şekliyle ilintilemiştir. Sense kelimesinin ilk 

anlamı duyularımıza ilişkindir ve “algı, algılama, duyum” gibi anlamlara sahiptir. İkinci 

anlamı ise bilişsel bir süreçtir ve “anlama, anlamlandırma” gibi kavramlarla ifade 

edilmektedir. Algılama ve anlamlandırma eşgüdümlü bir bütündür. Böylece algılarımıza 
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bir şekilde açık olan dünyayı aynı anda hem algılarız hem anlamlandırırız.143 Onuf ve 

Kratochwil, Kant ve takipçileri gibi insan bilincinin inşacı yönüne vurgu yapmıştır. 

Evrene ve içindeki varlıklara dair bilgilerimizin elde edilmesinde insan bilincinin pasif 

bir alıcı olmadığını ifade etmiştir. İkiliye göre, bilincimizin inşa edici edimleri aracılığıyla 

varlıkları çeşitli formlara sokma ve kategoriler altında birleştirme sayesinde varlıkları 

algılarken aynı zamanda onları anlamlandırmaktayız.   

Onuf’un ve Kratochwil’in epistemolojisinde olduğu gibi ontolojisinde de 

Fenomenolojinin temel kavramları yer almıştır. Öznelerarasılık, sosyal gerçeklik ve bilgi 

stoku bu bağlamda en dikkat çekici olanları olarak gösterilebilir. İkiliye göre, gerçeklik 

belli bir toplumun bilgi stokunu oluşturan sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel belleğinin 

üzerinde öznelerarası olarak inşa edilmektedir. Onuf ve Kratochwil, öznelerarası 

gerçekliğin sosyal olduğunu vurgularken Alfred Schütz gibi “sosyal gerçeklik” ifadesini 

kullanmıştır. Ancak Onuf’un ve Kratochwil’in kuramını İnşacılık ve hatta Fenomenoloji 

açısından önemli kılan unsur, Husserl ve Schütz’ün üzerinde yeteri kadar çalışamadıkları 

öznelerarasılık kavramının işleyişini Austin ve Searle’ün yaptığı gibi konuşma edimlerini 

(speech acts) kullanarak açıklamaya çalışmaları olduğu söylenebilir. Onuf’un ve 

Kratochwil’in söz konusu girişimini ele almadan önce Fenomenolojideki öznelerarasılık 

problemini kısaca hatırlamak yararlı olabilir.  

Schütz’ün de ifade ettiği gibi Husserl, tek tek öznel inşaların nasıl oluyor da 

öznelerarası olarak kolektif bir inşa haline geldiği sorusuna tatmin edici bir cevap 

bulamamıştır. Husserl ilk olarak benlik diyarında (egological sphere) öznelerarasılığın 

inşası problemine bir çözüm aramayı denemiştir. İnsanlar arasında birbirlerini anlayışın 

temeli olarak empatiyi temel alan bir yaklaşım geliştirmeye çalışmıştır. Krisis 

                                                            
143 Onuf, op.cit., 2013, s. XV. 
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çalışmasında toplumları daha yüksek bir derecedeki öznellikler olarak yorumlamıştır.144 

Ancak Husserl söz konusu girişimlerde öznelerarasılığın inşasının nasıl gerçekleştiğini 

açıklayan sistematik bir yaklaşım geliştirememiştir. Yani, belli bir toplumda yaşayan 

insanların belli bir nesneye veya başka bir insan topluluğuna ilişkin ortak/kolektif bir 

bakış açısına ve anlamlandırmaya nasıl oluyor da sahip olabiliyorlar? 1959 yılında 

yaşama veda eden Schütz, yaşadığı dönemdeki fenomenolojik çalışmalarda da 

öznelerarası veya sosyal gerçekliğin nasıl inşa edildiğini açıklayan bir çalışmanın 

olmadığını ifade etmiştir.145 Bu soru Fenomenoloji çalışmalarının Aşil Topuğu olarak 

nitelenebilir. Sosyal teoride de bu soruna ilişkin olarak özellikle dil ile sosyal gerçekliğin 

inşası arasındaki ilişkiyi ele alan kuramsal yaklaşımlar geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Wittgenstein’ın ikinci dönem çalışmaları, John Austin’in ve John R. Searle’ün konuşma 

edimleri (speech acts) bu bağlamda öznelerarasılığın inşası problemine ilişkin çığır açıcı 

girişimler olarak nitelenebilir. Onuf ve Kratochwil’in kuramlarının, tez çalışmasının ilk 

bölümünde kuralların fenomenolojisi olarak nitelenen söz konusu grubun tezlerini 

geliştirerek uluslararası ilişkilere adapte etmeye çalıştıkları görülmektedir. Onuf, sosyal 

gerçekliğin inşasında dilin ve metaforların rolünü detaylı bir şekilde incelemiştir. Bu 

çalışmada savunulan, devletin insanlaştırılmasının belli bir zamanda ve mekânda inşa 

edilmiş bir sosyal gerçeklik olduğu argümanı ispatlanmaya çalışılırken Onuf’un söz 

konusu bakış açısından da faydalanılmıştır. Dolayısıyla sosyal gerçekliğin inşasında dilin 

ve metaforların işlevinden bahsedilmesi hem Onuf’un epistemolojisi ve ontolojisini 

anlamak açısından hem de devletin insanlaştırılmasının inşa edilmiş bir sosyal gerçeklik 

olduğu argümanı açısından önem arz etmektedir.        

                                                            
144 Schutz, op.cit., 1982, s. 144-149.  

145 Ibid., s. 144. 
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1.2. Sosyal Gerçekliğin İnşasında Metaforların Rolü 

Onuf’a göre kelimeler, benimsediğimiz düşünceler dünyanın nasıl olduğunu 

belirlemede algılarımıza yol göstermektedir, algımızı biçimlendirmektedir. İçinde 

yaşadığımız dünyanın ardında ne yatıyorsa birbirimize anlattığımız dünya bundan 

ibarettir. Kelimeler ve dünya birbirini tavuk ve yumurta gibi sonsuz bir döngüyle her 

neyseler o biçimde sürekli olarak inşa etmektedir.146 Schütz gibi Onuf da kuramında 

insanların sosyal varlıklar olduğunu ve herhangi bir toplumda inşa edilmiş gerçekliklerin 

öznelerarası, dolayısıyla sosyal olduğunu sıklıkla tekrar etmiştir. Onuf’a göre bu 

sosyalliği sağlayan en önemli unsur ise dildir. İçinde yaşadığımız ve algılarımıza açık 

olan dünyanın anlamlandırılmasında dilin olmazsa olmaz bir işleve sahip olduğu 

söylenebilir. Austin’in mottosu ile ifade edecek olursak “bir şey söylemek bir şey 

yapmaktır”. Ancak Austin’in de vurguladığı gibi, dilin kendisi tek başına gerçekliği 

oluşturmamaktadır. Sadece bir şey söylemek ifade edilen şeyin gerçekleştiği anlamına 

gelmemektedir. Onuf da Austin ve Searle gibi, sosyal gerçekliği dil ve diğer toplumsal 

kurumlar ile ilişkilendirerek açıklamaya çalışmıştır. Bu çerçevede, sosyal gerçekliğin 

inşasında metaforların önemli bir işleve sahip olduğunu belirtmiş ve metaforların söz 

konusu işlevini göstermeye çalışmıştır.  

Metaforlar hakkında temel başvuru kaynağı George Lakoff ve Mark Johnson’ın 

Metaforlar: Hayat, Anlam ve Dil147 adlı çalışmasıdır. Bu eser pek çok disiplinde etkili 

olmuştur. Onuf’a göre bu çalışmanın ses getirmesinin arka planında, her gün 

kullandığımız dilin içini metaforların nasıl doldurduklarını sade bir dil kullanarak 

                                                            
146 Onuf, op.cit., 2013, s. 57. 

147 George Lakoff ve Mark Johnson, Metaforlar: Hayat, Anlam ve Dil (İkinci Baskı), çev. Gökhan Yavuz 

Demir, İstanbul: İthaki Yayınları, 2015. 
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göstermesinde yatmaktadır.148  Lakoff ve Johnson’ın çalışması, gündelik hayatımızda 

sıklıkla kullandığımız ama konuşurken farkına varmadığımız metafor örnekleri ve söz 

konusu örneklerin nasıl kullanıldığına ilişkin oldukça zengin bir kaynak olarak 

nitelenebilir. Bu doğrultuda, Türkçede de oldukça sıklıkla kullanılan VAKİT 

NAKİTTİR149 (TIME IS MONEY) metaforunun sosyal gerçekliğimizi nasıl inşa ettiği 

açıklayıcı bir örnek olarak gösterilebilir. 

Zaman, modernleşen toplumlarda değerli bir emtia haline gelmiştir. Zaman, 

hedeflerimize ulaşırken kullandığımız sınırlı bir kaynaktır. Modern Batılı kültürde iş 

yapmak veya üretmek kavramı ile zaman arasında bir ilişki kurulmuştur. Belli bir iş, o işi 

gerçekleştirmek için gerekli zamanla ilişkilendirilmiş ve zaman daha kesin ifadelerle 

ölçülmeye başlanmıştır. Böylece, yapılan iş sonucunda ilgili kişilere verilen ücretler 

saatlik, haftalık veya aylık olarak belirlenmesi bir gelenek haline gelmiştir. Bu doğrultuda 

zaman fenomeni yeni bir anlam kazanmıştır ve para kurumu ile ilişkilendirilerek 

kurumsal (sosyal) bir gerçeklik halini almıştır. Lakoff ve Johnson’ın ifade ettiği gibi, 

modern toplumlarda birçok yönden VAKİT NAKİTTİR: Bir otelde kaldığımız gün kadar 

ücret öderiz; telefonda konuşma süresi kadar fatura kesilir; bankadaki paramız söz konusu 

bankada ne kadar süre kalırsa alacağınız faiz de o kadar olur. Söz konusu pratikler, Lakoff 

ve Johnson’ın vurguladığı üzere, insanlık tarihinde görece yenidir ve modern öncesi 

kültürlerde hiçbir şekilde görülmemiştir. VAKİT NAKİTTİR metaforuyla oluşturulan 

pratikler, modern sanayileşmiş toplumlarda ortaya çıkmıştır ve gündelik hayatımızı 

oldukça derin bir şekilde etkilemektedir. Bu yüzden zamana sınırlı bir kaynak, hatta para 

                                                            
148 Nicholas Onuf, “Fitting Metaphors - The Case of the European Union”, Perspectives, Vol. 18, No. 1, 

2010, s. 64-5. 

149  Metafor çalışmalarında ele alınan metaforu belirtmek için söz konusu cümlenin büyük harflerle 

yazılması bir gelenek haline gelmiştir. Böylece, metaforik cümlenin metin içindeki diğer cümlelerden 

ayırt edilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada da söz konusu geleneğe uyulmuştur. 
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gibi değerli bir emtiaymış gibi muamele ederiz. Günlük dilde kullandığımız ifadelerde bu 

durum kendini açık bir şekilde göstermektedir: Sana ayıracak zamanım yok, bilgisayar 

oyunları oynayarak zamanını boşa harcıyorsun, arabamın patlamış tekerini değiştirmek 

bir saatime mâl oldu, geçirdiği hastalık yüzünden üç haftasını kaybetti; zamanın doluyor, 

işi çabuk bitir… Bu ifadelere bakıldığında “zaman kazanmak, zaman kaybetmek, zamanı 

boşa harcamak, zamanı dolmak, zaman ayırmak” fiilerinin VAKİT NAKİTTİR metaforu 

aracılığıyla paraya veya sınırlı ve değerli bir kaynağa ilişkin atfedilen anlamların 

“zaman”a aktarıldığı görülmektedir.150  

Lakoff ve Johnson’un çığır açan söz konusu çalışmasından sonra metafor 

çalışmaları diye yeni bir alan ortaya çıkmıştır. Bu materyallerde sıklıkla işlenilen tema 

ise, bilinçleri inşa edilen bireyler olarak metaforları seçerken ve kullanırken günlük 

tecrübelerimizin önemidir.151 Onuf da World of Our Making adlı çalışmasında, metaforlar 

ve diğer mecazların nasıl kullanıldığını açıklayarak seçtiğimiz kelimeler aracılığıyla 

dünyamızın şekillendiğini göstermeye çalışmıştır. Dolayısıyla onun inşacılığında 

metaforların belirgin bir yere sahip olduğu görülmektedir. Onuf’un metaforları ele alırken 

destek aldığı kaynaklar ise Aristo’nun Retorik152 ve Poetika’sıdır.153  

Aristo, Poetika kitabında metaforu “…bir sözcüğe, kendi özel anlamının dışında 

başka bir anlam verilmesidir…” şeklinde tanımlamıştır. 154  Aristo her metaforun bir 

kavrama isim verdiğini ifade etse bile, her ismin bir metafor olduğunu söylememiştir. 

Onuf, Aristo’nun metafor hakkındaki açıklamalarının kendi metafor analizinde ortaya 

attığı iddialar kadar ileri gitmediğini iddia etmiştir. Onuf’a göre Aristo, metaforun sadece 

                                                            
150 Lakoff ve Johnson, op. cit., s. 32-4. 

151 Ibid., s. 27, 193-194, 209-10; Onuf, op. cit., 2010, s. 65 

152 Aristoteles, Retorik (14. Baskı), çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2016. 

153 Aristoteles, Poetika (21. Basım), çev. İsmail Tunalı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2012. 

154 Ibid, 2012, s. 59-60 
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ikna için kullanılması dışında aynı zamanda yeni olgular tespit edildiğinde onlara 

anlamlar yüklemek (predication) için de kullanıldığını görememiştir. Anlam yükleme 

aracılığıyla yeni kavramlar zaten kullanımda olan isimleri155 sonradan kazanırlar, daha 

sonra ise isim almış bu yeni kavramlar başka kavramlara isimlerini verirler. Onuf bu 

sürece metaforik anlam genişlemesi (metaphorical extension) adını vermiştir.156 

Yeni veya farklı bir tür şey ile karşılaştığımızda, başka bir şeyi nitelemek için 

kullandığımız mevcut isimler yerine yeni bir isim icat ederiz. Yeni isim metaforun yaptığı 

işi yapar ve böylece metaforik anlam genişlemesi ile aynı etkiye sahip olur. Ancak, yeni 

olgulara yeni isimler icat etmek için imkânlar bulsak da çoğunlukla zaten kullanımda olan 

isimleri ödünç alıp onlara yeni bir kullanım ekleriz. Onuf’a göre bu şekilde 

davranmamızın iki sebebi olabilir. Birincisi, zaten kullanımda olan isimleri kullanarak 

yeni kavramlara bir isim vermek görece kolaydır. İkincisi ise, yeni olarak kabul ettiğimiz 

şeyler yine de aşina olduğumuz diğer şeyleri anımsatır. Onuf’a göre, metaforik anlam 

genişlemesi konuşmanın kendisinin yol açtığı kaçınılmaz bir anlam genişlemesidir ve 

bildiğimiz şeylerin değişiminin motorudur.157 Metaforik anlam genişlemesine bir örnek 

vermek gerekirse, son dönemlerde gerek günlük yaşantımızda gerekse de savunma 

sanayisinde adını sıklıkla duymaya başladığımız “drone”lardan bahsedilebilir. İnsansız 

hava araçlarını nitelemek için kullanılan drone kelimesi İngilizce’de arı vızıltısı anlamına 

gelmektedir. Droneların çalışırken arı vızıltısını andıran bir ses çıkarması ve yine arı gibi 

havada asılı kalabilmesi droneların o şekilde adlandırılmasında bir pay sahibi olmuşa 

benziyor. Ancak, yeni bir olguyu adlandırmak için hali hazırda bilinen başka bir olgudan 

metafor olarak faydalanılması tek başına yeterli olmayabilir. Arı vızıltısı ve droneların 

                                                            
155 İsim, terim ve kavram sözcükleri arasındaki ayrım hakkında detaylı bir açıklama için bak. Özlem, opt. 

cit, 17-19. 

156 Onuf, op.cit., 2010, s. 63-4. 

157 Ibid., s. 64-5. 
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çalışırken çıkardığı ses arasında olduğu gibi, yeni olguyu açıklamak için kullanılan 

metaforla, söz konusu yeni olgu arasında bir bağlantı olmalı veya olduğuna inanılmalıdır. 

Bu durum bizi metaforlar ile betimlediği şey arasındaki uygunluk meselesine 

götürmektedir.  

Aristo’ya göre metaforlar uygun olmalı yani işaret ettiği şeye oldukça denk 

düşmelidir.158 Onuf, Aristo’nun bu ifadesini bir aşama daha ileri götürüp şunu iddia 

etmiştir: Metaforlar işaret ettiği şeye tekabül ettiğine inandığımızda uygundur. Çünkü o 

şeyin ne olduğunu ortaya koyarken de başka uygun metaforları çoktan kullanırız. Ancak 

metaforlara dair hiçbir tekabüliyet kusursuz değildir. Benzer olmak küçük de olsa farklı 

olmak demektir. 159  İbni Rüşt, Aristo’nun Poetika adlı kitabını Arapçaya çevirirken 

trajedi, komedi ve aktör gibi kavramların Arapça karşılıklarını bulmakta zorlanmıştır. 

Çünkü dönemin Arap kültüründe ve dilinde tiyatro olgusu yoktu. İbni Rüşt, bu sorunu bir 

benzetme yoluyla aşabilmiştir. Agoralarda yüksek sesle rol yapan aktörü camide ezan 

okuyan müezzine, agorada toplanan insanları da cami cemaatine benzetmiştir. İbni Rüşt, 

bunun yanı sıra trajedi ile methiye, komedi ile de hiciv arasında benzetme yapmıştır. 

Avrupalılar, Averroes olarak bilinen İbni Rüşt’ün Aristo çevirilerini yıllarca okumuş; 

orijinal Yunanca metinler ortaya çıkana kadar İbni Rüşt’ün anladığı gibi Aristo’yu 

öğrenmeye çalışmıştır.160 Onuf’un da vurguladığı gibi, dilin edimsel olması dünyaya dair 

betimlemelerimizin -o an için ne kadar uygun olursa olsun- tam ve nihai olarak 

belirlenmiş olmasının altını oymaktadır. Ancak bu varoluşsal belirsizliğin önemli bilişsel 

sonuçları vardır. Metaforlar bize karşılaştırmalar yapma imkânı sağlar. Bir açıdan benzer 

olarak kabul ettiğimiz şeyler ile başka bir açıdan benzer olarak kabul ettiğimiz şeyleri 

                                                            
158 Aristoteles, op. cit., 2016, s. 169. 

159 Onuf, op.cit., 2010, s. 65-6.  

160 Jorge Luis Borges, Labyrints: Selected Stories and Other Writings, translation ed. Donald A. Yates ve 

James E. Irby, New York: New Directions Publishing, 1964, s. 147-153; Özlem, op. cit., 143. 
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kıyasladığımızda, analoji yaparız ve çeşitli şeyleri daha kapsayıcı şeyler haline sokarız. 

Böylece şeyleri kategorileştirerek dünya üzerinde bir düzen dayatırız.161 

Metaforların hepsi aynı derecede ikna edici değildir. Eğer dinleyicileri veya 

okuyucuları metafor kullanarak dinlemeye değer bir şey söylediğimize ikna edeceksek, o 

zaman söz konusu metaforlar uygun görünüyor olmalıdır. Aristo’nun dediği gibi, 

metaforlar yeni bir şeyi kavramamıza yardımcı olmalıdır; zorlama bir metafor olmamalı 

yani muğlak ve anlaşılması güç olmamalıdır. Aksi takdirde hiçbir etkisi olmayacaktır. 

Yeni bir şeyi ortaya koymak yeni bir metaforu gerektirebilir -yeni metafor dikkat 

çekicidir çünkü aşina olunmasa da uygun olabilir. Veya yeni bir şeyi ortaya koyarken 

bilinen bir metafordan yararlanmak o şeyi kavramayı daha kolaylaştırabilir. Her 

halükârda, etkili olabilmesi için uygun bir metafora ihtiyaç vardır. 162  Metafor 

çalışmalarında etkili bir metaforun yönlendirici olması gerektiği sıklıkla 

vurgulanmaktadır. Örnek vermek gerekirse, AVRUPA BİRLİĞİ (AB) PEK ÇOK ODASI 

OLAN BİR EV (GİBİ)DİR ifadesi AB’nin ne olduğu konusunda yönlendirici bir 

ifadededir. PEK ÇOK ODASI OLAN BİR EV, AB GİBİDİR metaforu ise böyle bir 

yönlendiricilikten yoksundur. Fakat Onuf’a göre bazı metaforlar sıklıkla kullanıldığı için 

yönlendirici niteliğini kaybedebilir; aşina olunduğu için doğallaşabilir. Böylece 

doğallaşan metaforlar başka yeni olguları adlandırmada kullanılmaya başlanabilir.163 

Buna örnek olarak ise DEVLETLER ULUSTUR metaforu verilebilir. Uluslar devlettir 

ifadesi gibi devletlerin ulus olduğu metaforu da o kadar içselleştirilmiştir ki artık ulus 

nitelemesi yönlendiriciliğini kaybetmiştir. Ulus ve devlet aynı şeyi ifade etmeye 

başlamıştır. 20. yüzyılda devletlerin kurduğu iki büyük örgüt olan ve sadece devletlerin 

üye olabildiği Milletler Cemiyeti (League of Nations) ve Birleşmiş Milletler’in (United 

                                                            
161 Onuf, op. cit., 2010, s. 65. 

162 Ibid., s. 64; Aristoteles, op.cit. 2016, s. 184-5. 

163 Onuf, op. cit., 2010, s. 64-6.  
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Nations) devlet ifadesi yerine ulus ifadesini kullanması bu duruma örnek olarak 

gösterilebilir.  

Çalışmanın üçüncü bölümünde devletlerin insanlaştırılmasının metafor yoluyla 

inşa edilmiş bir sosyal gerçeklik olduğu; yaşam dünyasını düzenleyen kurallar ve 

kurumların değişimi ve dönüşümü sonucunda ortaya çıktığı argümanı savunulmuştur. Tez 

çalışmasının üçüncü bölümünde ele alınacağı üzere, Wendt’in “devletler de insandır” 

argümanı devletlerin de insanlar gibi bir bedene ve kimliğe sahip olduğu varsayımı 

üzerine inşa edilmiştir. Devletin insanlaştırılması Yeni Çağ’da inşa edilmiş sosyal 

(kurumsal) bir gerçeklik olmasına rağmen Wendt, Antik Yunan’dan günümüze her bir 

devlete antropomorfik bir nitelik atfederek kimliklerin fenomenolojisi yaklaşımını 

devletler arası ilişkilere adapte etmeye çalışmıştır. Tez çalışmasının üçüncü bölümünde 

Wendt’in kuramının da Fenomenoloji kökenli olduğu iddiası ispatlanmaya çalışılırken 

Fenomenolojiyi devletler arası ilişkilere uygulamanın bir sonucu olarak Wendt’in 

devletin ontolojik statüsünü tarih ötesi bir bakış açısıyla ele aldığı argümanı da 

ispatlanmaya çalışılacaktır. Söz konusu argümanların ispatlanması sürecinde ise bir diğer 

fenomenolojik yaklaşım olan kuralların fenomenolojisinden faydalanılmıştır. Bu 

bağlamda, kimliklerin fenomenolojisinin devletler arası ilişkilere uygulanmasının 

yarattığı sorunları ve açıklayamadığı durumları kuralların fenomenolojisini uluslararası 

ilişkilere adapte eden Onuf ve Kratochwil’in kuramlarının açıklamaya çalıştığı 

söylenebilir. Özellikle Kratochwil, insan faillere ilişkin ideal tiplerin toplumsal ilişkileri 

açıklamaktaki önemini ele aldıktan sonra insan faillere ilişkin ideal tiplerin 

açıklayamadığı durumları aynı Searle gibi tespit edip kurallara ve kurumlara odaklanarak 

söz konusu meseleleri analiz edebileceğimizi ortaya koymuştur.  
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2. FAİL TEMELLİ BİR KURAMIN MÜMKÜNATI: İDEAL TİPLER 

ARACILIĞIYLA ÖZNELLİK MESELESİNİ HALLETMENİN 

ARTILARI VE EKSİLERİ 

Sosyal bilimlerde araştırmacılar faillerin eylemleri üzerine çalışırlar; yani hangi 

failin ne yaptığına ne söylediğine, neye inandığına ve ne istediğine dair açıklamalar 

yaparlar. Faillerin eylemleri kurumları anlamak açısından da önemlidir çünkü kurumlar 

sadece insan faillerin eylemleri aracılığıyla yeniden üretilmektedir. Bu yüzden sosyal 

bilimlerde, doğadan ve içindeki olgulardan ilham alınarak yapılan analojiler yanıltıcıdır 

çünkü bir eylem, zamanın değiştirilemez ve geçici anlığında bir öneme sahiptir. İnsan 

pratiklerinin karakteristik bir özelliği olan pratiğin gerçekleştiği zamanın geri 

döndürülemezliği, eylemlerin edimsel yönüne dikkatleri çekmektedir. Belli bir pratik, o 

pratiği benimseyen bir toplulukta ve belli bir zaman diliminde ortak bir anlama sahiptir. 

Söz konusu pratik farklı dünya görüşüne sahip topluluklarda farklı anlamlara gelebileceği 

gibi aynı toplumsal veya siyasal düzende de zaman içinde farklı bir anlama sahip olabilir. 

Bu gerekçe ile pratiklerin ve kuralların sağladığı nedensellik, doğa bilimlerindeki 

zamandan ve mekândan bağımsız nedensellik anlayışından farklı bir nedensel açıklamayı 

gerektirmektedir. Sosyal bilimler için, bilimlerin birliği yaklaşımının anladığı şekildeki 

“teori”nin aksine farklı bir epistemoloji ve metodolojiye sahip bir teori anlayışı 

gereklidir. 164  Çalışmanın ilk bölümünde ifade edildiği gibi, Weber’in ideal tipleri, 

Mead’in genelleştirilmiş ötekisi ve ideal tipler ile genelleştirilmiş öteki yaklaşımlarını 

Fenomenolojinin kavram setiyle kuramsal olarak yeniden inşa eden Schütz’ün ideal 

tipleri öznel davranışların anlamlı dünyasını ele alan yaklaşımlar olarak ortaya çıkmıştır. 

Söz konusu yaklaşımlarda doğa bilimlerindeki nedensellik anlayışından farklı bir 

                                                            
164 Kratochwil, op. cit., 2018, s. 1-2. 
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nedensellik anlayışı ile faillerin eylemleri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu iki farklı 

nedensellik anlayışının üzerinde durulması gerekmektedir.  

Bir açıklama yapmaya çalıştığımızda ele aldığımız olaylar arasında bir neden-

sonuç bağlantısı kurmaya çalışırız. Nedenselliğin açıklayıcılığını elde ettiği iki ana 

kaynak olduğu söylenebilir: İlki, bir olay gerçekleşmeden önce ortaya çıkan öncüleri 

dikkate alarak elde ettiğimiz nedenselliktir. İkincisi ise, bir amacın gelecekte 

gerçekleşmesini göz önüne alarak ulaşılan nedenselliktir. Kratochwil’e göre, ikinci tür 

nedensellik anlayışına dayalı açıklama biçimi erekseldir (teleological). İlk tür nedensellik 

anlayışının ise modern bir yaklaşım olan ve günümüzde anladığımız biçimiyle 

nedenselliktir (causality). Kratochwil, modern doğa biliminin, Aristo’nun ortaya 

koyduğu nihai nedenler arama yaklaşımını terk ettiğinden pozitivist epistemolojinin 

öncül koşullara odaklanan açıklama biçimini benimsediğini vurgulamıştır. Ancak ona 

göre bu durum, eğer söz konusu açıklama tamamen fiziksel terimlerle yapılırsa insan 

eylemlerini açıklamakta zorluklar yaratmaktadır. Çünkü fiziksel hareketler bakımından 

bir kapının açılmasının tanımlanması ve fiziksel süreçlerin betimlenmesi o anda ne olup 

bittiğini tam olarak ifade edememektedir. Söz konusu kapının açılması rastgele bir eylem, 

odanın havalandırılması için yapılan bir eylem veya odadaki birinin dışarı çıkmasını 

işaret eden bir eylem olabilir.165 Sosyal varlıklar olan insanların etkileşimleri anlamlı 

eylemlerdir. Anlamlı eylem, bir eylemi öznelerarası olarak anlaşılmış bir bağlam içerisine 

-söz konusu ithamlar tahmin edilebilirlik imkânı açısından oldukça sorunlu ve hatta yanlış 

bile olsa- yerleştirerek yaratılır. Bir eylemi açıklamak, genellikle üstlenilen amaçlara 

ilişkin hedeflerin bilinebilir hale getirilmesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda 

açıklamalarımız pozitivist anlamda bile nedensel açıklamalar gibi görünür, çünkü güdüler 

her zaman eylemden öncedir ve böylece söz konusu eylemin öncül koşulları sayılabilir. 

                                                            
165 Friedrich Kratochwil, “Errors Have Their Advantage”, International Organization, 38 (2), 1984a, s. 

316-7.  
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Ancak yine de doğa bilimlerinin ele aldığı olgulara ilişkin nedensel açıklamalar ile sosyal 

gerçekliğe dair nedensel açıklamalar arasında mühim bir fark vardır. Doğal bir fenomene 

ilişkin durumda neden ve sonuç birbirinden bağımsız olarak “tarafsız” ölçümler 

aracılığıyla belirlenmelidir. Güdüsel açıklamalarda aynı şey söz konusu değildir çünkü 

bir aktörün eylemine ilişkin nedensel güdüler, ancak söz konusu aktörün o eylemiyle 

ulaşmak istediği bir amacın olduğu ortaya koyulursa bir nedensel açıklama yapılabilir.166     

Faillerin anlamlı davranışlarına ilişkin bir araştırma programı hakkında, tamamen 

öznel bir bakış açısı benimsendiği iddiasıyla bilimsel nesnellik idealinin terk edildiğine; 

oldukça müphem olan empati süreçlerini tercih ederek aktörün bilincinin içine girilmeye 

çalışıldığına yönelik bir eleştiri getirilebilir. Fakat Weber’in Verstehen (understanding) 

adını verdiği işlemin empati ile, aktörün bilincini okumak ile veya onun öznel arzuları ve 

istekleri ile alakası yoktur. 167  Weber’in rasyonel eylem hakkındaki argümanlarının 

tamamı onun kavramlaştırması olan sosyal eylem (social action) tarafından 

sınırlandırılmıştır. Sosyal eylem, dışımızdaki dünyaya ilişkin istatistiki verilerin basit bir 

toplamı olmayan paylaşılan anlamlar ve müşterek yorumlamalar ön koşuluna bağlıdır. Bu 

yüzden rasyonel eylem ile sosyal eylem bir arada var olamazlar. Kratochwil’e göre, 

Weber’in yaptığı söz konusu ayrımı akılda tutmak onun rasyonalite hakkındaki tüm 

argümanlarını ve modern dünyanın rasyonelleşmesini anlamada çok önemlidir. 168  

Weber’e göre, insan etkileşimlerinin her biri karakter olarak sosyal değildir. Birinin kendi 

davranışı makul bir şekilde diğerlerinin davranışları ile uyumlulaştığında sosyal olabilir. 

Weber iki örnekle bu savını açıklamaktadır. İki bisiklet kullanıcısının birbiriyle 

çarpışması herhangi bir doğa olayı gibi sadece bir olaydır. Ancak, birbirlerine çarpmamak 

                                                            
166 Friedrich Kratochwil, “Regimes, Interpretation and the ‘Science of Politics’: A Reappraisal”, Millenium: 

Journal of International Studies, 17 (2), 1988, s. 269; Kratochwil, op. cit., 1995, s. 24-5. 

167 Kratochwil, op. cit., 2018, s. 2. 

168 Kratochwil, op. cit., 1984a, s. 308. 
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için farklı yönlerden gitmeleri, kazadan sonra yumruklaşmaları veya barışçıl bir şekilde 

tartışmalarının hepsi sosyal eylemdir. Weber’in ikinci örneği ise sağanak bir yağmurun 

başlangıcında pek çok insanın eş zamanlı olarak şemsiye açmaları eylemidir. Weber bu 

eylemin de sosyal olmadığını çünkü aynı anda şemsiye açanların hiçbirinin kendi 

davranışını diğerleri ile uyumlulaştırma amacında olmadığını, tam aksine sadece 

yağmurdan korunmak için aynı tepkiyi verdiklerini belirtmiştir.169  

Weber’e göre, anlam dünyasında sosyal bir fenomene özgü bilgi, istatistikî 

verilerin bir araya getirilmesi veya kanun benzeri düzenlilikler ve genellemeler ile elde 

edilemez. Anlam dünyası ölçülebilir bir dünya olmaktan ziyade, üzerinde konuşulan 

meseleye ilişkin eylem değişkenlerinin inşa edilmesi ile incelenebilir. Böyle bir anlayış 

aracılığıyla aktörlerin tercihleri, öznel yönelimleri ve güdüleri anlaşılabilir.170 Weber’e 

göre, Yorumlamacı Sosyolojinin bazı ilkelerini Gresham Yasası (kötü para iyi parayı 

kovar) örneğinde olduğu gibi “bilimsel yasalar” şeklinde adlandırılması olağanlaşmıştır. 

Ona göre, bunlar aslında tipik olasılıkların gözlemlenerek doğrulanmasıdır. Varsayım 

şudur ki belli verili koşullar altında öngörülen ve gerçekleşecek davranış biçimi, belli bir 

davranışa odaklanan kişilerin tipik öznel yönelimleri ve tipik güdüleri çerçevesinde 

bilinebilecektir. Söz konusu genellemeler; tipik olarak gözlemlenmiş davranış biçimi 

çerçevesinde, bir hedefin tamamen rasyonel bir şekilde peşinde koşulması bağlamında 

anlaşılabildiği ölçüde en yüksek derecede hem anlaşılır hem de tanımlayıcıdır.171   

Kratochwil, tez çalışmasının birinci bölümünde ortaya koyulan insan faillere 

ilişkin ideal tiplerin toplumsal ilişkileri açıklamada kullanabileceğini ifade etmiştir. 

Ancak, çalışmanın birinci bölümünde kimliklerin fenomenolojisi olarak nitelenen söz 

                                                            
169 Max Weber, Economy and Society, çev. Keith Tribe, Cambridge: Harward University Press, 2019, s. 

99-100. 

170 Kratochwil, op. cit., 1988, s. 268; Kratochwil, op. cit., 1995, s. 21.  

171 Weber, op.cit., 2019, s. 95.  
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konusu fenomenolojik yaklaşıma ilişkin Schütz’ün ortaya koyduğu çekinceleri 

Kratochwil de dile getirmiştir. Kimliklerin fenomenolojisinin açıklayamadığı söz konusu 

meseleleri Kratochwil, Searle’ün yaptığı gibi, fenomenolojik bir ontolojiye dayandırdığı 

kurumsal gerçeklikler ile açıklamaya çalışmıştır. Kratochwil’e göre, doğa bilimlerin konu 

edindiği gözlemsel olgular dünyasına ilişkin teoriler ve Weber tarzında anlamacı 

sosyolojik kuramlar, kurumsal olguları açıklamada yetersizdirler. Bay ve bayan Smith 

evlendiğinde; George, Bill’i eve bırakmaya söz verdiğinde; bir devlet başkanı bir 

diplomatı ve onun güven mektubunu kabul ettiğinde; kongrede bir öneri yasalaştığında 

söz konusu eylemler failin anlamlı eylemlerine odaklanarak açıklanamamaktadır. 

Kratochwil, verdiği örneklerin kurumsal (sosyal) gerçeklikler olduklarını ve bunlara 

ilişkin bilgilerin kurallara ve normlara başvurularak elde edilebileceğini savunmuştur172 

ki bu tespit bizi kuralların fenomenolojisine götürmektedir.  

3. FAİL TEMELLİ BİR KURAMIN MÜMKÜNATI: KURALLAR VE 

KURUMLAR İLE ÖZNELLİK MESELESİNİ HALLETMEK 

Tez çalışmasının birinci bölümünde ifade edildiği üzere, Kratochwil’in ve 

Onuf’un kurallara ve kurumlara ilişkin bakış açılarının büyük ölçüde Austin’in ve 

Searle’ün kurumsal gerçeklikler ve kurallar arasında kurduğu ilişkiye dayandığı 

söylenebilir. Mesela Kratochwil kurumsal gerçekliklerden ve bunların kurallar ve 

kurumlar ile ilişkisinden Austin ve Searle’ün örneklerinden faydalanarak açıkladığı 

görülmektedir. Evlilik kurumu ile kurumsal olguları ve kuralları ilişkilendiren örnek bu 

bağlamda oldukça açıklayıcıdır. Bir evlilik töreninde “evet kabul ediyorum” diyen biri ne 

bir şeyi tanımlar ne normatif bir tercihe işaret eder ne de bir şeyin önemini belirtir. 

Aslında tanımlama kavramı bu örnekte tamamen iflas etmektedir. Çünkü bir şey söyleme 

                                                            
172 Kratochwil, op. cit., 1988, s. 270; Kratochwil, op. cit., 1995, s. 25-26. 
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edimim aracılığıyla bir şey “yapıyorum”dur. Balık avlamak veya resim yapmak 

eylemlerinden farklı olarak “evet kabul ediyorum” cümlesindeki “kabul ediyorum” 

ifadenin (utterance) dışında var olmamaktadır. Kratochwil’e göre, konuşma edimlerinin 

keşfi hem linguistik kuramda hem de genel olarak sosyal bilimlerde önemli sonuçlara yol 

açmıştır. Talepte bulunmak, atama yapmak, özür dilemek, açıklama yapmak veya tehdit 

etmek gibi birkaç örnekten görüleceği gibi konuşma edimlerinin sayısı aşırı derecede 

fazladır ve toplumsal yaşamın analizinde açıklayamadığımız pek çok fenomeni ele 

almamıza imkân sağlamaktadır. Diğer nokta şudur ki konuşma edimleri; kurallar ve 

normlar tarafından inşa edildiği için konuşma edimleri ile kurumlar arasında bir bağlantı 

kurmamızı sağlamaktadır.173 Böylece aile kurumu, eğitim kurumu, din kurumu, sözleşme 

kurumu gibi mikro kurumları uluslararası hukuk, diplomasi, insan hakları gibi makro 

kurumlar ile ilişkilendirebilmemize olanak sağladığı söylenebilir. Bu bağlamda 

Kratochwil’un kurum anlayışının da Onuf gibi geniş kapsamlı olduğu söylenebilir: 

Kurum, yerleşmiş bir pratiği ifade etmektedir. Büyük bir bürokratik yönetim biçimine, 

genel merkezlere ve hiyerarşik bir yapılanmaya sahip olan örgütler/örgütlenmeler 

kurumun belli bir formudur. Ancak Kratochwil, geniş anlamda arkadaşlığın ve hatta 

selamlaşmanın bile bir kurum olduğunun altını çizmiştir.174  

Kratochwil kurumların, kurallar aracılığıyla inşa edildiğini ve eylemlerimiz ile 

belirli sonuçları birbirine bağlamamıza imkân sağladığı için toplumsal ilişkilerde etki 

sahibi olduklarını ifade etmiştir. Kurumsal kurallar ile sözleşmeler veya atamalar 

yaptığımızı ve böylece belirli alanlarda insanlara yetki verdiğimizi; talepte 

bulunduğumuzu veya caydırıcı eylemler gerçekleştirebildiğimizi belirtmiş; söz konusu 

eylemlerin tamamının kurallar tarafından bildirildiğini ve inşa edildiğini vurgulamıştır. 

Toplumsal yaşam için kurumların çok önemli olduğunu çünkü bir şeyin ne olduğu (is) ve 

                                                            
173 Kratochwil, op. cit., 2018, s. 39.  

174 Ibid., s. 96. 
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ne olması gerektiği (ought) arasında sistematik olarak bir bağlantı kurduğundan aktörleri 

aynı anda hem kısıtlarken hem de onlara imkân sağladığını iddia etmiştir. Kratochwil’e 

göre kurumlar, öznelerarası karakteri anlaşıldığından hem yerleşmiş bir pratiği inşa eder 

hem de görünüşte olgusal gözlemler temelinde normatif sorulara cevap vermeyi mümkün 

kılar. Bu ölçüde, aksi takdirde nihayetsiz olacak tartışmaları ortadan kaldırmamıza 

yardımcı olurlar. Eğer birine onun imzasının olduğu “sözleşme” kelimesini içeren bir 

belge gösterebilirsek, o zaman söz konusu kişinin bir yükümlülüğü olduğu sonucuna 

varmaya hak kazanmışız demektir. Söz konusu kişinin ne yapacağı ve yükümlülüğünü 

yerine getirip getirmeyeceği, yükümlülüğe uymamakla ilişkili cezalar ve sosyal 

maliyetleri gibi tabi ki pek çok faktöre bağlıdır. Ancak yine de bir şey kesindir: kurumlar 

ve kurallar tarafından desteklenmeyen ve onların içine gömülmüş ortak anlayışlar 

olmaksızın, eylemlerin karakterini değerlendiremeyiz, ihlallerden bahsedemeyiz, bilgi 

veya zararı telafi ettirme taleplerinde bulunamayız, haklarımızda ısrarcı olamayız veya 

ceza talep edemeyiz.175 Ancak, konuşma edimleri ile kuralları ilişkilendirmek toplumsal 

düzenin ortaya çıkışı ve işleyişini anlamak açısından tek başına yeterli olmayabilir. 

Çünkü, belli bir pratiğin, kuralın veya kurumun bağlayıcılığının kökenini de ele almak 

gerekmektedir. Pratiklerin ve kuralların doğa bilimlerindekinden farklı bir nedensellik 

işleviyle insanların birbiriyle olan ilişkilerini yönettiği söylenebilir. Bu doğrultuda hem 

Kratochwil hem de Onuf, siyasal düzende nedenselliği kuralların ve kurumların 

sağladığını iddia etmiştir. 

                                                            
175 Ibid., s. 174.  
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4. NEDENSELLİĞİN KAYNAĞI OLARAK KURALLAR VE 

KURUMLAR 

19. yüzyılın sonu ve 20. Yüzyılın başlarında Almanya’da yeni Kantçı okullar 

bilginin ya yasa koyucu (nomothetic) ve genellleştirici ya da tarihsel ve bireyselleştirici 

(idiographic) olduğuna dair ikili bir ayrım ortaya atmıştır. Yeni Kantçı Baden Okulundan 

Wilhelm Windelband’a göre, sosyal bilimler ve tarihle ilgili bilimler, benzersiz ve asla 

tekrar etmeyecek tarihsel olayların bir araya gelmesi çerçevesinde somut bireylerin 

olaylara ve kurumlara atfettiği değerleri belli bir yöntemle anlama doğrultusunda çaba 

göstermesi gerekmektedir. Dolayısıyla, bireyselleştirici bilgi elde etme arayışında, 

kültürel ve tarihsel bilimler tekil ve tarihsel somut olayları ve kişileri anlamaya 

çalışmalıdır. Fakat, bireylerin olaylara ve kurumlara kolektif olarak nasıl değer atfettiği 

ve bu durumun kaçınılmaz bir biçimde tarihsel olarak kendine özgü bir niteliğe sahip 

olması argümanları arasında bir uyuşmazlık olduğu söylenebilir. Bireylerin belli olaylara 

ve kurumlara ortak bir biçimde anlam atfettiği durumlarda yeni Kantçı okulların 

bireyselleştirici bilgi anlayışına ilişkin tezi yanlışlanmaktadır. Yani tekil tarihsel 

olaylarda bile genelleştirici bir unsurun varlığı bir sorun yaratmıştır denebilir. Weber’in 

ideal tip yöntemi ile ve Fenomenolojinin de Husserl’in eidetik indirgeme yöntemi ile 

çözmeye çalıştığı bu sorunu Kratochwil’in de ele aldığını söyleyebiliriz. Kratochwil’e 

göre, bireylerin ruh hallerine hiç girmeden, bireylerin gözlemlenebilir sosyal 

davranışlarının bir dizi öncülün sonucu olduğunun farkına varabilirsek sosyal bilimlerin 

bireyselleştirici niteliğini genelleştirici bir niteliğe dönüştürebiliriz. Söz konusu öncül 

unsurlar, belli bir ortamı paylaşan bireylerin bir şeylere uyarken veya ihlal ederken 

meşrulaştırmak için kullandığı ve kolektif oarak kabul edilen gerekçelerdir. Kratochwil, 

bu gerekçeleri kurallar ve normlar ile açıklamaya çalışmıştır. Ona göre, ele alınan belli 

bir konuya ilişkin bazı hususlar genel bir kuralın varlığını içerir. Söz konusu kural, tekil 

bir durumu genel bir durum haline getirmemize imkân sağlayacak bir muhakeme biçimi 
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oluşturur. Dolayısıyla belli bir hususa ilişkin tartışmanın varacağı noktayı bilmesek de 

söz konusu tartışma belli bir kural veya kurumla ilişkili olduğundan patika bağımlıdır. 

Yani, bir tartışmanın süreci ve sonucu keyfi değildir. Dolayısıyla, çeşitli argümanların 

gidişatı ve çıktıları belli bir tarihsel duruma ilişkin kurallar tespit edilip bunlardan 

faydalanarak genelleştirici argümanlara dönüştürülebilir ve bunlardan çeşitli çıktılar elde 

edilerek genelleştirici bilgiler elde edilebilir. Kratochwil’e göre, doğa bilimlerinin 

istatiksel ve tümden gelimci yöntemleriyle elde edilen genelleştirici bilgiden farklı olsa 

da sosyal bilimlerin kendine has genelleştirici bilgisi, çeşitli tarihsel durumlara faillerin 

atfettiği öznelerarası anlamların ortaya koyulmasıyla elde edilen açıklamalar ile 

mümkündür.176  

Kurallardan ve kurumlardan kaynaklanan nedenselliğin iki işlevi olduğu iddia 

edilebilir: Kuralların ilk işlevi tercihleri netleştirmektir. Kurallar faillere en sade biçimde 

seçenekler sunar. Bir fail belli bir kurala uyabilir veya görmezden gelebilir. Her bir 

tercihin az çok hesaplanabilir sonuçları vardır. Kratochwil ve Onuf’un dediği gibi, 

kurallar rasyonel seçimi teşvik eder. Kurallar aynı zamanda tercihlerimizde bize rehber 

olan aygıtlardır; karar alıcının belli bir meseleye ilişkin hesaba katması gereken unsurları 

betimleyerek çeşitli durumlarda neyin rasyonel olduğunu faillere söylerler. Kuralların söz 

konusu rolü tercihler arasındaki farklılıkların ayırt edilmesine imkân sağlar. Karar almada 

kuralların ikinci işlevi, bir kuralı takip etmenin beraberinde getirdiği hangi çıktının daha 

fazla fayda sağlayacağına dair faile bir çıkarımda bulunmasına imkân sağlamasıdır. 

Kurallar, Wittgenstein’ın ifadesiyle yol gösteren levha gibidir; karar alıcılar talimat için 

                                                            
176 James W. Davis, “From Logic to Logics: The Relationship of Particular Cases to General Patterns in 

Social Life”, in On Rules, Politics and Knowledge, ed. Oliver Kessler et al., Hampshire, UK: Palgrave 

Macmillan, 2010, s. 45. 



122 

kurala bakar ve başka bir şeyin rehberliğine başvurmadan bir şey yapar. Yani, kurallar 

faillere daha fazla fayda elde etmeleri için eylem planları sunar.177  

Kurallar; failler ve verilen kararlar arasındaki ilişkiyi tanımlayarak faillere 

rasyonel seçimler yapmasına imkân sağlar. Etrafı kurallar ile çevrili fail, kuralları takip 

etme gereği duyar. Bir kural, muhatabı olduğu faillerin kimler olduğunu ve bu faillerin 

ne yapması gerektiğini açıkça belirtir.178 Ancak, kurallar kişisel tercihler hakkında her 

şeyi söylemeyebilir. Bir kişi bir sabah domuz etinden yapılmış jambonlu bir sandviç 

tüketebilir. Jambonlu sandviç söz konusu kişinin öznel tercihidir. Fakat söz konusu kişi 

Yahudi veya Müslüman ise söz konusu dinlerde nelerin tüketilmesine ilişkin kurallara 

uyması bekleneceğinden jambonlu sandviç yerine inek etinden köfte ekmek yapıp 

yiyebilir. Eğer söz konusu kişi Hindu ise inek eti yemeyi yasaklayan kurallara uyarak 

fıstık ezmeli bir sandviç tüketebilir. Toplumsal kurallar örneklerle sunulduğunda failler 

tercihlerini değiştirebilir. Böylece, kurallar failler karar alırken tercihte bulunmayı 

kolaylaştıran bir aygıt işlevi görebilir.179       

Kuralların ve kurumların toplumsal ilişkilerde doğa bilimlerindekinden farklı bir 

nedensellik işlevi gördüğüne ilişkin fenomenolojik yaklaşım insan bilincine odaklandığı 

için indirgemeci olmakla eleştirilebilir. Çalışmanın birinci bölümünde ele alınan 

Fenomenoloji kökenli iki yaklaşımın da (kimliklerin fenomenolojisi ve kuralların 

fenomenolojisi) fail temelli olduğu vurgulanmalıdır. Ancak hem kimliklerin 

fenomenolojisi hem de kuralların fenomenolojisi her bir failin bilincindeki öznelerarası 

                                                            
177  James C. Roberts, (2017), “What Do Rules Do? Making Room For Rationality In Constructivist 

Thought”, in The Art of World Making: Nicholas Greenwood Onuf and His Critics, ed. Harry Gould, 

New York: Routledge, s. 85. 

178 Nicholas Greenwood Onuf, (1997), “A Constructivist Manifesto”, in Constituting International Political 

Economy, ed. Kurt Burch ve Robert A. Denemark, Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, s. 9.  

179 Roberts, op. cit., s. 87. 
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unsurları ve kolektif bilgi stokunu ele aldıkları için indirgemecilik ile eşdeğer görülen 

öznellik problemini bir şekilde aşabilmiştir. Tez çalışmasının genelinde vurgulanan bu 

durumu Onuf da ele almıştır. Onuf, fail temelli bir kuramın indirgemeci olduğuna ilişkin 

eleştirileri herhangi bir şeyin açıklanabilmesi için ilgili bireylerin bilinç durumlarına 

bakılması gerektiği gerekçesiyle karşı çıkmıştır. Ona göre kurallar, ilgili karar alıcının 

bilincine nüfuz ederek etkisini gösterir. Güçle tehdit etme, tehdit edilen hedefin kar-zarar 

hesabına ilişkin kararına nüfuz etme girişimidir. Retorik, hedeflenen kişilerin dünya 

görüşünü ve benimsediği değerleri değiştirerek işlev görür. Çünkü her bir ilgili eylem söz 

konusu kişilerin bilinçlerinde gerçekleşmektedir. Eğer başka bir şeyin gerçekleşmesi 

isteniyorsa veya bir açıklamanın bir anlam ifade etmesi isteniyorsa ilgili bireylerin 

bilinçsel durumunu dikkate almak gerekmektedir.180 İnsanların niyetleri belli bir kurala 

uyarken veya onu ihlal ederken önemli bir etkendir. Kurallar sosyal eylemleri mümkün 

kılar ancak her şeyi açıklamaz. Kurallar bize bireyin sosyal eylemlerini 

anlamlandırmamıza yardımcı olan davranış kalıpları sağlar. Bu yüzden Onuf’a göre, 

sosyal eylemde kurallar ve kurumlar doğa yasaları gibi bir nedenselliğe sahip değildir.181 

Dolayısıyla, Fenomenoloji kökenli kuramların, sosyal bilimlerin doğa bilimlerinden 

farklı bir nedensellik anlayışı ile ele alınması gerektiğine dair iddiaları tercih ettiği 

kavramlara da yansımıştır.  

                                                            
180 Patrick Thaddeus Jackson, “Onufian World-Making: Yes, Three, Vignettes”, The Art of World Making: 

Nicholas Greenwood Onuf and His Critics, ed. Harry Gould, New York: Routledge, 2017, s. 24; Cecelia 

Lynch, “Contesting Rules”, in The Art of World Making: Nicholas Greenwood Onuf and His Critics, 

ed. Harry Gould, New York: Routledge, 2017, s. 96. 

181 David M. Mccourt ve Brent J Steele, “World of Our Making and Second-Generation Constructivism”, 

in The Art of World Making: Nicholas Greenwood Onuf and His Critics, ed. Harry Gould, New York: 

Routledge, 2017, s. 9. 
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Fenomenolojik bir perspektifle toplumsal ilişkileri ele alan çalışmalar insan 

bilincinin dışında ve ondan bağımsız bir sosyal düzenlemenin olmadığını savundukları 

için “yapı” ve “sistem” gibi kavramları bilinçli olarak kullanmamıştır. Bu tercihin arka 

planında, sosyal bilimlerdeki nedensellik ile doğa bilimlerindeki nedensellik arasındaki 

farklılığın olduğu söylenebilir. Felsefi realist bir bilim anlayışına sahip sosyal bilimlere 

ilişkin kuramlarda, toplumsal ilişkilerde nedenselliğin insan bilincinin dışında ve ondan 

bağımsız bir varlığa sahip olduğu anlayışı benimsenmiştir. Felsefi realizme dayalı sosyal 

bilim anlayışında doğada olduğu gibi toplumsal ilişkilerde de insan bilincinden bağımsız 

sistemlerin ve yapıların olduğu varsayılmıştır. Fenomenolojik bir bakış açısından ise 

toplumsal ilişkilerde nedensellik, insan bilincinin dışında ve ondan bağımsız bir niteliğe 

sahip değildir. Bu yüzden Uluslararası İlişkilerdeki İnşacılık gibi Fenomenoloji kökenli 

kuramlarda toplumsal ve siyasal düzenlerin sürekli bir inşa olduğu gerekçesiyle, yapı 

veya sistem kavramlarının ise doğa gibi görece tamamlanmış bir düzene gönderme 

yapması nedeniyle yapı ve sistem kavramları yerine farklı kavramları kullanmışlardır. 

Max Weber ve Georg Simmel, toplumlaşma (sociation/Vergesselschaftung) kavramını 

tercih ederken Husserl, Schütz ve Kratochwil yaşam dünyası (life-world/Lebenswelt) 

kavramını tercih etmiştir. Onuf’un da aynı bakış açısını zaman içerisinde benimsediği 

söylenebilir.  

Akademik kariyerinin başlangıcında yapı (structure) kavramını kullanan Onuf 

daha sonra toplumsal düzenleme (social arrangement) kavramını kullanmaya başlamıştır. 

Onuf, her türlü toplumsal düzenlemenin görece avantajlı ve dezavantajlı grupları 

yarattığını, dolayısıyla toplumsal düzenlemeleri doğa gibi insan bilincinin dışında bir yapı 

ve düzen olarak ele almanın söz konusu güç ve tahakküm ilişkisini doğallaştırdığını ifade 

etmiştir. Toplumsal düzenlemelerin istikrarlılığı doğaya yakın bir düzene sahip 

olmasından değil mevcut çıkar ilişkilerini kurallar ve kurumlar üzerinden sürdürmesinden 

kaynaklanmaktadır. Onuf, slogan haline getirdiği ifadeyi kullanacak olursak “…kurallar 



125 

düzeni inşa eder, düzen ise kurallar aracılığıyla işlev görür.” (“…Rules make rule, rule 

operates through rules.”).182   

Yukarıda genel olarak ifade edilen sistemik (yapısal) teori-indirgemeci (öznel 

veya fail temelli) teori tartışmasının aslında analiz düzeyi tartışmasından çok 

epistemolojik bir tartışmadan kaynaklandığı iddia edilebilir. Bu tartışmaya tez 

çalışmasının üçüncü bölümünde tekrar dönülecektir. Çünkü Wendt’in kuramının, onun 

iddia ettiğinin aksine yapısal değil fail temelli bir kuram olduğu iddiası (üçüncü bölümde 

ele alınacak) bu çalışmanın ikinci tezini oluşturmaktadır. İlgili bölümde, Wendt’in 

kuramının da Fenomenoloji kökenli olduğu için yapısal değil fail temelli olduğu 

savunulacaktır.     

Çalışmanın bu bölümünde buraya kadar Fenomenolojinin epistemolojisi ve 

ontolojisinin Uluslararası İlişkilerde kural tipi inşacılık üzerindeki etkisinden 

bahsedilmiştir. Ancak, Fenomenolojin metodolojisinin de kural tipi inşacılık üzerinde 

belirgin bir etkisinin olduğu görülmektedir. Husserl’in eidetik indirgeme dediği, 

Weber’in ise ideal tip adını verdiği metodolojik yaklaşım kural tipi inşacılar tarafından 

da kullanılmıştır.  Söz konusu yöntemin, bireylerin davranışlarını düzenleyen ve inşa 

eden kurallara uygulanmasıyla çeşitli kural tipleri inşa edilmiştir. Böylece kural tipi 

inşacıların sıklıkla kullandığı düzenleyici kurallar-inşa edici kurallar; Onuf’un kuramında 

ise açıklayıcı kurallar, yönlendirici kurallar ve yükümleyici kurallar şeklinde çeşitli kural 

tipleri ortaya çıkmıştır.  

                                                            
182 Jackson, op. cit., s. 20-21; Alexander D. Barder, “Modern Crisis, Modern History: Nicholas G. Onuf’s 

Conceptual History”, in The Art of World Making: Nicholas Greenwood Onuf and His Critics, ed. Harry 

Gould, New York: Routledge, 2017, s. 228-229.   
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5. FAİLLER YERİNE KURALLARI İDEAL TİPLER HALİNE 

GETİRMEK: KURAL TİPLERİ VE ELEŞTİRİSİ 

İnsanlar doğaları gereği sosyal varlıklardır. Güvenlik, barınma ve beslenme gibi 

temel ihtiyaçlarını karşılamak için gruplar halinde yaşamaktadırlar. Birlikte yaşamanın 

kaçınılmaz sonucu ise sürekli etkileşim halinde olan insanların ilişkilerini sürdürebilmek 

adına kurallar oluşturmalarıdır. Kratochwil, kuralların ve normların183 tamamını, sosyal 

yaşamın tekrar eden çatışma ve iş birliği gibi meselelerini ele almamızı sağlayan problem 

çözücü araçlar olarak nitelemiştir. Söz konusu problemlerin temelinde ise zamanın, 

mekânın ve mevcut malların/eşyaların kıtlığı yatmakta ve aktörler diğerlerinin benzer 

girişimlerine müdahalede bulunmadan ve/veya gerçek bir çatışmayı tecrübe etmeden 

kendi amaçlarını gerçekleştirememektedirler. Kratochwil kalabalık bir plajda belli bir 

alanda top oynamak isteyen ve güneşlenmek isteyenler arasındaki meseleyi kıtlıktan 

kaynaklanan müdahale durumuna örnek göstermek için kullanmıştır. Uzun bir plajda söz 

konusu anlaşmazlık başka bir yere gidilerek kaçınılabilir. Ancak, kıtlık ve özdeş olmayan 

tercihler gibi sosyal hayatın olguları göz önüne alındığında normlar, aktörleri belli 

biçimlerde edimde bulunmaya sevk ederek söz konusu problemlere bir çözüm sağlar ve 

rehberlik eder. Böylece kurallar ve normlar bireysel otonomiyi ve sosyalliği birbirine 

bağlar. Kurallar ve normlar bir taraftan failleri hangi amacın peşinde koşmasına 

                                                            
183 Kural ve norm ifadeleri tam bir tanımı yapılmadan birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Onuf bu iki 

kavram arasında şöyle bir ayrım yapmıştır: Olasılıklar cetvelinin bir ucunda ilkelerin diğer ucunda 

prosedürlerün yer aldığını düşünürsek, bu iki uç arasında kuralların ne kadar genel olduğuna bağlı olarak 

bir ayrım yapılabilir. Kurallar ve normlar ne kadar resmi olduğuna bakılarak ayırt edilebilir. Normlar, 

diğer faillerin normlara nasıl tepki verdiği görülene kadar kural olduğu gözlemciler tarafından emin 

olunamayacak kadar gayrı-resmidir. Bak. Nicholas Onuf, “Constructivism: A User’s Manuel” in 

International Relations in a Constructed World, ed. Vendulka Kubalkova et al., New York: Routledge, 

2015, s. 70.  
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kendisinin karar vermesi için serbest bırakırken -kuralları ihlal etmek dahil- diğer taraftan 

sosyal olarak bir arada var olmanın koşullarını sağlamaktadır. Bu bağlamda Kratochwil, 

kuralların ve normların işlevini genel olarak nasıl yerine getirdiğini ve bu işleviyle alakalı 

farklı kural ve norm tiplerinin olduğunu ifade etmiştir.184   

Kratochwil, Searle’ü takip ederek, kuralları ideal tiplere ayırırken inşacı ve 

düzenleyici gibi sıfatlar kullansa da esas ayrım ölçütünün işlevsel olduğu söylenebilir. 

Kratochwil’e göre kurallar hem ulusal düzenlerde hem de uluslararası ilişkilerde sadece 

aktörlerin davranışlarını kısıtlamamaktadır aynı zamanda aktörlere edimde bulunmaya, 

hedeflerini gerçekleştirmeye, iletişim kurmaya, anlamları paylaşmaya, hak iddialarını 

eleştirmeye ve eylemleri meşrulaştırmaya imkân sağlamaktadır.185 Bu yüzden faillerin 

davranışlarını kısıtlayan ve tipik bir durumda ne yapmaları gerektiği talimatını veren 

kural tipini düzenleyici kurallar (regulative rules) veya talimat tipi kurallar (instruction 

type rules) olarak ideal tipleştirmiştir. Diğer taraftan faillere çeşitli edimlerde bulunmaya 

imkân sağlayan, bu bağlamda konuşma edimlerine ve kurumlara ihtiyaç duyan kuralları 

ise inşa edici kurallar (constitutive rules) veya kurum tipi kurallar (instruction type rules) 

olarak ideal tipleştirmiştir.186  

Kratochwil’e göre, “öldürmeyeceksin” (Thou shall not kill) gibi düzenleyici 

kurallar kısıtlayıcıdır çünkü belli bir davranış biçimini benimsememizi emreder. Bu tip 

kurallar genellikle zorunlulukları ifade eder ama bir egemenin buyrukları gibi sınırlı bir 

anlamı da yoktur. Kratochwil, herhangi bir toplumsal düzenin sadece düzenleyici kurallar 

ile anlaşılmasının çok zor olduğunu ifade etmiştir. Çünkü düzenleyici kurallar ile neyin 

“şah mat”, “antlaşma”, “oy” vb. olarak sayılacağını ifade eden inşa edici kuralların 

                                                            
184 Kratochwil, op. cit., 1995, s. 69-70.   

185 Friedrich Kratochwil, “Thrasymmachos Revisited: On the Relevance of Norms and the Study of Law 

for International Relations”, Journal of International Relations, 37 (2), 1984b, s. 346.  

186 Kratochwil, op. cit., 1988, s. 270-271. 
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açıkladığı kurumsal fenomenler tatmin edici bir şekilde ele alınamamaktadır. 

Kratochwil’e göre bu yüzden, kısıtlayıcı olan düzenleyici kurallar ile imkân sağlayan inşa 

edici kuralları kaynaştırıp birleştirmeye yönelik anlaşılır bir eğilim vardır. Ancak yine de 

iki kural tipi arasında önemli farklılıklar vardır.187  

Kratochwil bir düşünce deneyi ile düzenleyici kurallar ve inşa edici kurallar 

arasındaki farkı ortaya koymaya çalışmıştır: BM Şartının 2/4. maddesinde ifade edilen 

kuvvet kullanmamaya ilişkin ifadenin düzenleyici bir kural olduğunu varsayalım. Böyle 

bir durumda, eğer biri kuvvet kullanmaya başvurursa, eylemin ne olduğu söz konusu 

mevcut düzenlemeye açıkça atıfta bulunulmadan ifade edilebilir. Başka bir ifadeyle, bir 

kural tamamen düzenleyici ise kuralla uyumlu davranış söz konusu kuralın var olup 

olmadığına bakılmaksızın aynı tanımlama veya betimleme ile tarif edilebilir (yani, aktör 

ne yaptı sorusuna verilen cevapla aynı). Ancak bir pratiği inşa eden kurum tipi (inşa edici) 

kurallarda problem tamamen farklıdır. Bir satranç oyununda şahı tehdit eden bir hamleyi 

ifade eden şah (check) kelimesi ancak satranç oyununa temel teşkil eden kurallara 

referans ile anlamlı hale gelir. Bu yüzden, hareketin anlamı ve açıklaması kural yapısının 

bilgisine hayati bir biçimde bağlıdır. 188  Bu çerçevede Kratochwil’in kuralları ideal 

tipleştirmesinin Searle’ün ideal tipleştirmesi ile büyük ölçüde benzer olduğu söylenebilir.  

Onuf, sosyal teoride sadece felsefi idealistlerin değil felsefi realistlerin de 

benimsediği Searle’ün düzenleyici kural ve inşa edici kural ayrımını eleştirmiştir. Onuf’a 

göre, belli bir kural hem düzenleyici hem de inşa edicidir.189 Düzenleyici olarak nitelenen 

kurallar, emir ve yasakları içerdiği için tipik durumlarda (mesela sınıfta) tipik aktörlerin 

(öğrencilerin) tipik davranışlar (sınıfta yere çöp atmamak, ders işlenirken kendi aralarında 

                                                            
187 Kratochwil, op. cit., 1995, s. 26. 

188 Kratochwil, op. cit., 1988, s. 270-1. 

189 Onuf, op. cit., 2015, s. 68.  
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konuşmamak) sergilemesini gerektirir. İnşa edici bir kuralda ise söz konusu tipik davranış 

kalıpları, yeni ideal tipler ve sosyal gerçeklikler ile inşa edilir. Egemenlik kurumuna 

ilişkin kurallar, inşa edici kurallara örnek gösterilir. Feodal siyasal düzenin düzenleyici 

kuralları egemenlik kurumu ile ciddi bir dönüşüme uğramıştır. Kurumsal bir gerçeklik 

olarak inşa edilen “egemen” ideal tipi ile birlikte egemenler arasında eşitlik kuralı, 

egemenlerin birbirilerinin iç işlerine karışmama gibi inşa edici kurallar söz konusu 

egemenlik kurumuna gönderme yapılmadan anlaşılamaz. Bu kurum olmadığı için feodal 

düzende egemen ideal tipi, ülkesel devlet, egemenlerin birbirlerinin iç işlerine 

karışmaması ve egemen eşitlik gibi fenomenler feodal düzenin aktörleri (senyör, vasal ve 

serfler) için anlamlı değildir. Ancak, söz konusu analiz bir kuralın aynı zamanda hem 

düzenleyici hem de inşa edici olduğu gerekçesiyle eleştirilebilir. Çünkü, feodal siyasal 

kurumların da belli bir tarihsel dönemde inşa edici kurallar aracılığıyla ortaya çıktığı, 

ancak zamanla aktörler tarafından içselleştirildikleri için doğallaştırıldığı ve böylece 

düzenleyici kurallar haline geldiği ifade edilebilir. İnşacı bir bakış açısıyla, her türlü 

sosyal gerçekliğin inşa edildiği varsayımı göz önüne alındığında düzenleyici kural-inşa 

edici kural ayrımının inşacılığının temel varsayımlarıyla çelişen bir kategorizasyon 

olduğu iddia edilebilir. Düzenleyici kural-inşa edici kural ayrımına yönelik söz konusu 

eleştiri, egemenlik kurumunun dış müdahale kapsamında yeniden tartışılmaya başlandığı 

1990 sonrası döneme bakılarak da yapılabilir. BM’nin 2011’de Libya’ya müdahalesine 

meşruiyet sağlayan koruma sorumluluğu (responsibility to protect) doktrinine karşı çıkan 

devletler egemenlik kurumunun iç işlerine karışmama kuralını gerekçe göstermiştir. 

Egemenlik kurumu tarihsel bir inşa olmasına rağmen günümüzde devletler tarafından 

benzer bir biçimde içselleştirilmiştir. İç işlerine müdahale edilmemesini isteyen devletlere 

göre söz konusu kural bir emir veya yasak haline geldiği için düzenleyici bir kural haline 

gelmiştir. Bu bağlamda, düzenleyici kural ve inşa edici kural ayrımının inşacı bir bakış 

açısıyla pek de inşacı bir niteliğe sahip olmadığı söylenebilir. Çünkü inşacı bir bakış 
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açısıyla sosyal etkileşime ilişkin her şey zaten bir inşa sürecinin ürünüdür. Onuf, bu 

yüzden kendi kural kategorilerini daha işlevsel olduğu gerekçesiyle bir alternatif olarak 

önermiştir.  

Sosyal gerçekliğin inşasında olduğu gibi sosyal varlıklar olan insanların hayatını 

düzenleyen kuralların inşasında da dilin olmazsa olmaz bir işleve sahip olduğu 

söylenebilir. İnşacı yaklaşımlarda sıklıkla vurgulandığı üzere dil sadece betimleyici 

değildir aynı zamanda edimseldir ki buna “konuşma edimleri” de denildiği daha önce 

ifade edilmişti. Searle’ün, hocası Austin’in linguistik fenomenolojisini alıp konuşma 

edimleri kategorileri ve kural kategorileri geliştirmesi gibi Onuf’un da Searle’ün 

yaklaşımını bir adım daha ileriye taşımaya çalıştığı söylenebilir.  

Onuf, bir kişiyi belli bir edimde (yani belli bir amacı gerçekleştirmeye yönelik bir 

eylemde) bulundurmaya çalışan konuşma eylemlerini konuşma edimi olarak 

tanımlamıştır ve konuşma edimini ördek avı sezonu analojisi ile açıklamaya çalışmıştır: 

(1) A kişisi, ördek avı sezonun başladığını ima yoluyla veya doğrudan açıklar. (2) B kişisi, 

hepimizin ördek avlamaya gitmesini talep eder veya doğrudan “hadi ördek avlayalım” 

der. (3) C kişisi, akşama fırında ördek pişireceği vaadinde bulunur veya gerçekten de 

“akşama ördek pişireceğim” der. Konuşma edimleri genellikle şu biçimde görülür: Ben 

(sen, o vb.) beni dinleyen herkese açıklıyorum (emrediyorum, vaat ediyorum) ki bazı 

durumlar gerçektir veya gerçekleştirilebilir.190  Onuf’a göre yukarıdaki üç örnek bize 

konuşma ediminin üç tipi olduğunu göstermektedir: Açıklayıcı konuşma edimleri 

(assertive speech acts), yönlendirici konuşma edimleri (directive speech acts) ve 

yükümleyici konuşma edimleri (commissive speech acts).191  

                                                            
190 Ibid., s. 66.  

191 Roberts, op.cit., s. 86. 
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Konuşma edimlerinin bir şeyi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği, diğerlerinin 

duyduklarına tepki verip vermemesine bağlıdır. Yukarıdaki örnekte, ördek sezonun 

başladığı açıklamasına tepki olumluydu. C kişisi fırında ördek pişireceğim dediğinde, 

B’nin kendisini de içeren ördek avlamaya gitme şeklindeki yönlendirici talebini kabul 

etmiş oldu. A ve C kişilerinin bu durumda B’nin teklifini kabul ettiğini ve (gazeteye vs 

bakıp ördek avı sezonunun gerçekten de başladığını kontrol ettikten sonra) ördek 

avlamaya gideceğini varsayabiliriz. Onuf’a göre, belli bir konuşma edimi hangi 

kategoriye girerse girsin, gelecek hakkında hiçbir şey ifade etmez, yani geyik avı sezonu 

başladığında her şeye yeniden başlarız. Bir konuşmacı bazı durumların var olduğunu 

açıklayabilir ve diğerleri bunu kabul eder; konuşmacı bir şey talep eder/emreder ve 

diğerleri buna uyar veya konuşmacı diğerlerinin kabul edebileceği şeyleri vaat eder.192 

Eğer, konuşmacılar benzer durumlarda benzer sonuçlara yol açan konuşma edimlerini 

tekrar edip dururlarsa, söz konusu durumun içinde olan herkes bu tekrar sürecinin önemli 

olduğunu düşünmeye başlar. Av sezonu her başladığında yukarıda bahsedilen konuşma 

edimi sürecini gerçekleştirdiğimiz için belirli dönemlerde hep birlikte ava çıkmamız ile 

süreç tamamlanır. Sürekli tekrar edildikçe söz konusu eski konuşma edimleri 

gelenek/uylaşım (convention) haline gelir. Böylece herkes konuşmacının kendisi değil de 

kullandığı kelimelerin gerçekleşen durumlardan sorumlu olduğuna inanmaya başlar. 

Birlikte ava çıkmak belli zamanlarda birlikte yaptığımız bir şey haline gelir. Ve bu durum 

belli zamanlarda ava çıkılmasına dair birilerinin bir şey demesine gerek kalmadan tekrar 

eden bir süreç halini alır, yani gelenekleşmeye başlar.193 Onuf ördek avı analojisi ile, belli 

bir zamanda ve mekânda ortaya çıkan ve zaman içinde tekrar eden davranış kalıplarını 

                                                            
192 Onuf, op. cit., 2015, s. 66. 

193 Ibid., s. 84; Nicholas Onuf, World of our Making: Rules and Rule in Social Theory and International 

Relations, Columbia: University of South Carolina Press, 1989, s. 84. 
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yaratan konuşma edimleri ile geleneklerin ortaya çıkışını ilişkilendirmiştir. Aynı mantığı 

devam ettirip gelenekler ile kuralları birbirine bağladığı görülmektedir.  

Yukarıda da vurgulandığı gibi kurallar faillere ne yapması gerektiğini söyler. Bir 

gelenek faile, her zaman yaptığı şeyleri hatırlatır. Bir şeyi her zaman yaptığımız ve 

muhtemelen gelecekte de yapmaya devam edeceğimizi bilmek ve aynı şeyi her zaman 

yaptığımız için yapmamız gerektiğine inanmak arasındaki sınır oldukça belirsizdir. Eğer 

bir gelenek, failleri her zaman yaptıkları şeyleri yapmaları gerektiği doğrultusunda 

düşünmeye sevk ederse, o zaman söz konusu gelenek gerçekten de bir kuraldır. Onuf 

faillerin, belli davranış kalıplarını belli dönemlerde sıklıkla tekrar etmelerinin yanı sıra 

her zaman edimde bulundukları için edimde bulunmaları gerektiğini fark etmeye 

başladıklarında geleneğin bir kural gibi direnç kazandığını belirtmiştir. Kuralların, 

konuşmacı ve dinleyici arasındaki ilişkileri genelleştirerek konuşma ediminin işlevini 

devam ettirdiğini; kalıplaşmış bir konuşma ediminin içinde bilinen kuralların, bu 

kuralların uygulanacağı dinleyicileri failler haline getirdiğini belirtmiştir. Bu durumun, 

faillerin söz konusu kurallara başka bir sebepten değil sadece kural oldukları için 

uymaları gerektiğini kabul etmesiyle sonuçlandığını iddia etmiştir.194 Onuf bu şekilde; 

konuşma edimlerini, tekrar eden davranış kalıplarını, gelenekleri ve kuralları birbirine 

eklemlemiştir. Bu aşamadan sonra ise çeşitli formlara soktuğu konuşma edimleri tiplerini 

kullanarak yeni kural tipleri inşa ettiği görülmektedir.    

Onuf’a göre kurallar; açıklayıcı konuşma edimi, yönlendirici konuşma edimi ve 

yükümleyici konuşma edimi olmak üzere genelleşmiş üç konuşma edimi kategorisinden 

birinin şekline bürünebilir. Açıklayıcı konuşma edimi kalıbına girmiş kurallar, yani 

açıklayıcı kurallar (instruction rules) faili dünya hakkında bilgilendirir. Faillere şeylerin 

nasıl olduğuna, nasıl işlediğine ve söz konusu bilginin göz ardı edildiği durumlarda 

                                                            
194 Onuf, op. cit., 2015, s. 66-7; Onuf, op. cit., 1989, s. 84.  
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olacaklara ilişkin bilgi verir. Açıklayıcı kuralların içerdiği bilgiler bazı durumlarda 

oldukça genel terimlerle ifade edilir ki böyle durumlarda söz konusu kurallar ilke 

(principle) olarak adlandırılabilir. Onuf’a göre, uluslararası politikada egemenlik ilkesi 

en çok göze çarpan örnektir. 195  Onuf’a göre, açıklayıcı konuşma edimi biçimindeki 

konuşma edimleri oldukça spesifik terimlerle de ifade edilebilir. Teçhizatların kullanımı, 

bir komitedeki koltuklara üyelerin seçilmesi veya diplomatik güven mektuplarının 

sunulması bu bağlamda örnek olarak verilebilir. Onuf, bilgi sağlamanın normatif 

olmadığını, fakat faillere söz konusu bilgi ile ne yapmaları gerektiğini söylemenin 

normatif olduğunu belirtmiştir. Faillerin belli bir durumda ne yapmaları gerektiğini her 

zaman bildiklerini çünkü kuralların, faillere dünyayla ilişkisinde yararlı şeyler söylediğini 

vurgulamıştır.196  

Onuf’un ikinci konuşma edimi tipi olan yönlendirici konuşma edimleri, buyruklar 

veya emirler olarak kendisini gösterir. Eğer konuşmacı bir şeyi yapman gerektiğini 

söylüyorsa, konuşmacı senden söz konusu buyruğu yerine getirmen gerektiğine inanmanı 

ister. Onuf, yönlendirici konuşma edimi biçimindeki kuralların yönlendirici kuralları 

(directive rules) oluşturduğunu ve bunların vurgulu bir şekilde normatif olduğunu ifade 

etmiştir. Yönlendirici konuşma edimleri faillere ne yapmak zorunda olduklarını 

söyleyerek -mesela avlanmak yasaktır gibi- faillerin ne yapması gerektiği konusunda 

hiçbir kuşkuya yer bırakmaz. Böylece yönlendirici kurallar, bu kuralların görmezden 

gelindiği durumlarda olası sonuçlara dair bilgi sağlar. Onuf, böyle bir bilgiye sahip 

olmanın (mesela 60 günlük hapis cezası) doğru bir seçim yaparken kurallara uymak veya 

uymamak doğrultusunda rasyonel faillere yardımcı olduğunun altını çizmiştir.197  

                                                            
195 Onuf, op. cit., 2015, s. 67; Onuf, op. cit., 1989, s. 87.  

196 Onuf, op. cit., 2015, s. 67. 

197 Ibid. 
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Onuf’un üçüncü konuşma edimi tipi olan yükümleyici konuşma edimleri ise 

vaatleri içerir. Konuşmacılar dinleyicilerin kabul edeceği vaatlerde bulunur. Dinleyiciler 

konuşmacılar olarak kendi vaatleri ile karşılık verdiklerinde, yükümleyici konuşma 

edimleri de kuralları bir forma sokar. Söz konusu vaatler ağı kendi koşulları içinde yeteri 

kadar genel olduğunda, genelleştirildiğinde ve normatifleştiğinde yükümleyici kurallar 

(commissive rules) haline gelir. Failler yükümleyici kuralları çoğunlukla etkilerine 

bakarak tanır. Bu etkiler, faillerin diğer faillere ilişkin olarak sahip olduğunu bildiği 

hakları ve yükümlülükleridir (rights and duties). Herhangi bir failin hakları diğer failler 

için yükümlülükler oluşturur (özel mülkiyet, avlanma yasağı gibi). Haklar, bu haklara 

sahip olan faillere belirli faydalar sağlar. Haklar aynı zamanda faillere diğer faillere 

yönelik belirli şekillerde edimde bulunma yetkisini de verebilir. Onuf’a göre, haklar ve 

yükümlülükler, imkânların ne olduğunu belirterek talimatlara uyan insanları failler haline 

getirir. Açıklayıcı kurallar ve emredici kurallar da aynı gerekçe ile insanları faillere 

dönüştürür.198 

Kısacası, Onuf konuşma edimlerini üç ana kategori altında toplamıştır. Ve her bir 

kategoriyi diğerinden ayıran, konuşmacı ve dinleyici için şeyleri gerçekleştiren üç farklı 

işlevin olduğunu ifade etmiştir. Aynı şekilde söz konusu üç kategoriye karşılık gelen üç 

farklı kural tipi inşa etmiştir; çünkü Onuf’a göre, kurallar da konuşma edimleri gibi işlev 

görür, yani faillere açıklama yaparak, yönlendirerek ve yükümlülükler vererek şeyleri 

gerçekleştirir. Her bir kategoriye ait kural tipi, toplum için farklı işlevleri yerine getirir.199 

Failler böylece kurallar yapar ve bunları açıklama, yönlendirme ve yükümlülük için 

kullanır. Söz konusu üç işlevsel kategori içerisinde kurallar resmileştiği ölçüde farklılaşır. 

Eğer failler, kendi dünyasında sabit ve kaçınılmaz niteliklere sahip kurallarla karşılaşırsa 

söz konusu kurallar resmidir. Aynı zamanda, kurallar diğer kurallarla ne ölçüde ilişkisi 

                                                            
198 Ibid., s. 67-8. 

199 Ibid, s. 68.  
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varsa o kadar farklılaşır. İlgili failler söz konusu bazı kuralları görmezden geldiği 

durumlarda diğer faillerin ne yapması gerektiğini söyleyen diğer kurallarla ilişkili belli 

kuralların olduğunu genellikle keşfeder.200 

Onuf, diğer kurallarla etkin bir biçimde desteklenmiş resmi kuralların hukuki 

olduğunu; resmiyetin, bir kuralın normatif yönünü netleştirdiği için bir kuralı 

güçlendirdiğini ifade etmiştir. Ona göre resmiyet, bir toplum içinde gelenekler gibi 

normatif yönden daha belirsiz olan kurallar ile resmi kuralları ayırt etme sürecinde faillere 

yardımcı olur. Bir kuralı destekleyen başka bir kural, sonuncusunu destekler ve bu kuralın 

diğer failler tarafından uyulmasını tercih etme ihtimalini artırır. Failler bir kuralı ne kadar 

sık takip ederse söz konusu kural o kadar bağlayıcı olur ve resmi bir kural haline 

getirilmesi de o kadar kolaylaşır. Örneğin, devletlerin toplumunu oluşturan egemenlik 

ilkesi oldukça resmi bir açıklayıcı kuraldır. Egemenlik ilkesi açıklayıcı bir kural olarak, 

yükümleyici kurallardan biri olan tanıma yani diğer devletleri egemen devletlerin 

oluşturduğu topluma kabul etme kuralı ile desteklenmektedir. Bir devleti devletlerin 

oluşturduğu topluma kabul etme/tanıma (recognition) kuralları bu bağlamda destekleyici 

kurallardır. Tanıma kuralını destekleyici kural ise bir devlet olmanın sosyal ve materyal 

koşullarını ifade eden başka kuralların yerine getirilmesini ifade eden açıklayıcı 

kurallardır.201 

Failler resmi kurallar yapmaya ve bunlar resmiyse uymaya meyillidir; çünkü 

failler kuralların ne olduğunu bilir, diğer failler için de ne kadar önemli olduğunu anlarlar. 

Böylece söz konusu kurallara uyulmadığında neler olabileceğini öngörürler. Failler 

kendilerini hukuki bir çevrede bulduklarında, genel bir öneri gibi kurallara uymak failler 

için rasyoneldir. Çünkü dikkatsizce bir davranışın yol açabileceğinden daha az maliyete 

                                                            
200 Ibid, s. 69. 

201 Ibid. 
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yol açar. Bu bağlamda Onuf’a göre, uluslararası ilişkiler aşina olduğumuz bir çevredir, 

fakat yine de hukuki bir çevredir. Uluslararası ilişkilerde çok az yönlendirici kural 

bulunsa da diğer kural tipleri oldukça fazladır. Oldukça resmi kurallar anlaşılması güç bir 

şekilde birbirlerini desteklerler ve birbirleriyle bağlantılıdır. Onuf’a göre, ilgili failler 

fevkalade bir şekilde bu durumun farkındadır ve bu doğrultuda davranmaktadırlar.202 

Yukarıda vurgulandığı gibi belli bir konuya ilişkin kurallar birbirini desteklemektedir ki 

bu genelleme bizi kurumlara götürmektedir. Belli bir konuya ilişkin kuralların bir bütün 

oluşturduğundan ve birbirini desteklediğinden, Wittgenstein’ın benzetmesini kullanacak 

olursak, kuralların bir aile benzerliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz.  

Kurallar hem söyledikleri hem de yaptıkları şeylerle içeriksel ve işlevsel 

bakımdan birbiriyle ilişkilidir. Failler geriye çekilip baktığında, kuralların birbirlerini 

yaptıkları ve söyledikleri şeyler ile destekleme yollarını kolayca tespit edebilirler. Mecaz 

kullanarak anlatmak gerekirse, kurallar aileler haline gelebilir. Bazı kuralların 

oluşturduğu aileler, aile soy kütüğünü kanıtlayan kurallarla birlikte anılabilir. Kuralların 

oluşturduğu diğer aileler gözlemcilerin aile benzerliklerini kanıtlamalarına bağlıdır. 

Bunlar ve diğer pratikler, kuralların oluşturduğu ailelere kendi ayırt edici özelliklerini 

vermesinde yardımcı olur. Kuralların ve ilgili pratiklerin uygulamada ayırt edilmesi 

neredeyse imkânsızdır. Çünkü failler gerek tercihlerde bulunarak gerekse diğer faillerin 

yaptıkları tercihleri gözlemleyerek kurallara her karşılık verdiklerinde, o kurallar ve o 

kuralların ait olduğu kural ailesi üzerinde bir etkiye sahip olurlar.203  

Konuşma edimlerini ve kuralları ideal tip yöntemiyle üç kategoriye ayıran Onuf, 

kurumları da yukarıda bahsedilen üç kural kategorisini temel alarak üçe ayırmıştır. 

                                                            
202 Ibid. 

203 Ibid., s. 69-70; John R. Searle, Söz Edimleri: Bir Dil Felsefesi Denemesi, çev. R. Levent Aysever, 

Ankara: Ayraç Yayınevi, 2000, s. 124-7. 
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Açıklayıcı kuralların apaçık olduğu durumlarda failler kurallar ağı ve ilgili pratikler 

içinde yer alır. Güç dengesi kurumu bu duruma bir örnektir. Güç dengesi birkaç büyük 

güce (ideal olarak beş büyük devlete) yüce bir statü verir. Böylece söz konusu büyük 

güçlere mevcut kaynakları kabaca eşitmiş gibi davranılır. Eğer devletlerin temsilcileri 

kurallara uygun olarak edimde bulunursa, büyük güçlerin hâlihazırdaki niyetleri ne olursa 

olsun sonuç, büyük güçler arasında sürekli değişen ve görece barışçıl ittifaklar dengesidir. 

Güç dengesi kurumunun işlevlerinin kendi çıkarlarına uygun olduğunu fark eden failler 

denge adına aynı sonuçların alınmasını kasıtlı olarak destekler.204  

Yönlendirici kuralların belirgin olduğu kurumlarda failler emir komuta zinciri 

içinde yer alır. Onuf, bir nüfuz alanının bu türün tam gelişmemiş bir kurumu olduğunu; 

nüfuz alanındaki gayrı-resmi kuralların, daha resmi örgütlerdeki gibi her faili bir 

makama/göreve (office) atadığını; görevlilerin yukarıya doğru raporlar hazırlayıp ve 

yukarıdan gelen emirleri yerine getirdiğini ifade etmiştir. Ona göre, bu mantıkta tepedeki 

görevli örgütün işlevlerinin ne olduğuna karar verir. Uygulamada çoğu örgüt bundan daha 

karmaşık bir işleve sahiptir. Ancak yine de bir örgüt içindeki bir nüfuz alanı o kadar az 

gelişmiştir ki, işlevleri nüfuz alanı içinde, en tepedeki görevli olarak, önde gelen devletin 

isteklerinin zayıf devletler üzerinde uygulanmasından ibarettir.205 

Onuf’un kurum tiplerinin sonuncusu ise, yükümleyici kuralların belirleyici olduğu 

kurumlardır. Ona göre, bu tip kurumlarda failler birbirleriyle partnerler olur, cemiyetler 

oluştururlar. Uluslararası ilişkilerin kurumsal bağlamında, egemenlik ilkesi ve onu 

destekleyen tanımaya dair kurallar devletleri egemen eşitler yapar. İki veya daha fazla 

devlet bir antlaşma yaptıklarında, birbirlerine verdikleri sözlere saygı göstermenin 

yanında birbirlerine en azından müşterek haklar veren bir birliğin üyesiymiş gibi edimde 

                                                            
204 Onuf, op. cit., 2015, s. 71. 

205 Ibid, s. 71-2.  
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bulunur. Antlaşmanın hükümlerine göre, tüm failler diğerlerine ilişkin olarak haklar ve 

yükümlülüklere sahip olur. Bu durumda devletlerin hepsi aynı role sahip olduğu için 

resmi olarak eşittir. Herhangi bir örgütün işlevi, yükümleyici kurallar aracılığıyla faillere 

çeşitli roller dağıtmaktır. Sadece devletler ve devletlerin antlaşmayla kurduğu örgütler 

antlaşma yapabilir çünkü sadece bu iki faile münhasır olarak böyle bir rol veren 

yükümleyici kurallar vardır. Her örgütün temel işlevi, yükümlülükler/taahhütler 

aracılığıyla faillere belirli rolleri dağıtmasıdır. Ancak, örgüt içindeki rollerin örgütün 

yarattığı haklar ve yükümlülükler bağlamında eşit olmadığı dikkate alınmalıdır. Bu 

yüzden, farklı statülere sahip olduklarında birbirleriyle ilişkilerinde eşit olmasalar da aynı 

statüye sahip olan failler statüleri bağlamında birbirleriyle eşittir. Bu durum, dışişleri 

bakanları gibi aynı veya benzer makamlara sahip failler için de söylenebilir. Onuf’a göre, 

yükümleyici kurallar çok sayıda faili sınırlı amaçlar doğrultusunda resmi olarak eşit 

yaptığı için bilhassa yararlıdır.206  

Kural tipi inşacıların ortaya attığı çeşitli kural kategorileri, sosyal teoride olduğu 

gibi Uluslararası İlişkiler disiplininde de ses getirmiştir. Ancak, Kratocwil’in uluslararası 

ilişkilere uyguladığı kural tipleri gibi Onuf’un kural tiplerinin de yarattığı bazı sorunlar 

vardır. Onuf, toplumsal gerçekliğin ve siyasal düzenlerin farklı zamanlarda ve 

mekanlarda inşa edilmesinin sonucu olarak çeşitli düzenlerin ortaya çıktığını iddia 

etmiştir. Ancak, sosyal eyleme ilişkin üç konuşma edimine atıfla üç farklı kural tipinin 

tarihten ve kültürden bağımsız olarak çeşitli toplumsal düzenlerde var olduğunu 

savunmuştur. Onuf, söz konusu kural tiplerine ilişkin çeşitli formülasyonları gerek klasik 

gerek de günümüze ilişkin pek çok önemli metinde karşılaştığını iddia etmiştir. Kurallar 

ve düzen arasındaki ilişkiyi söz konusu üç kural tipi ile çeşitli siyasal düzenleri 

inceleyerek ortaya koyabileceğimizi savunmuştur. 207  Onuf uluslararası politikada üç 

                                                            
206 Ibid. 

207 Onuf, op. cit., 1989, s. 23.    
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kural tipine (açıklayıcı, yönlendirici ve yükümleyici kurallar) karşılık gelen üç rejim 

tipinin (monitory, executive ve administrative regimes) olduğunu savunmuştur. Onuf yine 

bu üç kural tipine ilişkin olarak üç farklı siyasal düzen tipinin (hegemonya, anarşi ve 

heteronomi) olduğunu savunmuştur. Merlene Wind’e göre Onuf, söz konusu kural tipleri 

ile kendisine bir Arşimet noktası yaratmaya çalışmıştır. Böylece uluslararası ilişkileri ve 

diğer sosyal ilişkileri ele alabilecek tarih ötesi bir kuramsal çerçeve oluşturmak istemiştir. 

Onuf, ülkesel devletin ve çıkarlarını maksimize etmeye çalışan devlet anlayışının Avrupa 

devletler sisteminin ortaya çıkışından bile önce var olduğu varsayımına dayalı rasyonalist 

tarih ötesi uluslararası ilişkiler anlayışını fenomenolojik indirgemeye tabi tutarken benzer 

bir eğilimi (tarih ötesi bir kuram anlayışını) kendi kural tipleri ile sergilemektedir.208 

Onuf, Fenomenolojinin kavram setini ve ideal tip yöntemini kullanmasının yanı sıra 

felsefi idealizmi de benimsemesine rağmen tarih ötesi bir kural tipolojisi yaratmış ve 

bununla uluslararası ilişkileri incelemiştir. Birbirimize söylediklerimiz ve edimlerimiz ile 

inşa edilmiş ve anlamlandırılmış bir dünyada yaşadığımızı savunmasına rağmen 

birbirinden farklı zaman ve uzamlarda inşa edilmiş farklı toplumsal düzenlerde aynı kural 

tiplerinin işlev gördüğünü iddia etmesi benimsediği epistemolojik ve ontolojik gelenekle 

açık bir biçimde çeliştiği söylenebilir. Düzenleyici kurallar ve inşa edici kurallar ayrımına 

kıyasla, Onuf’un kural tiplerinin Uluslararası İlişkilerde araştırmacılar tarafından pek de 

tercih edilmediği görülmektedir. Bu durumun arkasında kural tipi inşacılığın 

Fenomenoloji kökenli olması ve Fenomenolojinin de anlaşılması zor bir bilim felsefesi 

geleneğine dayanması olabilir. Ancak, Onuf’un kural tiplerinin Uluslararası İlişkilerde 

rağbet görmemesinin temel nedeni belki de tarih ötesi kural tiplerinin inşacılığın temel 

varsayımlarıyla çelişmesi olabilir.  

                                                            
208 Wind, op. cit., s. 273-4. 
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Yukarıda da vurgulandığı üzere, Kratochwil’in ve Onuf’un ortaya koyduğu kural 

tiplerinin belirgin sorunları olduğu görülmektedir. Ancak bu durum Onuf’un ve 

Kratochwil’in Uluslararası İlişkiler disiplinine yaptığı önemli katkıları gölgelememelidir. 

İkili, Fenomenolojinin bilim anlayışını ve Fenomenolojinin kavram setini kullanarak 

İnşacılık (Constructivism) adı altında uluslarararası ilişkileri başarılı bir şekilde 

çözümlemiştir; disipline yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Wendt ile birlikte Onuf ve 

Kratochwil’in çalışmaları sayesinde İnşacılık günümüzde Uluslararası İlişkiler 

disiplininde Realizm gibi ana akım kuramlar arasında gösterilmekte ve Uluslarararası 

İlişkilere giriş kitaplarında kendisine mutlaka yer verilmektedir. Söz konusu metinlerde 

sorunsallaştırılan temel konu ise realist kuramın düzen ve anarşi arasında kurduğu 

dikotomi olmuştur. İnşacılık, Realizmin düzen anlayışına dair yaptığı eleştirilerle 

disiplindeki rüştünü ispatlamıştır denebilir. İnşacılığın uluslararası ilişkiler analizini 

anlayabilmek için inşacıların ortaya koyduğu “realizmin inşa ettiği düzen-anarşi 

dikotomisi” argümanından faydalanabiliriz.       

6. REALİZMİN İNŞA ETTİĞİ DÜZEN-ANARŞİ DİKOTOMİSİ 

Uluslararası İlişkilerde devlet içinde düzen için Hobbesyen Leviethan’ın bir ön 

koşul olduğu, dolayısıyla uluslararası politikada düzenin varlığından bahsedilemeyeceği 

varsayımı oldukça iyi bilinen realist bir doktrindir. Bu varsayım Uluslararası Hukukun 

yanı sıra Uluslararası İlişkilerin de teorik olarak temel varsayımıdır denebilir. 

Uluslararası İlişkiler disiplininde söz konusu anarşi ve düzen anlayışı doğal olarak realist 

kurama atfedilmiştir. Realist yazarların çoğu Antik Yunan’dan günümüze uluslararası 

politikada tekrar eden örüntülerin olduğu argümanı üzerinden tarih ötesi analizler 

yapmaktadır. Ancak, Onuf ve Kratochwil realist kuramın ülke içinde düzen, 

devletlerarası ilişkilerde anarşi anlayışının geç 18. yy. ve 19. yy.’ın pozitivist hukuk 

kuramcıları tarafından inşa edildiğini savunmuştur. Söz konusu anlayışın yine bu 
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dönemde devlet adamlarının ve bilim insanlarının çoğu tarafından benimsendiğini ortaya 

koymuştur.209   

Onuf’un ve Kratochwil’in Uluslararası İlişkilere belki de en önemli katkısı, 

disiplinin ana akım kuramlarının düzen ve anarşi anlayışının aslında 19. yy. pozitivist 

hukuk teorisinin Hobbesyen anarşi anlayışı tarafından inşa edilmiş olduğu tezidir. Onuf 

ve Kratochwil, söz konusu düzen tasavvurunun doğal bir gerçeklik olmadığını, belli bir 

tarihsel dönemde inşa edilmiş olduğunu savunmuştur. Realizmin ve Liberal Kuramın 

doğal bir gerçeklik olarak ele aldığı anarşinin aslında pozitivist hukuk teorisinin bir 

devamı olduğunu, bu kökenin Uluslararası İlişkiler disiplininde unutulduğu için ele 

alınması gerektiğini söylemiştir. Söz konusu miras ortaya konmadan da bu mirasın yol 

açtığı devletlerarası ilişkilerde bir düzenin olup olmadığı tartışmasının yapılamayacağını 

iddia etmiştir.   

Robert Keohane’in reflektivistler diye nitelediği uluslararası ilişkiler 

araştırmacılarının içinde herkesin herkese savaşı olarak nitelenen Hobbesyen uluslararası 

ilişkiler betimlemesini sorunsal haline getiren ilk isimlerden biri Friedrich Kratochwil ile 

birlikte Nicholas Onuf’tur. İkili, bilinçte gerçekliğin inşası hakkında fenomenolojik 

kavramları ve fenomenolojik yöntemi kullanarak uluslararası politikaya ilişkin ana akım 

teorilerin anarşi anlayışını Husserl’in kavramıyla ifade edersek fenomenolojik 

indirgemeye 210  tabi tutmuştur. Marlene Wind’in de belirttiği gibi anarşi hakkında 

çalışmalar Uluslararası İlişkiler disiplininde realist kuram ile başlamışsa da Onuf’a göre 

anarşi tartışması geç 18. yy. ve 19. yy’da uluslararası hukukçular ve hukuk kuramı 

                                                            
209 Ibid, s. 260. 

210 Husserl buna daha sonra de-construction (yapısöküm) diyecektir. Husserl, 1937’de yayımlanan Krisis 

adlı çalışmasında söz konusu kavramı da kullanmıştır. Post-modern kuramın belki de en kilit kavramı 

olan yapısökümün, Husserl’in fenomenolojik indirgemesinden de oldukça ilham aldığı söylenebilir. 

Post-modern kuramcılardan Jacques Derrida, Husserl’in Fenomenolojisinden oldukça etkilenmiştir.     
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felsefecileri tarafından yapılmıştır. Onuf, söz konusu grubu nitelemek için pozitivist 

hukuk teorisi (pozitivist legal theory) adlandırmasını kullanmıştır. Onuf’un ana akım 

Uluslararası İlişkiler kuramlarına ilişkin temel tezi, benimsedikleri anarşi anlayışlarının 

pozitivist hukuk teorisyenleri tarafından inşa edildiğidir. Onuf’a göre, Realist ve Liberal 

kuramların anarşi analizleri yeni değildir ve belli bir tarihsel dönemde pozitivist hukuk 

teorisyenleri tarafından inşa edilmiştir.211 Onuf, anarşi ve düzen dikotomisinin düzen 

anlayışımızı inşa ettiğini savunmuştur. Bu anlayışa göre, fiziksel yaptırım gücüne sahip 

bir otoritenin olmadığı bir toplumsal düzenin mümkün olamayacağı için ülke içinde 

düzen varken devletlerarası ilişkilerde ise kuralsızlık hakimdir, yani anarşiktir.212 Onuf, 

hukuki pozitivizmin tarihsel ve kavramsal olarak Batılı devlet sistemi ile özdeşleştiğini, 

hukukun bağlayıcılığını devletin fiziksel yaptırım gücüyle ilişkilendiren içtihadın baskın 

bir yorum haline geldiğini ifade etmiştir. Onuf, devletin kendisinin yanı sıra devletler 

sistemine ilişkin anlayışımızın hukuki pozitivizmin inşa ettiği bir sosyal gerçeklik 

olduğunu ortaya atmıştır.213  

Bireysel ve toplumsal hayat için normatif bir düzenin anlamlılığına dair 

tartışmalar Platon’dan beri yapılmaktadır. Söz konusu düzen tartışması, uluslararası 

ilişkiler öğrencilerinin pek çoğu arasında uluslararası arenada hukuki buyrukların 

bağlayıcılığının statüsüne dair tartışma olarak ortaya çıkmıştır denebilir. Uluslararası 

arenada paylaşılan ortak değerlerin geniş kapsamlı olmaktan ziyade marjinal kalması, 

büyük bir rekabetin ve güvensizliğin olması gerekçeleriyle uluslararası düzenin 

bağlayıcılığına ilişkin kuşkuların dile getirilmesine yol açmıştır. Kratochwil, toplumun 

doğal bir varlık olduğunu savunan Platon’u eleştiren sofistlerinkine benzer eleştirileri 
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modern sofistlerin de uluslararası bir düzenin varlığı hakkında dile getirdiğini belirtmiştir. 

Ona göre, söz konusu eleştiriler üç kategori altında toplanabilir: 1) Uluslararası arenada 

var olabilecek herhangi bir norm hukuki olmadığı için uluslararası hukuk yoktur. 2) Eğer 

uluslararası hukuki normlar varsa bunlar etkisizdir. 3) Hukuki normlar varsa bile sürekli 

olarak güçlülerin çıkarları doğrultusunda alınan kararlarla ilgilidir. Bu gerekçeler ile 

tarafsız bir düzenleyici sistem ideali gerçekten de hayal ürünüdür.214 Kratochwil’e göre, 

söz konusu iddialar bir toplumda hukukiliğin çeşitli yönlerine değinmektedir ve belli bir 

hukuk tanımına dayandırılmıştır. Bu yaklaşım, hukukun bir alt dalı olan ceza hukukundan 

yola çıkarak hukuku tanımlamıştır. Bu yaklaşıma göre, uluslararası hukukun hukuk olup 

olmaması meselesi farazi tanımlar ile cevaplanamaz; hukuk egemenin buyruğudur ve 

uluslararası ilişkilerde bir egemen olmadığı için uluslararası hukuk da yoktur. Bunun 

doğal bir sonucu olarak söz konusu yaklaşım geniş kapsamlı bir hukuk anlayışına 

karşıdır, bu yüzden onlara göre uluslararası hukukun statüsü meselesi sadece entelektüel 

olarak tartışılabilir.215   

Kratochwil, hukuk ve siyaset arasında yapılan geleneksel ayrımın uluslararası 

ilişkileri olduğu kadar ulusal düzeni de anlamamızı zorlaştırdığını savunmuştur. Hukuk 

deyince sadece mevcut yasalar akla gelirken siyaset söz konusu yasaların yapılması 

sürecindeki çıkarların ifade edilmesi, pazarlık yapılması ve yasalaştırılma sürecini de 

içerdiği için siyasetin hukuka kıyasla daha geniş kapsamlı olduğuna ilişkin bir genel kabul 

vardır. Ancak Kratochwil’e göre, söz konusu siyasi süreçleri inşa eden ve kabul edilir 

eylemlerin ve işlemlerin ne olduğunu belirleyen de anayasadır. Dolayısıyla hukuk ve 

siyaset arasındaki geleneksel ayrım yaşadığımız sorunları aydınlatmaktan çok 

muğlaklaştırmaktadır. Ona göre, söz konuşu bakış açısından ele alındığında bu durumun 

en açık görüldüğü alan uluslararası hukuki düzendir. Uluslararası hukuki düzen, 
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uluslararası ilişkiler oyununun tanımlanmasındaki rolü sayesinde ortaya çıkmıştır. 

Uluslararası hukuki düzen, bu alanda aktörün kim olduğunu tanımlar ve ilgili karar 

alıcılara etkileşimin doğası hakkında bilgilendirir; aktörlerin gerçekleştirebileceği 

mümkün olan hedeflerin çerçevesini oluşturur; aktörlerin resmi edimlerinin geçerliliğini 

sağlamak için gerekli adımları belirtir; böylece bazı hak iddialarına ağırlık ve öncelik 

atfedilmesini sağlar.216     

Kratochwil’e göre, hukukun söz konusu inşa edici işlevi, egemenlik kavramı ve 

onun norm üretici gücünde oldukça net görülmektedir. Egemenlik kavramı köken olarak, 

ülke içindeki hiyerarşiyi meşrulaştırmak için inşa edilmiştir. Egemenlik, feodal toplumun 

özgürlükleri ve imtiyazları karşısında hiçbir iç hukuk düzenlemesi ile sınırlanamayan 

egemenin kişiliğinde nihai/üstün bir otorite olarak yaratılmıştır. Egemenlik böylece, bir 

ülke içindeki tüm üyeleri merkezi bir otoritenin tebaaları haline getirerek Orta Çağ 

toplumunun “anarşisini” sona erdirmiştir. Fakat egemenliğin münhasır bir ülke içi düzen 

olarak kabul edilmesi egemen otorite kişileri arasındaki ilişkileri ele almayı bir 

zorunluluk haline getirmiştir. 217  Egemen kişiler arasındaki ilişkiler, sözleşme 

metaforuyla egemenin yaratılması gibi egemenler arası ilişkilerin düzenlenmesinde de 

kullanılmıştır. Roma özel hukukunda mülkiyete (dominium) sahip kişiler arasında hak ve 

yükümlülükleri düzenleyen sözleşme hukukundan yapılan analoji ile mülkiyete yani 

ülkeselliğe (territoriality) sahip olan egemenler karşılıklı hak ve yükümlülüklere sahip 

olacağı sonucu çıkarılmıştır. Egemenlik böylece yeni bir boyut kazanmıştır: Egemen 

eşitlik. Kratochwil’e göre, özel hukukta mülkiyete sahip kişilerin mülklerine diğerlerinin 

müdahale edemeyeceği kuralından yola çıkarak egemenlerin birbirlerinin iç işlerine 

müdahale etmeme (non-intervention) ilkesini analojik olarak çıkarsamak o kadar da zor 
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olmamıştır.218 Roma özel hukukundan pek çok kavram böylece analoji yoluyla çağdaş 

uluslar tarafından benimsenen ilkeler (principles recognized by civilized nations) olarak 

aktarılmış ve gelişmiş bir uluslararası hukuki düzen için gerekli kavramsal aletler 

sağlanmıştır.219 

18. yy. ve 19. yy. pozitivist hukuk kuramının Hobbes’un kanun ve nizam 

hakkındaki anlayışı üzerine inşa ettikleri düzen anlayışının Uluslararası İlişkiler 

disiplininin Realist ve Liberal Kuramlarının yanı sıra uluslararası ilişkiler anlayışımızı da 

inşa ettiği argümanını anlayabilmek için önce Hobbes’un siyasal düzene ilişkin iddialarını 

tekrar etmek faydalı olabilir. Hobbes “kendisine yapılmasını istemediğin bir şeyi 

başkalarına da yapmamalısın” ifadesi ile özetlediği doğa yasalarına (laws of nature) 

uymanın insanın doğal tutkularına aykırı olduğunu savunmuştur. Devletin varlık 

sebebinin bireysel güvenliği sağlamak olduğunu belirten Hobbes’a göre, söz konusu doğa 

yasalarının uygulanması için kendisinden korkulacak bir gücün varlığı kaçınılmazdır. Bu 

bağlamda Hobbes, kılıca bel bağlamayan sözleşmelerin sadece kelimelerden ibaret 

olduğunu ve insanların güvenliğini asla sağlayamayacağını iddia etmiştir.220 Hobbes’un 

düzen anlayışının radikal bir yorumundan Hobbesçu bir geleneğin ortaya çıktığı 

söylenebilir. Pocock’un belirttiği üzere, söz konusu Hobbesçu geleneğin düzen 

tasavvuruna göre, hukuk teamül olabilir, fakat teamülün kendi başına bir bağlayıcılığı 

yoktur. Teamüllerin hukuk olabilmesi için emirleriyle yasalar yapmaya muktedir mevcut 

bir otoritenin varlığı gereklidir. Dolayısıyla bir yasanın olabilmesi için öncesinde bir 
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egemenin varlığı zorunludur.221 Bu doğrultuda bir gerekçelendirilmeyi benimseyenler 

teamül hukuku ve Avrupa’da asırlardır devletler arası ilişkilerin yürütülmesinde önemli 

bir role sahip olan uluslararası sözleşmelerin devletler arası ilişkileri düzenlemede ve 

teorileştirmede pek de bir etkisinin olmadığı gerekçesiyle göz ardı etmişlerdir. Onuf’un 

ve onunla aynı kaygılara sahip Kratochwil’in akademik kariyerinin söz konusu 

Hobbesyen geleneğin eleştirisi üzerine kurulduğu söylenebilir. Uluslararası İlişkiler 

disiplininde Hobbesyen realistler ile inşacılar arasında anlaşmazlığın temelinde düzeni 

bir egemen ile açıklamaya çalışmanın yarattığı tartışmanın yattığı söylenebilir.222 Bu 

çerçevede İnşacılar, devletlere insana ait nitelikler atfedilip devletlerin birbirlerine 

karşılıklı hak ve yükümlülükler atfetmesi meselesi ve sözleşme metaforu üzerinde 

durmuştur. Devletlere antropomorfik nitelikler atfedilmesi ve sözleşme metaforu feodal 

siyasal kurumlardan Westfalyan devletler sistemine geçişte kurallar ve kurumlarda 

yaşanan dönüşümün somut tezahürlerinden bir kaçıdır. Bu kavramlar, Hobbesyen düzen 

anlayışı kadar inşacıların düzen anlayışının anlaşılmasında da kilit kavramlar olduğu için 

üzerinde durulması gereklidir.  

Sosyal bilimlerde çok az analoji “sözleşme” analojisi kadar önem kazanmıştır 

denebilir. Sözleşme analojisi, egemen otoriteye sahip kişilerin uluslararası politikada 

nasıl birbiriyle ilişkilendirileceği meselesini rıza ve mübadele temelinde “çözmüştür”. İç 

hukukta özel şahısların ilişkilerini, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşmeler ile 

devletlerin yaptığı antlaşmalar arasında bir analoji yapılmıştır. Böylece uluslararası 

politikada egemenler arasındaki ilişkiler, hak ve yükümlülükler yaratılmış ve aynı 

zamanda egemenlerin bağımsızlığı ve otoritesi muhafaza edilmiştir. Kratochwil’e göre, 

özel hukuk analojisi kullanarak uluslararası hukukun yaratılması bazı problemlere yol 
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açmıştır. Çünkü sözleşme analojisinden faydalanarak özel hukuk kişilerinin sözleşmeleri 

ile yapamadığı kamu düzenini belirleme ve tadil etme işlevini devletlerin uluslararası 

ilişkilerde nasıl gerçekleştirdiğini açıklamak çok zordur. Bunun yanı sıra uluslararası 

ilişkilerdeki teamüllerin nasıl ortaya çıktığı ve benimsendiğini açıklama konusu da 

sözleşme analojisi ile ele alınamamaktadır.223  

Ancak, söz konusu problemlerin uluslararası ilişkilerin anlaşılmasında sözleşme 

metaforunun merkezi önemini azaltmadığı görülmektedir. Çünkü sözleşme metaforunun 

merkeziliği aktörlerin tarihsel süreçte kendilerinde yaşanan değişimlere adaptasyonu ile 

birlikte daha da güçlendirilmiştir. Unvanlarını geleneklere ve hatta kralların kutsal hakları 

doktrinine dayandıran egemen otorite kişileri 19. yüzyıldan itibaren bir “orijinal 

sözleşme” (anayasa) temelinde halk tarafından yetkilendirildikleri argümanıyla yeni bir 

meşruiyet kaynağı elde etmiştir. Kratochwil’e göre, otoritenin nasıl ortaya çıktığı ve 

sürdürüldüğüne ilişkin sözleşme analojisi ile elde edilen çözümler ya oldukça oturmuş bir 

topluluğun varlığını varsayıyor ya da topluluğun üyeleri olan kişilerin tespitini ve onların 

rızalarının otomatikman alındığını ifade etmek için ülkeselliğe bel bağlıyorlar. O denli ki 

hem hukuk teorisi hem de uluslararası politikanın hâkim teorileri halkın (people) her 

zaman aynı olduğunu, yani gerek vatandaş (citizen) olarak gerek bir ulusun veya bir etnik 

grubun üyesi olduğunu verili almaktadırlar. Kratochwil’e göre, bu yaklaşımı verili alan 

uluslararası ilişkiler teorileri halkı, devleti, ulusu ve etnik grupları düzenli bir biçimde 

paketlenmiş homojen varlıklar olarak ele almaktadırlar. Hukuk kuramı ise bu sorunu, 

bireylere vatandaşlığı seçme ve katılma haklarını bahşettiğini varsaydığı self-

determinasyon garantisi ile çözdüğünü varsaymıştır. Ama her şeyden çok, egemenlik ve 
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onun modern alameti olan ülkesel devlet sözleşme analojisi için gerekli olan tüm 

kavramsal araçları sağlamıştır denebilir.224  

Yukarıda da ifade edildiği üzere, sözleşme metaforu ile siyasi gücün egemenin 

siyasal bedeninde merkezileşmesi ve egemenler arasındaki ilişkilerin de Roma özel 

hukukundan çeşitli adaptasyonlar sayesinde düzenlenmesi üzerine inşa edilmiş düzen ve 

anarşi dikotomisinin Uluslarararası İlişkilerde ana akım kuramlar üzerinde belirgin bir 

etkisi olduğu görülmektedir. Onuf, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası politika 

çalışmanın kazandığı önem sayesinde Uluslararası İlişkilerin sosyal bilimlerde bağımsız 

bir disiplin olarak ortaya çıktığını belirtip uluslararası politikanın devletlerin üstünde bir 

Leviathan’ın olmadığı bir doğa hali olarak betimlenmesinin onu diğer disiplinlerden 

ayıran nesnel bir gerçeklik olarak sunulduğunu söylemiştir. Ona göre, söz konusu 

dönemde Uluslararası İlişkiler, herkesin herkese karşı verdiği bir savaş olarak imgelediği 

devletler arası ilişkileri özellikle siyaset bilimi ile arasındaki sınırı çizmek için 

kullanmıştır. Fakat bu durum yeni bir bulmacayı ortaya çıkarmıştır: Egemen devletlerin 

oluşturduğu uluslararası ilişkilerde bir dünya Leviathan’ı olmadan sadece kendi çıkarını 

düşünen devletlerin arasındaki ilişkilerin işleyişi nasıl açıklanacak? 225  Onuf, realist 

kuramın Hobbesyen anarşi geleneğini benimsediği için bu soruna cevap aramaya tenezzül 

etmediğini ifade etmiştir. Çünkü, devletlerin üzerinde bir egemen siyasal birim olmadığı 

için devletlerarası ilişkilere anarşi hakimdir. Kuralsızlığın hâkim olduğu anarşik bir 

ortamda düzenden bahsetmenin bir gereği de yoktur. Onuf, uluslararası ilişkilerden farklı 

olarak uluslararası hukukçuların uluslararası ilişkilerde bir düzenin olduğunu yani 
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uluslararası hukukun varlığını kabul etmekle birlikte söz konusu ilişkileri açıklamakta 

yetersiz kaldıklarını iddia etmiştir.226       

Onuf, pozitivist hukuk kuramı teorisi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde liberal 

kuramın savunduğu devletlerin üzerinde bir otorite oluşturma argümanını toplumsal 

düzen fikrine dair köklü felsefi tartışmaları göz ardı ettiği ve düzen meselesini basite 

indirgediği için eleştirmiştir. 227  Egemenler arasında ilişkilerinin tartışmasız olarak 

ihtilaflı olduğunu, ancak kuralsızlık anlamında anarşik olmadığını; devletlerin birbiriyle 

yaptığı çatışmaların içinde bile bir düzenin olduğunu ifade etmiştir. Ancak, düzeni 

fiziksel yaptırımlara sahip bir otoritenin varlığı ile özdeşleştirdiğimizde devletler arası 

ilişkilerde bir düzenden bahsedemeyiz. Bu yaklaşım Onuf’a göre düzen meselesine ilişkin 

hiçbir şeyi açıklayamamaktadır. Ona göre; otorite, kanun ve nizam arasında kurulan söz 

konusu nedenselliği terk etmedikçe uluslararası düzen meselesini çözümlememiz oldukça 

zordur. Bu yüzden, Kratochwil ile aynı kaygıları paylaşan Onuf’un da cevap aradığı soru, 

otoritenin kökeninin ne olduğudur. 228  Onuf ve Kratochwil, bu doğrultuda toplumsal 

düzeni hem ülke içinde hem de uluslararası ilişkilerde dilin önemli bir işleve sahip olduğu 

pratikler, kurallar ve kurumlar ile açıklamaya çalışmıştır.   

7. ULUSLARARASI DÜZENİN KURALLAR VE KURUMLAR İLE 

ANALİZİ 

Siyasal yaşamda normların yerinin, özellikle uluslararası ilişkiler analizlerinde, 

her zaman tartışmalı olduğunu ifade eden Kratochwil ilk büyük tartışmayı bile normların 

işlevi hakkındaki iki farklı anlayışın olmasıyla ilişkilendirmiştir. Ona göre, uluslararası 
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etkileşimlerde normların önemli olduğunu reddedenler kendilerini realist olarak 

nitelerken normlarla ilgilenenler ise idealistler olarak etiketlenmiştir. İdealistler arasında 

hukukun savunuculuğunu yapanlar da iki alt gruba ayrılabilir: Bir tarafta bir dünya 

hükümetini savunan ve hukuk yoluyla barışın tesis edilebileceğini iddia edenler vardır. 

Diğer tarafta ise uluslararası hukukun bazı amaçlar için faydalı olmasına rağmen aslında 

hukuk olmadığını ileri sürenler vardır. Kratochwil’e göre her halükârda; hukukun 

yönettiği ulusal düzen ve anarşinin hâkim olduğu uluslararası ilişkiler anlayışına dayalı 

ikili karşıtlık pekiştirilmiştir. Dünya hükümeti savunucuları, realistler gibi Hobbesyen 

anarşi anlayışına sahipken bunun dışında iki temel mesele daha vardır: Birincisi, 

normların karar alıcıların kararlarına nasıl nüfuz ettikleri ve böylece bir düzen yarattığına 

ilişkindir. İkincisi, anarşik uluslararası ilişkiler diyarında düzen nasıl mümkün olabilir 

sorusuyla alakalıdır.229    

Kratochwil, sözleşme analojisi ile hem ulusal düzenin hem de uluslararası 

hukukun kökenin açıklanmasının yol açtığı sorunları Hume’un bu konuya ilişkin 

yaklaşımından yola çıkarak ele almıştır. Kratochwil’e göre, eğer doğa halinde 

yaptırımları olmayan bir sözleşmenin bağlayıcılığı yoksa en başta bir toplum sözleşmesi 

ortaya çıkamaz. Ona göre, Hobbes’un toplum sözleşmesi kuramında kuvvete özel bir 

önem atfetmesi mantıksal olarak savunulamaz bir teoridir, yani zor araçları hukukun tek 

kıstası olarak kullanılamaz. Çünkü beklentileri yapılandıran normlar, zorlamaya hiç 

ihtiyaç duyulmayan durumlarda işlev görmektedir. Normlar sosyalleşme yoluyla işlev 

görür ve belli bir duruma ilişkin belli seçenekleri gayrı meşru olarak tanımlayarak bir 

aktörün muhtemel seçenekler setini sınırlandırır.  Kratochwil’e göre bu yüzden, yaptırım 

gücüne eş değer başka bir unsuru kullanarak hem siyasal düzenin nasıl ortaya çıktığını 

                                                            
229 Friedrich Kratochwil, “Norms and Values: Rethinking the Domestic Analogy”, Ethics and International 

Relations, cilt 1, 1987, s. 135. 



151 

hem de nasıl sürdürüldüğünü açıklamak gerekmektedir.230 Kratochwil’in bu bağlamda 

Hume’un teamüller yaklaşımını kullanarak bir Hobbesyen düzen eleştirisi ve analizi 

yaptığı görülmektedir.  

Hobbes’un yaşadığı ikilemi yani sözleşmenin bağlayıcılığının kaynağını tanrı 

veya metafizik doğa yasaları olmadan temellendirememesini, Hume ortaya attığı uylaşım 

(conventions) kavramı ile çözmeye çalışmıştır. Hume, toplumsal düzenin ortaya 

çıkmasını sağlayan ve yine bu düzenin sürdürülmesi ve tadil edilmesini sağlayan şeyin 

sözleşme değil uylaşımlar olduğunu savunmuştur. Hume’a göre uylaşım, söz vermekten 

veya taahhütten farklı bir yapıya sahiptir.  Hatta söz vermek bile insanların 

uylaşımlarından ortaya çıkmıştır. Hume, ortak bir çıkar duygusunun karşılıklı olarak ifade 

edildiğinde ve bilindiğinde uygun bir çözüm ve davranış biçimi ürettiğini ve böylece 

insanların arasında beklentilerin karşılıklı olarak oluşturulması dediği bir süreç ortaya 

çıktığını belirtip buna uylaşım adını vermiştir. Hume, her birimizin eylemlerinin 

diğerlerinin eylemlerine göndermede bulunduğundan ve eylemi gerçekleştirdiğimizde 

diğer tarafta bir başka şeyin veya eylemin gerçekleşeceğini varsaydığımızdan bu 

deneyimin bizi belli bir beklenti içine soktuğunu ifade etmiştir. Bu beklenti, belli bir 

sosyal ortamı paylaşan kişiler arasında ortak bir çıkar algısı oluşmasını sağlarken 

diğerlerinin davranışlarının gelecekte de belli bir düzenlilik içinde olacağına dair teminat 

verir. Hume’a göre, beklentilerin bu biçimde uyumlulaştırılması ile toplum içinde ölçülü 

davranışın ve çeşitli şeylerden sakınmanın bir temeli atılmış olur. Benzer bir süreçte 

kimse kimseye söz vermediği halde insanların uylaşımları ile yavaş yavaş diller ortaya 

çıkar. Yine benzer bir süreç sonunda altın ve gümüş alışverişin ortak ölçüleri haline gelir 

                                                            
230  Friedrich Kratochwil, Puzzles of Politics: Inquiries Into The Genesis and Transformation of 

International Relations, New York: Routledge, 2011, s. 21-2; Kratochwil, op. cit., 2018, s. 371-2. 
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ve kendi değerlerinin yüz katı olan şeyler için yeterli bir ödeme aracı olarak kabul 

edilir.231  

Hume’un yukarıda özetlenen yaklaşımından yararlanan Kratochwil de toplum 

sözleşmesi kuramcılarının sözleşme öncesi insanların içinde bulunduğu hali doğa durumu 

olarak nitelese de bir sözleşme yapabilmek için aktörler arasında belli bir düzeyde 

toplumsal kuralların ve kurumların olması gerektiğini hatta bir sözleşmenin ne olduğu 

konusunda bir uylaşımın gerekliliğini vurgulamıştır. Kratochwil bu durumu anında alım 

satım sözleşmesi gibi, toplum sözleşmesine kıyasla daha basit bir sözleşme türü ile ifade 

etmeye çalışmıştır. İki aktörün bir şey alıp satmak için bir araya geldiği anında alım 

satımda aktörlerin bu işlemden önce alışveriş yapacak bir şeye sahip olduklarını 

varsaymak doğaldır. Bu ise mülkiyeti düzenleyen kuralların olduğunu gösterir. Dahası 

taraflar, bir kâğıt parçasına isim yazıp imza atılması gibi sözleşme yapma pratiğini inşa 

eden kuralları da bilmek zorundadırlar. Ayrıca, alışveriş gönüllülük esasıyla gerçekleştiği 

için sahtekârlığı ve zora başvurmayı engelleyen ve alışveriş için bilinmesi gerekli 

bilgilerin karşı tarafa aktarılmasını düzenleyen kurallar da olmalıdır. Son olarak, söz 

konusu kuralların ihlal edilmesi durumunda harici zorlamanın bir üst otorite tarafından 

sağlanması gereklidir. Kratochwil, son koşul hariç diğer koşulların hem ulusal düzenlerde 

hem uluslararası hukukta bolca bulunduğunu ifade etmiştir. Ve en basit bir anında alım 

satım sözleşmesinin yapılabilmesi için bile oldukça karmaşık kurumsal düzenlemelerin 

varlığının gerektiğini göstermiştir.232  Bu bağlamda Hume’un, hem ulusal düzenin ortaya 

çıkması ve sürdürülmesi hem de merkezi bir otoritenin olmadığı uluslararası arenada 

egemenler arasındaki ilişkilerin nasıl gerçekleştiğine dair sözleşme kuramcılarına 

alternatif bir yaklaşım sunduğu söylenebilir. Çünkü Hume, egemenin veya yaptırım 

                                                            
231 David Hume, A Treatise of Human Nature, ed. L.A. Selby-Bigge, Oxford: Clarendon Press, 1960, s. 

490.  

232 Kratochwil, op. cit., 1994, s. 469. 
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gücüne sahip merkezi bir yapının olmadığı bir durumda tarafları bir sözleşme yapıp 

karşılıklı hak ve yükümlülüklerine saygı göstermesini sağlayan şeyin sözleşmenin 

kendisinin değil uylaşımların olduğunu iddia etmiştir. Hume’a göre, verilen sözlerin 

yerine getirilmesine dair bir zorunluluk hissini sağlayan uylaşımlardır ve toplumsal bir 

yaşamın içinde yer almayan aktörlerin bir sözleşme yapamayacaklarını ifade etmiştir.233 

Kratochwil’e göre, Hume’un söz konusu düzen yaklaşımı, merkezi bir otorite 

yapısının olmadığı uluslararası politikayı ele almamızı sağlayan bir teoriye imkân 

sağlamaktadır. Ayrıca bir düzenin ortaya çıkması için yaptırım gücüne sahip merkezi bir 

yapının veya bir egemenin varlığına bir ön koşul olarak varsaymaya ihtiyaç da 

duymamaktadır. Ona göre etkileşimden doğan uylaşımlar meselesine odaklanılarak 

düzen meselesi kurallar ve normlar aracılığıyla kökten bir biçimde farklı bir yolla 

incelenebilir. 234  Onuf ve Kratochwil’in bu doğrultuda bir düzen analizi yaptığı ve 

Uluslarararası İlişkilerdeki rasyonalist kuramların düzen anlayışını eleştirdikleri 

görülmektedir.       

Pozitivist uluslararası hukukçular devletler arasındaki antlaşma yapma sürecini 

teorileştirmeleriyle benzer şekilde Uluslararası İlişkilerde rasyonalist (Realizm ve Liberal 

Kurumsalcılık) kuramlar uluslararası kurumları incelemiştir. Pozitivist hukuk 

kuramcılarının antlaşmaları ele aldığı gibi, rasyonalistler de antlaşmaları egemen 

devletlerin yarattığı şeyler olarak dikkate almış; egemenin uzun veya kısa vadeli 

çıkarlarına hizmet ettiği sürece ve yükümlülüğe zorlayan bir yapının var olduğu müddetçe 

devletler arasındaki antlaşmaların bir geçerliliğe sahip olduğunu varsaymışlardır. Böyle 

bir tutum, kaçınılmaz bir şekilde belli bir devletin içinde bir düzenin olduğu, 

devletlerarası ilişkilerde ise kuralsızlık veya nizamın olmadığı bir anarşik durumun 

                                                            
233 Hume, op. cit., 1960, s. 516-9. 

234 Kratochwil, op. cit., 2011, s. 22; Kratochwil, op. cit., 2018, s. 373. 
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varlığına açıkça vurgu yapmaktadır. İnşacılığının söz konusu rasyonalist kuramlardan 

kopuş noktasını devletler arasındaki antlaşmaların ve daha genel olarak uluslararası 

ilişkilerin egemenlerin rızası ve kontrolü ile ilişkilendirmenin daha da ötesine geçmesi 

oluşturmaktadır.235   

İnşacılar ile rasyonalistler, devletlerin yaptığı ve bilinçli olarak rıza gösterdiği 

kuralların bazı amaçlanmış sonuçlar yaratması çerçevesinde hem fikirdiler. Ancak 

kuralların günlük yaşamda sadece eylemleri düzenleyici ve yaptırım uygulayıcı bir 

boyutu olup olmadığı konusunda aralarında bir anlaşmazlık vardır. Onuf’un da ifade ettiği 

gibi, kurallara uymak veya uymamak da söz konusu kuralları destekleme, zayıflatma veya 

başka bir kurala yerini bırakma gibi amaçlanmayan sonuçlar üretebilir. Kuralların 

amaçlanmayan sonuçlarının yarattığı söz konusu pratikler zamanla belli bir sosyal alanda 

kurucu bir işleve sahip olabilir; gelecekteki eylemler için meşru ve sorunsuz bir dayanak 

noktası olarak işlev görebilir. Böyle bir tutum, egemenlik gibi bir kurumun gerek ortaya 

çıkışı gerekse de dönüşümünü ele alırken olduğu gibi, aşamalı bir değişimin analizi 

konusunda oldukça önemlidir.236   

Uluslararası hukuki düzen fikrinin soy kütüğüne ilişkin bir çalışmasında Onuf, 

Orta Çağ boyunca düzen ve anarşi ikileminin olmadığını ifade etmiştir. İnsanlar 

arasındaki ilişkiler daha yüksek ve otoriter bir düzenden kaynaklanan bir düzenden 

meşruiyet elde etmiştir. Orta Çağ’da birinin otoritesinin kökeni daha yüksek bir düzene 

gönderme yapmıştır ve bu da dünyevi iktidarı güvence altına almıştır. 237  Günümüz 

uluslararası ilişkiler anlayışına zıt olan bu düzen ve meşruiyet anlayışının Orta Çağ’da 

                                                            
235 Wind, op. cit., s. 265. 

236 Ibid. 

237 Onuf, op. cit., 1979, s. 260-1. 
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görülmesinin temelinde meşru şiddet tekeline sahip ülkesel ve üniter devlet biçiminin 

Orta Çağ sonrasında ortaya çıkması gösterilmektedir. 

Onuf ve Kratochwil; Krasner gibi realistlerin Orta Çağ’da ve Avrupa devletler 

sisteminde egemenliğin büyük ölçüde aynı olduğu varsayımını sert bir şekilde 

eleştirmiştir. Başta dominium kavramının ülkesellik olarak Avrupa devletler sistemine 

dahil edilmesi örneğinde olduğu gibi pek çok kavramın Roma özel hukukundan 

uluslararası hukuka dahil edildiğini ortaya koymuştur. Feodal siyasal kurumların 

dönüşümü sonrası ortaya çıkan yeni siyasi ortamda karşılaşılan sorunlar Roma 

hukukundan yapılan adaptasyonlarla çözülmeye çalışılmıştır. Bu sürecin kilit kavramı 

feodal siyasal düzenin mülkiyet anlayışının radikal bir değişikliğe uğramasının sonucu 

olduğu görülmektedir. Feodal düzende fief sahibinin kendi toprağında çalışanlara ve 

kendisine fief veren senyöre karşı yükümlülükleri vardı. Senyörün de krala karşı, kralın 

da imparatora karşı benzer yükümlülükleri olmuştur. Belli bir fief üzerinde mülkiyet 

sahibi olan bir kişi söz konusu yükümlülükler ile sınırlandırılmıştır. Diğer taraftan, 

Westfalyan devletler sisteminin üzerine inşa edildiği Roma hukukunun dominium 

(mülkiyet) kavramı ise oldukça farklıdır. Roma hukukunda mülkiyet sahibi erkek 

mülkiyeti üzerinde az veya çok istediği şeyi yapabilme hakkına sahip olmuştur. Mülk 

sahibi Romalı erkeği kısıtlayan tek şey mülkiyete sahip olduğu için aynı haklara sahip 

diğer mülk sahibinin haklarını ve mülkiyetini ihlal etmemekti. Feodal dönemde fief sahibi 

vasalların sahip olmadığı bu tür bir mülkiyet anlayışı feodal siyasal kurumların dönüşüme 

uğramasıyla Westfalyan düzende yaygınlaşmıştır.238 

Feodal siyasal düzenden Westfalyan devletler sistemine geçişte özel mülkiyet ve 

haklara ilişkin yeni bir dil inşa edilmiştir. Avrupa devletler sistemini düzenleyen pek çok 

kural ve kurum Roma özel hukukundan analoji yoluyla uluslararası ilişkilere adapte 

                                                            
238 Brown, op. cit.,  s. 217-8. 
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edilmiştir. 239  Dolayısıyla, Chris Brown’ın da ifade ettiği gibi, 17. yüzyılda XIV. 

Louis’nin egemen olduğunu iddia ettiği şekilde herhangi bir Orta Çağ monarkının kendi 

mülkiyeti üzerinde egemenlik iddia etmesi tasavvur edilmez. Westfalyan sistemin 

egemen eşitlik ve iç işlerine karışmama ilkeleri de yine söz konusu dominium kavramı 

ile ilgili haklar ve yükümlülüklerden çıkarsanmıştır. BM Şartı’nda bazı istisnalar 

getirilmişse de herhangi bir egemenin ülkesi üzerinde istediği şekilde tasarrufta bulunma 

hakkı vardır ve diğer egemenlerin buna müdahale etme hakkı yoktur (nonintervention 

principle). Başkasının ülkesini (mülkiyetini) ve ülkesi üzerindeki haklarını ihlal eden bir 

egemen aslında dolaylı yoldan kendi haklarını ihmal etmiş olmaktadır. Dolayısıyla, 

uluslararası sistem yapısal realistlerin iddia ettiği gibi kendi başının çaresine bakma (self-

help) sistemi değildir. Westfalyan düzende aktörler sosyal bir ortamı paylaşan, karşılıklı 

hak ve yükümlülüklere sahip aktörlerden oluşmuştur. 240  Onuf ve Kratochwil gibi 

inşacılar yukarıda kabaca özetlenen düzen anlayışını, Realizmin ve Liberal 

Kurumsalcılığın hâkim olduğu rejim teorilerine ilişkin çalışmalara yaptıkları eleştirilerde 

ifade etmeye çalışmıştır. Uluslararası İlişkilerde düzen tartışmasının 1980’lerde rejim 

teorileri kapsamında literatüre girdiği söylenebilir.   

Rejimler, belli bir uluslararası ilişkiler alanına ilişkin olarak aktörlerin 

beklentilerinin örtüştüğü sarih veya üstü kapalı ilkeleri, normları, kuralları ve karar alma 

prosedürleri olarak tanımlanabilir. 241  Bu çerçevede rejimler çeşitli sorun alanlarında 

uluslararası davranışa ilişkin bakış açılarını düzenleyen ve devletlerin beklentilerini 

                                                            
239  Stefano Guzzini ve Anna Leander, “Following Onuf’s Rules on Rule: The Legal Road to Social 

Constructivism”, in The Art of World Making: Nicholas Greenwood Onuf and His Critics, ed. Harry 

Gould, New York: Routledge, 2017, s. 179. 

240 Brown, op. cit., s. 218. 

241 Stephen Krasner, “Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables”, in 

International Regimes, ed. Stephen D. Krasner, Ithaca: Cornell University Press, 1993, s. 2. 
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koordine eden ve devletler tarafından kurulan yol gösterici düzenlemelerdir. Ticaret 

rejimi, para rejimi, okyanuslara ilişkin rejim örnek olarak gösterilebilir.242 1970’lerden 

itibaren Uluslararası İlişkilerde rejim çalışmalarının arttığı ve söz konusu çalışmalarda 

kurallara, normlara, ilkelere ve karar alma süreçlerine odaklanılarak uluslararası iş 

birliğinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin yeni bir perspektifle pek çok çalışmanın yapıldığı 

görülmektedir.243 

Kratochwil, 1986 yılında John Ruggie ile birlikte yazdıkları bir makalede 

uluslararası örgütler ve rejim çalışmalarına ilişkin literatürü analiz etmiştir. İkiliye göre 

1980’lerde uluslararası ilişkilerde uluslararası örgütlerin etkinliğinin son derece 

zayıflamış olmasına rağmen ilgili literatürün oldukça canlı olduğu tespitini yapmıştır ve 

söz konusu durumun iki nedeni olduğunu ifade etmiştir. Birincisi, araştırmacıların 

pratikten uzaklaşıp teoriye yoğunlaşmalarıdır. Kratochwil ve Ruggie, rejim 

çalışmalarında pratiklere, kurumsallaşmış davranışlara dikkat çekilmediğini iddia 

etmiştir. İkinci nedeni olarak ise söz konusu çalışmalarda sosyal bilimlerdeki 

epistemolojik, ontolojik ve metodolojik gelişmelerden uzakta kalınmasını 

göstermişlerdir.244 Bu çalışma yönelimsellik, öznelerarasılık, anlam ve yorumlama gibi 

Fenomenolojinin temel kavramlarının İnşacılık kuramının Uluslararası İlişkiler 

disiplininde yaygınlaşmasından önce disipline girmesini sağlamıştır. 245  İkilinin, 

yorumlayıcı sosyoloji ve Fenomenolojinin kavram setini ve yöntemini kullanarak mevcut 

rejim analizlerinin verili aldığı ve açıklayamadığı meseleleri ortaya koyan bir çalışma 

                                                            
242 Friedrich Kratochwil ve John Gerard Ruggie, “International Organization: A State of the Art on an Art 

of the State”, International Relations, 40 (4), 1986, s. 759. 

243 Sevilay Z. Aksoy, “Rejim Teorileri”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, 12 (46), 2015. 

244 Kratochwil ve Ruggie, op.cit., s. 773-5. 

245 Oliver Kessler et al., “Introduction”, in On Rules, Politics and Knowledge, ed. Oliver Kessler et al., 

Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, 2010, s. 6. 
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ortaya koydukları söylenebilir. Bu çalışma hem Kratochwil’in kuramının pratiğe 

uygulanmasını hem de dönemin rejim analizlerinin genel bir değerlendirmesini içerdiği 

için üzerinde durulması gerekmektedir.      

Kratochwil ve Ruggie uluslararası rejimleri, uluslararası sorun alanlarında 

faillerin beklentilerinin örtüştüğü sosyal kurumlar olarak betimlemiştir. İkiliye göre, 

inşacı bir temelde faillerin örtüşen beklentilerine yapılan vurgu rejimlere öznelerarası bir 

niteliği kaçınılmaz olarak vermektedir. Rejimler, paylaşılan ortak anlayışlara dayalı, 

kabul edilir ve arzu edilir sosyal davranış biçimlerini ifade etmektedir. Bundan dolayı 

rejimlerin ontolojisi sağlam bir öznelerarası temele dayalıdır.246 Ancak ikiliye göre, rejim 

literatürüne hâkim bakış açısı epistemolojik olarak pozitivist tutuma sahiptir. Söz konusu 

rejim analizlerinde katı bir özne-nesne ayrımı yapılmıştır. Daha sonra faillerin sosyal 

etkileşimlerinde onları harekete geçiren “nesnel” kuvvetlere odaklanılmıştır. Son olarak, 

hiç dikkate alınmayan öznelerarası anlamlar, davranışların gözlemlenmesiyle elde 

edilmiştir. İkili, bu yöntemle aktörlerin davranışlarına öznelerarası olarak inşa edilen 

uygun bir anlamı atfetmek konusunda başarısız olunduğunu savunmuştur. Çünkü faillerin 

davranışları oyun teorilerinden türetilen rasyonel egoistler yaklaşımı çerçevesinde ele 

alındığı için sosyal değildir. Faillerin birbiriyle iletişim kurduğu öznelerarası etkileşim 

biçimleri yerine laboratuar ortamında olduğu gibi sadece faillerin davranışlarından yola 

çıkılarak anlamlar çıkarmaya çalışılmıştır. İkili, gerçek dünyadaki durumun tamamen 

farklı olduğunu Fransa’nın 1968 yılında GATT’a yaptığı başvuru örneğiyle açıklamaya 

çalışmıştır. Fransa 1968 yılının Mayıs ayında yaşadığı kargaşa yüzünden kabul ettiği 

ithalat yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini ve ticari partnerlerinden anlayış ve 

sempati beklediğini GATT’a bildirmiştir. Fransa ithalat rejimini acil durum gerekçesiyle 

istediği gibi düzenlese de ne GATT’ın hukuki yaptırımları söz konusu olmuştur ne de 
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Fransa’nın ticaret yaptığı ülkelerden ciddi bir eleştiri getirilmiştir. İkiliye göre pozitivist 

bir epistemoloji böyle bir öznelerarası ontolojiye kendisini adapte edemez. Bu yüzden 

Fransa örneği, söz konusu rejim analizlerinde GATT rejimine ilişkin saygının erozyona 

uğradığı, şüpheciliğin arttığı ve bazı üyelerin kayırıldığı bir rejim olarak betimlenmiştir.  

İkili, pozitivist epistemolojinin hâkim olduğu rejim teorilerinde uluslararası ortamın 

failler için sadece çıkarlarını maksimize etmeye çalıştıkları “stratejik bir arena” olarak ele 

aldıklarını ifade etmiştir. Bunlara göre normlar, doğa bilimlerindeki nedenselliğe yakın 

bir anlayışta faillerin davranışlarını kısıtlayan “nedensellik”lerdir.  Bu yaklaşım, 

normların rehberlik, rasyonalleştirme, meşrulaştırma veya diğerlerine ilham verme 

biçimindeki sosyal boyutlarını göz ardı etmektedir.247 

Kratochwil, uluslararası rejimleri rasyonalist bir perspektifte ele alan ekolün 

karşısına zaman içinde görece daha az birleşik bir ekolün ortaya çıktığını ifade etmiştir. 

Bu grupta Oran Young ve Martha Finnemore gibi sosyologlar ve oldukça farklı bakış 

açılarına sahip Nicholas Onuf, Peter Katzenstein ve Alexander Wendt gibi inşacıların 

olduğunu belirtmiştir. Fakat, sosyologlar ve inşacılardan oluşan bu grubun bazı ortak 

hareket noktaları olduğunu savunmuştur: Uluslararası ilişkilerde aktörlerin asla doğa 

durumunda olmadıklarını; sadece kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalışan aktörlerin 

tercihlerinden bir düzenin sistematik olarak ortaya çıkamayacağını ortaya koymuşlardır. 

Rejimlerin sosyal yönünü vurgulayan bu ekole göre aktörler, rasyonalist rejim teorilerinin 

iddia ettiğinden çok daha fazla normatif unsurlarla iç içedir. Eğer söz konusu normatif 

unsurlar olmasaydı Hobbesyen aktörlerin verdiği sözler bağlayıcı olmadığından savaş 

durumundan asla çıkamazlardı. Ayrıca, paylaşılan teamüllerin yokluğunda bir 

sözleşmenin ne olduğunu bile kararlaştıramadıklarından edimde de bulunamazlardı.248 

Söz konusu yazarların çoğu, rejimleri sosyolojik bir perspektifle ele alsalar da Onuf’a 
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248 Kratochwil, op. cit., 2018, s. 170-171. 
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göre, rejimlerin sosyal yönünü vurgulayan söz konusu araştırmacıların çalışmalarını 

inşacı olarak nitelemek doğru değildir. Onuf, inşacılık kavramının 1990’lardan sonra 

disiplinde yaygınlaşmasına rağmen kavramın dayandığı felsefi idealizmin söz konusu 

çalışmalarda göz ardı edilmesinden rahatsızlık duymuştur. Disiplinde felsefi realizmin 

etkisinin oldukça fazla olduğunu; dolayısıyla resmi olmayan kurallara ve kolektif kimliğe 

vurgu yapan her çalışmanın inşacı olduğu anlamına gelemeyeceğini söylemiştir. Çünkü 

ona göre, İnşacılık Kant’ın epistemolojisi ve ontolojisi üzerine kurulmuş bir bilim 

felsefesi anlayışına dayalıdır.249  

Fenomenolojinin gelişiminde öne çıkan kuramcılar gibi Onuf ve Kratochwil de 

sosyal eylemi düzenleyen ve inşa eden gerek ulusal gerekse de uluslararası kuralların ve 

kurumların insanın bilincinde olduğunu savunmaktadır. Onuf ve Kratochwil’in 

uluslararası ilişkilerde güç, çıkar ve güç dengesi gibi popüler pek çok konuyu 

fenomenolojik bir bakış açısıyla ele almaları onların diğer kuramcılar arasında ön plana 

çıkarmıştır denebilir.  Bu bağlamda, kuralların ve kurumların insanın bilincinde olduğu 

ve toplumsal etkileşim öncesinde bir tür nedensellik işlevi gördüğüne ilişkin 

Kratochwil’in ifadelerine başvurulabilir. Kratochwil’e göre, ortak bir kamu güvenliği ve 

ortak bir kimlik oluşturamasa da uluslararası sistem yine de bir çeşit toplumsallık biçimi 

sergilemektedir. Çünkü uluslararası ilişkilerde faillerin eylemleri birbirleriyle anlamlı bir 

biçimde kurallar ve normlar sayesinde uyumlulaştırılmaktadır. Öznelerarası anlayışları 

bir ön koşul olarak gerektirdiğinden söz konusu anlamlar herhangi bir aktörün 

gerçekleştireceği en uygun davranıştan önce var olmak zorundadır. Yani, kapasiteler 

bağlamında işlemselleştirilen çıkarlar ve güç sorgusuz sualsiz kabul edilemezler. Güç ve 

çıkar kavramları hiçbir problemi olmayan dayanaklar olarak kullanılamaz. İkisi de oyunu 

                                                            
249 Nicholas Onuf, (2012). “The Tinos Lectures: Three Generations of International Relations” (lectures, 

21st Annual Summer Seminar, Institute of International Relations, Tinos, Greece, July 4–5, 2012)’den 

aktaran: Mccourt ve Steele, op. cit., s. 5-6. 
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oynamak isteyenler aktörler için -bir strateji oluşturmadan ve kaynakları tespit etmeden 

önce- oyunun kurallarına dair bir kavrayışı bir ön koşul olarak gerektirmektedir. Böyle 

bir anlayışın yokluğunda, ne “kazanma” kavramı ne de belli hamleler bir anlam ifade 

edebilir.250  

Kratochwil, realist geleneğin büyük önem atfettiği güç dengesi modelinin bile, 

normatif statüsü yüzünden ancak uylaşımlar çerçevesinde rasyonel ve etkili bir hareket 

tarzı olabileceğini vurgulamıştır. En katı realistlerin bile uluslararası ilişkilerde bir 

devletin hedeflerini gerçekleştirmek için kuvvete başvurmasının oldukça maliyetli 

olduğunun farkında olduğunu belirtmiştir. Bu yüzden akla uygun hareket eden güçler, bir 

prestij politikası yürütmüştür. Ancak Kratochwil’e göre, prestijin kendisi müphem bir 

kavramdır. Bir eşkıyanın kendisine yönelik meydan okumaları minimum düzeyde tutma 

girişimlerine benzer bir kötü şöhret yaratma anlamına gelebilir. Fakat bu durumda bile 

prestij; misilleme eyleminin alanı, kapsamı ve gerçekleşme ihtimali hakkında kuralların 

yönettiği beklentilere bağlıdır. Bu çerçeve ne kadar açık ise normatif bir düzen 

aracılığıyla prestij de o kadar etkili olur. Kratochwil bu yüzden gücün ve nüfuzun -güç 

dengesi kurumunda görüldüğü gibi- oyunun temel değerlerinin ve belli kurallarının 

koruyucusu rolünden kaynaklandığını belirtmiştir. Kratochwil’e göre bu yüzden güç 

dengesi politikası yürütmek ile kuralları takip etmek arasında bir zıtlık veya çelişki değil, 

tam aksine bir örtüşme olduğu söylenebilir.251   

Bu çalışmada uluslararası ilişkiler kuramında kuralların fenomenolojisi olarak 

adlandırılan ve İnşacılık adıyla popülerleşen kuramın disiplinde önemli bir yer elde 

                                                            
250 Kratochwil, op. cit., 2018, s. 171. 

251  Kratochwil, op. cit., 1984b, 347-8; Stefano Guzzini, “De Gustibus (valoribus) est disputandum: 

Friedrich Kratochwil contra Realpolilitik without Politics, Theory without Reflexivity, Science without 

Judgment”, in On Rules, Politics and Knowledge, ed. Oliver Kessler et al., Hampshire, UK: Palgrave 

Macmillan, 2010, s. 26. 
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etmesinde, devletleri kolektif failler olarak ele alması ve devletler arasında İngiliz 

Okulu’nun iddia ettiği gibi sosyal bir düzenin olduğu iddiası belirleyici olmuştur. 

İnşacıları İngiliz Okulu’ndan ayıran yönü söz konu tezlerini Fenomenolojinin kavram seti 

ve yöntemleriyle ortaya koyması olmuştur denebilir. Uluslararası ilişkiler kuramında 

kimliklerin fenomenolojisi olarak adlandırılan ve Wendt’in başını çektiği yaklaşımın da 

kuralların fenomenolojisi gibi devletleri kolektif failler olarak ele almış ve uluslararası 

politikanın sosyal bir çevrede gerçekleştiğini savunmuştur. Kural tipi inşacıların odak 

noktası kurallar ve kurumlar olurken kimlik tipi inşacıların odağında devletlerin sahip 

olduklarını iddia ettikleri çeşitli kimlikler olmuştur. Bu bağlamda Fenomenoloji kökenli 

iki rakip inşacı yaklaşımın olduğu söylenebilir. Bu çalışmada savunulan tezler, 

kimliklerin fenomenolojisi yaklaşımını uluslararası ilişkilere adapte eden kimlik tipi 

inşacıların bazı varsayımlarının eleştirisi üzerinedir. Fakat, söz konusu eleştiri yapılırken 

kuralların fenomenolojisi yaklaşımının analizlerinden de faydalanılmıştır. Çünkü 

devletin ontolojik statüsü ve devletin kimliği, kuralların fenomenolojisi yaklaşımına 

başvurulmadan anlaşılması görece güç bir mesele olarak nitelenebilir.       

 Uluslararası İlişkilerde kimlik üzerinden analiz yapan ve Wendt’in başını çektiği 

inşacılar, devletlerin kimliğini verili aldıkları gerekçesiyle realistleri eleştirmişlerdir. 

Ancak Wendt gibi devletlerin kimliklerini ideal tipleştiren inşacıların kendilerinin de 

devletin insanlaştırılmasını verili aldıkları söylenebilir. Yani kimlik tipi inşacılar devletin 

insanlaştırılmasının nasıl inşa edildiğini açıklama ihtiyacı duymamışlardır. Bu durumun 

arka planında ise Wendt’in yaptığı gibi, Sosyolojide insan faillere ilişkin ideal tip yöntemi 

alınıp uluslararası ilişkilere adapte edilmesinin olduğu iddia edilebilir. Böylece toplum 

içinde insanın fiziksel varlığının ve kimliğinin olması ne kadar doğalsa devletler de insan 

olduğuna göre onların da en başından beri bir bedenin ve kimliğinin olması gerektiği 

sorgusuz sualsiz kabul edilmiştir. Dolayısıyla, Sosyolojide ve hatta Antropoloji ve Sosyal 

Psikolojide insan faillere ilişkin kuramlar alınıp devletlerin davranışlarını açıklamada 
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kullanılmıştır. Bu sayede kimlik tipi inşacılar ideal tipleri kullanarak devletin 

insanlaştırılmasına tarih ötesi bir nitelik kazandırmışlardır. Nasıl her insanın bir bedeni 

ve kimliği en başından beri varsa modern öncesi devletlerin ve modern devletlerin de bir 

bedeninin ve kimliğinin olması gerektiği varsayılmıştır. Wendt’in dört kimlik tipi ve üç 

anarşi kültürü (Hobbesçu, Lockeçu ve Kantçı anarşi) böyle bir varsayımın üzerine inşa 

edilmiş ideal tipler olarak örnek gösterilebilir. Ancak, devlete bir beden atfedilmesi yani 

devletin insanlaştırılması feodalizmden mutlakıyetçi devlete geçişte kurallar ve 

kurumlarda yaşanan dönüşümlerin inşa ettiği bir sosyal gerçekliktir. Bu bedene bir kimlik 

verilmesinin ise mutlakıyetçi devletten modern devlete geçişte yine kurallar ve 

kurumlarda yaşanan dönüşümlerin inşa ettiği bir sosyal gerçeklik olduğu göz ardı 

edilmiştir.  

Kısaca, “uluslararası ilişkiler kuramında kimliklerin fenomenolojisi” olarak 

adlandırılan üçüncü bölümde birbiriyle iç içe geçmiş olan, çalışmanın ikinci ve üçüncü 

tezleri ortaya atılacaktır. Çalışmanın ikinci tezi, Wendt’in inşacılığının yapısal değil fail 

temelli olduğu çünkü Fenomenolojik Sosyolojiden insan faillere ilişkin ideal tip 

yaklaşımını alıp uluslararası ilişkilere adapte etmesine ilişkindir. Çalışmanın üçüncü tezi 

ise, ikinci tezin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan bir varsayıma ilişkindir: İdeal tiplerin 

devletlere uygulanabilmesi için devletin ontolojik statüsünün insan faillerin bir toplum 

içindeki ontolojik statüsü gibi verili alınması gerekmektedir. Bu varsayımın, devletin 

insanlaştırılmasının ve ona bir kimlik atfedilmesinin (yani ulus-devletin) tarihsel bir inşa 

olduğunu göz ardı eden tarih ötesi bir uluslararası ilişkiler analizine yol açtığı çalışmanın 

üçüncü bölümünde ispatlanmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede devletin bedeninin ve 

devletin kimliğinin belli bir yerde (Batı Avrupa) ve belli bir tarihsel dönemde (kabaca 15. 

ve 18. yüzyıllar arası) inşa edilmiş bir sosyal gerçeklik olduğu; söz konusu dönemde 

Avrupa’da yaşam dünyasını düzenleyen ve inşa eden kurallarda ve kurumlarda yaşanan 

dönüşüm sonucunda inşa edildiği ispatlanmaya çalışılacaktır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMINDA KİMLİKLERİN 

FENOMENOLOJİSİ 

Uluslararası İlişkilerde inşacı yaklaşımların üzerinde en fazla durduğu konulardan 

biri kimlik olmuştur. Kimlik, sosyal bilimlerin çeşitli dallarında 1990'lardan beri revaçta 

olan bir kavramdır. Soğuk Savaş'ın sona ermesi ile kimliğe ilişkin çalışmalarda ciddi bir 

artış yaşanmıştır. Soğuk Savaş'ın sona ermesi uluslararası ilişkilerde yeni kimliklerin su 

yüzeyine çıkmasına ortam hazırladığı söylenebilir. Dağlık Karabağ, Çeçenistan ve 

Yugoslavya'da etnik ve dini temelli çatışmaların yaşanması; kimliği değişen devletlerin 

mevcut dış politika davranışlarında farklı bir tutum sergilediği gibi argümanlar kimlik 

çalışmalarına ilişkin yeni analizlerin yapılmasını teşvik etmiştir.252 İnşacı yaklaşımların 

dış politika analizlerinde kimliğe belirgin bir vurgu yapılır. Kimlik temelli inşacı 

çalışmalarda devletlerin kimliklerinin onların nasıl bir dış politika yürüteceklerine büyük 

ölçüde yön gösterdiği, çünkü devletlerin kimliklerinin onların çıkarlarının ne olduğunu 

belirlediği ve devletlerin de kimliklerine ve çıkarlarına uygun davranışlar sergilediğine 

ilişkin genel bir kabul vardır. 

Kimlikler üzerinden inşacı analizler yapan kuramcılar (kimlik tipi inşacılar) 

arasında Alexander Wendt'in önemli bir etkisi olduğu söylenebilir. Çalışmanın ilk 

bölümünde ortaya koyulan ideal tip yaklaşımını devletlere uygulayan Wendt, söz konusu 

yaklaşımın Uluslararası İlişkiler disiplininde yaygınlaşmasını sağladığı için tez 

çalışmasının bu bölümü Wendt’in kuramına ve bu kuramın eleştirisine ayrılmıştır. Bu 

nedenle onun argümanlarına giriş mahiyetinde kısaca değinmek gerekmektedir.  

                                                            
252 Birgül Demirtaş, "İnşacılık", Uluslararası İlişkilere Giriş, ed. Şaban Kardaş ve Ali Balcı, İstanbul: Küre 

Yayınları, 2014, s. 113. 
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Wendt’in inşacılığında kimlik ve çıkarlara vurgu önemli bir yere sahiptir. Wendt, 

toplumun failleri nasıl insanlarsa uluslararası politikanın failleri olarak da devletleri kabul 

etmiştir. Devletlerin yanı sıra pek çok failin de uluslararası politikada önemli bir yer 

kapladığını ifade eden Wendt'e göre, devletler meşru şiddet tekeline ve egemenliğe sahip 

örgütler olduğu için diğer faillere göre devlet faillerin daha fazla üzerinde durulması 

gerekmektedir.253  

Wendt, toplumu oluşturan bireylerin nasıl kimlikleri varsa, uluslararası sistemin 

temel aktörleri olan devletlerin de kimlikleri olduğunu ifade etmiştir. Yani Wendt de 

devletlere antropomorfik (insanımsı) bir nitelik atfetmiştir. Çeşitli kimlik tipleri olduğunu 

iddia eden Wendt yapısal dönüşümü, devletlerin çıkarlarını ve davranışlarını ideal tip 

yöntemini kullanarak kimlikler üzerinden ele almıştır. Wendt, kitabında kimlik ve 

çıkarların ağırlıklı olarak içsel faktörler tarafından inşa edildiğini belirtmiştir. Lakin bir 

sistem teorisi inşa etmeye çalıştığı için kimliğin oluşumuna ilişkin içsel faktörleri 

analizinde göz ardı etmek zorunda olduğunu savunmuştur.254 Bu doğrultuda, devletler 

arasındaki etkileşim devletlerin kimliklerinin ve çıkarlarının karşılıklı inşasında önemli 

bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Wendt'in kimlik ve çıkar analizinde ötekinin nasıl 

algılandığı rakip, dost veya düşman gibi ideal tipler aracılığıyla ortaya konulmaktadır. 

İdeal tipler devletlerin davranışlarını, diğerlerini nasıl algıladığını etkilemektedir. 

Ötekinin nasıl algılandığında ise maddi unsurlardan daha çok öznelerarası etkileşim 

boyutu önemlidir. Mesela, bir devletin sahip olduğu askeri güç kadar bu gücün diğer 

devletler tarafından nasıl algılandığı da önemlidir. ABD için hem coğrafi hem de iktisadi 

                                                            
253 Stefano Guzzini ve Anna Leander, “Wendt’s Constructivism: A Relentless Quest for Synthesis” in 

Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and His Critics, ed. Stefano Guzzini ve 

Anna Leander, New York: Routhledge, 2006, s. 76-7. 

254  Alexander Wendt, Social Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 

2003a, s. 11. 
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açıdan büyük bir devlet olan Kanada bir tehdit unsuru teşkil etmezken, Kanada’ya kıyasla 

oldukça küçük bir ülke olan diğer komşusu Küba ciddi bir tehdit olarak algılanmıştır. 

Yani Wendt’e göre, ötekinin sahip olduğu askeri ve ekonomik güç gibi maddi unsurlar 

kadar ötekinin nasıl algılandığına ilişkin sosyal unsurlar da önemlidir.255 

Devletlere insanımsı nitelikler atfetmek ve bu çerçevede analizler yapmak hem 

Uluslararası İlişkilerde hem de sıradan insanların günlük konuşmalarında sıklıkla 

karşılaşılan bir durumdur. Uluslararası İlişkilerdeki inşacı yaklaşımların disipline 

yaptıkları en belirgin katkılardan biri devletlerin de insanlar gibi kimlikleri olduğu, söz 

konusu kimliklerin devletlerin çıkarlarını ve dolayısıyla dış politikalarını etkilediğidir. 

İnşacı yaklaşımlar, devletlerin kimliklerini verili aldıkları gerekçesiyle realistleri yoğun 

bir biçimde eleştirmiştir.256 Ancak Wendt’in başını çektiği kimlik tipi inşacıların da verili 

kabul ettiği bir durum vardır. Kimlik tipi inşacıların kendisi de devletin insanlaştırılmasını 

verili almıştır. Devletin insanlaştırılması belli bir tarihsel dönemde inşa edilmiş bir sosyal 

gerçeklik olmasına rağmen Wendt bu durumu göz ardı eden tarih ötesi ve anakronik bir 

devletlerarası ilişkiler tasviri yaptığı söylenebilir. Bu duruma yol açan neden ise 

Wendt’in, Fenomenolojik Sosyolojinin kurucularından olan Alfred Schütz’ün insan 

failleri ve toplumsal ilişkileri açıklarken kullandığı ideal tipleri alıp analoji yoluyla devlet 

failleri ve uluslararası ilişkileri açıklayan bir kuram inşa etmesi olarak gösterilebilir. 

Fenomenolojik Sosyolojide, insanların fiziksel bir varlığının olduğu toplumsal ilişkilerde 

gayet doğal kabul edildiğinden insanın ontolojik statüsüne ilişkin sorular kuramdan 

kolayca soyutlanmıştır. Ancak, ideal tipler devletlere uygulandığında bu soyutlama 

önemli bir sonuca yol açmıştır: İdeal tipleri kullanan kimlik tipi inşacılar devletlerin 

                                                            
255 Alexander Wendt, “Constructing International Politics”, International Security, 20 (1), 1995, s. 73-4. 

256 Michael Barnett, “Social Constructivism”, in The Globalization of World Politics: An Introduction to 

International Relations, 3. Baskı, ed. John Baylis ve Steve Smith, Oxford: Oxford University Press, 

2006, s. 254-5. 
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insanlaştırılmasını verili alan analizler yapmışlardır. Dolayısıyla herhangi bir toplumda 

yaşayan sıradan bir insanın nasıl kimliği varsa devletler de insan olduğuna göre 

devletlerin de bir kimliği olması gerektiği varsayımı söz konusu inşacı çalışmalarda 

kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Bu varsayım kimlik çalışan inşacı yaklaşımlarda gerek 

açık bir biçimde gerekse de ima yoluyla vurgulanmaktadır. Ancak, devletin 

insanlaştırılması gibi, devletin bir kimliği olması gerektiği de inşa edilmiştir. Avrupa’da 

feodal toplumun sosyal, ekonomik ve siyasi hayatını düzenleyen kurallar ve kurumların 

değişimi sonucu inşa edilmiş bir sosyal gerçekliktir.  

Kimlik tipi inşacılarının söz konusu bakış açısı, yaptıkları çalışmalarda analiz 

metotlarına da belirgin bir biçimde yansımıştır. Söz konusu çalışmalarda bireyin 

kimliğine ilişkin Sosyoloji, Sosyal Psikoloji, Antropoloji vb. çeşitli disiplinlerden elde 

edilen analizler adaptasyon yoluyla devletlerarası ilişkilere özellikle dış politika ve 

güvenlik meselelerine uygulanmaktadır.257 Bu analiz yönteminin araştırmacıya kayda 

değer bir kolaylık sağladığı açıktır. Ancak, içerdiği dezavantajların da bir o kadar fazla 

olduğu iddia edilebilir. Öncelikle bireyin bedeni ve anlam dünyası -bireyin bipolar 

bozukluk vb. bir psikolojik rahatsızlığı yoksa- yekparedir. Oysa bir devleti oluşturan 

insan topluluğu günümüzde çok az ülkede homojendir. Çeşitli etnik, dini, dilsel, sınıfsal 

ve kültürel gruplardan oluşan bir devletteki insan topluluğunu bir insan gibi homojen bir 

varlık olarak analiz etmek bazı hususları gözden kaçırmamıza yol açabilir. Mesela, bir 

devlette belli bir grubun ülke yönetiminde söz sahibi olması ve diğer grupların bir şekilde 

bu yönetme işlevine dâhil olamamasına rağmen, insan faillere ilişkin ideal tipleri 

                                                            
257  Bahar Rumelili, “İnşacılık/Konstrüktivizm”, içinde Küresel Siyasete Giriş, ed. Evren Balta, İstanbul: 

İletişim, 2014, s. 165. Bu eğilimi çalışmanın ilk bölümünde ifade edildiği üzere Milletler Cemiyeti 

analizi ile Mead başlatmış olsa da Uluslararası İlişkiler disiplininde yaygınlaştıran kişinin Wendt olduğu 

söylenebilir.  
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analojiler yoluyla uluslararası ilişkilere aktaran çalışmalarda söz konusu heterojenlik 

dikkate alınamamaktadır.  

Fenomenolojik Sosyolojiden alınan ideal tiplerin analoji yoluyla devletlere ve 

devletlerarası ilişkilere uygulanmasının yol açtığı önemli bir sonuç daha vardır. Wendt, 

Fenomenolojik Sosyolojinin ideal tipleri sayesinde bir devlete birden çok kimlik türü 

atfetmiştir. Wendt, ABD’nin Soğuk Savaşta Batı bloğunun lideri, kapitalist düzenin 

koruyucusu, uluslararası ilişkilerde demokrasi ve insan haklarının savunucusu gibi çeşitli 

rollere sahip olduğunu iddia etmiştir. Söz konusu rolleri benimsemesiyle, ABD’nin 

uluslararası ilişkilerde çeşitli kimliklere sahip olduğunu ve söz konusu kimliklerin onun 

nasıl bir dış politika yürüteceğini belirlediğini öne sürmüştür. Roller, kimlikler ve çıkarlar 

arasında kurduğu ilişki sayesinde Wendt devletlerin kimliklerinin; onların davranışlarını, 

çıkarlarını, güvenliğini, dış politikasını ve hatta yapısal dönüşümü belirlediği temel 

varsayımını ortaya koymuştur. Söz konusu varsayım ise sadece modern devletlerin değil 

onların seleflerinin de bir kimliği olduğu çıkarımına yol açmıştır. Yukarıda da ifade 

edildiği gibi, devletin de insan olduğuna dair beden politikası (body politics)258 görece 

modern bir olgudur ve en bilinen örneği Thomas Hobbes’un Leviathan adlı eserinin 

kapağındaki resimde betimlenmiştir. Beden politikası Orta Çağın popüler “İki Kılıç” 

doktrinini,259 “kralın iki bedeni” kuramına dönüştürmüştür. Kralın iki bedeni kuramına 

göre kralın iki bedeni vardır. Birincisi kralın kendi biyolojik bedenidir. İkincisi ise 

devletin bütün unsurlarını (ülke, insan topluluğu, egemenlik) içeren bedenidir.260 1793’te 

                                                            
258 Oxford Living Dictionary, "Body Politic", http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/body-

politic, 2018, Erişim Tarihi: 22.03.2018. 

259 Thorbjon L. Knutsen, Uluslararası İlişkiler Teorisi Tarihi (ikinci baskı), İstanbul: Açılım Kitap, 2015, 

s. 40-2. 

260 Claire Rasmussen ve Michael Brown, "The Body Politic as Spatial Metaphor", Citizenship Studies, 9 

(5), 2005, s. 475. 
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XVI. Louis’in idamı ile Fransa’da kralın biyolojik bedeni ölmüştür. Diğer bedeni ise 

metafor yoluyla ulusla özdeşleştirilmiş ve ulus-devlet adını almıştır. 261  Beden 

politikasının geçirdiği dönüşüm göz önüne alındığında devletin insan olarak ele alınması 

ve mutlaka bir kimliğe sahip olması gerektiği varsayımı kaçınılmaz olarak modern öncesi 

devletlere de kimlik atfedilmesi ile sonuçlanmaktadır. Böyle bir yaklaşım geriye dönük 

(retrospektif) ve anakronik bir bakış açısına yol açabilmektedir. 

Wendt’in kuramında devletin ontolojik statüsünü ve devletin kimliğini ele alış 

şekline ilişkin eleştiriler yapılmıştır. Mesela Roxanne Doty’e göre, Wendt devleti 

doğallaştırmakta, onu verili almakta ve üniter bir yapıya sahip olduğunu savunurken ülke 

içi siyaseti ihmal etmektedir. Wendt, realistleri devletin ontolojik statüsünü ve devletin 

kimliklerini verili almakla itham ederken aynı şeyi kendisi de yapmaktadır yani aslında 

devletin sosyal inşasını devleti doğal bir nesneymiş gibi ele alarak göz ardı etmektedir.262 

Wendt, söz konusu eleştirileri kendi kuramının devletin nasıl inşa edildiğini değil 

devletler sisteminin nasıl inşa edildiğine dair yapısal bir kuram olduğunu ileri sürerek 

cevaplamaya çalışmıştır. Wendt’e göre, devlet kimlikleri ve çıkarları, iç politika veya 

insan doğası tarafından değil, önemli ölçüde söz konusu sosyal yapılar tarafından inşa 

edilir.263 Tez çalışmasının bu bölümünde Wendt’in kuramının iddia ettiği gibi yapısal 

değil fail temelli bir kuram olduğu yine Fenomenoloji üzerinden gösterilmeye 

çalışılacaktır. Wendt’in insan faillere ilişkin Fenomenolojik Sosyolojideki ideal tip 

yaklaşımını devletlerarası ilişkilere uyarladığı savunulacaktır. Wendt’in sosyal yapı adını 

verdiği kavramın Fenomenolojinin yaşam dünyası kavramının yeni bir adlandırması 

                                                            
261 Abdurrahman Saygılı, Kutsal Canavar Devlet: Bir Çalışma Taslağı, 3. Baskı, Ankara: İmaj Yayınevi, 

2015, s. 157-158. 

262 Roxanne Lynn Doty, “Desire All the Way Down”, Review of International Studies, 26, 2000, s. 138-9. 

263 Christian Reus-Smith, "Konstrüktivizm", Uluslararası İlişkiler Teorileri, ed. Scott Burchill ve Andrew 

Linklater, çev. Ali Aslan ve Muhammed Ali Ağcan, İstanbul: Küre Yayınları, 2013, s. 294. 
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olduğu; söz konusu sosyal yapının öznelerarasılık, yönelimsellik, bilgi stoku, sosyal 

gerçeklik ve ideal tipler gibi Fenomenolojinin temel kavramlarından oluştuğu 

gösterilmeye çalışılacaktır. Kısaca, tez çalışmasının bu bölümünde üç tez ispatlanmaya 

çalışılacaktır: Birincisi Wendt’in inşacılığının da Fenomenoloji kökenli olduğu; ikincisi, 

Wendt’in kuramının yapısal değil fail temelli bir yaklaşım olduğu; üçüncüsü ise, 

Wendt’in kuramında devletin ontolojik statüsünü ve devletin kimliğini verili aldığı. Söz 

konusu üç tez de Fenomenoloji ile doğrudan alakalı olduğundan Wendt’in kuramının 

fenomenolojik kökenleri ile incelemeye başlamak yerinde olabilir. Wendt’in “yapısal” 

kuramını nasıl inşa ettiğine dair bir inceleme söz konusu tezleri doğrulayacak argümanları 

bizlere sağlayabilir.  

1.  ULUSLARARASI POLİTİKANIN SOSYAL TEORİSİ’NİN 

FENOMENOLOJİK KÖKENLERİ: TEKERLEĞİ YENİDEN İCAT 

ETMEK 

Tez çalışmasının birinci bölümünde ele alınan kimliklerin fenomenolojisi 

yaklaşımını Uluslararası İlişkiler disiplinine aktaran ve yaygınlaştıran kişi Aleander 

Wendt olmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde gösterildiği üzere Berger ve Luckmann, 

Fenomenolojiyi kendi kavramlaştırmalarıyla yeniden yorumlamıştır. Mesela 

Fenomenolojinin yaşam dünyası kavramı ile incelediği fenomeni, fenomenolojik yöntemi 

kullanmalarına rağmen sosyal yapı (social structure) kavramı ile betimlemişlerdir. 

Wendt’in kavram icat etmede Berger ve Luckmann’ı da geçerek Fenomenolojinin temel 

kavramlarına yeni kavramlar ekleyerek görece daha karmaşık bir kavramsal çerçeve 

ortaya koyduğu görülmektedir. Berger ve Luckmann, sosyal yapı kavramıyla aktörlerin 

paylaştığı bilgi stoku ve ideal tipleri kastetmiştir. Wendt ise sosyal yapıyı bilgi stoku 

kavramıyla sınırlandırıp ideal tipleri kültür kavramı altında ele almıştır. Örneğin, 

uluslararası sistemin kültürü ifadesini kullanan Wendt, o meşhur üç anarşi kültürünü 
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(Hobbesçu, Lockeçu ve Kantçı kültür) ideal tipler olarak kullandığını264 açık bir biçimde 

ifade etmiştir.  Wendt’in kuramında Fenomenolojik Sosyolojinin etkilerini gözden 

kaçırmamıza yol açan temel unsur, Fenomenolojinin ele aldığı olguları Fenomenolojinin 

kavramlarıyla değil de farklı kavramlar ile adlandırmasından kaynaklanmaktadır. Mesela, 

bilgi stoku kavramı yerine paylaşılan bilgi (shared knowledge) veya Giddens’ın 

kullandığı bilginin dağılımı265 (distribution of knowledge); ideal tip kavramı yerine kültür 

veya kimlik kavramlarını kullanmıştır. Bir benzetme ile ifade edilecek olursa Wendt’in 

tekerleği yeniden icad ettiği söylenebilir.  Bu durum ise, Wendt’in kuramının 

fenomenolojik kökenlerini gözden kaçırmamıza yol açmış görünmektedir. Gerçekliğin ve 

toplumsal etkileşimin her bireyin bilincinde/bilgi stokunda ayrı ayrı inşa edildiği ama söz 

konusu inşa sürecinin öznelerarası etkileşim biçimleri (moda, mübadele, sözleşme) ve 

ideal tipler (arkadaş, düşman, anne, öğretmen vb.) sayesinde yine de öznelerarası yani 

sosyal bir inşa olduğuna ilişkin fenomenolojik tez sosyal teoride dolaylı yoldan 

öğrenilmiştir denebilir. Çalışmanın birinci bölümünde gösterildiği üzere, Uluslararası 

İlişkiler disiplininde bir grup teorisyen Fenomenoloji ile Austin ve Searle’ün konuşma 

edimleri ve kurallar yaklaşımı aracılığıyla tanışmıştır. Fenomenolojiyi sosyal teoride 

yaygınlaştıran diğer kaynak ise çalışmanın birinci bölümünde sıklıkla tekrar edildiği 

üzere Berger ve Luckmann’ın The Social Construction of Reality adlı çalışması olmuştur. 

Wendt’in kuramı da bu çerçevede ele alınabilir.  

Bilgi stoku kavramı ile başlayacak olursak, Wendt bilgi stoku kavramını 

kullandığı pasajlarda Berger ve Luckmann’ın söz konusu çalışmasına atıf yapmıştır. 

                                                            
264 Wendt, op. cit., 2003a, s. 249, 257; Şaban Çalış ve Kısmet Metkin, “İnşacılık ve Türk Dış Politikası 

Üzerine Tezler: Teorik Çerçeve-Analitik Uygulama”, içinde Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar ve 

Teorik Uygulamalar, ed. Tarık Oğuzlu ve Yelda Ongun, Ankara: Nobel, 2019, s. 62. 

265 Anthony Giddens, The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, Cambirdge: Polity 

Press, 1986, s. 299. 
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Wendt’in bilgi stoku kavramını dolaylı yoldan öğrendiği söylenebilir. Wendt, bilginin 

ferdi (private) veya paylaşılmış olabileceğini belirtmiştir. Wendt’e göre ferdi bilgi, insan 

failin sahip olduğu ve diğerleri ile paylaşmadığı inançlardan oluşmaktadır. Devlet 

faillerin durumunda ferdi bilgi, ülke içi veya ideolojik değerlendirmelerden 

kaynaklanmaktadır. Söz konusu ferdi bilgi, uluslararası meseleleri devletlerin nasıl 

anlamlandırdığı ve kendi ulusal çıkarlarını nasıl belirlediği konusunda önemli 

değişkenlerden birini oluşturmaktadır. Bu durum dış politika analizlerinde önemli bir ilgi 

alanını oluşturmaktadır. Wendt’e göre ferdi bilgiler, faillerin birbiri ile etkileşime 

girmeleri sonucunda yaygınlaşmakta ve sosyal bir boyuta ulaşmaktadır.266 Wendt bu 

durumu açıklamak için Berger’den267 ödünç aldığı ve sıklıkla kullandığı İspanyol fatihler 

ile Azteklerin etkileşimi örneğini kullanmıştır. İspanyollar ve Aztekler 1519’da birbiriyle 

etkileşime girdiklerinde her iki kolektif grubun da kendilerine has bir benliği ve ötekine 

ilişkin olarak etkileşime girmeden önce sahip olduğu bir bilgi stoku vardı. İspanyollar ve 

Aztekler arasındaki söz konusu bilgi stoku, etkileşimleri veya sosyalleşmeleri sonucunda 

ortak bir bilgi stokuna dönüşmüştür. Yani, etkileşim öncesi iki kolektif grubun ferdi 

benlikleri sosyalleşme sonrasında sosyal bir benliğe dönüşmüştür. Böylece zaman içinde 

Aztekler American Indians olarak iki tarafın ortak bilgi stokunda ortaya çıkmıştır. Wendt, 

söz konusu bilgi stokunun ferdi benliklere sahip olan devletlerin birbiriyle etkileşime 

girmeleriyle zaman içinde ortaya çıktığını ve dönüştüğünü ifade etmiştir. Böylece 

devletler; egemenlik, devlet, uluslararası hukuk, diplomasi, güç dengesi ve savaş gibi 

öznelerarası olarak inşa edilen kurumlar sayesinde davranışlarını diğerleriyle 

uyumlulaştırdığını ve sosyal bir yapının inşa edildiğini ifade etmiştir. 

Wendt, sosyal yapının ne olduğunu ifade ederken Weber’in sosyal eylem tanımına 

başvurmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde ele alındığı üzere, sosyal eylemden kasıt 

                                                            
266 Wendt, op.cit., 2003a, s. 140-1.  

267 Berger, op.cit., 111. 
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aktörlerin eylemlerini gerçekleştirirken diğerlerini dikkate almasıdır. Wendt, Weber’in 

ve Weber’in sosyal eylem kavramsallaştırmasını yönelimsellik ile zenginleştiren 

Searle’ün sosyal eylem kavramını da sosyal yapı olarak ele almıştır. Bu bağlamda Berger 

ve Luckmann’ın yaklaşımını devam ettiren Wendt aktörlerin sosyal etkileşimde 

davranışlarını birbiriyle uyumlulaştırmasını sağlayan bilgi stokunu ısrarla sosyal yapı 

diye nitelemiştir.268 Wendt’e göre sosyal yapı bir dereceye kadar; paylaşılan anlayışlar, 

beklentiler veya bilgi olarak tanımlanabilir. Bunlar belli bir durumda aktörleri ve onların 

ilişkilerinin çatışmacı veya işbirlikçi niteliğini inşa eder. Wendt bu çerçevede güvenlik 

ikilemi ve güvenlik topluluğu fenomenlerini örnek olarak göstermiştir. Ona göre, 

güvenlik ikilemi öznelerarası anlayışlardan oluşan sosyal bir yapıdır. Böyle bir sosyal 

yapıda devletler o kadar güvenilmezdir ki birbirlerinin niyetleri hakkında en kötü durum 

varsayımları yaparlar ve çıkarlarını kendi başlarının çaresine bakma çerçevesinde 

oluştururlar. Güvenlik topluluğu ise devletlerin aralarındaki anlaşmazlıkları şiddete 

başvurmadan çözdükleri ve birbirlerine güvendikleri bir paylaşılan bilgiden oluşan farklı 

bir sosyal yapıdır. Wendt’e göre, sosyal yapının fikirlere bu bağımlılığı inşacılığın idealist 

bir yapı anlayışına sahip olduğunu göstermektedir.269 Söz konusu fikirleri ve dolayısıyla 

yapıları sosyal yapan onların öznelerarası niteliğidir. Başka bir ifadeyle sosyallik 

paylaşılan bilgi hakkındadır. Arkadaşlık ve husumet paylaşılan bilginin bir işlevidir. Bu 

yüzden ABD için Kuzey Kore’nin 5 nükleer füzesi İngiltere’nin 500 nükleer füzesinden 

daha fazla tehdit edicidir. Çünkü İngiltere ABD’nin dostuyken Kuzey Kore değildir.270   

Berger ve Luckmann’ın sosyal yapı kavramsallaştırmasında olduğu gibi Wendt’in 

sosyal yapı kavramında da bilgi stoku ve ideal tipler birbirini tamamlayan iki unsur olarak 

dikkati çekmektedir. Ancak Wendt’in kuramında, faillerin davranış biçimleri ve ideal 

                                                            
268 Wendt, op.cit., 2003a, s. 249. 

269 Wendt, op. cit., 1995, s. 73. 

270 Ibid. 
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tipler (Meadçi terimlerle genelleştirilmiş ötekiler) farklı bir kavram ile nitelenmiştir. 

Wendt gerek insan failler gerekse de devlet faillerin paylaştığı benlik ve ötekiye ilişkin 

bilgiye kültür (culture) adını vermiştir. Wendt, söz konusu kültürün failler arasında 

çatışmaya veya iş birliğine yol açabileceğini, benlik sahibi olan aktörlerin ötekileri dost 

veya düşman olarak gören bir kültüre sahip olabileceklerini savunmuş; kuralların, 

normların, kurumların, örgütlerin, ideolojilerin ve tehdit sistemlerinin vb.’nin kültürü 

biçimlendirdiğini ifade etmiştir. 271  Yukarıda genel olarak özetlenen Wendt’in kültür 

kavramı, çalışmanın birinci bölümünde detaylı olarak ele alınan ideal tiplere veya 

Mead’in terminolojisinde genelleştirilmiş ötekilere karşılık geldiği söylenebilir. Wendt 

gerek insan failler gerekse de devlet faillerin eylemde bulunduğu sosyal yapıdaki 

kimlikleri söz konusu ideal tip yöntemiyle çeşitli kategorilere ayırmıştır.  

Çeşitli kimlik türleri olduğunu iddia eden Berger ve Luckmann’ı takip eden 

Wendt, yukarıda ortaya koyulan Fenomenolojinin temel kavramlar setiyle söz konusu 

kimlikleri birleştiren bir kuram ortaya koymuştur. Bu çerçevede Wendt, Berger ve 

Luckmann’ın çalışmasından yine oldukça faydalanarak 4 farklı kimlik tipinin yanı sıra o 

meşhur üç anarşi kültürü adını verdiği argümanları geliştirmiştir. 

1.1. Kimliklerin İdeal Tipleştirilmesi 

Wendt, insanlara kimlikler ve çıkarlar atfettiğimiz biçimde devletlere de kimlikler 

ve çıkarlar atfedebileceğimizi savunmuştur. Kimliği, bir şeyi her neyse o yapan şeydir 

diye tanımlayan Wendt, bu ucu açık kimlik tanımını sınırlandırmak için Fenomenolojinin 

yönelimsellik kavramına başvurmuştur. Bu çerçevede, güdüsel ve davranışsal yeteneklere 

sahip olan yönelimsel aktörlerin kimliğe sahip olduğunu belirtmiştir. 272  Çalışmanın 

                                                            
271 Wendt, op.cit., 2003a, s. 141, 158-164. 

272 Wendt, op. cit., 2003a, s. 224; Alexander Wendt, “Why a World State is Inevitable”, European Journal 

of International Relations, 9 (4), 2003b, s. 505. 
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birinci ve ikinci bölümünde ifade edildiği üzere yönelimsellik kavramı kaçınılmaz olarak 

Fenomenolojinin diğer kilit kavramları olan bilgi stoku ve öznelerarasılık kavramına 

başvurmayı gerektirmektedir. Aktörlerin kimliklerinin yönelimsel olması, söz konusu 

kimliklerin diğer aktörler tarafından öznelerarası olarak inşa edilmiş olmasını 

gerektirmektedir. “Ben”in var olması için “sen”in yani bir toplumun varlığı gereklidir. 

Bir toplum içinde çeşitli aktörlerin bir arada bir düzen içinde yaşayabilmesi için belli 

kuralların ve kurumların yanı sıra aktörlerin kimliklerinin de diğerleri tarafından 

benimsenmesi gerekmektedir. Bu duruma imkân sağlayan unsur ise söz konusu toplumda 

kolektif bir bilgi stokunun öznelerarası olarak inşa edilmesidir. Wendt’in çok sık 

kullandığı profesör kimliği bu perspektifte açıklanabilir. Schütz’ün biz yönelimselliği 

(we-intentionality), Searle’ün ise kolektif yönelimsellik dediği olgu, farklı kişilerin belli 

bir olguyu aynı biçimde kategorileştirmesini ve anlamlandırmasını sağlamaktadır. 

Dolayısıyla bir kişinin kendini bir profesör olarak tanıtması tek başına yeterli bir unsur 

değildir. Söz konusu kişinin profesörlük kimliği iş arkadaşları ve öğrencileri tarafından 

da paylaşılmazsa bu kimlik diğerleri ile sosyal etkileşiminde işe yaramayacaktır.  

Hatırlanacağı üzere, Mead’in rol kavramının -Berger, Luckman ve Wendt’in 

perspektifinde kimliklerin- benlik (self) ve öteki (other) olmak üzere iki bileşeni vardır. 

Benlik toplum içinde inşa edilip ortaya çıkarken benlikler arasındaki uyumu ve düzeni 

sağlayan yönelimsellik, bilgi stoku ve öznelerarasılık unsurlarıdır. Mead’in Sembolik 

Etkileşimciliği üzerinden analizler yapmaya çalışan kuramcıların veya araştırmacıların 

yolu kaçınılmaz olarak fenomenolojik yönteme ve onun kavram setine düşmektedir. 

Yüzeysel bir bakışta Wendt’in kuramı da Sembolik Etkileşimcilikten oldukça etkilenmiş 

görünse de çalışmasına Fenomenojinin biçim verdiğini söyleyebiliriz.  Berger ve 

Luckmann’ı takip eden Wendt ideal tiplere kimlik adını vermiş ve kimlikleri de eidetik 

indirgemeye tabi tutarak yeni kimlik kategorileri yaratmıştır. Wendt’e göre, söz konusu 

kimlik tipleri, uluslararası politikada uyumu ve gidişatı büyük ölçüde sağladığından belli 
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bir durumda bir aktörün nasıl davranması gerektiği ve çıkarlarının ne olduğu konusunda 

ipuçları sağladığı söylenebilir ki bu varsayım bizi kimlik tipi inşacılarının kimlikler 

çıkarları belirler argümanına götürmektedir.   

1.2. Kimlikler Çıkarları Belirler Tezinin Mantığı: Toplumsal Rolleri Kimlik 

Olarak Ele Almak 

Berger’in toplumsal roller ile kimlikleri birbiriyle ilişkilendirdiği yaklaşımı 

Wendt’in büyük ölçüde benimsediği söylenebilir. Wendt, Berger’e atıfla aktörlerin 

kimliklerini sahip oldukları roller ile elde ettiğini ifade etmiştir. Bu perspektifte belli bir 

sosyal dünyada evlat, abi, öğretmen ve vatandaş gibi çeşitli toplumsal rolleri üstlenen bir 

kişinin bu rollere karşılık gelen pek çok kimliği olduğu öne sürülmüştür. Devletlerin de 

insan olduğunu savunan Wendt, uluslararası ilişkilerde çeşitli rollere sahip olan bir 

devletin de bu çerçevede üstlendiği rollerin karşılığı olan çoklu kimliklere sahip olduğunu 

iddia etmiştir. Örnek vermek gerekirse, Wendt’e göre bir devlet; egemen kimliği, özgür 

dünyanın lideri kimliği, emperyal güç kimliği vb. kimliklere aynı anda sahip olabilir.273  

Toplumsal roller ile kimlikleri ilişkilendiren Wendt, roller ile de çıkarlar arasında 

bir bağlantı kurarak o meşhur argümanını oluşturmuştur denebilir: Aktörlerin kimlikleri, 

çıkarlarını belirler. Wendt’e göre aktörler, sosyal bir bağlam içerisinde birbiriyle 

bağlantısı olan bir çıkarlar kümesine sahiptir. Aktörler, çeşitli durumları tanımlama 

sürecinde çıkarlarının ne olduğunu belirlemektedir. Wendt bu duruma profesör rol 

kimliğini örnek göstermiştir. Wendt’e göre profesör rol kimliğinin çıkarları; eğitmek, 

araştırma yapmak ve izne çıkmak gibi belli durumlara belli eylemler ile karşılık 

vermesidir.274 Wendt, insan failler gibi devlet faillerin de sosyal bir ortamı paylaştıklarını 

                                                            
273 Alexander Wendt, “Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power Politics”, 

International Organization, 46 (2), 1992a, s. 397-8. 

274 Ibid., 1992a, s. 398.  



177 

belirtip roller ve çıkarlar arasında kurduğu ilişkiyi uluslararası politikaya adapte etmeye 

çalışmıştır. Böylece, ABD’nin Soğuk Savaş’ta üstlendiği “komünist saldırılara karşı 

özgür dünyanın lideri” ve “insan hakları savunucusu” rol kimliklerinin uluslararası 

politikada ABD’nin çıkarlarının ne olduğunu belirlediğini öne sürmüştür. 275  Bu 

doğrultuda, uluslararası politikada pek çok kimliğin olduğunu savunan Wendt, söz 

konusu kimlikleri ideal tipler yöntemini kullanarak dört kategoride toplamıştır.  

1.3. Dört Kimlik Tipi ve Üç Anarşi Kültürü 

Wendt, dört tür kimliğin olduğunu öne sürmüştür: 1) ferdi veya kurumsal kimlik 

(corporate identity); 2) tip (type) kimliği; 3) rol (role) kimliği, 4) kolektif (collective) 

kimlik.276  Wendt, insan aktörlerin ferdi kimliği devletler gibi örgütlerin ise kurumsal 

kimliği olduğunu belirtmiştir. Ona göre, bir devletin özünü oluşturan bazı nitelikler 

devletin kurumsal kimliğini oluşturmaktadır. Wendt, bu kimlik türünü ele alırken inşacı 

bir ontolojiden uzaklaşıp özcü (essentialist) analizler yapmıştır. 277  Bu kimlik türünü 

Wendt’in inşacı değil de özcü olarak ele almasının gerekçesi olarak insan aktörün bedene, 

devlet aktörün ise ülkeye ve ülke içinde yaşayan insanların bedenine sahip olmasını 

göstermiştir.  Wendt bu yüzden, bu kimlik tipinde her aktörün tek bir kimliği olduğunu 

savunmuştur. Wendt’in, insanın toplum içindeki ontolojik statüsünden yola çıkarak 

devletin ontolojik statüsünü doğallaştırdığı söylenebilir. Belli bir zaman ve mekânda inşa 

edilmiş ülkesel devlet (territoryal state) anlayışına tarih ötesi bir nitelik atfetmiştir. 

                                                            
275 Ibid., 1992a, s. 411. 

276 Kratochwil, op. cit., 2000, s. 84.  

277  Andreas Behnke, “Grand Theory In The Age Of Its Impossibility: Contemplations on Alexander 

Wendt”, in Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and His Critics, ed. Stefano 

Guzzini ve Anna Leander, New York: Routhledge, 2006, s. 49. 
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Çalışmanın ilerleyen kısımlarında bu varsayımın yarattığı durum detaylı olarak ele 

alınacağından bu mesele şimdilik askıya alınmıştır. 

Wendt, insan aktörlerin benliğe, devlet aktörlerin ise grup benliğine sahip 

olduğunu ifade edip Sembolik Etkileşimciliği ve Fenomenolojiyi devreye sokarak özcü 

kimlik anlayışına inşa edilmiş kimlik tiplerini eklemiştir. Wendt, ferdi veya kurumsal 

kimliği diğer kimlik tiplerini üzerine inşa ettiği bir platform olduğunu ifade etmiştir. Bu 

bağlamda tip kimliği; bir özelliği veya bazı özellikleri paylaşan (paylaştığına inanan) 

insanları bir kategoriye sokan ve o insan grubunu etiketleyen bir kimlik türüdür. Söz 

konusu paylaşılan özellikler; görünüş, davranışsal nitelikler, tutumlar, dil gibi yetenekler, 

bilgi, fikirler, deneyim, doğum yeri veya bölge gibi unsurları içermektedir. Wendt bu 

bakış açısından bir aktörün pek çok kimliği olabileceğini öne sürmüştür. Wendt, devletler 

sisteminde tip kimliklerine faşist devletler, kapitalist devletler, monarşik devletler gibi 

rejim tiplerini veya devlet formlarını örnek göstermiştir.278 Wendt, faillerin sahip olduğu 

özelliklere tip kimliği dediği için insan faillerde tip kimliğinin sosyal olmadığını 

belirtmiştir. Ancak, bir devletin monarşik veya faşist olmasını da tip kimliği ile 

nitelemiştir. Görünüşte bu iki ifade birbiriyle çelişse de Wendt, insanın tip kimliğine 

ilişkin özelliklerinin diğer insanlarla toplum içinde etkileşime girmeden önce ortaya 

çıkması gibi, devletin de devletler arası sistemde diğer devletler ile etkileşime girmeden 

faşist, monarşik gibi niteliklerinin ortaya çıktığını verili kabul ettiği için ortada bir çelişki 

görünmemektedir. Kısacası, bir devletin monarşi tip kimliği, kapitalist tip kimliği 

Wendt’e göre, sosyal değildir.  

Wendt’e göre aktörler sosyal etkileşimde yeni roller elde etmek ve sahip oldukları 

rolleri sürdürmek için çıkarları ve kimlikleri ile rollerini birleştirmelidir. Aktörler bunu 

yaptıklarında rol kimlikleri ortaya çıkar. Wendt, aktörlerin kendilerini nasıl 

anlamlandırdıklarına ilişkin olduğundan tip kimliklerinin aktörlerin ferdi özellikleri 

                                                            
278 Wendt, op.cit., 2003a, s. 225-6. 
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olduğunu ve dolayısıyla öznel olduğunu savunmuştur. Rollerin ise söz konusu anlayışlara 

anlam veren kolektif olarak inşa edilmiş pozisyonlar (ideal tipler veya genelleştirilmiş 

ötekiler) olduğu gerekçesiyle nesnel olduğunu iddia etmiştir. Wendt’e göre, aktörlerin tip 

kimlikleri, aktörler bazı inançları benimsemesi veya terk etmesi ile değişirken roller ise 

birileri söz konusu rolü oynadıkça var olmaya devam eder. Bu perspektifle Wendt’e göre, 

bir Amerikalı ABD Başkanlığı rolünü gerçekleştirirken rolünü oynamasını sağlayan 

kimlikleri ve çıkarları üstlenmiş olur; görev süresi dolduğunda büyük ihtimalle kimlikleri 

ve çıkarları değişir ama ABD Başkanlığı pozisyonu varlığını sürdürmeye devam eder. 

Wendt’in verdiği diğer örnek İngiltere’nin 19. yüzyılda Avrupa güç dengesinde oynadığı 

dengeleyici (balancer) rolüne ilişkindir. Söz konusu rol, İngiltere’nin ferdi bir özelliği 

olmaktan ziyade Avrupa güç dengesi sisteminin bir özelliğidir. Bu rolü oynayacak 

herhangi bir devlet olmasaydı söz konusu rol varlığını sürdüremeyebilirdi.279    

Wendt, devletlerin kurumsal kimliğini ve tip kimliğini özcü bir bakış açısıyla ele 

alsa da diğer kimlik türlerini inşacı bir perspektifle ile oluşturduğu görülmektedir. 

Devletlerin rol kimlikleri tamamen sosyal bir niteliğe sahiptir ve benlik sahibi olan 

devletin öteki devletler ile etkileşime girmesiyle rol kimlikleri ortaya çıkmaktadır. Wendt, 

benliğin ötekiler ile etkileşimi sonucunda kolektif bilgi stokuna sahip aktörler arasında 

öğrenci, profesör veya köle gibi rol kimliklerinin inşa edildiğini ifade etmiştir. Wendt, 

devletlerin birbirlerinin egemenliğini tanımasını rol kimliğine örnek göstermiştir. Ayrıca 

bir devletin diğeriyle etkileşiminde dost veya düşman rolünü oynayabileceği için dostluk 

ve düşmanlığı da rol kimliği kapsamında değerlendirmiştir. Bu örnekte Wendt, dostluk 

veya düşmanlık kolektif olmaktan ziyade iki veya sınırlı sayıda aktör arasındaki 

etkileşimden kaynaklandığı için kolektif kimlik olarak adlandırmamıştır.280 Benlik sahibi 

aktörler belli bir rol kimliğini kolektif olarak benimsediğinde ve bazı tip kimliklerini de 

                                                            
279 Ibid., 2003a, s. 258-9. 

280 Ibid., 2003a, s. 227-8. 
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kolektif olarak paylaştıklarında kolektif kimlik ortaya çıkmaktadır. Wendt’e göre, 

kolektif kimlik, birden fazla aktörün aynı kimlikle/rolle özdeşleşmesinin bir 

sonucudur.281  

Wendt, Husserl’in tabiriyle eidetik indirgemeye tabi tuttuğu -Schütz’ün 

kavramsallaştırmasıyla ideal tipleştirdiği- dört kimlik türünü ABD üzerinden 

örneklendirmiştir: ABD, meşru şiddet tekeline sahip olduğu için bir devlettir 

(kurumsal/tüzel kimlik); özel mülkiyet haklarına saygılı kapitalist bir devlettir (tip 

kimliği); bağımlı ülkeleri olmayan bir hegemondur (rol kimliği); diğer Batılı ülkeler ile 

dayanışma içinde Batının bir üyesidir (kolektif kimlik).282 Wendt’in devlet faillere ilişkin 

atfettiği pek çok kimliği dört ideal tip altında kategorileştirdiği görülmektedir. 283 

Wendt’in söz konusu kategorileştirmesi içinde en fazla dikkat çekeni Wendt’in üç anarşi 

kültürü olarak nitelediği duruma yol açan kolektif kimlikler olduğu görülmektedir. Bunun 

yanı sıra, Wendt’in kuramının yapısal değil de fail temelli olduğu, devletlerin ontolojik 

statüsünü ve devletin kimliğini verili aldığı tezleri ile de doğrudan ilişkili olduğu için üç 

anarşi kültürü argümanının üzerinde durulması gerekmektedir.  

                                                            
281 Alexander Wendt, “Collective Identity Formation and the International State”, The American Political 

Science Rewiev, 88 (2), 1994, s. 386-7. 

282 Wendt, op. cit., 2003a, s. 232. 

283 Bu çerçevede ideal tipleştirdiği kimlikleri tekrar ideal tipleştirerek 4 kategoride toplaması bile inşacılığın 

formlar inşa etme ve kategoriler altında toplama işlevi ile gerçekleştirilmiştir. İnşacılık sadece ele alınan 

somut veya soyut olguları nasıl anlamlandıracağımıza ilişkin bir yaklaşımın da ötesinde bir işleve 

sahiptir. İnşacılık, alet yapmak için kullanılan bir alet gibi bir işleve sahiptir.  
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1.4. Üç Anarşi Kültürü: Özcü Bir Aktör Anlayışı İle Yapısal Dönüşümü 

Açıklamak 

Wendt, kültür adını verdiği ideal tiplerin toplum içinde aktörlerin özne 

konumlarını düzenleyişini Mead gibi rol kavramını kullanarak ele almıştır. Aktörlerin 

paylaştığı fikirlerin toplumsal rolleri mümkün kıldığını ifade etmiştir. Mead gibi belli 

tipte aktörler diğerleriyle belli tipte etkileşim biçimleriyle ilişkiye girdiklerinden söz 

konusu aktörlerin özne konumları; benlik ve öteki hakkındaki temsiller tarafından inşa 

edildiğini vurgulamıştır. Wendt, ilgili rollerin bir araya gelerek farklı siyasal sistemleri 

ürettiğini ifade etmiştir. Wendt, söz konusu sistemlerin kendilerini yeniden üretmesini 

sağlayan unsurun söz konusu rollerin insanlar tarafından oynanması olduğunu 

belirtmiştir. Fakat çeşitli insanların aynı rolü farklı biçimlerde zaman içinde oynadıkları 

için rollerin bireylere indirgenemeyeceğini savunmuştur. Wendt, rollerin faillerin değil 

yapıların özelliği olduğunu, farklı türdeki anarşilerin merkezinde belli bir özne 

konumunun (Fenomenolojinin terminolojisinde ideal tipin) olduğunu iddia etmiştir.284 

Wendt bunları Hobbesçu kültürde düşman (enemy), Lockeçu kültürde rakip (rival), 

Kantçı kültürde dost (friend) genelleştirilmiş ötekisi/ideal tipleri olarak yeniden bir forma 

sokmuştur.  

Wendt, şiddete başvurmaya ilişkin olarak her bir ideal tipte benliğin ötekine ilişkin 

farklı bir tutuma veya yönelime sahip olduğunu iddia etmiştir. Hobbesçu kültürde her bir 

benlik ötekini düşman ideal tipine/genelleştirilmiş ötekisine uygun biçimde, birbirlerine 

karşı şiddette sınır tanımayan hasımlar olarak davranışlarını uyumlulaştırırlar. Lockeçu 

kültürde her bir benlik ötekini rakip ideal tipine uygun olarak davranır ve aktörler 

                                                            
284  Maja Zehfuss, “Constructivism And Identity: A Dangerous Liaison”, in Constructivism and 

International Relations: Alexander Wendt and His Critics, ed. Stefano Guzzini ve Anna Leander, New 

York: Routhledge, 2006, s. 94-7. 



182 

çıkarlarını gerçekleştirmek için şiddete başvuran ama ötekileri yok etmekten kaçınan bir 

rolü benimserler. Kantçı kültürde ise her bir benlik ötekini dost olarak 

anlamlandırdığından aktörler birbiriyle olan sorunlarını şiddete başvurmadan çözerler ve 

güvenlik tehditlerini birlikte bertaraf etmeye çalışırlar.285 Wendt’e göre, insanlık tarihinin 

büyük bir kısmında Hobbesçu anarşi kültürü; Westfalyan sistemde Lockeçu anarşi 

kültürü ve 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kuzey Atlantik bölgesindeki devletler 

arasında ise Kantçı anarşi kültürü benimsenmiştir.286 Özetle, Wendt’in bakış açısında 

aktörlerin birbirlerine ilişkin kolektif anlayışları değiştikçe sistem veya yapı da 

değişmektedir. Wendt bu anlayışı sürdürerek Soğuk Savaş’ın nasıl sona erdiğine ilişkin 

de bir analiz yapmıştır.  

Wendt, devletler arasındaki sistemik etkileşimin bir sonucu olarak devletlerin 

kimliklerinin ve çıkarlarının değişebileceğini söyler. Sistemde bir değişimin 

gerçekleşmesi için ise devletlerin kimliklerinin ve çıkarlarının değişmesi gerekir. Ancak 

Wendt'e göre bu oldukça zordur çünkü devletler arasındaki etkileşim kurumsallaştıkça bu 

değişimin gerçekleşmesi de görece zordur. 287  Wendt argümanını dört aşamada, 

Gorbachev'in New Thinking politikası ile somutlaştırmıştır. Uluslararası sistemdeki 

dönüşümde ilk aşama kimliklere ilişkin uzlaşmanın bozulmasıdır. Wendt’e göre, 

SSCB’de kimlik Leninist emperyalizm teorisi üzerine kurulmuştur. Leninist emperyalizm 

teorisi, kapitalist ve sosyalist devletler arasındaki ilişkilerin içsel olarak çatışmalı olduğu 

ve bunun taraflar arasındaki iş birliğini etkilediğini iddia etmektedir. Sovyet kimliğine 

                                                            
285 Demirtaş, op. cit., 112-3.  

286 Mustafa Küçük, “Uluslararası İlişkilerde Sosyal İnşacılık”, in Uluslararası İlişkiler Teorileri, derleyen 

Ramazan Gözen, İstanbul: İletişim, 2014, s. 362-4. 

287 Katalin Sarvary, “No Place For Politics? Truth, Progress And The Neglected Role Of Diplomacy In 

Wendt’s Theory of History” in Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and His 

Critics, ed. Stefano Guzzini ve Anna Leander, New York: Routhledge, 2006, s. 160-1. 
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bağlılık 1980'lerde çeşitli nedenlerle zayıflamaya başlamıştır. Kapitalist devletler ile olan 

ekonomik, askeri ve teknolojik bağlamdaki rekabette geride kalınması, ülke içinde 

hükümetin siyasi meşruiyetinin zayıflaması ve Batı'nın Sovyet sınırları hakkında 

garantiler vermesi gibi faktörler Sovyetler Birliği'nde radikal bir liderlik dönüşümüne 

ortam hazırlamıştır. Wendt’in sistemsel dönüşüm yaklaşımında ikinci aşama, kimliğe 

bağlılığın zayıflamasıyla ortaya çıkar. Bu aşamada biz ve öteki algısı, öteki ile karşılıklı 

etkileşim sonucu değişmeye başlar. Sovyetlerde Gorbachev'in New Thinking politikası, 

kapitalist ülkeler ile sosyalist ülkeler arasındaki ilişkilerin içsel olarak çatışmalı olduğu 

varsayımını bir kenara bırakarak Batı ile yakın iş birliği yapılabileceğini benimsemiştir 

ki Wendt bu çerçevede bir düşünüşün, üçüncü aşamaya geçiş için ortam hazırladığını 

iddia etmiştir. Ancak ona göre, çoğu durumda böyle bir dönüşüm kolay gerçekleşmez. 

Çünkü failin "kendisi"ne yönelik algısının değişmesi için ötekinin de algısında değişiklik 

olması gerekir. Sistemdeki sosyal etkileşim "ben" ve "öteki" arasındaki eski algıların 

devam etmesini sağladığından söz konusu aktörün veya aktörlerin kendini değiştirmek 

için ötekinin kimlik algısını ve çıkarlarını değiştirmesi gereklidir. Wendt'e göre, bu 

doğrultuda Gorbachev, kapitalist ülkelerin Sovyet kimliğine ilişkin algısını değiştirmek 

için Afganistan'dan ve Doğu Avrupa'dan çekilmiştir. Nükleer ve geleneksel silahlarında 

asimetrik bir indirime gitme taahhüdünde bulunmuştur. Batı'nın Sovyetler Birliğine 

yardımda bulunmasını sağlayarak Batı'ya olan ihtiyaçlarına ve Batı ile olan ortak 

yazgılarına vurgu yapmıştır. Wendt’in yapısal dönüşüm yaklaşımında son aşama faillerin 

benlik ve ötekine ilişkin algılarının değiştiği ve karşılıklı etkileşim ile pekiştiği bir 

süreçtir. Wendt'e göre, Gorbachev'in politikaları Batı'nın Sovyetlere güvensizliğinin 

nedeni olan Sovyet tehdidi algısının zayıflamasına yol açmıştır. Bu aşamalar sonucunda 

uluslararası sistemde dönüşüm gerçekleşmiştir.288 

                                                            
288 Wendt, op. cit., 1992a, s. 420-2. 
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Wendt’in Soğuk Savaş’ın sona ermesini ele alış şekli onun yapı anlayışını ortaya 

koymaktadır. Ancak, söz konusu yapısal dönüşüm analizi Wendt’in yapı anlayışının 

birbiriyle zıt iki bilim felsefesi anlayışının (felsefi realizm ve felsefi idealizm) üzerine 

inşa edildiğini göstermektedir. Tez çalışmasının ilk bölümünde ifade edildiği üzere, 

felsefi idealizme göre dışımızdaki dünyayı algılarken aynı zamanda anlamlandırırız. 

Anlamlandırma edimi ise faillerin sahip olduğu kolektif bilgi stokundaki yer alan gerek 

ideal nesnelere gerekse de real nesnelere ilişkin aklın bilinç kategorileri sayesinde 

gerçekleşmektedir. İdealist bir epistemelojide dışımızdaki şeyleri olduğu gibi idrak 

edemediğimiz, onları çeşitli bilinç formları sayesinde belli kalıplara sokarak idrak 

ettiğimiz varsayımı yatmaktadır. Yani, insan bilincinden bağımsız olarak şeylerin 

bilinebileceğine dair realist epistemoloji anlayışının tam aksi benimsenmiştir. Wendt’in 

kuramı, yapının ve failin varlığını Bilimsel Realist bir anlayışla savunurken yapının 

oluşumu ve dönüşümünü ise idealist bir bilim felsefesi anlayışı ile açıklamıştır. Bu 

durum, Wendt’in inşacılığında bir çelişkinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ancak Wendt 

“yapının iki düzeyi” adını verdiği argümanını bu çelişki üzerine kurmuştur.  Bu çerçevede 

Wendt, Waltz’un kuramının yapısal olduğunu ancak yapının iki boyutu olduğunu öne 

sürmüştür. Wendt’e göre Waltz’un kuramı yapının makro boyutunu ele alırken yapının 

mikro boyutunu ihmal etmiştir. Wendt, Fenomenolojik Sosyolojinin faillere ilişkin bilgi 

stokuna ve etkileşim formlarına (ideal tipler/genelleştirilmiş ötekiler) mikro yapı adını 

vermiştir. Ancak Wendt’in makro yapı-mikro yapı ayrımı; gerek Waltz’un ortaya 

koyduğu yapı anlayışı gerekse de Wendt’in kendi inşacılığını üzerine inşa ettiği 

Fenomenolojinin yapı anlayışı ile büyük ölçüde çelişmektedir. Wendt, yapılaşma 

kuramını felsefi realizm ile temellendirirken, yapılaşma kuramının yapının ikiliği 289 

(duality of structure) adını verdiği fail ve yapının karşılıklı kurucu inşasını ise felsefi 

idealizmin bakış açısı ve kavram seti ile analiz etmiştir. Dolayısıyla, Wendt’in makro 

                                                            
289 Giddens, op.cit., 1986, s. 19, 25-8. 
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yapı-mikro yapı ayrımının yarattığı söz konusu çelişki üzerinde durulmayı 

gerektirmektedir.  

2. YAPININ İKİ DÜZEYİ: ETKİLEŞİM BİÇİMLERİNE YAPI 

MUAMALESİ YAPMAK 

Wendt kendi inşacı kuramını oluştururken hedef tahtasına çoğunlukla Waltz’un 

kuramını koymuştur. Wendt’in makro yapı-mikro yapı ayrımının da yine Waltz’un yapı 

anlayışının eleştirisi üzerine inşa edildiği görülmektedir. Waltz, uluslararası politika 

teorilerini iki analiz düzeyine ayırmıştır: Devletler düzeyi ve uluslararası sistem düzeyi. 

Devletler düzeyinde analizi seçen teoriler -ki Waltz bunları indirgemeci veya birim 

düzeyi olarak nitelemiştir- sistemi, parçalarının etkileşimine veya parçaların özelliklerine 

atıfla çıktıları açıklamaktadır. Sistemik veya yapısal teoriler ise çıktıları sistemin yapısına 

atıfla açıklamaktadır. Waltz, karar alıcılara veya ulusal düzeye odaklanan teorileri 

indirgemeci olarak nitelemiş ve bir teoriyi indirgemeci yapan unsurun devletlerin 

özelliklerine odaklanması olduğunu savunmuştur.290 Wendt, Waltz’un fail temelli teori 

ve yapısal teori kavramlaştırmasının disiplinde standart haline geldiğini belirtmiştir. 

Ancak Wendt, bu kavramsallaştırmanın yetersiz olduğunu iddia etmiştir. Çünkü Wendt’e 

göre, faillerin etkileşimleri de yapısal bir boyuta sahiptir. Wendt, Waltz’un kendi 

kuramında sosyalleşme ve rekabet gibi faillerin etkileşimlerine yer vermesini bu duruma 

bir kanıt olarak göstermiştir.291 Yani Wendt, faillerin etkileşimlerinin de bir yapısı olduğu 

ve bunun etkilerinin Waltz’un yapısından farklı olduğunu iddia etmiştir. Bu gerekçeyle 

Wendt’e göre yapının aslında iki düzeyi vardır: Makro yapı ve mikro yapı. Wendt, 

                                                            
290 Eyüp Ersoy, “Realizm”, in Uluslararası İlişkiler Teorileri, der. Ramazan Gözen, İstanbul: İletişim, 

2014, s. 173-4. 

291 Alexander Wendt, “Levels of Analysis vs. Agents and Structures: Part III”, Review of International 

Studies, 18 (2), 1992b, s. 181. 
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Waltz’un ortaya koyduğu yapının makro yapı olduğunu çünkü sistemin bakış açısından 

yapıyı ele aldığını; devletlerin etkileşimlerini ve davranışlarını açıklamaya çalışmadığını 

belirtmiştir. Wendt, faillerin (devletlerin) bakış açısından yapıyı ele aldığı için yapının bir 

de mikro boyutunun olduğunu iddia etmiştir.292 Waltz’un yapı anlayışına yaptığı eleştiri 

üzerine makro yapı ve mikro yapı ayrımını yapan Wendt’in söz konusu argümanını ele 

almadan önce Waltz’un yapı anlayışına bir göz atmak faydalı olabilir.    

Waltz’a göre bir sistem etkileşime giren aktörler ve bir yapıdan oluşmuştur. Yapı, 

sistemi bir bütün olarak düşünmemizi mümkün kılan sistem çapında bir bileşendir veya 

tamamlayıcı parçadır. Waltz’a göre burada işin özü, aktörlerin etkileşimleri ve 

özelliklerinden arınmış bir yapı tanımı yapmaktır. Yapı tanımları; aktörlerin özelliklerini, 

davranışlarını ve etkileşimlerini bir kenara bırakmalı veya bunları soyutlamalıdır. Waltz’a 

göre, aktör düzeyindeki değişkenler ile sistem düzeyindeki değişkenler arasında bir ayrım 

yapabilmemiz için söz konusu unsurları -önemli olsa da- yapı tanımımıza dahil 

etmemeliyiz.293  

Waltz’a göre, teorileri sistemik veya indirgemeci olarak nitelerken esas kriter ele 

aldıkları olguları nasıl düzenledikleridir. İndirgemeci teoriler uluslararası sistemi onu 

oluşturan parçalara ve bu parçaların içine bakarak incelemeye çalışır. İndirgemeci 

teorilerin bakış açısında bütünü oluşturan parçaları anlayabilirsek bütünü de anlayabilir 

ve açıklayabiliriz mantığı benimsenmiştir. Ancak, aktör merkezli bir bakış açısıyla 

uluslararası politika kavranamaz. Çünkü uluslararası politika devletlerin dış 

politikalarının bir toplamı değildir. 294  Waltz bu gerekçeyle uluslararası politikanın 

                                                            
292 Wendt, op. cit., 2003a, s. 152. 

293 Robert O. Keohane, “Realism, Neorealism and the Study of World Politics” in Realism And Its Critics, 

ed. Robert O. Keohane, New York: Columbia University Press, 1986, s. 14. 

294 Mehmet Ali Tuğtan, “Güç, Anarşi ve Realizm”, içinde Küresel Siyasete Giriş, ed. Evren Balta, İstanbul: 

İletişim, 2014, s. 122-3. 
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anlaşılabilmesi için yapısal bir kurama ihtiyaç olduğunu savunmuştur. Bu doğrultuda 

Waltz, uluslararası politikada aktörler değişse bile inatla devam eden sonuç benzerlikleri 

olduğunu yani uluslararası politikada genellemeler yapabilecek kadar süreklilik ve 

düzenlilik unsurları olduğunu ifade etmiştir.295  

Waltz’a göre, bir teori ele aldığı olguya ilişkin süreklilik arz eden unsurları tespit 

etmeli, açıklamalı ve söz konusu olgulara ilişkin öngörülerde bulunmalıdır. Waltz, 

uluslararası politika hakkında bir teorinin sistemik bir kuram olarak inşa edilmesi 

gerektiğini ifade etmiştir. Bu bağlamda uluslararası politikaya dair bir teori davranış 

düzenliliklerini açıklamalı ve etkileşen birimler tarafından üretilen çıktıların belli 

aralıklar dahilinde gerçekleşeceğini beklemeye sevk etmelidir. Ancak, Waltz’a göre 

ortada cevaplanması gereken bir soru vardır: Devletlerin ve devlet adamlarının 

davranışları belirsizken belirsiz olan davranışları açıklayacak bir uluslararası politika 

teorisi inşa etmek nasıl mümkün olabilir? Waltz, aktör düzeyindeki fenomenlerden yola 

çıkarak sistem düzeyindeki fenomenlerin açıklanamayacağından indirgemeci teorilerin 

bu soruyu cevaplamasının mümkün olmadığını öne sürmüştür.296  Bu yüzden Waltz’a 

göre; yapının sabitliği, uluslararası siyasi yaşamın özelliklerini ve tekrar eden örüntülerini 

(pattern) açıkladığından uluslararası politikanın genel bir teorisi ancak yapı üzerinden 

inşa edilebilir.297 

 Sosyal bilimlerde yapı kavramının popüler hale geldiğini ve gelişigüzel 

kullanıldığını iddia eden Waltz yapının iki temel anlamı olduğunu savunmuştur. Birinci 

                                                            
295 Klevis Kolasi, Uluslararası Politikanın Yapısal Teorisi, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2016, 141-2. 

296 Kenneth N. Waltz, Uluslararası Politika Teorisi, çev. Osman S. Binatlı, çev. ed. Çınar Özen, Ankara: 

Phoenix Yayınevi, 2015, s. 87-8. 

297 Kenneth N. Waltz, “Reflections on Theory of International Politics: A Response to My Critics” in 

Realism And Its Critics, ed. Robert O. Keohane, New York: Columbia University Press, 1986, s. 328-

30. 
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anlamında yapı girdiler çeşitliliğine rağmen çıktılarda bir örüntü üreten dengeleyici bir 

aygıta işaret etmektedir. Örneğin karaciğer, çeşitli şeyleri yiyip içmemize rağmen 

vücuttaki şeker oranını katlanılır/sürdürülebilir bir düzeyde tutar. Benzer biçimde negatif 

gelir vergisi ve artan oranlı gelir vergisi; insanların yeteneklerine, enerjisine ve şanslarına 

bağlı olarak ortaya çıkan gelir eşitsizliklerini azaltır. Waltz bu tür aygıtları dengeleyici 

aygıt olarak nitelerken yapı kavramını daha çok ikinci anlamında kullandığını 

belirtmiştir.298 İkinci anlamında yapı, bir takım kısıtlayıcı koşulları işaret etmektedir. 

Yapı bu anlamda seçici olarak işlev görürken karaciğerin ve gelir vergilerinin 

çalışmasında olduğu gibi görülemez, incelenemez ve gözlemlenemez. Serbest piyasalar 

ve uluslararası politika yapıları seçicilerdir, ancak fail (agent) değildirler. Çünkü yapılar 

bazı davranışları ödüllendirerek bazılarını cezalandırarak seçim yaptıklarından, 

niyetlerden ve davranışlardan yola çıkarak çıktılar hakkında sonuç çıkarılamaz. Yapılar 

failleri ve kolektif varlıkları sınırlandırır ve biçimlendirir; faillerin ve kolektif varlıkların 

amaçları ve çabaları çeşitli olmasına rağmen çıktıların tektipleşmesine doğru bir eğilime 

işaret eder. Ancak yapılar etkilerini doğrudan gerçekleştirmez; failler ve kolektif varlıklar 

gibi hareket etmezler/edimde bulunmazlar.299 

Waltz’un yukarıda özetlenen yapı kavrayışında iki kilit unsurun olduğu 

söylenebilir. Birincisi, yapının doğa gibi görece sabit veya tamamlanmış bir 

mekanizmaya gönderme yapması hakkındadır. Bu bağlamda yapı oluşum süreci devam 

eden bir düzene değil görece tamamlanmış veya sabit bir düzeni nitelemektedir. Waltz’un 

yapı kavrayışında diğer kilit unsur ise faillerin nitelikleri, niyetleri ve etkileşimlerinden 

bağımsız olarak yapının düzenleyici ilkelere sahip olmasıdır. Waltz’un ortaya koyduğu, 

uluslararası politikada anarşi ve kendini başının çaresine bakma örneklerinde görüldüğü 

gibi herhangi bir yapının düzenleyici ilkeleri vardır. Söz konusu düzenleyici ilkeler bir 

                                                            
298 Waltz, op. cit., 2015, s. 93. 

299 Ibid., s. 93-4.  
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kere ortaya çıktığında faillerden ve onların etkileşimlerinden bağımsız olarak failleri ve 

onların etkilişimlerini sınırlandırmakta ve düzenlemektedir. Görüldüğü üzere, Waltz’ın 

yapı anlayışı felsefi realizm üzerine oturtulmuştur. Yapı, faillerin birbirleri hakkında 

inançlarından bağımsız olarak faillerin bilinçlerinin dışında var olmaktadır. Faillerin 

benlik ve ötekine dair bilgi stokları gibi bilinç kategorilerine başvurmadan yapının 

oluşumunu ve failler üzerindeki etkisini ele almıştır. Dolayısıyla Waltz’un yapısı, felsefi 

realizme uygun olarak insan bilincinin dışında bir düzene gönderme yapmaktadır ve söz 

konusu düzenin insan bilincinden bağımsız olarak bilinebileceğini ima etmektedir. Waltz, 

söz konusu düzenin yapısal bir teori inşa edilerek300 açıklanmasının mümkün olduğunu 

savunmuştur. Waltz’un yapı anlayışının, Fenomenolojinin eleştirdiği yapı anlayışını 

büyük ölçüde özetlediği söylenebilir. Fenomenolojide, Waltz’un gayet net ortaya 

koyduğu yapı fenomeninin toplumsal ilişkilerde olmadığı savunulmaktadır. Çalışmanın 

birinci ve ikinci bölümlerinde ortaya koyulduğu üzere, Fenomenoloji faillerin etkileşim 

biçimleri ve bu etkileşim biçimleri ile ortaya çıkan ideal tipleri incelemektedir. Waltz’un 

indirgemeci olarak nitelediği, herhangi bir yapısal kuramın ise fail temelli olarak 

niteleyeceği unsurlar fenomenolojik bir yaklaşımın odak noktasını oluşturmaktadır. Bu 

yüzden, Waltz’un ortaya koyduğu yapı olgusunun yanı sıra Fenomenolojinin etkileşim 

biçimleri ve ideal tiplerini de yapı olarak niteleyen Wendt’in yapının iki düzeyi 

argümanının tutarsız olduğu iddia edilebilir. Şimdi bu çelişkilerin nasıl ortaya çıktığını 

                                                            
300  Burada Waltz’un “teori inşa etmek” ifadesinin de yine felsefi realizm anlayışı ile yorumlanması 

gerektiği söylenebilir. Waltz, uluslararası ilişkilerin sosyal, iktisadi, siyasi pek çok sayıda değişkeni 

içerdiğini ancak bütün değişkenleri içeren bir kuramın görece imkansızlığını vurgulamıştır. Waltz’un 

Uluslararası Politika Teorisi; Sosyoloji, İktisat, Maliye, Antropoloji gibi çeşitli sosyal bilimlerin 

inceledikleri değişkenleri önemsiz gördüğü için değil, bir kuram inşa etmenin getirdiği kaçınılmaz bir 

zorunluluk olan yalınlık (parsimony) gereği kuramdan soyutlamıştır. Teori inşa etmek bu doğrultuda 

insan bilincinin inşa edici bir edimi olmaktan ziyade düzenleyici bir edimi olarak ele alınmıştır ki bu 

varsayımda felsefi realizmin epistemolojisinin bir gereği olduğu söylenebilir.  
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ortaya koymak için Wendt’in yapı ve fail anlayışını ele alabiliriz. Böylece Waltz’un yapı 

anlayışı ile benzerlikleri ve farklarını ortaya koyabiliriz. 

Wendt, uluslararası politikanın işleyişinin verili olmadığını, oluşturulduğunu 

çünkü kimliklerin ve çıkarların öznelerarası pratiklerle inşa edildiğini ve desteklendiğini 

savunmuştur. Zehfuss’un da ifade ettiği gibi, Wendt’in kuramında kimlik kilit bir 

kavramdır ve çıkarlardan daha fazla önem atfedilmiştir. Ona göre, benlik ve çevre 

kavramları etkileşimleri biçimlendirir ve etkileşimler tarafından biçimlendirilir. Böylece 

mevcut uluslararası sistem yeniden oluşturulabilir. Wendt, bu iddialarını bilimsel realizm 

(scientific realism) ve Giddens’ın yapılaşma (structuration) kuramı ile desteklemeye 

çalışmıştır.301  

Wendt, Giddens’ın yapılaşma kuramından fail-yapı problemi çerçevesinde 

faydalanmıştır. Wendt, yapının gerçekten de var olduğunu ispatlamak için bilimsel 

realizmin epistemolojisi ve ontolojisi ile Giddens’ın yapılaşma kuramını 

ilişkilendirmiştir. Shapiro ile birlikte yayımladıkları bir çalışmada Wendt, bilimsel 

realizme göre günlük yaşamımızdaki nesnelerin yanı sıra bilimsel teorilerde varsayılan 

gözlemlenemeyen varlıkların ve nedensel mekanizmaların da gerçekten var olduğunu 

ortaya koymuştur. Wendt, söz konusu gözlemlenebilen ve gözlemlenemeyen varlıkların 

insan bilincinden bağımsız olduklarını ifade etmiştir. Wendt, böylece gözlemlenemeyen 

yapıların varlığını inkâr ettiğini düşündüğü empirisizme ve yine gözlemlenemeyen 

                                                            
301  Maja Zehfuss, Constructivism in International Relations: The Politics of Reality, Cambridge: 

Cambridge University Press, 2002, s. 12. 
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varlıkların ontolojik statüsü hakkındaki yorumsamacı (interpretivist) yaklaşımlara karşı 

bilimsel realizme302 dayalı bir ontolojiden bahsetmiştir.303  

Wendt, bilimsel realizmin epistemolojisine ve ontolojisine dayanarak esas delil 

(the ultimate argument) adını verdiği bir kavram ortaya atmıştır. Esas delil kavramının 

ontolojisine göre, gözlemlenemeyen varlıkların varlığı, belli bazı gözlemlenebilir 

etkilerin nedenlerine bakılarak anlaşılabilir. Esas delil kavramının epistemolojisine göre 

ise, gözlemlenemeyen varlıklar insan bilincinden bağımsız olarak bilinebilir. Wendt, 

atom altı parçacıklar gibi devletlerin de gerçek olduğunu çünkü devletlerin yapılarının 

gözlemlenebilir etkiler yarattığını ve bu etkileri göz ardı eden aktörlerin söz konusu 

durumu çabucak fark edeceğini belirtmiştir. Wendt’e göre, ABD vatandaşı John ödemesi 

gereken vergileri ABD diye bir devletin sadece kurgu olduğu iddiasıyla yok olduğunu 

savunup ödemezse serçe parmağını masaya vurduğunda karşılaştığı sonuçlara benzer bir 

etkiyle yüzleşecektir. 304  Wendt’in kullandığı örnekteki bakış açısına bakıldığında, 

gözlemlenebilir varlıklar gibi gözlemlenemeyen varlıklara ilişkin olarak da insan 

bilincine inşa edici bir işlev atfetmeden realist bilim felsefesine dayanarak esas delil 

kavramını oluşturduğu görülmektedir. 

                                                            
302  Bilimsel realizm (eleştirel gerçekçilik) hakkında detaylı bir çalışma için bak. Klevis Kolasi, 

“Uluslararası İlişkilerde Sosyal Ontoloji Kavrayışının Meta-Teorik Eleştirisi”, Uluslararası İlişkiler, 13 

(59), 2018, s. 3-18; Klevis Kolasi, “Postyapısalcılığın Söylemsel Ontolojisinin Eleştirisi: Uluslararası 

İlişkilerde Söylem Dışı Alan ve Eleştirel Gerçekçilik”, Uluslararası İlişkiler, 17 (65), 2020, s. 83-100. 

303 Ian Shapiro ve Alexander Wendt, “The Differance that Realism Makes: Social Sciences and the Politics 

of Change”, Politics Society, 20, 1992, s. 210. Ayrıca bak. Alexander Wendt, “The Agent-Structure 

Problem in International Relations Theory”, International Organization, 41 (3), 1987, s. 350-60.   

304  Hidemi Suganami, “Wendt, Ir and Philosophy”, in Constructivism and International Relations: 

Alexander Wendt and his Critics, ed. Stefano Guzzini ve Anna Leander, New York: Routledge, 2006, 

s. 61-2. 
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Zehfuss’un da belirttiği gibi, Wendt’in esas delil kavramına göre, 

düşüncelerimizden bağımsız ve bizim dışımızda bir sosyal gerçeklik var ve Wendt, bu 

dünyayı açıklamak istemiştir.305  Ancak, Wendt fail ve yapının eşit düzeyde bir ontolojik 

statü atfederken kullandığı bilimsel realizmin epistemolojisini ve ontolojisini, fail ve 

yapının birbirini karşılıklı inşasını açıklarken kullanamamasının yarattığı bir çelişki 

içindedir. 306  Wendt, öznelerarası inşaları ele alabilmek için atıf yapmadan ve yeni 

adlandırmalarla kullandığı Fenomenolojinin kavram setini, epistemolojisini ve 

ontolojisini Sembolik Etkileşimciliğin genelleştirilmiş öteki kavramsallaştırmasıyla 

birlikte kullanmıştır. Wendt’in dört kimlik tipi ve üç anarşi kültürü aktörlerin diğerlerinin 

kimliklerini bilinçlerinde “dost, düşman ve rakip” gibi çeşitli biçimlerde temsiline 

dayanmaktadır. Söz konusu bilinç tasavvurları olmadan Wendt’in yapısal değişimi 

açıklaması oldukça zordur. Wendt, yapılaşma kuramını bilimsel realizmin epistemolojisi 

ve ontolojisi ile temellendirip insan bilincine inşacı bir işlev atfetmezken fail ve yapının 

karşılıklı inşasını Fenomenolojinin epistemolojisi ve ontolojisi ile açıklamaya çalışmıştır. 

Wendt’in içine düştüğü çelişkili durum, yapının varlığını bilimsel realizm ile yapısal 

değişimi ise bilimsel realizmin tam zıddı bir bilim felsefesi anlayışına (felsefi idealizm) 

sahip Fenomenoloji ve Sembolik Etkileşimcilik ile açıklamasından 

kaynaklanmaktadır.307 Bu argümanı biraz detaylandırmak faydalı olabilir. 

                                                            
305 Zehfuss, op. cit., 2002, s. 13. 

306  Petr Drulâk, “Reflexivity and Structural Change”, in Constructivism and International Relations: 

Alexander Wendt and his Critics, ed. Stefano Guzzini ve Anna Leander, New York: Routledge, 2006, 

s. 147. 

307 Aynı eleştiri Wendt’in doğal tür-sosyal tür ontolojik ayrımı için de yapılabilir. Wendt, sosyal türlerin 

insanın konuştuğu dilden ve bilincinden bağımsız bir gerçekliğe sahip olduğunu savunurken bilimsel 

realizme başvurmaktadır. Ancak sosyal türlerin öznelerarası olarak nasıl inşa edildiğini ve değiştiğini 

ele alırken öznelerarasılık, yönelimsellik, bilgi stoku, benin ve ötekinin bilincinde gerçekliğin karşılıklı 

temsili (representation) gibi idealist bilim felsefesinin (Fenomenolojinin ve Sembolik Etkileşimciliğin 
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Wendt’in büyük önem atfettiği Giddens’ın yapılaşma kuramı, faillerin ve 

yapıların karşılıklı inşası argümanını savunsa da Ringmar’ın da vurguladığı gibi tarihsel 

ve toplumsal değişimleri, dönüşümleri açıklayamamaktadır. 308  Çünkü yapının nasıl 

oluştuğunu açıklamadan onu doğa gibi görece tamamlanmış bir düzen olarak ele 

almaktadır. İnsanlar, doğada olduğu gibi halihazırda mevcut olan toplumsal bir yapının 

içine doğdukları için Giddens gibi Wendt de yapıyı verili almakta ve onun nasıl 

oluştuğunu sorgulamamaktadır. Bu yüzden insan eylemlerini ve yeni şeylerin ortaya 

çıkışını açıklayamamaktadır. Yapılaşma kuramı bu yüzden aslında yeni bir şey 

söylememektedir. Yapıların failleri yarattığı, faillerin ise yapıları dönüştürdüğü ifadesi 

bizi tavuk-yumurta arasındaki mekanik ilişkiden öteye taşımamaktadır. Örnek vermek 

gerekirse, Hobbesçu anarşi kültürü, devletlerin benliklerini ötekilerini düşman olarak 

gördükleri bir kültüre göre inşa edilmiş bir yapıdır. Devletlerin ötekileri düşman olarak 

gördükleri bir benlik anlayışında Hobbesçu anarşi kültürü doğar. Hobbesçu anarşi kültürü 

ile devletlerin birbirini düşman olarak görmesi arasında karşılıklı bir inşadan çok 

totolojinin olduğu söylenebilir. Aynı totolojik betimlemeler Lockeçu ve Kantçı anarşi 

kültürleri için de yapılabilir. Tavuk veya yumurtadan birine ontolojik olarak öncelik 

atfedip ve nasıl oluştuğunu sorgulamadan tavuk ve yumurta birbirini karşılıklı olarak 

üretmektedir gibi bir ifade fail-yapı probleminde pek de yeni bir şey söyleyememektedir. 

Bilimsel realizme bel bağlayıp yapının aslında gerçek olduğunu söylemenin de fail-yapı 

tartışmasına yeni bir katkıda bulunmadığı iddia edilebilir. Ringmar’a göre, akademik 

                                                            
epistemoloji ve ontoloji anlayışı) kavramlarına başvurmaktadır. Wendt, pozitivist epistemoloji ve post-

pozitivist ontoloji arasında bir orta yol bulmaya çalışırken birbiriyle zıt iki bilim felsefesi ekolünü 

birbirine karıştırdığı söylenebilir. Wendt’in kuramını anlamamızda okuyucunun işini zorlaştıran temel 

unsurlardan biri söz konusu durum olarak nitelenebilir.     

308  Erik Ringmar, “Alexander Wendt: A social Scientist Struggling with History”, in The Future of 

International Relations: Masters in the Making?”, ed. Iver B. Neumann ve Ole Weaver, New York: 

Routledge, 2005, s. 306. 
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kariyerinin başlarında bilimsel realizme ve yapılaşma kuramına dayalı analizler yapan 

Wendt bu yüzden 1990’larda; anlam, sosyal eylem, bilinç gibi yeni kavram setlerini 

kuramına dahil etmiştir. Sembolik Etkileşimcilikten ve Fenomenolojiden faydalanarak 

fail ve yapı arasındaki karşılıklı inşayı açıklamaya çalışmıştır.309 Bu durum ise, bilme 

melekesinde insan bilincine aktif bir işlev atfeden bir epistemolojiye sahip olan, insan 

bilincinin dışında var olan ama insan bilincinin inşa edici işlevleri nedeniyle olduğu gibi 

idrak edilemeyen bir dünyadan oluştuğunu savunan Fenomenolojinin felsefi idealizmini 

benimsemeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Ancak, Wendt bilimsel realizmin bilim felsefesi 

anlayışını ve yapılaşma kuramını da terk etmemiştir. Wendt, Fenomenolojinin 

                                                            
309 Ibid., s. 297 ve 299. Wendt’in kariyeri boyunca kuramsal alet çantasına biribirinden oldukça farklı 

kuramları ekleyerek oldukça kompleks bir İnşacılık ortaya koyduğu görülmektedir. Ringmar’ın da 

belirttiği gibi Wendt, kariyerinin başında bilimsel realizmden ve yapılaşma kuramından faydalanarak 

kendine özgü bir inşacı Uluslararası İlişkiler kuramı geliştirmiştir. Sonrasında Sembolik Etkileşimciliği 

ve Fenomenolojiyi kendi inşacılığına dahil etmiştir. Wendt, 2005 sonrası çalışmalarında ise ise kuantum 

fiziği ile sosyal bilimleri ilişkilendirmeye çalışmıştır. Söz konusu çalışmalar için bak. Alexander Wendt, 

“Social Theory as Cartesian Science: An Auto-critique from Quantum Perspective” in Constructivism 

and International Relations: Alexander Wendt and His Critics, ed. Stefano Guzzini ve Anna Leander, 

New York: Routledge, 2006, s. 178-216; Alexander Wendt, “The Mind-Body Problem and Social 

Science: Motivating a Quantum Social Theory”, Journal for the Theory of Social Behaviour, 48, 2018, 

s. 188-204; James Der Derian and Alexander Wendt, “‘Quantizing International Relations’: The Case 

for Quantum Approaches to International Theory and Security Practice”, Security Dialogue, 51 (5), 

2020, s. 399-413; Alexander Wendt, Quantum Mind and Social Science: Unifying Physical and Social 

Ontology, Cambridge: Cambridge University Press, 2015. Wendt’in Uluslararası İlişkiler disiplininde 

popüler bir kuramcı olmasını sağlayan argümanları (4 kimlik tipi, üç anarşi kültürü ve anarşi devletlerin 

ondan ne anladığıdır) kısmen bilimsel realizm ve yapılaşma kuramı, büyük ölçüde ise Fenomenolojiye 

dayandığı gerekçesiyle bu çalışmada Wendt’in quantum fiziğini sosyal bilimlere adapte etmeye yönelik 

çalışmalarına yer verilmemiştir.  
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epistemolojisi ve ontolojisi ile tamamen zıt bir epistemoloji ve ontolojiye sahip bilimsel 

realizmi ve yapılaşma kuramını da analizlerinde kullanmaya devam etmiştir. 

Ringmar’ın söz konusu tespitini doğrulayan bir başka unsur Wendt’in, yapıyı ele 

alırken yaşadığı çelişkiyi fail hakkındaki analizlerinde de yaşamasıdır. Wendt, devletlerin 

insanların onun hakkındaki düşüncelerinden bağımsız bir gerçekliğe sahip olduğuna 

ilişkin argümanını savunurken bilimsel realizme gönderme yapmıştır. Ancak, dış 

politikada ve uluslararası politikada ülke içindeki çeşitli ve birbirine zıt görüşlere sahip 

pek çok insanı içinde barındıran devletin nasıl olup da kolektif bir varlık olarak insan gibi 

davranabildiğini Fenomenolojinin kolektif yönelimsellik kavramı ile açıklamaktadır. 

Wendt, devletlerin yönelimsel (intentional) varlıklar olduğunu ve devleti oluşturan 

insanların kolektif bilincinde var olduğu için bir devletin, insan gibi davranabildiğini 

ifade etmiştir. Yani, bir kimliği vardır, kimliği çıkarlarını belirlerken kimlik ve çıkarları 

uluslararası politikada diğer devletleri ve onların davranışlarını nasıl anlamlandırması 

gerektiğini belirlemektedir. Wendt, devletin varlığı meselesini bilimsel realizm ile 

temellendirirken devletin kolektif varlığını ve kolektif eylemlerini de 

fenomenolojik/inşacı bir bilim felsefesi ile açıklamaktadır. Suganami’nin de vurguladığı 

gibi, Wendt iki zıt felsefi geleneğin epistemolojik ve ontolojik tutumlarını kabul etmişe 

benzemektedir.310    

                                                            
310 Suganami, op. cit., s. 63-64. Wendt, devletlerin insan gibi yekpare bir aktör olarak uluslararası politikada 

faaliyette bulunmasını devletlerin kolektif yönelimselliğe sahip olması ile açıklamıştır. Diğer taraftan 

Wendt, kolektif yönelimsellik kavramını Searle’e atıf yaparak kullanırken, Searle’ün yaptığı gibi 

kuralların ve kurumların kolektif yönelimselliği sağlayarak insanlardan oluşan kolektif bir varlığı 

yekpare bir aktör haline getirdiğine dair analizine kendi kuramında yer vermemiştir. Ancak bir devletin 

kolektif yönelimsellik aracılığıyla nasıl insan gibi yekpare bir aktör olarak davranabildiğini kendi 

kuramının devletin kimliği hakkında değil devletler sistemi hakkında olduğu gerekçesiyle ele 

almamıştır.  Bak. Wendt, op. cit., 2006, s. 199, 203.       
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Wendt’in yaşadığı söz konusu çelişki onun anarşi anlayışına yansımıştır. Wendt’e 

göre, Waltz’un iddia ettiği gibi anarşinin determinist bir mantığı yoktur. Devletlerin 

öznelerarası olarak paylaştığı fikirler, aktörlerin birbirlerine karşı olan davranışlarını 

belirler. Benliğin ötekini nasıl anlamlandırdığı yani devletlerin kimlikleri ve çıkarları 

böylece karşılıklı olarak inşa edilir. Wendt, bu yüzden “anarşi devletlerin ondan ne 

anladığıdır” ifadesini kullanmıştır. 311  Wendt, anarşinin birden çok mantığı olduğunu 

göremediği için Waltz’u eleştirirken kendi tezleriyle çelişen bir anarşi çözümlemesi 

yapmıştır. Wendt, fail-yapı analizinde olduğu gibi anarşi analizinde de hem felsefi 

idealizmi hem de felsefi realizmi bir araya getirmenin yarattığı çelişkiyi tekrar yaşamıştır. 

Bu çelişkiyi ortaya koymak için yine Waltz’un anarşi anlayışı ile Wendt’in anarşi 

anlayışlarını karşılaştırabiliriz.  

Waltz’un anarşi anlayışının realist bir epistemoloji üzerine kurulu olduğu 

görülmektedir. Waltz’a göre, anarşik yapı devletlerin diğerleri hakkındaki görüşlerinden 

bağımsız olarak devletlerin eylemlerini düzenler ve biçimlendirir. Waltz’un kuramında 

aktörlerin bilinçlerinden, bilinçlerinde paylaştıkları kolektif bilgilerden bağımsız bir 

anarşi anlayışı vardır. Wendt’in kuramında ise aktörlerin bilinçlerinden bağımsız ve 

aktörlerin bilinçleri tarafından inşa edilmeyen bir anarşi anlayışı yoktur. Öznelerarası 

olarak kabul edilen fikirsel unsurlar, aktörlerin davranışlarının Hobbesçu (düşman), 

Lockeçu (rakip) veya Kantçı (dost) bir anarşi olarak anlamlandırmasına yol 

açmaktadır.312 Wendt’in anarşik yapısı aktörlerin/devletlerin bilinçlerinden bağımsız bir 

varlığa sahip değildir. Wendt, yapının gerçekten de var olduğunu ispatlamak için bilimsel 

realizmin epistemolojisi ve ontolojisini kullanmıştır. Ancak gerek kimlikleri ve çıkarları 

                                                            
311  C. Dale Copeland, “The Constructivist Challenge to Structural Realism”, in Constructivism and 

International Relations: Alexander Wendt and His Critics, ed. Stefano Guzzini ve Anna Leander, New 

York: Routledge, 2006, s. 1-2. 

312 Ibid., s. 5, 7. 
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gerekse de anarşi türlerini açıklamak için kullandığı sosyal yapı dediği şeyin oluşumu ve 

dönüşümünü fenomenolojik bir epistemoloji ve ontoloji ile açıklama gibi bir tutarsızlığın 

içine düşmüştür.  

Buraya kadar ortaya atılan argümanları toparlayacak olursak, her şeyden önce 

vurgulanmalıdır ki tıpkı bilgi stoku kavramı gibi kolektif yönelimselliğin de insan 

bilincinin inşa edici unsurlarından biri olduğuna dikkat edilmelidir. Kolektif bilgi stoku 

gibi kolektif yönelimsellik de insan bilincinin dışında kendi başına var olan bir olgu 

değildir. Fenomenolojiyi yapısal değil de fail temelli yapan durumun arka planında da 

olan biten her şeyin insanın bilincinde gerçekleşiyor olması vardır. Belli bir durumda belli 

bir biçimde davranılmasını sağlayan gerek ideal tipler gerekse de kurallar her bir insanın 

bilincinde bulunmaktadır. Dolayısıyla inşacı bir bakış açısında toplumsal etkileşimin 

gerçekleşmesi için bir sosyal yapının varlığına ihtiyaç yoktur. Faillerin ferdi bilgi 

stoklarını ve yönelimselliklerini kendi bilinçlerinde uyumlulaştıran kolektif formlara 

sahip olması sosyal bir etkileşim için yeterli bir koşuldur. Fenomenolojide toplum ve yapı 

gibi kavramlar bu çerçevede faillerin bilinçlerindeki söz konusu etkileşim formlarının ve 

ideal tiplerin bir toplamı olarak nitelenebilir. Fenomenolojide toplum veya yapı yerine 

daha çok “yaşam dünyası”, Simmel’in ve Max Weber terminolojisinde ise toplumlaşma 

(sociation/Vergesellschaftung) kavramlarının tercih edilmesinde söz konusu durumun 

belirleyici olduğu vurgulanmalıdır. Aynı bakış açısıyla Nicholas Onuf da yapı kavramı 

yerine toplumsal düzenleme (social arrangement) ifadesini önerdiği görülmektedir. 

Dolayısıyla, inşacı bir epistemoloji ve ontolojide insan bilincinin dışındaki bir sosyal 

yapının insanın hayata bakış açısını, şeyleri nasıl anlamlandırması gerektiğini ve belli 

durumlarda hangi kurallara uyması gerektiğini inşa ettiğini savunmak inşacılığın kendisi 

ile çelişen bir iddiaya yol açtığı söylenebilir. Hatırlanacağı üzere İnşacılık, insanların 

etrafındaki gerek somut gerekse de soyut şeyleri olduğu gibi kavrayamadığını, söz konusu 

şeyleri çeşitli formlara sokarak idrak edebildiğini savunmaktadır. Her bir failin bilgi 
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stokunu diğerleri ile uyumlulaştırması sonucu elde ettiği kolektif bilgi stokunda yer alan 

kolektif formlar dünyayı öznel değil de öznelerarası olarak anlamlandırmamızı 

sağlamaktadır. Burada altı çizilmesi gereken unsur ise kolektif bilgi stokunun da ferdi 

bilgi stoku gibi failin bilincinde yer almasıdır. Bu durum kolektif bilgi stokunun 

(Wendt’in paylaşılan bilgi veya bilginin dağılımı olarak nitelediği şey) fail temelli olduğu 

anlamına gelmektedir. Ancak bu durum Wendt’in kuramında gözden kaçmışa benziyor. 

Wendt, bir yandan Durkheim ve Giddens gibi sosyal yapının insan bilincinden bağımsız 

bir varlığı olduğunu iddia etmiştir. Sosyal yapıda kolektif bir bilinç olduğunu ve söz 

konusu bilincin sosyal yapıda yer alan faillerin öznel bilinçlerinin toplamı olmadığını 

savunmuştur. Ancak, diğer taraftan kuramını inşa ederken söz konusu sosyal yapıya 

tamamen zıt bir bilgi kuramına sahip Fenomenolojiden büyük ölçüde faydalanmıştır. 

Fenomenoloji, insanın bilincinden bağımsız bir kolektif bilinç çözümlemesini 

eleştirmektedir. Fenomenolojik bir bakış açısıyla sosyal bir yapıdan bahsedilecekse bu 

yapının ancak her bir bireyin kendi bilincinde var olabileceği söylenebilir. Böyle bir 

sosyal yapıyı “öznel” veya solipsist olmaktan çıkaran ise, her bir failin bilincinde yer alan 

öznelerarası formları ve kategorileri de içeren kolektif bilgi stokuna sahip olmalarıdır. 

Fail temelli bir bilgi kuramı olmasına rağmen Fenomenolojinin yine de toplumsal ve 

siyasal yaşamdaki sürekliliklerden ve düzenliliklerden bahsedebilmesini sağlayan temel 

unsurun bu olduğu ileri sürülebilir. 

Dolayısıyla, kuramını inşa ederken Fenomenolojinin pek çok kavramının yanı sıra 

etkileşim biçimlerini ve ideal tiplerini de kullanan Wendt’in inşacılığının Waltz gibi 

yapısal değil de fail temelli olduğu rahatlıkla söylenebilir 313 . Wendt’in inşacılığının 

                                                            
313 Analiz düzeyi olarak sosyal yapıyı değil devletleri seçtiği için Wendt’in kuramının yapısal değil de 

devlet/aktör merkezli olduğu Wendt’in İnşacılığına ilişkin bir eleştiri olarak dile getirilmiştir. Söz konusu 

eleştirilerde, analiz düzeyi çerçevesinden ele alınarak Wendt’in kuramının metodolojik bireyci 

(methodological individualism) olduğu iddia edilmiştir. Söz konusu eleştiriye ilişkin bak. Ronen Palan, “A 
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yapısal değil de fail temelli olduğu iddiası bir kez kabul edildiğinde ise Wendt’in 

kuramının verili aldığı pek çok şey artık savunulması daha da zor bir duruma 

düşmektedir. Bu ise bizi tez çalışmasının üçüncü tezine sevk etmektedir. Bu teze göre, 

Wendt Fenomenolojik Sosyolojide insan faillere ilişkin ideal tipleri alıp devletler de 

insandır diyerek uluslararası ilişkilere adapte etmiştir. Bu yüzden, toplum içinde bireyin 

bedeni ve bireyin kimliği nasıl sorgulanmadan toplumsal ilişkiler analiz ediliyorsa Wendt 

de devletlerin ontolojik statüsünü (devletin bedeni) ve devletin kimliğini (Wendt’in 

kurumsal kimlik dediği ulus-devlet fenomeni) verili alan bir uluslararası politika analizi 

yapmıştır.   

Devletin bedeni ve kimliğini verili aldığı gerekçesiyle Wendt’in kuramına yönelik 

eleştiriler yapılmıştır. Wendt, söz konusu eleştirileri devletlerin nasıl ortaya çıktığını değil 

devletler sisteminin nasıl ortaya çıktığını ortaya koyan yapısal bir kuram inşa ettiği 

gerekçesiyle savuşturabilmiştir. Ancak, tez çalışmasının bu bölümünde görüldüğü üzere 

Wendt’in kuramı Fenomenoloji kökenli olduğu için yapısal değildir. Wendt’in devletlerin 

ontolojik statüsünü ve kimliğini verili almasının sebebi de yine Fenomenolojinin ideal 

tiplerinden faydalanmasından kaynaklanmaktadır. Ancak Wendt’in verili aldığı ve tarih 

ötesi bir nitelik atfettiği devletin bedeni ve devletin kimliğinin nasıl inşa edildiği ve sosyal 

bir gerçeklik haline geldiği bir diğer Fenomenoji kökenli inşacı yaklaşımla ortaya 

konabilir. Çalışmanın ikinci bölümünde kuralların fenomenolojisi adı verilen diğer inşacı 

ekolün yaklaşımları Wendt’in ve Wendt’in ivme kazandırdığı kimliklerin fenomenolojisi 

ekolünün verili aldığı bu durumu ortaya koymamızda bizlere yardımcı olabilir. Bu 

                                                            
World of Their Making: An Evaluation of the Constructivist Critique in International Relations”, Rewiev 

of International Studies, 26, 2000, s. 575-598. Bu çalışmada ise Wendt’in kuramının yapısal değil de fail 

temelli olduğu iddiası, analiz düzeyi tartışması bağlamında değil epistemolojik bir mesele olarak ele 

alınmıştır. Bu doğrultuda çalışmada, Wendt’in kuramının fail temelli olduğu tezinin epistemolojik bir 

mesele olarak ele alınması çalışmanın benzer tezlerden farklılığını oluşturmaktadır. 
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doğrultuda, çalışmanın bundan sonraki kısmı hem Wendt’in verili aldığı devletin bedeni 

ve devletin kimliğine ilişkin argümanlarını hem de kuralların fenomenojisi 

perspektifinden söz konusu verili alınan durumun nasıl inşa edildiğini ele almaktadır.    

3. DEVLETİN BEDENİ VE DEVLETİN KİMLİĞİ MESELESİ 

Wendt’in sıklıkla vurguladığı üzere, devletlerden insan olarak bahsedilmesi 

Uluslararası İlişkiler disiplininde ve medyada her yere yayılmıştır. New York Times 

gazetesini eline alan birisi ABD’nin, Irak’ın, Fransa’nın ve hatta Avrupa Birliği’nin 

kişiler gibi davrandığını okur: Devletler isyancılar ile savaş yapar, birbirlerinin 

politikalarını eleştirir, nükleer silahların yayılması hakkında tartışırlar. Söz konusu 

örneklerde savaş yapmak, eleştirmek ve tartışmak gibi insana has eylemlerin devletlere 

atfedildiği görülmektedir. Ayrıca, günlük yaşamımızda da uluslararası politika hakkında 

konuşurken devlet failler hakkında ifadeleri yadırgamadan oldukça doğal bir biçimde 

kullanırız.314 Çalışmanın ikinci bölümünde de ortaya koyulduğu üzere devletlere insana 

ait nitelikler atfedilmesi feodal siyasal kurumların dönüşümü ile ortaya çıkmış sosyal bir 

gerçekliktir. Söz konusu dönüşüm feodal siyasal kurumların yerini mutlakiyetçi 

krallıklara bırakması ile kendileri üstünde bir otorite kabul etmeyen egemenler arasındaki 

ilişkilerin nasıl düzenleneceği meselesini ortaya çıkarmıştır. Bu sorun devletlere aynı 

insanlar gibi hak ve yükümlülükler atfederek çözülmüştür. Bu çözüm o kadar 

benimsenmiştir ki çeşitli sosyal bilim dallarında ve günlük yaşamımızda devleti insan 

olarak ele almak aksi düşünülemeyecek bir sosyal gerçeklik haline dönüşmüştür. Ancak 

Wendt’in inşacılığında devletlere insana ait nitelikler atfetmenin ötesine geçildiği, 

devletlerin gerçek bir insan olarak ele alındığı görülmektedir.  

                                                            
314 Alexander Wendt, “How Not to Argue Against State Personhood: A Reply to Lomas”, Review of 

International Studies, 31 (2), 2005, s. 357. 
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Akademik çevrelerde devletlerin insanlar gibi yekpare aktörler olmadığına dair 

oldukça yoğun bir tartışma olduğu söylenebilir. Uluslararası İlişkiler disiplininde bu 

bağlamda öne çıkan iki ana akım vardır: Liberaller ve dış politikada karar alma üzerine 

odaklanan akademisyenler uluslararası politikada içsel faktörlerin açıklayıcılık gücünü 

vurgulamışlardır.315  Devletin yekpare bir aktör olduğu varsayımını eleştirerek kuramsal 

çerçevelerini oluşturmuşlardır. Liberaller, devletlerin eylemlerini açıklayabilmek için 

ülke içindeki çıkar gruplarını incelememiz gerektiğini ifade etmiştir. Onlara göre, söz 

konusu çıkar grupları arasındaki ilişkinin dışa yansıması devletin dış politikasını 

oluşturmaktadır.316 Dış politika karar alma sürecine odaklanan akademisyenler ise devlet 

içindeki yetkililere ve bürokratik kurumlara odaklanarak devletlerin yekpare bir aktör 

olmadığını savundukları söylenebilir.317  

Bu iki grubun dışında devletin antropomorfik yapısını yeni bir boyuta taşıyan 

Wendt’e yönelik çeşitli eleştirililer yapılmıştır. Mesela Steve Smith’e göre, Wendt’in 

aktörleri dil aracılığıyla inşa edilmiş unsurlar değildir. Wendt her şeyden önce aktörlerin 

benlik ve öteki olarak nasıl inşa edildiklerini tartışmamaktadır. Bu yüzden Wendt’in 

dünyasında bazı toplumsal özelliklerin yanı sıra kimlikler de verili alınmıştır. Öznelerin 

ve onların kimliklerinin nasıl oluştuğu sorgulanmamıştır. Smith’e göre, Wendt’in faillik 

ve kimlik hakkında detaylı bir çalışma yapmasına rağmen faillerin inşası, öznelliklerin 

inşası ve kimliğin inşası hakkında aslında ilgisiz kalmıştır. Wendt’in kurumsal fail 

                                                            
315 Wendt, op.cit., 2003a, s. 196. 

316 Michael W. Doyle, “Liberalizm ve Dış Politika” içinde Dış Politika: Teoriler, Aktörler, Örnek Olaylar, 

ed. Steve Smith vd., çev.  Nasuh Uslu, İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2016, s. 54-77. 

317 Cengiz Erişen, “Dış Politika Analizi ve Kuramsal Yaklaşımlar” ve “Grup İçi Karar Alma Süreçleri ve 

Çevresel Faktörler” içinde Dış Politika Analizi, ed. Murat Erdoğan, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 

2013, s. 5-6, 46-57; Valerie M. Hudson, “Dış Politika Analizinin Tarihi ve Evrimi” içinde Dış Politika: 

Teoriler, Aktörler, Örnek Olaylar, ed. Steve Smith vd., çev.  Nasuh Uslu, İstanbul: Uluslararası İlişkiler 

Kütüphanesi, 2016, s. 13-27. 
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(kurumsal kimlik) anlayışını eleştiren Smith, Wendt’in devletlere antropomorfik 

özellikler atfetmeyi aşıp onları gerçekten de insan olarak ele aldığını, bu yüzden de 

uluslararası toplumun “insanları” olan devletlerin nasıl inşa edildiği meselesini ihmal 

ettiğini öne sürmüştür.318  Steve Smith ile benzer bir bakış açısına sahip olan David 

Campbell da Wendt’in, birey ve devlet arasında yaptığı antropomorfizmde kimlik ve 

siyaset açısından söz konusu maddi bedenleri sorunsuz bir biçimde ele aldığını 

vurgulamıştır.319 

İnşa edilmiş olmasına rağmen devletin ontolojik statüsünü doğallaştıran Wendt’in 

bu yaklaşımının yol açtığı temel bir sorun daha vardır. Wendt, devletin kimliğinin doğası 

hakkındaki tartışmada ülke içi unsurlara çok az yer ayırmıştır. Smith’e göre, devletin 

sosyal olmayan (pre-social) ve verili alınan ontolojik statüsünün inşasında ülke içi 

politikaya hiçbir rol verilmemiştir. Wendt, herhangi bir devletin içindeki çeşitli kimlikleri 

kelimenin tam manasıyla analizinin dışında bırakmış, ülke içi ortamı göz ardı etmiştir.320 

Ferguson ve Mansbach’ın ifade ettiği gibi, bir devlet içindeki tüm kişiler, kesişen farklı 

kimliklerden kaynaklanan baskıya maruz kalmaktadır. Aile, klan, köy, kabile/aşiret, 

şehir, anavatan, dini cemaat, meslek, işçi sendikası, şirket, siyasi parti veya ideolojiler 

gibi kolektif grup kimliklerine olan aidiyetler devlete duyulan aidiyetin mutlak 

olmadığını gösterirken; hükümetlerin politikalarını belirlerken ve uygularken de onları 

sınırlayan etkenler arasında yer almaktadır.321 Ferguson ve Mansbach, devletin kurumsal 

kimliğinin olduğunu ancak devletin içinde pek çok kolektif grubun olması nedeniyle pek 

                                                            
318 Steve Smith, “Wendt’s World”, Review of International Studies, 26 (1), 2000, s. 161. 

319 David Campbell, Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity (revised 

edition), Minneapolis: University of Minneapolis, 1998, s. 220-1. 

320 Steve Smith, op. cit., s. 161. 

321  Yale H. Ferguson ve Richard W. Mansbach, “Between Celebration and Despair: Constructive 

Suggestions for Future International Theory”, International Studies Quarterly, 35 (4), 1991, s. 370.  
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çok kimliğin de bulunduğunu belirtmiştir. Bu çerçevede devletlerin, Wendt’in iddia 

ettiğinin aksine insan gibi yekpare bir aktör olmadığı söylenebilir. 1980’lerden itibaren 

uygulanan neo-liberal politikalar ile birlikte uluslararası ilişkilerde yapılan iç-dış 

ayrımının da gittikçe anlamsızlaşması devleti insan gibi yekpare bir aktör olarak ele 

almayı zorlaştırmıştır. Devlet içi ve devletler arası alanların gittikçe bütünleşmesi 

bireylerin yanı sıra katmanlaşmış, çakışan ve etkileşime giren çok sayıda siyasi otoriteyi 

ve diğer grupları da içeren karmaşık bir ağı inşa etmektedir.322 Ülke içi çeşitliliğin yanı 

sıra söz konusu ulus aşırı yeni bağlantılar da devletlerin yekpare bir aktör olarak ele 

alınmasını zorlaştıran bir başka unsuru oluşturmaktadır. 

Söz konusu eleştirilere verdiği cevaplara bakıldığında Wendt’in bunları 

savuşturmaya çalıştığı görülmektedir. Wendt’e göre sosyal teori gerçekten de devleti 

doğallaştırmakta ve bunu kısmen kasıtlı olarak yapmaktadır. Bireyin fiziksel varlığı 

toplumsal ilişkiler içine girmeden önce var olması gibi devletler de uluslararası politikada 

diğerleriyle ilişkiye girmeden önce ortaya çıkmıştır. Wendt’e göre, bireyin fiziksel varlığı 

gibi devletin ontolojik statüsü de devletler sisteminin inşasından bağımsız olarak vardır. 

Wendt, kendi kuramının devletin sosyal olarak nasıl inşa edildiğini anlamak üzerine değil 

devletler sisteminin nasıl inşa edildiğini anlamak üzere bir çalışma olduğunu, söz konusu 

sistemin ise sistemin inşasından önce var olan devletler tarafından inşa edildiğini iddia 

etmiştir.323  

Bu çalışmada Wendt’e yönelik söz konusu eleştiriler benimsenmekle birlikte 

Wendt’in devletin ontolojik statüsünü ve devletin kimliğini verili almasının arka planında 

Fenomenolojinin kavram setini ve onun ideal tip yöntemini uluslararası politikaya adapte 

etmesi olduğu savunulmuştur. Ayrıca, Wendt’in verili aldığı devletin ontolojik statüsü ve 

                                                            
322 Ibid., s. 373. 

323 Alexander Wendt, “On the Via Media: A Response to the Critics”, Review of International Studies, 26 

(1), 2000, s. 174-5. 
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devletin kimliğinin de kabaca 15. yüzyılın sonu ve 18. yüzyıl arasında Batı Avrupa’da 

siyasal, iktisadi ve toplumsal kurumların dönüşümü sonucunda inşa edilmiş sosyal bir 

gerçeklik olduğu tezi ispatlanmaya çalışılmıştır.    

3.1. Devletin Bedeni ve Devletin Kimliğine İlişkin Wendt’in İki Büyük 

Yanılsaması 

Çalışmanın ikinci bölümünde sosyal gerçekliğin inşasında metaforların işlevinden 

bahsedilmişti. Bu çerçevede metaforlar ile sosyal gerçeklik arasındaki ilişki devletin 

bedeni hakkındaki tartışmada belirgin bir yere sahip olduğu söylenebilir. Çünkü devletin 

insanlaştırılması metafor yoluyla inşa edilmiş sosyal bir gerçekliktir. Bazı metaforlar 

diğerlerinden daha dayanıklıdır ve pek çok kültüre yayılmıştır. Bu tür metaforlar temel 

kabul edilir çünkü insanlığın doğayla mücadelesinden elde edilen ortak tecrübesini 

yansıtmakta veya temsil etmektedir.324 DEVLET SİYASAL BİR BEDENDİR (STATE 

IS A POLITICAL BODY) metaforu bu genellemeye örnek olarak verilebilir. Almanya 

Fransa’ya savaş açtı; ABD Kuzey Kore’nin nükleer denemelerine tepki verdi; Türkiye ve 

İran, Suriye iç savaşı hakkında farklı düşünüyor gibi ifadeleri günlük hayatımızda sıklıkla 

kullanırız. Bu ifadelere bakıldığında insana ait nitelikleri devlete atfettiğimiz 

görülmektedir ve bu durumu yadırgamak bir yana gayet doğal karşılamaktayız. 

Metaforların doğallaşmasının yol açtığı bu sonuç, Uluslararası İlişkilerde ve diğer 

disiplinlerde kimlik ve çıkar temelli çalışmalar yapan araştırmacıların çalışmalarında 

dikkat çekici bir biçimde yer almaktadır. Wendt’in inşacılığı da bu genellemenin içine 

dâhil edilebilir. Ancak, Wendt’in kuramında devletin insanlaştırılması uç bir noktaya 

götürülmüştür ki bunun hem teoride hem de pratikte önemli sorunlara yol açtığı iddia 

                                                            
324 Onuf, op. cit., 2010, s. 66. 
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edilebilir. Çalışmada bu iddia, devletin bedeni ve devletin kimliğine ilişkin Wendt’in iki 

büyük yanılsaması olarak nitelendirilmiştir. 

3.1.1. Wendt’in Tarih Ötesi Devlet Kavramsallaştırması 

Wendt, devleti oluşturan unsurlardan yola çıkarak oldukça geniş kapsamlı bir 

devlet tanımı yapmıştır. Wendt’e göre devletlerin ortak bir özü; bir şeyi makul bir biçimde 

devlet olarak nitelememizi sağlayan önemli koşullar vardır. Wendt, bu koşulları devletin 

temel nitelikleri olarak ifade etmiştir. Bunlar; 1) kurumsal ve hukuki bir düzen, 2) örgütlü 

şiddetin meşru kullanımına dair tekel iddia eden bir örgüt, 3) egemenliği olan bir örgüt, 

4) bir toplum, 5) ülke (territory). 325  Wendt’in bir devletin temel nitelikleri olarak 

nitelediği söz konusu unsurlar uluslararası hukukta genel kabul gören devlet tanımı ile 

hemen hemen aynı unsurlara vurgu yapmaktadır. Uluslararası hukukta devlet, sınırları 

belli bir coğrafyada (ülkede) yaşayan insanların kurmuş oldukları örgütlü egemen otorite 

olarak tanımlanmaktadır.326 Ancak Wendt, söz konusu temel niteliklere modern öncesi 

devletlerin de sahip olduğunu iddia etmiştir. Böylece modern devletler ile modern öncesi 

devletler arasındaki farklılıkları kuramında dikkate almamıştır. Wendt; egemenlik, 

ülkesellik ve meşru şiddet tekeli gibi modern devletleri modern öncesi devletlerden 

ayırmamızı sağlayan kurumsal farklılıkları göz ardı etmiştir. Modern devletleri modern 

öncesi devletlerden ayıran temel kurucu unsurların, modern öncesi devletlerde de 

olduğunu iddia eden Wendt böylece hem devletler hem de devletler sistemi hakkında 

tarih ötesi (transhistorical) genellemeler yapılabileceğini savunmuştur.327 Çalışmanın bu 

                                                            
325  Erdem Özlük, Uluslararası İlişkilerde Devlet: Tanım, Teori Ve Devlet İstisnacılığı, Konya: Çizgi 

Kitabevi, 2014, s. 92; Peter Lomas, “Anthropomorphism, Personification and Ethics: A Reply to 

Alexander Wendt”, Review of International Studies, 31, 2005, s. 352. 

326 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk (8. Basım), Ankara: Turhan Kitabevi, 2009, s. 140. 

327 Wendt, op.cit., 2003a, s. 214. 
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alt başlığında Wendt’in tarih ötesi devlet kavrayışını oluşturan unsurların çoğunun aslında 

modern dönemde inşa edildiği iddiası savunulacaktır. Bu doğrultuda, Wendt’in devlet 

olmaya ilişkin sıraladığı özcü unsurları tek tek ele almak gerekmektedir. 

Birincisi, Wendt’in kurumsal-hukuki bir düzenle kastettiği şey, anlaşmazlıkların 

çözülmesini, toplumun kurallar çerçevesinde düzenlenmesini, sosyal ilişkilerin 

yönetilmesini sağlayan normlar, kurallar ve ilkeler tarafından inşa edilmiş bir siyasal 

otorite yapısıdır.328 Fakat Wendt’in vurguladığı kurumsal-hukuki düzen, modern öncesi 

devlette ve modern devlette oldukça farklı biçimlerde ortaya çıkmıştır. Ancak Wendt, 

oldukça geniş bir tanımlama ile söz konusu kurumsal farklılıkları soyutlamıştır ki bu 

farklılıklar özellikle kurallar ve kurumlar bağlamında modern devleti modern öncesi 

devletten ayırt etmemizi sağladığı söylenebilir. Modern dönemde ortaya çıkan egemenlik, 

diplomasi ve meşru şiddet tekeline ilişkin kurumlar (düzenli ordu, polis teşkilatı) modern 

devletin modern öncesi devletten farklılaşmasına yol açmıştır.329  

Tez çalışmasının ikinci bölümünde vurgulandığı üzere özellikle egemenlik 

kurumu modern devletin de devletler sisteminin de inşasında kilit bir işleve sahiptir. 

Ancak, Wendt’in özcü devlet kavrayışının ikinci unsuru olan egemenlik (sovereignty) 

kurumuna dair de modern öncesi ve sonrası dönemde bir farklılığın olmadığı üstü kapalı 

olarak belirtilmiştir.330 Fakat modern anlamda kullandığımız egemenlik kavramını Antik 

Yunan için kullanmak bir yana feodal düzendeki siyasal birimler için bile kullanmak 

anakronizme yol açabilir. Wendt’in egemenlik terimini tarih ötesi olarak 

anlamlandırmasına ilişkin karşı bir örnek olarak feodalizmdeki iktidar anlayışından 

mutlakıyetçiliğin iktidar anlayışına geçiş süreci gösterilebilir.    
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Feodalizmden mutlakiyetçi krallıklara doğru tarihsel dönüşümün modern devletin 

kökeni olduğu konusunda genel bir kabul vardır. Söz konusu dönüşüm kabaca, iktidarın 

birden çok merkezi ve kaynağı olan bir toplumsal oluşumdan, tek bir kural koyucunun 

olması gerektiği ön kabulüne dayalı bir toplumsal yapıya dönüşümüdür. Feodalizmin 

sıklıkla tasvir edilen özellikleri şöyle sıralanabilir: İlk olarak, kişisel sadakat yemini 

bağları üzerine inşa edilmiş piramit şeklinde bir toplumsal oluşumdur. İkinci olarak, her 

düzeyde iktidara sahip olanlar, silahlı kuvvetler dâhil kaynakları harekete geçirme 

kapasitesine bel bağlamaktadır; söz konusu kaynaklar ise birden çok küçük iktidar sahibi 

tarafından kontrol edilmektedir. Son olarak, feodal toplumsal yapıda iktidar monarkta 

toplanmamıştır; yasama, yürütme ve yargıya ilişkin erkler aristokratik bir hiyerarşi içinde 

dağıtılmıştır. Feodalizm aynı zamanda, ayrıştırılmış güçler ve yetki alanlarının dinsel 

yapılara da tahsis edildiği bir düzendir. Ortaya çıkmakta olan modern devletin önemli bir 

özelliği, bu çok merkezli ve çoğulcu iktidarlar yapısının, parçalanmamış bir siyasal 

düzeni yöneten tek ve mutlak bir iktidar merkezine doğru evirilmesidir.331 Bu yüzden 

Yeni Çağ’da ortaya çıkmış bir kurum olan egemenliği modern öncesi devletlere de 

atfetmek günümüzün değer yargılarını, siyasal kurumlarını alıp geçmişe doğru bir 

anlamlandırma yapmakla sonuçlanabilir. Teoride kusursuz gibi görünen sonuçlar elde 

edilse de tarihsel kayıtlara bakıldığında genellikle teori ve pratiğin birbiriyle çeliştiğine 

tanık olabiliriz.  

Wendt’in özcü devlet kavrayışının üçüncü unsuruna gelirsek, örgütlü şiddetin 

meşru kullanımında tekel hakkına ilişkin ifadelerinde Wendt söz konusu asli niteliğin 

modern bir olgu olmadığını, modern öncesi devletlerin de bu niteliğe sahip olduğunu 

vurgulamış, aralarındaki farkları ise yine soyutlayarak kuramının dışında tutmuştur.332 

                                                            
331 Christopher Pierson, The Modern State (İkinci baskı), New York: Routledge, 2004, s. 8; Marc Bloch, 

Feodal Toplum, çev. Melek Fırat, İstanbul: Islık Yayınları, 2014, s. 563. 

332 Wendt, op. cit., 2003a, s. 204-5; Wendt, op. cit., 2003b, s. 504. 
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Ancak şiddet tekeli çerçevesinden modern öncesi devlet ile modern devlet arasında 

belirgin ve göz ardı edilemeyecek farklılıklar olduğu söylenebilir. Weber’in de 

vurguladığı gibi, meşru şiddet tekeli ile devlet arasındaki ilişki modern döneme aittir. 

Modern öncesi devletlerin de şiddet kullanma hakkı vardı. Ancak, söz konusu şiddet 

kullanma hakkını belli bir ülkede tekelleştiren siyasal örgütlenme biçimi modern devlet 

olmuştur. Weber’in sıklıkla atıf yapılan devlet tanımı da bu unsura vurgu yapmaktadır. 

Weber’e göre, belli bir ülkede meşru fiziksel şiddet tekeline dair hak iddia eden insan 

topluluğun oluşturduğu biçim/form devlettir. Yani belli bir ülkede meşru şiddet 

kullanımına dair otorite devlettir. Devlet bu otoritesine dayanarak şiddet kullanma erkini 

diğer insanlara veya örgütlere yetki olarak verebilir.333  Ancak devlet yine de şiddet 

kullanma hakkının yegâne kaynağı olarak kabul edilmiştir ki Weber’in altını çizerek 

vurguladığı gibi bu durum modern öncesi devletlere değil modern devletlere has bir 

niteliktir.  

Modern devletin meşru şiddet tekeline ilişkin vurgulanması gereken bir diğer 

husus, bireylerin kendi aralarındaki anlaşmazlıkların çözümüne ilişkindir. Modern öncesi 

dönemde bireyler kendi aralarındaki anlaşmazlıkları şiddete başvurarak çözebiliyordu. 

Bu duruma verilebilecek en bilinen örnek Orta Çağ’daki düello kurumudur. Düelloyu 

kazanan taraf söz konusu anlaşmazlıkta haklı kabul edilmiştir. Ancak, meşru şiddet tekeli 

hakkını elde eden modern devlette, bireylerin kendi aralarındaki anlaşmazlıkları şiddete 

başvurarak çözmesi yasaklanmıştır. Anlaşmazlığın hukuki bir düzen içinde yasalara 

uygun olarak şiddete başvurulmadan çözülmesi genel bir ilke haline gelmiştir.334 Modern 

devletin toplumsal ilişkilere gittikçe artan müdahalesi Wendt’in devletin meşru şiddet 
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tekelinin de modern öncesi bir fenomen olduğu argümanının göz ardı ettiği bir diğer unsur 

olarak dikkat çekmektedir.  

Wendt, özcü devlet kavrayışının dördüncü unsurunda, ülkesellik (territoriality) 

hakkında en azından bir çekince olarak da olsa bir tarihsellikten bahsetmiştir. Ona göre, 

tarihsel olarak belli toprak parçaları üzerinde örgütlü şiddet tekeli olan pek çok 

örgütlenme vardır. Fakat belli bir toprak parçasının sınırları ihtilaflı, çakışan veya gittikçe 

belirsizleşen bir niteliğe sahip olmuş olabilir. Wendt’in söz konusu betimlemesi kadim 

imparatorlukların hudutlarında ve Orta Çağ Avrupası’nın parçalı otorite yapısında 

belirgin olarak göze çarpmaktadır. Kadim imparatorlukların ve feodal siyasal birimlerin 

ülkelerinin söz konusu müphemliğini de göz önüne alan bazı akademisyenler söz konusu 

siyasal birimlerin devlet olmadığını bile iddia etmektedir. En azından modern devletin 

sınırlarının kesinliği ve bu sınırlar üzerindeki egemen yetkilere sahip olması bakımından 

modern öncesi devletlerden farklı olduğu genel bir kabul haline geldiği söylenebilir. 

Fakat Wendt’e göre, birbiriyle çakışan bölgeleri olmasına veya sınırların muğlaklığına 

rağmen modern öncesi devletler ile modern devletler arasında yine de bir farklılık yoktur. 

Çünkü, ona göre, modern öncesi devletlerin meşru şiddet tekeli uyguladıkları bölgede 

coğrafi bir merkezleri vardır.335  

Sonuç olarak, Wendt modern devleti Yeni Çağ ile ilişkili bir fenomen olarak 

sınırlamamış; modern öncesi devletler ile modern devletler arasındaki kurumsal 

farklılıkları göz ardı etmiştir. Modern öncesi devletlere modern devletlerin karakteristik 

unsurlarını atfetmiştir. Egemenlik kurumu ve ülkesellik Yeni Çağ’da inşa edilmiş sosyal 

bir gerçeklik olan devletin insanlaştırılmasının temel nedenidir. Ancak Wendt, modern 

öncesi devletleri de insanlaştırabilmek ve 3 anarşi kültürü adını verdiği çözümlemesini 

Antik Yunan’a kadar götürebilmek amacıyla modern devletin karakteristik unsurları olan 
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egemenliğin, ülkeselliğin ve meşru şiddet tekeline ilişkin kurumların modern öncesi 

devletlerde de olduğunu savunmuştur. Wendt için böyle bir genelleme yapmak gereklidir. 

Çünkü tarih ötesi devlet anlayışı ile “devletler de insandır” argümanı birbirini 

tamamlamaktadır. Wendt böylece Fenomenolojik Sosyolojide insan faillere ilişkin ideal 

tipleri uluslararası politikaya adapte edebilmiştir. Wendt, devletin kimliklerini verili 

aldığı için realistleri eleştirirken söz konusu adaptasyon nedeniyle kendisi de eleştirdiği 

şeyi yaparak devletin bedenini ve kimliğini verili almıştır. Bu tezin altını doldurmak adına 

Wendt’in “devletler de insandır” argümanını incelemek gerekmektedir.    

3.1.2. Wendt’in “Devletler de İnsandır” Argümanı 

Siyasal kuramlarda insanın bedeni ile devlet arasında kurulan ilişkinin oldukça 

eski bir gelenekten geldiği söylenebilir. Antik Yunan’da polisi canlı bir organizmaya 

benzeten çalışmalar yapılmıştır. Orta Çağ’da da insanın bedeni ile devlet arasında 

benzerliklerin kurulduğu görülmüştür. Söz konusu benzerliklerin kökeninde teo-politik 

kaygıların ve Katolik Kilisesinin olduğu söylenebilir. Hz. İsa’nın iki bedeni olduğu tezi 

bu dönemde ortaya koyulmuştur ve bu tezden kralın iki bedeni olduğu argümanı 

geliştirildiğinden Hz. İsa’nın iki bedeni tezinden kısaca bahsetmek faydalı olabilir. 

Tournaili Simon tarafından geliştirilen bu teze göre, Hz. İsa’nın bir cismani bedeni 

(corpus verum) vardır. Hz. İsa’nın bir de ruhani bedeni (corpus mysticum) vardır ki bu 

soyut beden tüm Hristiyanları ve Katolik kilisesini temsil etmektedir. Tüm Hristiyanları 

ve Katolik Kilisesini bir beden gibi bir araya getirmektedir. Corpus mysticum tezinden 

faydalanarak Yeni Çağ’da mutlak krallıklarda ve daha sonra ulus-devletlerde siyasal 

beden (body politic) argümanı geliştirilmiştir. Corpus mysticum gibi siyasal beden 

kavramı da ikili bir ontolojiye sahiptir. Buna göre hükümdarın iki bedeni vardır: Birincisi 

kralın cismani bedenidir. İkincisi ise kralın soyut bedenidir ki siyasal beden olarak 
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nitelenen bu soyut bedende devleti oluşturan üç temel unsur (insan topluluğu, ülke ve 

egemenlik) bir bütün haline getirilmiştir.336      

Devlet ve beden arasında yapılan analojiye ilişkin bilinen en meşhur örnek Orta 

Çağ’da Salisbury’li John tarafından ortaya konulmuştur. Salisbury’li John kendi siyasal 

kuramını ortaya koymak için insan-devlet metaforunu kullanmıştır. Ona göre, DEVLET 

SİYASAL BİR BEDENDİR. Bu bedende başı prens temsil etmektedir. Ruh, kilisedir. 

Yargıçlar ve valiler bu bedenin gözü, kulağı ve dilidir. Siyasal bedenin elleri memurlar 

ve askerlerdir; ayakları ise köylülerdir.337 Devlet ve beden arasında kurulan metafor Yeni 

Çağ’da daha sık kullanılmıştır. Devletin insanlaştırılması metaforunun Yeni Çağda 

Thomas Hobbes’un “Leviathan”ından338 sonra daha da yaygınlaştığı söylenebilir.  

Devletin doğası ve çeşitli unsurlardan oluşan bir bütünlük olması hakkında 19. 

yüzyılda ve 20. yüzyılın başında tartışmalar yapılmıştır. Günümüzde de çeşitli 

disiplinlerde devletin insanlaştırıldığı çalışmalar ilgi çekmeye devam etmektedir. 339 

Wendt’in kuramı da bu kapsamdaki çalışmalardan biridir. Wendt devleti, insana ait olan 

kimlikler, çıkarlar ve yönelimsellik gibi nitelikleri olan gerçek bir kolektif (corporate) 

varlık olduğunu ifade etmiştir. Devletlerin de insan olduğunu temel bir varsayım olarak 

kabul eden Wendt, insanlarda olduğu gibi devletlerde de bir benlik olduğunu öne 

                                                            
336 Ozan Erözden, Ulus-Devlet, Ankara: Dost Kitabevi, 1997, s. 47-53. 

337 Ayhan Yalçınkaya, “Ortaçağ ve Feodalite: Bitmeyen Tartışma ve Siyasal Düşünce” içinde Sokrates’ten 

Jacobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler, ed. Mehmet Ali Ağaoğulları, İstanbul: İletişim, 2013, s. 250-

3. 

338 Thomas Hobbes, Leviathan or the Matter, Forme, & Power of a Common-wealth, Ecclesiasticall and 

Civill, London: Andrew Crooke, 1651. 

339 Alexander Wendt, “The State as Person in International Relations”, Review of International Studies, 30 

(2), 2004, s. 289. 
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sürmüştür. 340  Söz konusu ifadelere baktığımızda Wendt’in kuramında devleti 

insanlaştırmanın apayrı bir boyuta taşındığı görülmektedir. Çeşitli çıkar gruplarından, 

farklı etnik, dinsel ve dilsel gruplardan ve kompleks bir örgütsel yapıdan oluşmuş kolektif 

bir varlık olan devleti insan gibi homojen bir varlıkla özdeş kabul etmiştir. Devletin 

içindeki heterojen yapıyı oluşturan farklılıklar devlet eşittir insan denklemini kurmak 

adına kuramdan soyutlanmıştır. Wendt’in, söz konusu değişkenleri kuramına dâhil 

etmemesinin arkasında aynı fenomeni farklı kavramlarla ele alan Sembolik 

Etkileşimciliğin (genelleştirilmiş öteki) ve Fenomenolojik Sosyolojinin (ideal tipler) 

yattığı söylenebilir.    

Wendt’in kuramının inşasında -Fenomenolojik Sosyolojinin ortaya çıkışında 

olduğu gibi, George H. Mead’in Sembolik Etkilişimci Kuramı belirgin ve oldukça büyük 

bir öneme sahiptir. Sembolik Etkileşimci Kuramda insanların benliğine, ötekiyi 

anlamlandırmasına ve kimliğe ilişkin çeşitli varsayımlar ile toplumsal ilişkiler 

açıklanmaya çalışılmıştır. 341  Bu bağlamda, Mead’in toplumsal ilişkiler analizinde 

“genelleştirilmiş ötekiler” önemli bir işleve sahiptir. Tez çalışmasının ilk bölümünde 

ortaya koyulduğu üzere, Mead söz konusu genelleştirilmiş öteki kavramıyla iki savaş 

arası dönemin devletlerarası ilişkilerini “dost” ve “düşman” genelleştirilmiş ötekileri ile 

açıklamaya çalışmıştır. Bu çerçevede Mead’in uluslararası ilişkiler analizinin Wendt 

tarafından geliştirildiği söylenebilir. Wendt, Mead’in söz konusu analizini, Mead’in 

genelleştirilmiş ötekileri ile uyumlu olan Fenomenolojinin kavram seti ve ideal tipleri ile 

birleştirerek dört kimlik tipi ve üç anarşi kültürü argümanlarını ortaya koymuştur.  

Wendt’in devleti yekpare bir aktör olarak tanımlamasında dikkat çeken bir diğer 

varsayım herhangi bir devletin sınırları ile söz konusu devletin toplumunun sınırlarının 

                                                            
340 Zehfuss, op. cit., 2006, s. 94-5, 111.  

341 Derek Layder, Sosyal Teoriye Giriş, çev. Ümit Tatlıcan, İstanbul: Küre Yayınları, 2013, 79-81.  
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örtüştüğüne dair ön kabulüdür. Ancak, günümüzde çok az devlet için bu örtüşmeden 

bahsedilebilir. Wendt’in bu örtüşmeyi verili almasının arka planında da kendi kuramında 

faydalandığı Fenomenolojinin etkisi belirgindir. Çalışmanın ilk bölümünde Schütz’ün de 

ifade ettiği gibi, devlet ve toplum gibi kolektif varlıkları ideal tipler olarak ele almanın 

yol açacağı sorunlar vardır. Bu sorunların en başında söz konusu kolektif varlıkların 

içerisindeki heterojenliği görmezden gelip pek çok unsuru kuramdan ve analizlerden 

soyutlarak devlete yekpare bir unsurmuş gibi davranılması gösterilebilir.   

Pierson’ın da ifade ettiği gibi toplum, sosyal bilimlerin hepsi için, bilhassa da 

Sosyoloji için, çekirdek bir kavramdır. Toplum, bazı eski ders kitaplarında, aşağı yukarı 

sınırları belli ve yekpare bir sosyal sistem olarak tanımlamaya ilişkin bir meyil vardır. Bu 

çeşit bir bakış açısını sürdürmek, modern ulus-devletin sınırları ile toplumun sınırlarını 

eşdeğer gören yaklaşımlarda olduğu gibi, toplumun tanımlandığı durumlarda 

savunulması daha kolaydır. Dolayısıyla, “Fransız toplumu”ndan veya “İspanyol 

toplumu”ndan konuşmak görece sorunsuz gibi görünür. Fakat Pierson’a göre, analitik 

açıdan oldukça kullanışlı bu bakış açısında bile problemler ortaya çıkabilmektedir. Tek 

bir ülkenin sınırları ile örtüşmediği halde Britanya toplumundan bahsedilir. Galler, 

aslında devletsiz bir ulus olmasına rağmen, ikna edici olarak Gal toplumundan 

bahsedilmektedir.342  

Michael Mann’ın toplum tanımına bakıldığında, toplumun sınırları ile devletin 

sınırlarının örtüşmeyebileceğini onun da vurguladığı söylenebilir. Mann’a göre, belli bir 

düzeydeki etkileşimsel kopukluk toplumun kendisi ile çevresinin sınırlarını belirler ve bu 

sınırlar içinde toplum sosyal bir etkileşim ağıdır. Toplum sınırları olan bir birimdir. 

Toplum görece yoğun ve sürekli bir etkileşimi gerektirmektedir; yani kendi sınırlarını 

aşan etkileşime kıyasla belli bir iç bütünlüğe sahiptir. Esas mesele şudur ki toplumun 

                                                            
342 Pierson, op. cit., s. 51.   
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sınırları ile ulus-devletin sınırları çoğu zaman çakışmamaktadır; yani pek çok toplumun 

sınırları, devletin sınırları gibi belirgin değildir. Yani, bizler birden çok kolektif grubun 

üyeleriyiz; bazıları çok küçük ve diğerleri ise ulus-devletlerden daha büyüktür. Birbiriyle 

bitişik veya birbiriyle örtüşen çeşitli toplumların olduğu göz önüne alındığında, 

toplumların hepsi kendi başlarına var olan sosyal sistemler değillerdir. Ayrıca, her bir 

toplumda ilişkileri düzenleyen pratikler, kurallar ve kurumlar vardır. Etkileşim halinde 

olan her bir kolektif grubun söz konusu pratikleri, kuralları ve kurumları bir araya 

geldiğinde oldukça karmaşık bir oluşum ortaya çıkmaktadır. Fakat söz konusu 

karmaşıklığın yarattığı zorluklarla başa çıkabilmek adına insanlık önemli bir sosyal 

gerçeklik inşa etmiştir: Devleti insanlaştırmak ve ona insanlara ait çeşitli nitelikler 

atfetmek.  

3.2. Kurallar ve Kurumlar Üzerinden Devletin Bedeni ve Devletin 

Kimliği’nin İnşası 

Modern devletin ilk defa oluşmaya başladığı kişisel mutlak yönetim döneminde 

devletin kişiliği ile hükümdarın kişiliği arasındaki ayrım konusunda pek bir kafa 

karışıklığının olmadığı söylenebilir. Devlet adına gerçekleştirilen eylemlerden 

hükümdarın doğrudan bir kişisel sorumluluğu olduğu varsayılmıştır. Carr’ın ifade ettiği 

gibi, I. Charles aynı zamanda hem iyi bir baba hem de kötü bir kral olmuş olabilir; fakat 

her iki durumda da I. Charles’ın eylemleri bir bireyin eylemleri olarak kabul edilebilir. 

Ancak, mutlakiyetçi dönemde devlet makinesinin gittikçe artan karmaşıklığı ve meşruti 

yönetimlerin gelişmesi, monarkın kişisel sorumluluğunu şeffaf bir taklit haline getirmiş, 

yani kişilik monarktan devlete aktarılmıştır. Carr’a göre devletin kişileştirilmesi önemli 

bir adımdır. Devletin kişileştirilmesi ile aynı insanlarda olduğu gibi devletlere de haklar 

ve yükümlülükler verilebilmiştir. Carr, uluslararası hukukun ortaya çıkmasında söz 
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konusu durumun çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulamıştır.343 Carr’ın ifade ettiği, 

devletlerin kişileştirilmesi ile devletlerin birbirlerine karşı çeşitli hak ve yükümlülükler 

atfedilmesinin arka planında ise tez çalışmasının ikinci bölümünde kuralların 

fenomenolojisi olarak nitelenen yaklaşımın vurguladığı üzere feodal siyasal kurumların 

dönüşümü yatmaktadır.  

İnsanlık söz konusu karmaşıklığın üstesinden gelmek adına devleti insanlaştırmış 

ve ona insan ait nitelikler vererek hak ve yükümlülükler atfedebilmiştir. Böylece toplumu 

oluşturan bireyler ile devlet arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükler 

oluşturulabilmiştir. Aynı doğrultuda, devletler birbirlerine karşılıklı hak ve 

yükümlülükler vererek uluslararası ilişkileri bir üst kural koyucu olmamasına rağmen 

düzenleyebilmiştir. Kısacası, devletin insanlaştırılmasının, toplumsal ilişkileri 

düzenleyen kurallar ve kurumların gittikçe karmaşıklaşması sonucunda inşa edilmiş 

sosyal bir gerçeklik olduğu söylenebilir. Çalışmanın bu kısmında Wendt’in verili aldığı 

devletin ontolojik statüsünün, 15. ve 18. yüzyıllar arasında Batı Avrupa’da kurallar ve 

kurumların dönüşümünün bir sonucu olarak ortaya çıktığı kuralların fenomenolojisi 

yaklaşımı aracılığıyla ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Bu doğrultuda sonraki alt başlıkta, 

söz konusu inşa sürecinin feodalizmden mutlakıyetçiliğe geçişte gerçekleştiği iddia 

edilecektir.     

3.2.1. Feodal Düzenden Mutlakıyetçiliğe Geçişin Ontolojik Sonucu: Devletin 

İnsanlaştırılması 

Devletin insanlaştırılması meselesine başlamadan önce iki durumun altı 

çizilmelidir. Birincisi, çalışmanın Avrupa merkezliliği hakkındadır. Pierson’ın da ifade 

                                                            
343 Edward H. Carr, Milliyetçilik ve Sonrası, 6. Baskı, çev. Osman Akınhay, İstanbul: İletişim, 2015, s. 13-

14; Edward H. Carr, The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939, London: Palgrave Macmillan, 2016, s. 136. 
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ettiği üzere modernite sadece belli bir zaman diliminde ve belli bir yerde ortaya çıkmıştır, 

yani Avrupa’da. Avrupa’da modernitenin gelişimi ve dünyanın geri kalanına yayılması 

moderniteyi gerçekten küresel bir olgu haline getirmiştir. Üstünkörü olarak yapılan 

Avrupa-merkezli bir modernleşme açıklamasına karşı çıkılması gayet doğaldır. Ancak, 

modernitenin ortaya çıktığı yer olması ve dünyanın geri kalanına bu olgunun 

yayılmasında Avrupa’nın gerek doğrudan gerekse de dolaylı etkileri olduğu açıktır. 

Modern devletin ortaya çıkış sürecini ele alan bir çalışmada Avrupa’ya odaklanmak 

görece meşru ve yerinde bir yaklaşım olarak kabul edilebilir.344 

İkincisi, çalışmanın bu alt başlığında devletin insanlaştırılması olgusu ile 

mutlakıyetçi devletin ortaya çıkışı arasındaki bağı ortaya koymak için feodal siyasi 

birimlerden mutlakıyetçi devlete dönüşüme yol açan kurallar ve kurumların dönüşümüne 

odaklanılacaktır. Bu gerekçeyle, modern öncesi devletten modern devlete doğru giden 

tarihsel süreci ele almak bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Aynı doğrultuda, 

insanlaştırılan devlete bir kimlik verilmesi süreci de mutlakıyetçi devletin ulus-devlete 

dönüşüm süreci ile ilişkili olarak ele alınacaktır. Bu doğrultuda çalışma feodal toplumdan 

modern topluma geçişin detaylı bir incelemesi olmaktan ziyade kırılma noktaları olan 

dönüşümlere genel olarak vurgu yapacaktır.  

Çalışma kapsamında feodal siyasal kurumlardan modern devlete giden süreç 

genel olarak ele alınacağından öncelikli olarak feodal toplumsal kurumların ortaya çıkışı 

hakkında kısa da olsa bahsedilmelidir. Gianfranco Poggi, feodal düzenin kökeninde iki 

kurumun belirleyici olduğunun altını çizmiştir. Birincisi, Büyük Kavimler Göçü öncesi 

dönemde Cermen kabile halklarının siyasi kurumlarıdır: Trustis ve palatium; diğeri ise 

kökeni Roma İmparatorluğu’nda olan beneficium kurumudur. Bu iki kurumun birleşmesi 

feodalizm olarak nitelenen siyasal ve ekonomik düzenin temelini oluşturmuştur. Poggi, 

                                                            
344 Pierson, op. cit., 29. 
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trustis ve palatium adlı kurumların, askeri emir komuta zincirinin yarattığı bir 

gerekliliğinin sonucu olarak ortaya çıktığını vurgulamıştır. Cermen kabilelerinde 

genellikle özgür erkeklerden oluşan savaşçılar, belli niteliklere sahip olan içlerinden 

birini, belli bir süre ve belli bir askeri girişim boyunca kral olarak belirlemiştir. Savaşa ve 

savaşta liderliğe ilişkin kaygı, kral ve kabilenin en iyi savaşçıları (ki bunlara daha sonra 

vassi denmiştir) arasında özel bir ilişkinin kurulmasına ortam hazırlamıştır. Bu ilişki 

doğası itibariyle, iki taraf için de onura dayalı bir ilişkiydi. Birbirlerine yardım ve 

dayanışma konusunda karşılıklı hak ve yükümlülükler belirlemişlerdir. Kolektif olarak 

vassi’ler elit bir grup oluşturmuştur. Latincesi comitiva, Almancası trustis olan bu grup 

genel olarak kralın trustis’i (king’s trustis) olarak adlandırılmıştır. Kavimler göçü 

boyunca kabilelerin bir kısmı ittifaklar kurarak Roma İmparatorluğunu istila etmiştir. 

Askeri kaygılar ve Roma İmparatorluğu’ndan alınan büyük toprak parçalarını yönetmeye 

ilişkin gereklilikler daha büyük Cermen krallıklarının oluşumunu etkilemiştir. Böylece, 

kralın artan gücünü simgeleyen bir dizi yeni kurum ortaya çıktı. Bunların hepsine birden 

palatium adı verilmiş ve sorumlukları ise vassi’lere bırakılmıştır.345   

Ancak, pek çok durumda trustis ve palatium kurumlarının işlevleri örtüşmesine 

rağmen söz konusu iki kurum büyük ölçekli ve dayanıklı politik bir düzenin kurulmasına 

ve sürdürülmesine imkân sağlayamamıştır. Kabile dayanışması ve önde gelen hanedanlar 

arasındaki rekabet bu iki kurumu da sürekli zayıflatmış; zaman zaman işlevsiz hale 

getirmiştir. Bu durumu değiştiren ise Frenk Krallığı olmuştur. 7. yüzyılın sonlarından 

başlamak üzere Pippinids adında yeni bir Frenk hanedanın yöneticileri vasallık bağı ile 

Roma İmparatorluğu’nun bir kurumu olan beneficium’u bir araya getirmiştir. Beneficium 

zaman içinde feudum ve sonrasında ise fief olarak adlandırılmıştır. Poggi’ye göre, 

vassallık ve fief kurumlarının birleştirilmesi sayesinde Frenk yöneticiler, savaşçı elitlerin 

                                                            
345 Gianfranco Poggi, The State: Its Nature, Development and Prospects, Cambridge: Polity Press, 1990, s. 

35. 
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üyeleri arasındaki iş birliğini sağlamış; aynı zamanda kendi hükümranlık bölgesinde idari 

bir düzen kurabilmiştir.346  

Frenk yöneticiler vasallarına, üzerinde yaşayan köylülerin ücretsiz emeğiyle 

birlikte belli bir miktar araziyi fief olarak tahsis etmiştir. Böylece her bir vasala 

kendisinden beklenen çeşitli görevleri yerine getirecek imkân ve kapasite sağlanmış oldu. 

Vasaldan beklenen hizmetler şöyle sıralanabilir: Belli bir bölgeyi savunmak ve orada 

asayişi sağlamak; savaş pratikleri için gerekli askeri birlikleri ve askeri teçhizatı 

oluşturmak; adli işleri gerçekleştirmek ve kralın/yöneticilerin emirlerinin yerelde 

uygulanmasını sağlamak. Söz konusu görevleri yerine getirmesi sayesinde vasal 

kendisine iki hususta avantaj sağlamıştır: Birincisi, vasallar krala ve yöneticilere karşı 

gittikçe artan bir özerklik elde etmiştir. İkincisi, vasallar pek çok imtiyaz elde etmiştir. 

Söz konusu imtiyazlar ise tipik olarak, vasala verilen fief ve çevresindeki alanın, fief 

tahsis eden bağışçının egemen yetkilerinden bağışık olmayı içeriyordu. Böylece fief alan 

vasalın kendisi de başka birine fief verme hakkını elde edebiliyordu.347  Bu gelişme, 

feodal düzenin parçalı iktidar yapısını biçimlendiren en belirgin etkenlerden biri olarak 

gösterilebilir.  

İmparator, kral veya eş ölçüde önemli bir yöneticiden fief alan büyük vasallar 

genellikle benzer bir ilişkiyi daha alt düzeydeki savaşçılar veya kabile şefleri ile 

kurmuştur. Böylece, yeni kurulan ilişkide onların üzerinde nüfuz sahibi olmuştur ki bu 

durumda fief veren bağışçıyı nitelemek için çeşitli dillerde adlandırmalar yapıldığı 

görülmüştür: Senior, lord, herr veya seigneur. Söz konusu vasallar, kendi hakimiyet 

alanında daha aşağıda olanlara fief verip vasallık anlaşmaları yaparak senyör olmuştur. 

Böylece, bir senyör idari yönetime ilişkin görevler dâhil kendi senyörüne verdiği 

                                                            
346 Ibid., s. 36; Bloch, op. cit., s. 253-5, 263-9.  

347 Poggi, op. cit., 1990, s. 36; Bloch, op. cit., s. 237-8 
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taahhütlerin/yükümlülüklerin aynısını, fief verdiği kendi vasallarının da yerine 

getirmesini talep etmiştir. Poggi’ye göre, bu düzen şunu ifade etmektedir: Kabaca 

Karolenj İmparatorluğu büyüklüğünde bir ülkede, birbirine yardım ve danışma hak ve 

yükümlülüğüne dayalı, ahde vefa sözleşmeleri ile birbirine bağlı, savaşçı ve toprak 

ağalarından oluşan imtiyazlı bir grup ortaya çıkmıştır. Bu grubun üyelerine ülke 

yönetimine ilişkin her alanda çeşitli görevler ve yetkiler devredilmiştir. Her katmanda 

ülke yönetimine dair görev ve yetkiler, grubun daha az haşmetli üyesine devredilmiştir. 

Söz konusu üye de bu görevi ülkenin daha küçük bir parçasında gerçekleştirmeye 

çalışmıştır.348  

Poggi’ye göre, feodalizmden kapitalizme geçişte feodal ekonomik ilişkilere 

odaklanma bağlamında yoğun bir akademik ilgi olmasına rağmen feodalizmin 

karakteristik ilişkileri askeriydi. Aynı zamanda istikrarsızdı. Feodal kral primus inter 

pares’ti (eşitler arasında birinci). Senyör ve vasallar arasındaki sadakat ilişkileri kolayca 

bozulabilirdi. Soylular kendi bağımsız askeri kaynaklarını hâkim feodal otoriteye karşı 

kullanmaya her zaman meyilli olabiliyorlardı. Dolayısıyla, feodal düzen karakteristik 

olarak kırılgandır; savaşa varabilecek çekişmelere karşı oldukça zayıftır.349 Feodalizmin 

parçalı iktidar anlayışını artıran bir diğer unsur M.S. 800’de Charlamagne’ın Papa’nın 

elinde taç giyerek kral olmasıyla ilişkilidir. Bu gelişme dini ve dünyevi iktidarları 

birleştirme arzusunun bir sonucuydu ancak yaklaşık bin yıl sürecek olan Katolik Kilisesi 

ile Avrupalı hükümdarlar arasında iktidar mücadelesine de yol açmıştır. Kilisenin de 

vasallık statüsünü elde etmesi ile başpiskoposlar ve rahipler dahil pek çok din adamı diğer 

vasallar ile aynı siyasi haklara sahip olmuştur. Böylece ruhban vasallar oldukça büyük 

topraklarda iktidar sahibi olmuştur. Fakat bu durum, Atama (Investitura) Tartışması 

kavgasında görüldüğü gibi, Kutsal Roma İmparatoru ile Papalık arasında çeşitli krizlere 
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349 Pierson, op. cit., s. 33. 
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yol açmıştır. Ruhban vasalların, iktidar sahibi olduğu topraklarda dünyevi iktidara mı 

yoksa Papalığa mı bağlı olduğu tartışması 1122 yılında yapılan Worms Konkordatosu ile 

çözülmeye çalışılmışsa 350  da feodal düzenin istikrarsız senyör-vasal ilişkisi Katolik 

Kilisesinin de dahil olmasıyla daha karmaşık ve ademi merkezi bir hal almıştır.     

Feodal toplumsal kurumların geç Orta Çağ döneminde yaşadığı krizin, 

mutlakıyetçi krallıkların ortaya çıkmasında önemli bir paya sahip olduğu söylenebilir. 

Özellikle feodal ekonomik kurumların yaşadığı sorunlar sistematik dönüşümü 

tetiklemiştir. Perry Anderson’un da vurguladığı üzere, geç Orta Çağ döneminde feodal 

üretim şeklinin sınırlılıkları ve zorlukları, Avrupa toplumunun ve ekonomisinin 14. yüzyıl 

ve 15. yüzyıl boyunca süren uzun ekonomik krizine işaret etmiştir. Kıta çapındaki bu 

karmaşanın sonucunda 16. yüzyıla doğru mutlakıyetçi devlet Batı Avrupa’da ortaya 

çıkmıştır. İspanya, Fransa ve İngiltere’nin merkezileşmiş monarşileri; zümreleriyle, 

senyör-vasal ilişkileriyle ve serflik sistemiyle Orta Çağ siyasal düzenin hiyerarşik ve 

parçalanmış iktidar anlayışından belirgin bir kopuşu yansıtmıştır.351 

Bir üretim şekli olarak feodalizm, kökeni itibariyle ekonomi ve siyasetin organik 

bir birliği olarak nitelenebilir. Ancak, söz konusu ekonomik ve siyasal bütünlük 

toplumsal düzenin tamamında çelişkili bir biçimde parçalı iktidar zinciri içinde 

dağıtılmıştır. Üretim fazlalığını elde etmenin bir mekanizması olarak serflik kurumu, en 

küçük siyasal birim olan köyde ekonomik sömürüyü ve siyasi-hukuki zor gücünü 

birbirine kaynaştırmıştır. Vasallar, bir araziyi kendisinin nihai alanı olarak ilan eden 

senyöre, şövalyelik hizmetini ve serflerin senyöre olan sadakatini sağlamakla 

yükümlüydü. Köylülerden ürettikleri ürünler üzerinden alınan vergi, bu ürünlerin 

                                                            
350 Gökhan Bacık, Modern Uluslararası Sistem: Köken, Genişleme, Nedensellik, İstanbul: Kaknüs, 2007, s. 

58-59; Barbara Stollberg-Rilinger, Kutsal Roma İmparatorluğu, çev. Mete Tunçay, İstanbul: Vakıfbank 

Kültür Yayınları, 2020, s. 31. 

351 Perry Anderson, Lineages of Absolutist State, Londra: NLB, 1974, 15.  
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satışından elde edilen vergiye dönüşmesiyle birlikte köylünün üzerindeki söz konusu 

ekonomik ve siyasi baskı giderek azalmaya başlamıştır. Bu yolun sonu ise “emeğin 

serbestleşmesi” ve “ücret sözleşmesi” olmuştur. Serfliğin aşama aşama ortadan 

kalkmasıyla senyörlerin bir sınıf olarak gücü doğrudan tehlike altına girmiştir. Bu sürecin 

sonunda aristokrasi siyasal ve hukuki zor gücünü kaybetmiş; sahip olduğu yetkileri 

merkezileşmiş ve askeri gücü artmış mutlakıyetçi krallıklara devretmek zorunda 

kalmıştır. Perry Anderson’a göre, mutlakıyetçi krallığın gücünün yoğunluğu köy 

düzeyinde azaltılmış ama ülkesel düzeyde artırılmıştır.352 Feodal düzendeki siyasi ve 

iktisadi kurumlar dönüşüme uğratılmış veya yeni kurumlar inşa edilmiştir. Söz konusu 

dönüşümün ortaya çıkmasında ise feodalizmin çözemediği çetrefilli sorunların payı 

büyüktür.  

15. yüzyılın ikinci yarısında feodal ekonominin uzun süren krizinin zirveye 

çıkması ile Batı Avrupa’da birleşmiş mutlak monarşik devletlerin ortaya çıkması aynı 

döneme denk gelmiştir. Feodal ekonominin söz konusu krizinin zirveye çıkmasında 

şehirlerde yaşanan teknolojik gelişmelerin sonucu olarak üretim faktörlerinin yeniden 

yapılandırılmasının önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Orta Çağ ile modernite arasında 

bir bağlantı işlevi gören söz konusu yeniliklere birkaç örnek verilebilir. Gümüşü bakır 

cevherinden ayırt etmeye yarayan seiger işlemi Orta Avrupa’da madenciliğin yeniden 

canlanmasını ve kıta çapında ekonomiye metal akışını sağlamıştır. 1460-1530 arasında 

para üretimi beş kat artmıştır. Bronzdan döküm toplar barutu ilk defa savaş cephanesinin 

belirleyici unsuru haline getirmiş, böylece senyörlerin kale savunmaları çağdışı olmuştur. 

Hareketli matbaa icat edilmiştir. Üç direkli ve kıç tarafında dümeni olan kalyonların inşası 

denizaşırı seferleri kolaylaştırmıştır. Söz konusu teknik yeniliklerin birçoğu 15. yüzyılın 

                                                            
352 Ibid., s. 19. 
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ikinci yarısında ortaya çıktı. Bu gelişmelerin sonucunda 1470’lere doğru İngiltere ve 

Fransa’da tarım ekonomisinde depresyon en sonunda artmıştır.353  

Geç feodal dönemde yaşanan söz konusu krizin sonucunda peşi sıra birçok ülkede 

merkezi siyasal otoritelerin ve monarşilerin birleştiği görülmüştür. Feodal siyasi ve 

iktisadi kurumların içine düştüğü bunalımdan ve Güller Savaşı, Yüzyıl Savaşı ve İkinci 

Kastilya İç Savaşların yarattığı karmaşadan Avrupa’nın yeni monarşileri birlikte ortaya 

çıkmıştır: XI. Louis döneminde Fransa, Ferdinand ve İsabelle döneminde İspanya, VII. 

Henry döneminde İngiltere ve Maximillian döneminde Avusturya. Perry Anderson’a 

göre, Avrupa’da mutlakıyetçi krallıklar ortaya çıktığında bu yeni düzen öncelikle 

serfliğin tasfiyesinden sonra köylülere karşı yeniden feodal gruplaşma tarafından 

oluşturulmuştur. Mutlakıyetçi devletin dile getirilmeyen kurucu unsuru köylü 

isyanlarının yarattığı tehdit; genellikle tüccar ya da imalatçı burjuvaların yarattığı baskı 

ile birleşmesi Yeni Çağ’da aristokrasi sınıfına yeni bir biçim vermiştir. Batı Avrupa’da 

mutlakıyetçi krallıkların kendine has yapısı bu iki unsurun etkisinden kaynaklanmıştır.354 

Mutlakıyetçilik çağında feodal kurallar ve kurumlar değişime uğramış, yenileri ortaya 

çıkmıştır. Yeni siyasal kurumlar, soyluların sahip olduğu bireyleri ve grupları dağıtma 

veya disipline etme zorlayıcı gücüne de doğal olarak sahip olmuştur. Bu nedenle 

mutlakıyetçiliğin gelişi hâkim sınıf olan aristokrasi için asla yumuşak bir devrimci geçiş 

süreci olmamıştır. Bu süreçte feodal aristokrasi içinde aşırı derecede keskin kopuşlar ve 

çatışmalar yaşanmıştır. Feodal düzenin bir bütün olarak yeniden örgütlenmesiyle ve 

orijinal fief sisteminin katı kurallarının esnetilmesiyle birlikte toprak mülkiyeti giderek 

daha az koşula bağlanma eğilimine girmiş; benzer biçimde egemenlik de gittikçe daha 

mutlak hale gelmiştir. Vasallık ilişkilerinin zayıflaması monarşiye yeni ve sıra dışı güçler 

verirken toprak sahibi soyluların geleneksel kısıtlamalardan kurtulmasına da yol açmıştır. 
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Tarımsal mülkler sessiz sedasız soyluların koşulsuz mülkiyetine geçmiştir. Böylece, 

aristokratik sınıfın üyeleri Yeni Çağ’da siyasal kurumlardaki nüfuzunu kaybetmiş ama 

ekonomik kazanımlarını teyit etmiştir.355   

Mutlak krallıkların tam olarak modern öncesi döneme mi yoksa modern döneme 

mi ait olduğu konusunda kayda değer bir tartışma vardır.356 Poggi mutlak krallıkların, 

modern devletin ilk büyük kurumsallaşması olduğunu ve onun modern döneme ait 

olduğunu iddia etmiştir.357 Giddens ise, mutlakiyetçi devletin modern dünyayı ondan 

önceki çağın süreklilik unsurları arasındaki kopuş sürecini başlattığını ifade etmektedir. 

Ancak mutlakıyetçi devletin yine de selefi olan feodal devletlerden belirgin unsurları 

devraldığını vurgulamıştır. Mutlakıyetçiliğin, feodalizme kıyasla ulus-devletler 

sisteminden çok daha farklı olduğunu savunmuştur. Giddens’e göre, tarihçiler 

mutlakıyetçi devletin feodal devletlerden ne kadar farklı olduğunu araştırmak yerine 

mutlakıyetçi devleti modern öncesi devletler ile kıyaslamalıdır. Bu gerekçe ile Giddens’a 

göre mutlakiyetçi devlet, modern öncesi çağa aittir.358 Pierson ise, bu tartışma bağlamında 

mutlak krallıkların birkaç yüzyıl sürse de bir geçiş formu olarak görmenin daha uygun 

olduğunu vurgulamıştır. Mutlak krallıklar, feodalizmin son aşamasında ortaya çıkıp az ya 

da çok evrensel olarak nitelenen modern devlet formları tarafından geçilip geride 

kalmıştır. 16. yy’da ortaya çıkmış, 17. yy. boyunca baskın bir devlet formu/biçimi haline 

gelmiştir ve 18. yüzyılın ikinci yarısı ve sonraki dönemde ulus-devlet tarafından alaşağı 

edilmiştir. Mutlakıyetçilik aşamasının genelden kısa sürdüğü İngiltere’de mutlakıyetçilik 

17. yüzyılın sonunda tasfiye edilmiştir. Hollanda ve İngiltere gibi anayasal rejimlerin 
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358  Anthony Giddens, The Nation-State and Violence: Volume Two of a Contemporary Critique of 

Historical Materialism, Cambridge: Polity Press, 1989, s. 93.  
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gerçekten mutlakıyetçi olduğu net değildir. Diğer taraftan, Doğu Avrupa’nın pek çok 

bölgesinde 19. yüzyıla kadar mutlakıyetçi krallıklar varlıklarını sürdürebilmiştir.359   

Feodalizmin kalıntıları ve ortaya çıkmakta olan modernitenin bir karışımı olarak 

nitelenebilecek mutlakıyetçiliğe ilişkin temel başvuru kaynaklarından biri olan Lineages 

of Absolutist State adlı çalışmasında Perry Anderson, mutlakiyetçiliğin ortaya çıkışına 

işaret eden beş kurumsal yeniliğin olduğunu ifade etmiştir: Daimi bir ordu veya İngiltere 

örneğinde olduğu gibi daimi bir donanma; merkezileşmiş bir bürokrasi, sistematik ve ülke 

çapında bir vergilendirme rejimi; yurtdışında sürekli diplomatik temsilcilikler 

bulundurma ile resmi bir diplomasi hizmeti; ticareti ve ekonomiyi geliştirmeye yönelik 

devlet politikaları. Söz konusu kurumsal yenilikler belirgin olarak modern devletin 

üzerine inşa edildiği önemli sütunları oluşturmuştur. Ancak, Anderson’a göre, söz konusu 

kurumlar modernitenin ve feodalizmin melez bir karışımıydı. Örneğin, sürekli ordular 

kurulmuştu, fakat bu ordular zorunlu askerlikten çok yabancı paralı askerlerden 

oluşmuştur. Savaş yapma ve bunun ekonomi ile ilişkisi ise oldukça merkantilist ve hatta 

feodal bir beklenti üzerine kuruluydu, yani ekonomik büyüme ticaret ve üretimden ziyade 

toprağa el koyma ve ele geçirmeye dayalıydı. Benzer biçimde, sürekli bir bürokrasinin 

ortaya çıkışı ve vergilendirme sistemi kulağa oldukça modern gelmektedir. Ancak, 

bürokrasi içindeki makamlar ve görevler hala satın alınmakta, hatta miras 

bırakılmaktaydı. Vergiler, savaşları finanse edebilmek için arada sırada toplanmıştır. 

Vergi toplama işini devletin memurları değil genellikle mültezimler yapmıştır. Vergiler 

ise çoğunlukla köylülerin üzerinde yoğunlaşmıştır. Uzun süredir zor durumda olan 

köylüler bu ağır vergilere zaman zaman isyan etmiştir.360 
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Anderson, diplomasi kurumunu mutlakiyetçi dönemin en önemli icatlarından biri 

olarak nitelemiştir. 15. yüzyılda İtalyan şehir devletleri arasında ortaya çıkan diplomasi, 

16. yüzyıl boyunca başta İspanya, Fransa, İngiltere olmak üzere Avrupa’daki diğer 

devletler tarafından benimsenmiştir. Anderson, diplomasiyi modern devletler sisteminin 

ortaya çıkışı bağlamında önemli bir dönüm noktası olarak nitelemiştir. Orta Çağ 

Avrupası, sınırları net olarak çizilmiş türdeş devletlerden oluşmamıştı, yani devletler 

sistemi bu dönemde yoktu. Feodal düzenin parçalı ve karmaşık siyasal düzeninde 

diplomasi kurumunun ortaya çıkmasına imkân yoktu; çünkü parçalı siyasal düzenin 

partnerleri arasında ne resmiyet ne de eşitlik vardı. Mutlakıyetçi dönemde diğer 

devletlerde sürekli büyükelçilerin bulundurulması; her devletin dış işleri ile ilgilenen 

sürekli makamlarının oluşturulması; gizli diplomatik yazışmalar ve raporlar; diplomatik 

dokunulmazlık ve bağışıklıklar türdeş ve birbiriyle hukuki anlamda eşit devletler 

tarafından oluşturulan devletler sisteminde gelişmiştir.361  

Feodal kurallar ve kurumların mutlakıyetçilik döneminde değişmesi ve dönüşmesi 

bağlamında vurgulanması gereken en önemli unsur olarak, mutlakıyetçilikte siyasal 

gücün bir yerde yoğunlaşması ve merkezileşmesi gösterilebilir. Poggi, feodal düzenden 

mutlakıyetçi devlete geçiş sürecini kısaca şöyle özetlemektedir: Daha küçük ve daha zayıf 

siyasal birimlerin daha büyük ve daha güçlü siyasal yapılar tarafından ortadan 

kaldırılması; birleştirilmiş bir ülkesel bölge üzerinde yönetme kabiliyetinin artması; tek 

bir egemen baş tarafından daha üniter, sürekli, hesap edebilir ve etkin bir yönetimin 

uygulanması ve son olarak, açık uçlu, rekabetçi ve risk dolu bir güç mücadelesi veren 

görece küçük devletlerin gelişmesi.362 Mutlakıyetçilik bağlamında devletin egemenlik 

iddiasında yeni olan şey, bir yetki alanı içerisindeki tüm otoritenin tek bir yerde, klasik 
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olarak kralın soyut kişiliğinde toplanmasıdır. Söz konusu iddia en açık ifadesini 

mutlakıyetçi çağın ilk merkeziyetçi devleti olan Fransa’da göstermiştir. XIV. Louis, 

devlet benim (Létat, c’est moi) sözüyle devleti oluşturan temel unsurlar olan ülkenin, 

halkın ve egemenliğin hükümdarın soyut kişiliğinde bir araya geldiğini ifade etmiştir.363 

Feodal düzenin parçalı ve birden fazla kişiye dağıtılmış iktidar yapısının mutlakıyetçilikte 

giderek tek bir kişide toplanması süreci siyasal kuramda devletin insanlaştırılması ile 

sonuçlandığı söylenebilir. İktidar tek bir erkte toplanırken devleti oluşturan çeşitli 

unsurların kralın vücudunda bir bütün haline geldiği argümanı mutlakıyetçi dönemin ağır 

basan teması olarak nitelenebilir. Bu bağlamda Hobbes ve Rousseau’un belirgin bir etkisi 

vardır. Hobbes ve Rousseau, siyasal beden metaforunun yaygınlaşmasında önemli bir 

paya sahiptir.     

Thomas Hobbes’un devlet kuramında metaforlar sıklıkla kullanılmıştır. Hobbes 

gerek devleti tanımlarken gerekse de devleti oluşturan unsurlardan bahsederken 

metaforları ustaca kullanmıştır. Hobbes, Leviathan olarak nitelediği devleti, insanların 

yarattığı yapay bir insan (artificial man) olarak tanımlamıştır. Hobbes’a göre, doğal 

insandan daha büyük ve güçlü olan yapay insan, doğal insanı korumak ve savunmak için 

tasarlanmıştır. Hobbes, devleti oluşturan temel unsurları sıralarken de metaforları sıklıkla 

kullanmıştır. Ona göre bu yapay insanda:  

… egemenlik, bedene hayat veren ve hareket etmesini sağlayan yapay bir ruhtur.  Yargıçlar 

ile diğer adli ve idari memurlar yapay eklemlerdir. Egemenlik merkezine bağlı olan her 

eklem ve organın kendi görevini gerçekleştirmesini sağlayan ödül ve cezalar, gerçek 

bedendeki sinirlerdir. Toplumu oluşturan tikel üyelerin zenginliği ve refahı yapay bedenin 

gücüdür. Yapay bedenin mesleği halkın esenliğini sağlamaktır. Danışmanlar hafızadır. 

Eşitlik ve yasalar yapay bir akıl ve iradedir. Uyum, sağlıktır. İsyan hastalıktır.364  
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Hobbes, tanrının ol demesiyle insanın yaratılması gibi toplum sözleşmesi 

aracılığıyla da siyasal bedenin (body politic) yaratıldığını yine bir metafor kullanarak 

açıklamaya çalışmıştır. 365  Kısacası, Hobbes’un devleti hem yapay bir insan hem de 

siyasal bir beden olarak tasvir etmesi günümüzde devleti insanlaştırmamız açısından 

önemli bir dönüm noktası olarak gösterilebilir.  

Hobbes’tan sonra devleti insan gibi düşünmek, ona insana ait nitelikler atfetmek 

gittikçe yaygınlaşmıştır. DEVLET SİYASAL BİR BEDENDİR metaforunu kullanan bir 

diğer önemli felsefeci Jean Jacques Rousseau’dur. Rousseau da devleti tanımlarken ve 

devleti oluşturan unsurlardan bahsederken metaforlardan bolca faydalanmıştır. 

Rousseau’ya göre, yekpare bir varlık olarak düşünüldüğünde siyasal beden (body politic), 

insanınkine benzer bir canlı organizma olarak düşünülebilir. Söz konusu varlıkta,  

… egemen güç kafayı temsil etmektedir; örf ve âdet ile yasalar beyine karşılık gelmektedir ki 

bunlar sinirleri kontrol etmektedir ve anlamanın, iradenin ve algıların bulunduğu yerdir. 

Algılamayı sağlayan organlar yargıçlar ve kamu memurlarıdır. Ticaret, sanayi ve tarım söz 

konusu bedenin ağzı ve midesidir ve bedenin ihtiyaç duyduğu besinleri karşılamaktadır. 

Kamu maliyesi kandır. İktisadi bilgelik kalbin işlevini görerek söz konusu kanın, bedenin her 

yerine ulaşmasına rehberlik eder. Böylece hayat ve direnç sağlar. Yurttaşlar ise söz konusu 

organizmanın kolu, bacağı ve vücududur; organizmanın yaşamasını, hareket etmesini ve 

çalışmasını sağlar.366  

DEVLET SİYASAL BİR BEDENDİR metaforu o kadar içselleştirilmiştir ki 

bedeni yöneten baş ile devleti yönetenler arasında da bir ad aktarması367 (mecaz-ı mürsel/ 

metonomy) ortaya çıkmıştır. İngilizce’de sıklıkla kullanılan heads of government and 

state (devlet ve hükümet baş(kan)ları) tamlaması artık bir klişe haline gelmiştir.   

                                                            
365 Ibid. 
366 Jean-Jack Rousseau, Discourse on Political Economy and the Social Contract, çev. Christopher Betts, 

New York: Oxford University Press, 1999, s. 6. 

367 Metafor ve ad aktarması arasındaki ilişki için bak. Lakoff ve Johnson, op. cit., s. 66-73.  
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Uluslararası ilişkilerde devlete insana ait nitelikler atfetme konusunda genel bir 

uzlaşı olduğu söylenebilir. Fakat, daha önce de vurgulandığı üzere, devletin insan gibi 

bütüncül bir varlık olarak kabul edilmesi hakkında fikir ayrılıkları olduğu söylenebilir.368 

Carr’a göre ise, devlete kişilik atfetmek konusunda yapılan tartışmalar sadece yanıltıcı 

değil aynı zamanda anlamsızdır. Ona göre, devletin kişiliğini reddetmek ne kadar saçma 

ise, devletin bir insan olduğunu iddia etmek de o kadar saçmadır. Devletin 

insanlaştırılması, doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılabilecek bir olgu değildir. Ona göre, 

devletin insanlaştırılması, uluslararası hukukçuların dediği gibi devletin varsayılan bir 

doğasıdır (the postulated nature). Carr’a göre devletin insanlaştırılması, gelişmiş bir 

siyasal düzenin yarattığı zorlukların üstesinden gelmek için insan bilinci tarafından 

geliştirilmiş zaruri bir araçtır; zorunlu bir kurgudur (fiction). Carr’a göre, kişilerin sadece 

gerçek bir insan olarak kişi olduğu ve bundan başka kişilerin olmadığı ilkel bir siyasal 

düzenin varlığı kuramsal olarak mümkün olabilir; aynı doğrultuda üreticilerin ve 

tacirlerin de gerçek bir insan olduğu ekonomik bir düzen de tahayyül edilebilir. Ancak, 

anonim şirketler gibi kolektif sorumluluk biçimlerinin zaruri bir kurguyu gerekli kıldığı 

gelişmiş ekonomik düzenlerde olduğu gibi, gelişmiş siyasal düzenlerde de devletin 

kolektif sorumluluğu kurgusu bir zaruret haline gelmiştir.369       

Carr’ın da belirttiği gibi söz konusu kurgusal varlıkların hakları ve yükümlülükleri 

sadece hukuki değildir. İnsanlar, insanlaştırdıkları varlıklara insana ait çeşitli bilinçsel ve 

duyusal nitelikler de atfedebilir. Örneğin, bir banka kendi çalışanlarına “cömert” olduğu 

için “övülebilir”; bir silah üreticisi “vatanseverlikle” bağdaşmayan ticari eylemleri 

yüzünden kamusal tepki ile karşılaşabilir. Carr’ın verdiği örneklerde cömertlik, övülmek, 

vatanseverlik gibi insana has niteliklerin devlete atfedildiğini görülmektedir. Carr’a göre, 

kolektif varlıkların kurgulanması ve söz konusu varlıklara haklar ve yükümlülükler 

                                                            
368 Wendt, op. cit., 2003a, s. 196-7. 

369 Carr, op. cit., 2015, s. 21-22 ve 60-63; Carr, op. cit.,2016, s. 137. 
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atfedilmesi modern toplumun kaçınılmaz bir gerekliliğidir. Söz konusu koektif varlıkların 

en zaruri olanı devlettir. Bilhassa uluslararası politikayı başka terimlerle tartışmak 

mümkün görünmemektedir.370  

Bu bağlamda vurgulanması gereken bir şey vardır. Devletlerin insanlaştırılması 

ile oluşan gerçeklikte, Wendt’in “devletler de insandır” şeklinde ifade ettiği gibi bir devlet 

eşittir insan tekabüliyeti yoktur. Carr’ın ifade ettiği gibi, İtalyanlar ve İngilizler arasındaki 

ilişkiler ile İngiltere devleti ve İtalya devleti arasındaki ilişkiler eş anlamlı değildir. Çünkü 

insanlaştırma, aynı zamanda kurumların sürekliliğini ifade eden bir düşünce şeklidir. Tüm 

kurumlar içinde devletin kendisinin, sürekliliği en fazla önem arz eden kurum olduğu 

söylenebilir. Carr, yukarıda vurgulanan devletlerin insanlaştırılması hakkındaki 

argümanlarını, Birleşik Krallığın I. Dünya Savaşına girişi örneği ile somutlaştırmıştır. 

1914 yılında, Birleşik Krallığın 1839 Belçika Garantörlük Antlaşması’na göre Belçika’ya 

yardımda bulunmasının bir yükümlülük olup olmadığı hem ahlaki hem de hukuki olarak 

tartışılmıştır. 1914’te alınan kararda sorumluluk, savaşa katılma kararı alan olarak 

Asquith ve Grey’e ne bireysel olarak aittir ne de 1839 Garantörlük Antlaşmasını 

imzalayan Lord Palmerstone’a bireysel olarak yüklenebilir. Aynı biçimde bu sorumluluk 

ne 1839’da yaşayan İngilizlere ne de 1914’te yaşayan İngilizlere bireysel olarak 

yüklenebilir. Carr’a göre, söz konusu tartışma kolektif bir varlık olan Birleşik Krallığın 

bir anlaşmayı onure etmek veya etmemek gibi insani nitelikler atfedilmeden mantıklı 

olarak tartışılamaz. Devletin ontolojik statüsü hakkında Carr’ın da orta yolcu bir 

yaklaşıma sahip olduğu söylenebilir. Çünkü Carr’a göre, devletin kişiliği tezi ne doğrudur 

ne de yanlıştır.371 Başka bir ifadeyle, devletin insanlaştırılması bir “uydurma” anlamında 

kurgu değildir ne de Wendt’in dediği gibi “devletler de insandır”. Carr sosyal gerçeklik 

kavramını kullanmasa da yukarıda özetlenen ifadeleri devletin insanlaştırılmasının 

                                                            
370 Carr, op. cit.,2016, s. 137. 

371 Ibid., s. 137-8. 
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kurumsal bir gerçeklik olduğunu savunan kural tipi inşacıların bakış açılarına oldukça 

yakın olduğu vurgulanmalıdır. 

Tez çalışmasında sürekli dile getirildiği üzere dil ve metaforlar sosyal gerçekliğin 

inşasında önemli birer araçtır. Bir şekilde algımıza açık olan şeyleri dil ve metaforlar 

aracılığıyla bir forma sokarken kategorileştiririz. Böylece, biçim verilen söz konusu 

şeyler bir gerçeklik halini alır. Bu gerçekliğin öznelerarası olarak yani sosyal olarak inşa 

edildiğinin altı çizilmelidir. Bu yüzden çalışmada “gerçeklik” kavramı sürekli olarak 

“sosyal” sıfatı ile nitelenmiştir. Devleti insanlaştırmak, ona insana ait nitelikler atfetmek 

metaforlar yolu ile inşa edilmiş sosyal bir gerçekliktir. Bu alt başlık boyunca söz konusu 

gerçekliğin inşasında gittikçe karmaşıklaşan kuralların ve kurumların yattığı 

vurgulanmaya çalışılmıştır. Devletin insanlaştırılması gibi bazı metaforlar bu 

karmaşıklığın üstesinden gelinmesi ile ortaya çıkmıştır ve bu yüzden yaygınlaşmıştır. 

Birbirine kızan, birbiriyle dost veya kardeş olan devletleri günümüzde oldukça doğal 

karşılamamızın arka planında söz konusu durumun yattığı söylenebilir. Devletlerin 

insanlaştırılması metaforu o kadar doğallaşmıştır ki günümüzde devletin de insan gibi bir 

kimliği olduğu verili kabul edilmektedir. Wendt’in başını çektiği kimlik tipi inşacılar, 

“devletlerin bir kimliği olması gerektiğini” verili olarak almaktadır. Ancak, kimlik tipi 

inşacılığın bu üstü kapalı varsayımının kendisi de inşa edilmiş bir gerçekliktir. İnşacıların 

söz konusu varsayımı belli bir zaman ve mekânla sınırlı olmasına rağmen bu varsayım 

üzerinden, Wendt’in kuramında olduğu gibi, tarih ötesi genellemeler yapmak anakronizm 

olarak nitelenebilir. Bu yüzden çalışmanın sonraki bölümünde insanlaştırılan devlete bir 

kimlik verilmesi sürecinin nasıl inşa edildiği ve bu inşa sürecinin arkasında yatan unsurlar 

ele alınacaktır.    
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3.2.2. Mutlakıyetçilikten Ulus-Devlete Geçiş: İnsanlaştırılan Devlete Bir 

Kimlik Verilmesi 

Günümüzde tek bir siyasal örgütlenme biçimi kabul edilmektedir ve buna izin 

verilmektedir: Ulus-devlet. Anthony Smith’in belirttiği gibi, onu tespit etmek kolaydır. 

Ulus-devletlerin sınırları, başkentleri, bayrakları, marşları, pasaportları, para birimleri, 

askeri geçit törenleri, ulusal müzeleri, büyükelçileri ve BM’de genellikle bir koltuğu 

vardır. Onlar aynı zamanda ulus-devletin ülkesinde tek bir hükümete, tek bir eğitim 

sistemine, tek bir iktisadi sisteme ve genellikle tüm yurttaşlar için geçerli bir dizi hukuki 

kurala sahiptirler.372 Ulus-devlete ilişkin vurgulanması gereken birkaç hususun olduğu 

söylenebilir: Birincisi, devletler uluslardan önce ortaya çıkmıştır. Michael Mann, 

Avrupa’da ilk devlet inşasının 12. yüzyılda bulunabileceğini söylemektedir.373 Greenfeld 

ise modern anlamda ulus kavramının ilk defa belirgin kullanımının 16. yüzyılın 

başlarında İngiltere’de görüldüğünü ifade etmektedir. 374  Avrupa’da modern devletin 

inşasının ve ulus inşasının hangi yüzyılda başladığına ilişkin farklı görüşler olsa da 

modern devletlerin ulusları yarattığı konusunda genel bir uzlaşının olduğu söylenebilir. 

Ulus-inşası, devlet inşası için oldukça önemlidir ancak iki inşa süreci birbiriyle özdeş 

değildir. Tam aksine, devletlerin uluslardan önce inşa edilmesi, uluslararasındaki 

farklılıkların oluşturulmasını kolaylaştırmıştır. Avrupa’da devlet inşası süreci devletlerin 

içindeki kültürel çeşitliliği azaltırken devletler arasındaki farklılığı artırmıştır.375   

                                                            
372 Anthony D. Smith, “State-making and Nation-building” içerisinde States in History, ed. John A. Hall, 

Oxford: Blackwell, 1986, s. 228. 

373 Michael Mann, The Sources of Social Power, Volume I: A History of Power from the Beginning to A.D. 

1760, New York: Cambridge University Press, 2005, s. 416-9. 

374 Liah Greenfeld, Nationalism: Five Roads to Modernity, London: Harvard University Press, 1992, s. 3-

9.  

375 Pierson, op. cit., s. 47.  
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İkincisi, ulus ve ulusçuluk kavramları arasındaki ayrım üzerinedir. Anthony 

Giddens’a göre günümüzde, ulus-devlet, ulus ve ulusçuluk kavramları eş anlamlı olarak 

kullanılmaktadır ama söz konusu kavramlar tamamen birbirlerine özdeş değildir. Ulus ve 

ulusçuluk kavramları arasındaki farkı Giddens şöyle ifade etmektedir:  

Ulus hem devlet içi araçlar hem de diğer devletlerin araçları tarafından karşılıklı olarak 

gözetlenen, üniter bir idari yapı tarafından yönetilen, sınırları net olarak çizilmiş bir ülkedeki 

bütünleşmiş insan topluluğudur (collectivity). Ulusçuluk ise siyasal bir düzenin üyeleri 

arasındaki müşterekliği vurgulayan, birtakım semboller ve inançlar ile bireylerin 

uyumlulaştırılması gerektiğine dair psikolojik bir fenomendir.376  

James Anderson’ın ifade ettiği gibi, ulusçulukta ifadesini bulan metafizik uluslar 

ile ulusçuluk eşzamanlı değillerdir. Uluslar yaratılmışlardır hem de oldukça yakın bir 

zamanda ulusalcılar ve ulusçuluk tarafından yaratılmışlardır.377 Ulus ve devlet arasındaki 

bağı modern öncesi devletlere atfetmek bir yana, söz konusu bağın mutlakıyetçiliğin 

doğasına bile yabancı olduğu iddia edilebilir. Perry Anderson’ın vurguladığı gibi, 

mutlakıyetçilik döneminin monarşik devletleri, yani sürekli bir anlaşmazlık içinde olan 

Batı Avrupa’nın çeşitli monarşileri, birbiriyle olan siyasi ve askeri çatışmalarında kendi 

tebaalarında vatansever duyguları harekete geçirmeye tenezzül etmemiştir. Çünkü 

mutlakıyetçi devletlerde meşruiyetin nihai aşaması “ülke” değil “hanedan”dı. Devlet, 

monarkın malvarlığı olarak tasavvur edilmiş ve böylece toprak kazanımları kişilerin 

evliliği ile de gerçekleşmiştir. Böylece, diplomasinin en büyük silahı hanedanlıklar arası 

evlilikler olmuştur. Mesela Habsburg hanedanı evlilik ve miras yoluyla İspanya’yı, 

İspanya’nın Amerika kıtasındaki ve Uzak Doğudaki sömürgeleri ve daha sonra da 

Bohemya krallığını elde etmiştir. “Bırak başkaları savaşsın, sen şen Avusturya evlen!” 

(bella gerant alii, tu felix Austria nube!) mottosu bu durumu ifade eden bir deyiştir. 

                                                            
376 Giddens, op. cit., 1989, s. 116.  

377 James Anderson, The Rise of the Modern State, Brighton: Wheatsheaf, 1986, s. 115. 
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Ülkesel genişleme amacı doğrultusunda silahlı saldırıya kıyasla daha az maliyetli olan 

evlilik manevraları genellikle bir neslin yerini diğerlerinin almasını gerektirmesi 

nedeniyle daha az yakın sonuçlar sağlamıştır. Ancak bu süreç, evlilik anlaşmasının ve 

onun siyasi amacına ulaşılması arasındaki zaman diliminde tahmin edilemez ölümün 

tehlikelerine maruz kalmıştır. Böylece evliliğin uzun dolambaçlı yolu genellikle savaşın 

kısa yoluna doğrudan geri dönülmesi ile sonuçlanmıştır. Mutlakıyetçiliğin tarihi bu 

biçimde ortaya çıkmış çatışmalarla doludur. Bu çatışmaların isimlerine bakmak bile 

durumu özetlemektedir: Avusturya, Bavyera veya İspanya Veraset Savaşları. 378  Son 

olarak çok az sayıda ulus-devlet, devlet ve ulusu arasında kimliğe dair iddialarında 

gerçekten ikna edicidir. Anthony Smith söz konusu durumu şöyle özetlemiştir:  

Bir devletin ülkesinin sınırları ile bu sınırlar içindeki insanların hepsinin homojen etnik bir 

toplum olması ve söz konusu devlette yerleşik halkın tamamının özdeş bir kültüre sahip 

olmasını “ulus-devlet” olarak kabul edeceksek; hâlihazırdaki devletlerin yaklaşık %10’u bu 

“ulus-devlet” kavramıyla nitelenebilecektir.379  

Anthony Smith’e göre, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda’nın Birleşik Krallığı’na 

dair yaşananların bize yansıması, ulus-devlet ve ulus olarak bir devlet arasındaki uçurum 

hakkında bizi ikna etmelidir. 380  Kısaca, devlet ve ulus arasında kurulan bağ 

mutlakıyetçilikten modern devlete geçişte inşa edilmiştir. Wendt’in tarih ötesi kuramında 

yaptığı gibi modern öncesi devletlere kimlik atfetmek tarihi geriye doğru ve günümüzün 

değer yargılarıyla yeniden yorumlamaya yol açmaktadır.  

                                                            
378 Stollberg-Rilinger, op. cit., s. 62-63; Perry Anderson, op. cit., 38-9; Merry E.Wiesner-Hanks, Erken 

Modern Dönemde Avrupa, 1450-1789, çev. Hamit Çalışkan, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, 2014, s. 135-8, 138-44, 156-157, 273. 

379 Anthony D. Smith, op. cit., s. 228-9.  

380 Ibid,.  
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Yukarıda kısaca özetlenen durumun arka planında, devlet ve ulus kavramlarının 

günümüzde eşanlamlı hale gelmesinin yattığı söylenebilir. Gerek devlet adamı ve 

siyasetçiler gerekse de sıradan insanlar bazen ulus-devlet bazen ulus bazen de devlet 

kavramlarını birbirinin yerine rastgele kullanarak aynı olgudan bahsetmektedir. Devleti 

ulusla özdeşleştirmek, devleti insanlaştırmak gibi günümüzde yaygın bir sosyal gerçeklik 

haline gelmiştir. Ancak, nasıl devlet ve insan arasında doğrudan bir tekabüliyet yoksa 

devlet ve ulus arasında da bir tekabüliyet olduğu inşacı bir perspektiften söylenemez. 

Çünkü devleti ulusla özdeşleştirmek belli bir zamanda (milat olarak genellikle Fransız 

Devrimi kabul edilmektedir) ve mekânda (Avrupa kıtası) inşa edilmiştir. Yani devletin 

ulusla özdeşleşmesi tarih ötesi bir gerçeklik değildir.     

DEVLET BİR ULUSTUR metaforu mutlakıyetçilikten ulus-devlete geçiş 

sürecinde ortaya çıkmıştır. Daha önce vurgulandığı gibi metaforların kullanılması sosyal 

gerçekliğin inşasında oldukça etkili bir araçtır. Metafor ile nitelediği şey arasında mutlak 

anlamda bir denklik/örtüşme olmadığı söylenebilir. Anthony Smith’in de ifade ettiği gibi 

ulus-devlet ile bir ulus olarak devlet arasında tam bir tekabüliyet yoktur. Ama bu durum 

ulus-devletin sosyal bir gerçeklik olmadığı anlamına gelmemektedir. Bazen metaforlar o 

kadar sık kullanılır ve sonuç olarak içselleştirilir ki metafor ile betimlenen şey eş anlamlı 

hale gelir ve böylece birbirlerinin yerine kullanılması gayet doğal hale gelir, yani bir 

sosyal gerçeklik olur. DEVLET BİR ULUSTUR veya ULUS BİR DEVLETTİR (A 

NATION IS A STATE) ifadelerinin kullanımına günümüzde aşina haline gelmemiz bu 

genellemeye bir örnek olarak gösterilebilir. II. Dünya Savaşı sonrası kurulan ve 193 

devletin üye olduğu en kapsamlı uluslararası örgüt olan Birleşmiş Milletlerin (United 

Nations) adı sadece devletler üye olabilmesine rağmen Birleşmiş “Devletler” değil 

Birleşmiş Milletler olarak kabul edilmiştir. Kısacası, ulus-devlet kavramı günümüzde 

evrenselleşmiş bir sosyal gerçeklik haline gelmiştir. İnsanlaştırılan devlete bir kimlik 

atfedilmesi yani ulus-devlet sosyal gerçekliğinin inşa edilmesinde de devletin 
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insanlaştırılmasında olduğu gibi kurallar ve kurumlarda yaşanan dönüşümün yol açtığı 

görülmektedir. Ulus fenomeninin inşasını anlamak için söz konusu kurumsal 

dönüşümden kısaca bahsedilmesi gerekmektedir.  

Çalışmanın ikinci bölümünde ülkesel devletin ortaya çıkması ile uluslararası 

hukukun gelişmesi arasındaki ilişkide önemli bir role sahip olan özel mülkiyet olgusunun 

ulus fenomeninin inşasında da benzer bir işleve sahip olduğu yani kurumsal bir dönüşümü 

tetiklediği görülmektedir. Kamu otoritelerinin müdahale etmeye hakkının olmadığı bir 

alan olarak mülkiyetin özelleştirilmesi modernitenin belki de en devrimci icadıdır. 

Mülkiyetin özelleştirilmesi kişiye özel (private) bir alan yaratmış ve bu kamu otoritelerine 

karşı bile kullanılabilecek güçlü bir koz olarak aniden ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, özel 

mülkiyet devletin toplumsal yeniden üretime katılmasını giderek artan bir biçimde gayri 

meşru hale getirirken toplumsal yaşamın hem somut hem de soyut yeniden üretimini 

piyasaya artarak transfer etmiştir. Anlamlandırmada ve pratiklerde yaşanan bu değişimi 

ne geleneksel siyasal düzen ne de merkantilist dönemin mutlakiyetçi devleti tasavvur bile 

edememiştir. Aynı doğrultuda, kamu otoritesinin kapsamı da benzer biçimde 

dönüştürülmüştür. Kamu otoritesi azaltılırken vatandaşlar mülkiyetlerinden 

faydalanabilsinler diye devlet sadece kamusal hizmetlerin sağlayıcısı rolünü üstlenmiştir. 

Toplum artık ortak bir atanın veya bir araya gelmiş klanlardan ve hanedanlardan oluşan 

bir birlik anlamını kaybetmiştir. Bunun yerine toplum, mülkiyet sahipleri olarak birbirinin 

hak ve yükümlüklerini tanıyan bireylerden oluşan bir kurum haline dönüşmüştür.381  

Bu doğrultuda kavramsal değişimin ne kadar geniş kapsamlı olduğu bireyin 

(individual) inşasında göze çarpmaktadır. O (“he” veya “she”) artık, farklı ve tarihsel 

olarak inşa edilmiş bir topluluğun üyesi değildir. Bunun yerine kendi bedeninin ve 

yeteneklerinin sahibi olarak kendi bireyselliğini deneyimlemektedir. Ve söz konusu 
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yetenekleri içinde emeği (labour) ileride başka ünvanları elde edebilmesinde en önemli 

unsur haline gelmiştir. Mülkiyete ilişkin kavramlar sadece ülkesel devleti ve modern 

uluslararası sistemi tesis etmemiş aynı zamanda toplumun kişilerine (the person) ilişkin 

kavramları da kökten değiştirmiştir.382 Zümrelerden oluşan toplumsal yapıdan atomize 

olmuş bireylerden oluşan bir toplumsal yapıya doğru kurumsal dönüşüm ile ulus 

fenomeninin inşası arasında doğrudan bir bağ olduğu söylenebilir. Çalışmanın bu 

kısmında devletlere bir kimlik atfedilmesinin yani modern devletle ulus arasında kurulan 

bağın modern çağda inşa edildiği Fransa örneğinden yola çıkılarak ele alınmıştır. Çünkü 

ulus-devletlerin ortaya çıkışı için Fransız Devrimi milat olarak kabul edilmektedir. Ayrıca 

ulus, ulusal egemenlik, yurttaşlık ve genel irade kavramlarının, devrimin ihraç 

edilmesiyle383 kıta Avrupasına da yayıldığı için Fransa örneği tercih edilmiştir.  

Devletlere bir kimlik atfedilmesi ile geleneksel siyasal düzenlerden ulus-devlete 

geçiş arasında bir bağ olduğu iddia edilebilir. Uus-devlet öncesi dönemde toplumu bir 

arada tutan geleneksel bağların modernleşme sürecinde zayıflaması veya ortadan 

kalkması yeni aidiyet bağlarının inşa edilmesini kaçınılmaz bir gereklilik haline getirdiği 

savunulabilir. Fransa örneğinde bu süreç belirgin olarak görülmektedir. Bu bağlamda 

Tocqueville’in tespitleri oldukça zihin açıcı olarak değerlendirilebilir. Tocqueville 19. 

yüzyılın ilk yarısında, modernleşme kavramını kullanmadan modernleşme fenomeninden 

ve modernleşmenin yol açtığı “olumsuzluklardan” bahsetmiştir. Tocqueville’e göre, 

geçmiş tecrübelerin ışığından bakıldığında bazı gerçekleri görmek nettir. Bunlardan biri, 

tüm çağdaşların eylemlerinin bir kuvvet tarafından yönlendirildiğidir. Söz konusu kuvveti 

düzenlemeye ya da kontrol altına almaya yönelik umutlar olsa da üstesinden 

gelinememektedir. Tocqueville’e göre bu, bazen yavaşça bazen bodoslama bir hızla 

aristokrasiyi yok olmaya zorlayan bir kuvvettir. Tocqueville, aristokrasinin tahrif olduğu 
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veya tamamen ortadan kalktığı toplumlara ilişkin çeşitli tespitlerde bulunmuştur. Ona 

göre; aileye, kastlara, sınıflara ve zanaat loncalarına ilişkin bağların zayıfladığı veya artık 

olmadığı bir toplumda insanlar çok daha fazla kendi çıkarlarını düşünmeye meyillidir. 

Böyle toplumlarda insanlar kamu yararına dair hiçbir şeyi umursamayan kendi dar 

bireyselliğini gerçekleştirmeye çalışan menfaatçiler haline gelir. Bu tip toplumlarda 

hiçbir şey sabit olmadığından herkes sıklıkla daha düşük bir sosyal düzeye inme 

korkusuna kapılır ve herkes kendi durumunu düzeltmeye dair bitmek bilmez bir arzuya 

musallat olur. Servet bir insanın sosyal statüsünün tek ölçütü olmasının yanında aşırı bir 

hareketlilik kazanır yani sürekli olarak el değiştirir; ailelerin ve insanların saygınlığını 

artırıp azaltır. Herkes hararetle servet yapmaya veya zenginse servetini korumaya kafayı 

takar. Kazanma aşkı, kariyer yapmaya olan düşkünlük, ne pahasına olursa olsun 

zenginleşme arzusu, maddi rahatlık ve kolay bir hayata duyulan istek bu tip toplumlarda 

hâkim olan arzulardır. 384  Tocqueville, modernleşme ve bireyselleşme kavramlarını 

kullanmadan bu iki olgunun toplumsal dayanışmayı ve “biz” aidiyetini zayıflattığına 

dikkat çekmiştir. Ancak, bu durum sadece birey ve toplum arasındaki bağı değil aynı 

zamanda birey ve devlet arasındaki aidiyet duygusunu ve rıza unsurunu da zayıflattığı 

iddia edilebilir.   

Yöneten ve yönetilen arasındaki ilişkide rıza, anahtar kavramlardan biridir. Rıza 

olmadan sadece zora dayalı olarak belli bir insan topluluğunu bir arada tutabilmek ve 

yönetebilmek oldukça zor bir iştir. Bu bağlamda Rousseau’nun yazdıkları oldukça 

önemlidir. Rousseau’ya göre, kalabalık bir insan topluluğuna boyun eğdirmek ve bir 

toplumu yönetmek arasında büyük bir fark vardır. Rousseau, bir grup insanın başka bir 

insana boyun eğdirildiğinde görebildiği tek şeyin köleleri ile birlikte bir efendi olduğunu 

belirtmiştir. Bir halk ve onların liderini göremediğini vurgulamıştır. Ona göre, bir grup 
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insan başka birine boyun eğdiğinde ortaya çıkan bir insan kalabalığıdır; yani bir toplum 

değildir. Bu durumda ne kamusal fayda vardır ne de siyasal beden vardır. Tek kişi 

dünyanın yarısına diz çöktürse bile sadece bir bireydir. Onun kendi çıkarı, geri kalan 

insanlardan farklıdır ve hala sadece kişisel bir çıkardır. Söz konusu kişi kendi sonuna 

yaklaştığında, bir meşe ağacının yangın tarafından yutulup parçalara ayrılması ve yanıp 

kül olması gibi, kendi imparatorluğu çöker ve dağılır.385 Rousseau gibi Tocqueville de 

devlet-toplum ilişkisinde rızanın işlevine vurgu yapmıştır. Tocqueville, geleneksel 

toplumsal bağların zayıflamasının yol açacağı tehlikelerin farkındadır. Gittikçe artan 

bireyselleşmenin, birey ile toplum arasındaki bağı ve birey ile devlet arasındaki rıza 

ilişkisini ortadan kaldırabileceğine oldukça erken bir tarihte dikkat çekmiştir. Ona göre, 

sadece kendisi değil Fransa kralı XVI. Louis de bu tehlikenin farkına varmıştır. 

Fransa’nın uzun krallık dönemi boyunca takdire şayan pek çok monark çeşitli dönemlerde 

hüküm sürmüştür. Bunlardan bazıları pratik zekâları, bazıları dehasıyla ve çoğunluğu ise 

cesaretleriyle ile öne çıkmıştır. Monarklar, Fransız toplumunu oluşturan sınıfları krallığın 

önünde dize getirebilmişlerdir. Ancak, XVI. Louis hariç, hiçbir monark, sınıfları 

birleştirme ve sınıfların arasındaki farklılıkları ortadan kaldırma girişiminde 

bulunmamıştır. Tocqueville’e göre XVI. Louis, sınıfları birleştirme ve sınıfların 

arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmayı kendisine bir hedef olarak koymuş ve tüm 

kalbiyle bu doğrultuda çabalamıştır. 386  XVI. Louis’nin kendisine böyle bir hedef 

koymasında Maliye Bakanı Jacques Turgot’un kendisine sunduğu gizli bir raporun etkisi 

olmuş olabilir. Turgot raporunda özetle şu ifadelere yer vermiştir: Ulus, birbirinden farklı 

ve uyumsuz sosyal grupların bir toplamından ibarettir. Söz konusu sosyal grupların 

üyeleri arasında pek fazla bir bağ yoktur. Herkes sadece kendi çıkarını düşünmektedir. 

Kamu yararına dair hisleri herhangi bir yerde bulmak zordur. Köylerin ve şehirlerin bağlı 
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oldukları bölgeler arasındaki ilişki azdır; köyler ve şehirler arasındaki ilişki de bundan 

fazla değildir. Turgot’a göre, dönemin Fransız toplumu kendi refahları için zaruri 

kamusal işler hakkında bile ortak bir uzlaşıya varmaktan uzaktırlar. Bu gerekçelerle 

Turgot kralın bir şeyler yapması gerektiğini ifade etmiştir.387 

Tocqueville’e göre, esas amacı Orta Çağ’ın kurumlarının kalıntılarını ortadan 

kaldırmak olan devrim, söz konusu kurumların hala çok etkili olduğu ve bu kurumların 

boyunduruğu altında en fazla ezilen ülkelerde ortaya çıkmamıştır. Ona göre, tam aksine 

feodal kurumların en az etkili olduğu ve insanlar üzerinde görece daha az bir yük 

oluşturduğu Fransa’da devrimin yaşanması ilk bakışta şaşırtıcı gelmektedir.388 Devrimin 

Fransa’da gerçekleşmesine yol açan pek çok faktör sıralanabilir: Fransa, Yedi Yıl 

Savaşları’nda Kuzey Amerika’da ve Hint Alt kıtasında büyük toprak parçaları 

kaybetmiştir. Savaşların kaybedilmesi maliyeyi ve genel olarak ekonomiyi sarsmıştır. 

Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda 13 koloniye verilen askeri ve iktisadi destek bütçe 

açıklarının sürdürülemez bir hale getirmiştir. 1787-89 yılları arasında yaşanan kuraklık 

ve kötü hasat sonucu yaşanan kıtlık, durumu daha da kötüleştirmiştir. Bunun dışında 

1786’da İngiltere ile yapılan serbest ticaret anlaşması da Fransa’da tekstil sektöründe 

krize yol açmıştır. Söz konusu iktisadi sorunlar kentlerde ve köylerde hükümete, büyük 

toprak sahiplerine ve imtiyaz sahiplerine yönelik kitlesel bir tepki oluşmasına ortam 

hazırlamıştır. Rousseau, Montesque ve Voltaire gibi Aydınlanma’nın önemli 

şahsiyetlerinin fikir ve görüşleri de söz konusu dönemde durumdan hoşnutsuz insanları 

bir araya getirici ve bütünleştirici bir etki yaratmış olduğu söylenebilir. Genel irade, ulus, 
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ulusal egemenlik, tüm ayrıcalıkların kaldırılması, toplum sözleşmesi gibi kavramlar 

dönemin Fransız toplumunda gittikçe yaygınlaşmıştır.389  

Tocqueville, devrime yol açan pek çok değişkenin olduğunu vurgulamakla 

birlikte devrimin Fransa’da ortaya çıkmasını Fransız toplumunun kurumları ile 

açıklamıştır. Devrimin ilga ettiği feodal kurumların kalıntılarının insanlar için artık 

katlanılmaz bir hale gelmesini; Fransız halkının önemli bir kısmının toprak sahibi olmaya 

başlaması, serfliğin çok uzun zaman öncesinde kaldırılmış olması ve köylünün 

senyörlerin kontrolünden kurtulmuş olması ile ilişkilendirmiştir.390  

Fransa’da mutlakıyetçi dönemde feodal siyasal kurumlar tasfiye edilse de 

Fransa’nın iktisadi örgütlenmesinde feodal iktisadi kurumlar olarak varlıklarını 

sürdürmüştür. Tocqueville’e göre, bu kısıtlanmış haliyle bile feodal haklara ilişkin halkın 

devrim öncesindeki nefreti, feodalizmin altın çağına göre daha fazladır. Ona göre, Orta 

Çağ’ın bazı kurumlarının yok edilmesi, feodal kurumların kalıntılarına duyulan nefreti 

daha belirgin hale getirmiştir. 391  İktisadi ilişkileri düzenleyen kurallar olarak da 

niteleyebileceğimiz söz konusu feodal haklardan bazıları şunlardır: Her yerde belli bir 

bölgenin senyörü panayırlarda ve pazarlarda vergi almaktadır; her yerde avlanma hakkı 

münhasıran senyörlere aittir. Çiftçilerin ürettikleri tahılı senyörün yel değirmenine ve 

yetiştirdikleri üzümleri yine senyörün üzüm cenderesine götürmesi genel bir kuraldır. Her 

yerde geçerli ve külfetli bir başka vergi lods et ventes yani bir senyörün nüfuz alanı içinde 

arazi alım ve satımında belli bir miktar harç, oranın senyörüne verilmektedir. Fransa’nın 

her köşesinde toprak sahipleri çeşitli adlar altında senyörlere vergiler vermektedir ve bu 
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durum serbestçe değiştirilemez bir niteliğe sahiptir. Tocqueville’e göre, söz konusu 

yükümlülüklerin ortak bir noktası vardır: Hepsi ya toprak ile ya da topraktan elde edilen 

ürünler ile ilgilidir ve hepsi de tarım ürünü yetiştiricilerini doğrudan alakadar etmektedir. 

Devrim öncesinin bir diğer ayrıcalıklı sınıfı ruhbanlar da benzer imtiyazlardan 

yararlanmıştır. Piskoposlar, rahipler ve başkeşişler dini görevlerinden dolayı fieflere ve 

imtiyazlı arazilere sahipti. Üzerinde bulundukları bölgede senyörlük hakları manastırlara 

aitti. Serfliğin hala devam ettiği kesimlerde manastırların serfleri vardı. Manastırlar 

angarya uyguluyorlardı; panayır ve pazarlardan vergi alıyorlardı. Manastırların üzüm 

cenderesi, fırını, yel değirmeni gibi müşterek üretim araçlarında tekel hakları vardı. 

Dahası, ruhban sınıfının tüm Avrupa’da olduğu gibi ondalık vergi alma hakkı vardı.392    

Tocqueville’in de ifade ettiği gibi, siyasal kurumların başında oldukları, ülkeyi 

yönettikleri zamanlarda soyluların hakları çok daha fazlaydı ve saldırıya daha az açıktı. 

Ancak, 18. yüzyılda hükümet ne kadar meşru algılanıyorsa feodalizm çağında aristokrasi 

de benzer bir meşruiyete sahip olmuştur. Ona göre, soyluların zorla aldığı vergiler, 

uyguladığı angaryalar sağladıkları güvenlik ve koruma hizmeti dolayısıyla hoş 

görülmüştür. Aristokrasi feodalizmin altın çağında da feodal ayrıcalıkları ve hakları 

kullanarak halkın üzerinde büyük bir yük oluşturmuştur. Fakat karşılığında düzeni 

sürdürüyor, adaleti sağlıyor, kanunların yürütülmesini gözetiyor, mazlumların yardımına 

koşuyor ve herkesin çıkarını gözetiyordu. Tocqueville’e göre, söz konusu işlevlerini 

kaybettiği ölçüde soyluların imtiyazlarının meşruiyeti azalmıştır. Nihayetinde ise 

aristokrasinin varlığı, içinde yaşanılan dönemde (yani 18. yüzyılda) hiçbir karşılığı 

olmayan bir anakronizme dönüşmüştür.393 Nihayetinde ise, gelinen noktada imtiyazlı 
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olsun veya olmasın dönemin Fransız toplumunda genel bir hoşnutsuzluk havası hâkimdi 

ve bu durum krallığa olan bağlılığın zayıflamasına da yol açtığı söylenebilir.  

Çeşitli zümrelerden oluşan Fransız toplumunda modernleşme ile birlikte yeni 

kuralların ve kurumların ortaya çıkması sonucunda geleneksel toplumsal kurumlar 

zayıflamıştır. İmtiyazlı sınıfların varlığı toplumsal bütünlüğü zayıflatan unsurlar haline 

dönüşmüştür. Bir zamanlar toplumsal uyumu ve birlikteliği sağlayan zümreli toplumsal 

düzen artık işlevini yitirmeye başlarken atomize olmaya başlayan toplumu bir arada 

tutacak yeni bir tutkala ihtiyaç duyulmuştur. Ulus, ulusal egemenlik ve belli bir coğrafya 

ile sınırlandırılmış yurttaşlık kavramları bu ihtiyacı karşılamak üzere Fransız Devrimi 

aracılığıyla yaygınlaşmış modern fenomenler olarak nitelenebilir. Özellikle “ulus” 

kavramının, insanlaştırılan devlete kimlik verilmesi açısından üzerinde durulması 

gerekmektedir. Bu bağlamda, devrimin önemli isimlerinden biri olan Emmanuel-Joseph 

Sieyés’in etkisi oldukça önemlidir.  

Sieyés, Fransız Devrimi’ne yön veren önemli figürlerden biridir. Devrimin 

başında yazdığı Üçüncü Sınıf Nedir?394 adlı broşürün devrimin gidişatına etkisi, Thomas 

Paine’in Common Sense adlı broşürünün Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda yarattığı 

etkiyle kıyaslanabilir. Sieyés söz konusu çalışmasında sorduğu bir soru ve verdiği cevap 

ile sonraki dönemlerde Fransız Devrimine ilişkin çalışmalarda kendisine sürekli atıf 

yapılan isimlerden biri haline gelmiştir. Sieyés, üçüncü sınıf (Tiers-état) nedir sorusuna 

“bütün bir ulustur” cevabını vermiştir.395 Sieyés’in çalışmasında ortak (common) ve “her 

türlü imtiyazın kaldırılması” kelimelerinin sıklıkla tekrar edildiği görülmektedir.  

Sieyés’in ulus tanımı da bu doğrultudadır: “Ulus, aynı yasama meclisinde temsil edilen 
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ve herkes için geçerli ortak/genel yasalar altında yaşayan insanların bütünleşmiş olduğu 

bir bedendir (a body of associates)”. Ona göre, soyluların sahip olduğu imtiyazların ve 

bağışıklıkların, vatandaşların oluşturduğu büyük bedenin haklarından farklı olduğu 

açıktır. Sieyés’e göre söz konusu ayrıcalıklar yüzünden soylular ortak düzene ait değildir; 

ulus içinde ayrı bir halktır. Sieyés’e göre, üçüncü sınıf, ulusa ait olan her şeyi 

kapsamaktadır ve üçüncü sınıfın dışındaki hiç kimse ulusun bir parçası olarak 

düşünülemez. Ona göre, üçüncü sınıf bu bağlamda her şeydir.396 

Sieyés, eğer Fransa’da üç sınıfı tek bir sınıf haline getirmek isteniyorsa 

imtiyazların her türünün yürürlükten kaldırması gerektiğine vurgu yapmıştır. Ona göre, 

soyluların ve ruhbanın, “ortak çıkar”dan başka bir çıkarı olmamalıdır. Soylular ve ruhban, 

hukuk düzeni içinde sıradan vatandaşın sahip olduğu haklardan başka haklara sahip 

olmamalıdır. Sieyés’e göre, ayrıcalıklı sınıfların olduğu düzen ortadan kaldırılmadıkça 

söz konusu üç sınıfı tek bir ad altında birleştirilse bile yine de birbiriyle kaynaşamamış 

üç farklı madde gibi bir arada olacaktır. Yani, sözde üç sınıf birleştirilse bile imtiyazların 

sürdürülmesi yüzünden toplum bütünleşemeyecektir. Sieyés, halkın refahı açısından 

ortak çıkar etrafında bütünleşmiş bir toplum oluşturmanın ve onu sürdürmenin bir 

gereklilik olduğunu vurgulamıştır.397 Sieyés’in altını çizdiği hususlar devrim boyunca 

çeşitli metinlerde hayata geçirilmiştir. Sieyés’in önerdiği ve kabul edilen adla Ulusal 

Meclis, 1789 Ağustos’unda aldığı kararla, feodal düzenin kalıntıları olan çeşitli kuralları 

ve kurumları ilga etmiştir. Asillerin ve ruhbanın sahip olduğu tüm imtiyazlar 

kaldırılmıştır. Ulusal Meclis’in 28 Ağustos 1789’da ilan ettiği İnsan ve Yurttaş Hakları 

Bildirisi’nin 1. maddesi de “[i]nsanlar hakları bakımından eşit doğarlar ve öyle kalırlar” 

ifadesi ile söz konusu eşitliğe vurgu yapmıştır. Söz konusu bildirinin 3. maddesi ise, 

                                                            
396 Ibid., s. 58. 

397 Erözden, op. cit.,s. 54-55. 
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“[h]er türlü egemenlik esas olarak millettedir” ifadesi ile egemenliğin kaynağının ulusta 

olduğunu belirtmiştir.398  

DEVLET SİYASAL BİR BEDENDİR metaforu, feodal siyasal kurumları ortadan 

kaldıran egemenlik kurumu ile ilişkili olarak kurumsal bir gerçeklik haline gelmiştir. 

DEVLET BİR ULUSTUR metaforunu kurumsal bir gerçeklik haline getiren siyasi kurum 

ise Ulusal Meclis olmuştur. Ulusal Meclis, yurttaşlar arasında her türlü ayrımcılığı en 

azından yasal olarak ortadan kaldırırken birbirinden farklı çıkarlara ve hedeflere sahip 

bireyleri ve çeşitli sosyal grupları “ulus” adı altında bir araya getirmiştir. Bu durum 

egemenlik kurumuna yeni bir meşruiyet kaynağı sağlamıştır. Yöneticilerin insanları 

yönetme yetkisini tanrıdan aldığını iddia eden kralın kutsal hakkı (divine right of king) 

doktrini yerini ulusal egemenliğe bırakmıştır. Böylece, egemenlik kurumu kralın soyut 

bedeninden ulusa aktarılmıştır. 399  XIV. Louis’nin “devlet benim” ifadesi, “devlet 

ulustur”a dönüşmüştür ve devleti oluşturan insan topluluğu, ülke ve egemenlik unsurları 

artık hükümdarda değil ulusta bir araya getirilmiştir. Hükümdar bu yeni ilişkide ulusun 

(Ulusal Meclis) aldığı kararları uygulayacak bir devlet görevlisi haline gelmiştir. 

Yöneticiler, meşruiyetini artık tanrıdan değil ulusal meclislerden almaya başlamıştır. 

Dolayısıyla Fransız Devrimi’nin, yöneticiler ile yönetilenler arasında kurulan bağa yeni 

bir biçim verdiği iddia edilebilir.  

Fransız Devrimi egemenliği kralın siyasal bedeninden (body politic of the king) 

yurttaşların siyasal bedenine (body politic of citizens) devredilmesini sağlamıştır.400 Söz 

konusu devir iki bakımdan oldukça önemlidir: Birincisi, öznelerin egemenin iradesine 

boyun eğmeleri yükümlülüğü karşılığında yurttaşlık hakkı elde etmesidir. İkincisi ise 

                                                            
398 Armaoğlu, op. cit., s. 58-9. 

399 Antoine de Baecque, The Body Politic: Corporeal Metaphor in Revolutionary France, 1770-1800, çev. 

Charlotte Mandel, Stanford: Stanford University Press, 1997, s. 7-9 ve ve 96-97.    

400 Bryan S. Turner, “Outline of a Theory of Citizenship”, Sociology, 24 (2), 1990, s. 211. 
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yurttaşlığın genişletilmesi ile halkın ortak kimliği arasında kurulan ilişkidir. Turner’ın da 

belirttiği gibi, devletin ulusa dönüştürülmesiyle eş zamanlı olarak bireylerin yurttaşlara 

dönüştürülmesi arasında çift yönlü bir hareket olmuştur.401 David Held’in söylediği gibi, 

yurttaşlık siyasal düzen içerisinde ilke olarak bireylere haklar ve yükümlülükler; 

özgürlükler ve kısıtlamalar; yetkiler ve sorumluluklar bahşeden bir statüdür. 402  Söz 

konusu statüye sadece belli bir ulusa ait olan insanlar sahip olabilmektedir. Yeryüzü 

devletler tarafından öyle bir paylaşılmıştır ki herhangi bir ulusa ait olmayan kişi 

“vatansız” olarak nitelenmektedir ve herhangi bir devletin yurttaşına kıyasla oldukça 

sınırlı siyasal, iktisadi ve sosyal haklara sahiptir.403 Günümüzde bir insanın herhangi bir 

ulusa ait olmadığı bir dünyayı tasavvur etmenin dahi görece zor olduğu söylenebilir. 

Ancak, tasavvur etmesi ne kadar zor olursa olsun, devlet ile ulus ve ulus ile belli bir 

ülkede yaşayan insanlar arasında kurulan bu özdeşlik modern dönemde inşa edilmiş bir 

sosyal gerçekliktir. Wendt’in kurumsal kimlik ve tip kimliği olarak adlandırdığı 

kimlikler, Wendt’in verili aldığı gibi doğal değildir. Belli bir tarihsel dönemde ve yerde 

inşa edilmiştir.  

Sonuç olarak, devleti insanlaştırmanın bir adım ötesine geçen Wendt’in formüle 

ettiği “devletler de insandır” ifadesini verili kabul eden çalışmalarda üç büyük 

yanılsamanın olduğu iddia edilebilir: Birincisi, kurumsal farklılıkların göz ardı edilip 

modern devletler ile modern öncesi devletler arasında bir ayrım yapmamalarıdır. Bu 

yaklaşımla yapılan analizler anakronizme yol açabilir; bugünün değerleri ile geçmişi 

anlamlandırmamıza sebep olabilir. Bu duruma ilişkin olarak, Wendt’in devletler arası 

                                                            
401 Ibid., s. 208; Pierson, op.cit., s. 22.  

402  David Held, Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Order, 

Stanford: Stanford University Press, 1995, s. 66. 

403 Pazarcı, op. cit., s. 216-7.  
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ilişkilerde anarşi kavramının geçirdiği dönüşümü açıklamak için ortaya attığı üç anarşi 

kültürü yaklaşımı örnek verilebilir.  

İkincisi; çeşitli etnik, dilsel, dini ve kültürel unsurlardan oluşmasına rağmen 

devletlerin insan gibi yekpare varlıklar olarak ele alınmasıdır. Söz konusu bakış açısı 

gerek teorik çalışmalar inşa ederken gerekse de dış politika analizleri yaparken bir 

araştırmacıya pek çok avantaj sağladığı söylenebilir. Devleti insan gibi yekpare bir varlık 

olarak kabul etmek ele alınan devletteki heterojenliği soyutlamamıza ve kuramımızı 

(veya çözümlememizi) yalınlaştırmamızı sağlayabilir. Ancak, yalınlık adına kuramdan 

veya analizden dışlanan unsurların etkisi de göz ardı edilmektedir. Günümüzde çok az 

devletin homojen bir toplumsal yapıya sahip olduğu göz önüne alındığında söz konusu 

soyutlamaların ve yalınlığın bir dezavantaj oluşturduğu dikkate alınmalıdır.   

Son olarak, “devletler de insandır” yaklaşımını açık veya örtülü olarak 

benimseyen araştırmacıların kullandıkları metodolojiye ilişkin bir yanılsamadan 

bahsedilebilir. Bu yaklaşımı benimseyen araştırmacılar Sosyoloji, Sosyal Psikoloji ve 

Antropoloji disiplinlerinde insana dair kuramları, yaklaşımları ve varsayımları alıp 

uluslararası ilişkilere adapte etmektedir. Söz konusu yöntemde de DEVLET SİYASAL 

BİR BEDENDİR metaforunun ötesine geçildiği, devlet ve insan arasında birebir bir 

denklik kurulduğu görülmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde ifade edildiği üzere 

kavramlarımız ve teorilerimiz ile bunların nitelediği varlıklar arasında bir tekabüliyet 

yoktur. Kimlik tipi inşacılar böyle bir tekabüliyetin olduğunu verili almaktadır. Ayrıca, 

kimlik üzerinden dış politika analizi yapan inşacıların çeşitli disiplinlerin insana dair 

analizlerini alıp uluslararası ilişkilere adapte edebilmeleri için ele alınan toplumdaki 

heterojenliği göz ardı etmeleri gerektiği iddia edilebilir. Çünkü, insanın ontolojik statüsü 

toplum gibi heterojen unsurlardan oluşmamaktadır; tam aksine yekpare bir niteliğe 

sahiptir. Kimlik tipi inşacıların söz konusu heterojenliği analizlerine dâhil etmek adına 

çeşitli kimlik tipleri ortaya attığı söylenebilir. Ancak bu girişimin de kuramlarını gittikçe 
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karmaşık hale getireceği iddia edilebilir. Çünkü devletlerin toplumsal dokusunu oluşturan 

etnik, dini, dilsel ve kültürel unsurların sayısı oldukça fazladır. Kimlik tipleri 

kavramsallaştırması ile bu kadar çok değişkenin kurama dâhil edilmesinin ise kuramın 

açıklayıcılığını artırdığı ölçüde yalınlığını da azalttığı belirtilmelidir.   
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SONUÇ 

 Sosyal bilimler kategorisinin altında yer alan Siyaset Bilimi, Sosyoloji, İktisat, 

Hukuk, Uluslararası İlişkiler gibi çeşitli disiplinlere ilişkin giriş kitaplarında söz konusu 

çalışma hangi disipline aitse o disiplinin de bir bilim olduğu ve diğer sosyal bilim 

dallarından ayrı bir alanı incelediği genellikle vurgulanır. Bir taraftan söz konusu özerklik 

kaygısı ve rüştünü ispatlama çabası; diğer taraftan uzmanlaşmanın getirdiği belli bir 

konuya odaklanıp diğer meselelerini kuramdan ve disiplinden soyutlama eğilimi sosyal 

bilimlerin birbirinden gittikçe kopmasına yol açmıştır denebilir. Kullanılan kavramların 

farklılaşması, aynı kavramların farklı anlamlarda kullanılması ve her disiplinin kendi 

çalışma alanlarına has kuramlar geliştirmesi sosyal bilimlerin birbirine yabancılaşmasına 

yol açmışa benziyor. Ancak toplumsal veya siyasal düzenleri incelerken disiplinler arası 

bir yaklaşım kaçınılmazdır. Çünkü, sosyal ilişkiler tek bir sosyal bilim dalının üstesinden 

gelemeyeceği kadar karmaşık ve çok boyutlu bir niteliğe sahiptir. Fenomenolojinin veya 

bu ad kullanılmasa da fenomenolojik bakış açısının sosyal bilimlerde 20. yüzyılda ve 

özellikle 1990 sonrası dönemde popülerlik kazanmasında toplumsal ilişkilerin söz konusu 

karmaşıklığını ve çok boyutluluğunu ele almamıza imkân sağlayan bir bilim felsefesi 

ortaya koyması yatmaktadır. Fenomenoloji sayesinde inşa, gerçekliğin inşası, toplumun 

inşası, toplumsal cinsiyetin inşası, kimliğin inşası, ulus-inşası, devletin inşası gibi 

kavramlar sosyal bilimlerin çeşitli dallarının benimsediği ortak popüler kavramlar haline 

gelmiştir. Gerçekliğin öznelerarası olarak inşa edildiği veya içinde yaşadığımız dünyanın 

verili alınmasına rağmen inşa edilmiş bir gerçeklik olduğu gibi ifadeler birbirinden ne 

kadar kopuk olsa da sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerinde yaygınlaşmıştır. Pek çok 

disiplini etkileyen Fenomenoloji, Uluslararası İlişkilerde de İnşacılık üzerinden belirgin 

bir etki yaratmıştır. Ancak Fenomenolojinin Uluslararası İlişkiler disiplinine girişi 

oldukça dolaylı yollardan olması sebebiyle söz konusu Fenomenolojik etki gözlerden 
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kaçmıştır. Çalışmada ortaya koyulan tezler, Fenomenolojinin İnşacılık üzerindeki söz 

konusu etkisinden yola çıkılarak oluşturulmuştur.  

Bu çalışmada üç temel tez ortaya atılmıştır. Birincisi, inşacı uluslararası ilişkiler 

kuramının Fenomenoloji kökenli olduğuna ilişkindir. Bu iddiaya atıfla tez çalışmasının 

adı “İnşacı Uluslararası İlişkiler Kuramın Fenomenolojik Kökenleri: İki İnşacı Yaklaşım” 

olarak belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci tezi, Wendt’in kuramının onun iddia ettiğinin 

aksine sistemik/yapısal değil fail temelli olduğuna ilişkindir. Bu iddianın temelinde 

Wendt’in inşacılığının Fenomenoloji kökenli olduğu ve Fenomenolojinin de fail temelli 

bir kuram olduğu gerekçesi bulunmaktadır. Çalışmanın üçüncü tezi ise, Wendt’in 

kuramında devletin ontolojik statüsünü ve devletin kimliğini verili aldığına ilişkindir. 

Wendt, realist uluslararası ilişkiler kuramcılarını devletin kimliklerini verili almakla 

itham etmiştir. Ancak, Fenomenolojinin insan faillere ilişkin ideal tip anlayışını 

uluslararası ilişkilere uygulamasının bir sonucu olarak Wendt devletin bedenini ve 

devletin kimliğini verili almıştır. Görüldüğü üzere, tez çalışmasının ortaya koyduğu ve 

ispatlamaya çalıştığı üç tez de Fenomenoloji ile doğrudan alakalıdır. Dolayısıyla, 

çalışmanın sonuç kısmında bu üç teze ilişkin varılan sonuçlar üzerinde durulmuştur. 

Tez çalışmasının ilk tezi, İnşacılığın Fenomenoloji kökenli olduğu ve 

Fenomenolojiden faydalanarak ortaya koyulan iki yaklaşımın inşacı uluslararası ilişkiler 

kuramına iki koldan girmesidir. Bu tezi ortaya çıkaran ilk düşünce “öznelerarasılık” 

kavramının ne anlama geldiğine dair bir arayıştan kaynaklanmıştır. Öznelerarasılık 

kavramı inşacılığa dair gerek kuramsal çalışmalarda gerekse de inşacı bir bakış açısıyla 

yapılan analizlerde sıklıkla kullanılan ama ne anlama geldiği genellikle ifade edilmeyen 

bir kavram olarak nitelenebilir. “Gerçeklik, toplum, kimlik veya devlet, öznelerarası 

olarak inşa edilmiş sosyal gerçekliklerdir” ifadesi inşacı çalışmalarda sıklıkla kullanılsa 

da “öznelerarasılık” kavramının verili alındığı görülmektedir. Öznelerarasılık kavramı ile 

insanın sosyal bir varlık olduğuna gönderme yapılsa da bu gönderme de yetersiz bir 
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açıklama olarak nitelenebilir. Çünkü herhangi bir siyasal veya toplumsal düzenin sosyal 

olması kaçınılmaz bir durumdur. Dolayısıyla İnşacılığın kilit kavramlarından biri olan 

öznelerarasılık kavramını sadece “sosyallik” olarak ele almak İnşacılığı diğer 

kuramlardan ayırt etmemize imkân vermemektedir. Tez çalışmasının bir fikir olarak 

ortaya çıkmasında öznelerarasılık kavramının ne anlama geldiğine dair yapılan bir 

inceleme kavramın kökeninin Fenomenolojide olduğunu göstermiştir. Fenomenolojiye 

ilişkin yapılan araştırmalar sonucunda İnşacılığın temel kavramlarının (öznelerarasılık, 

inşa, sosyal gerçeklik, ideal tipler, yönelimsellik vd.) fenomenolojik kavramlar olduğu 

sonucuna varılmıştır. Söz konusu kavramların yanı sıra, insan bilincinin inşa edici bir 

melekesinin olduğu, etrafımızdaki çeşitli şeyleri, siyasal ve toplumsal düzeni verili 

almamıza rağmen bunların belli bir zaman ve mekânda bizim inşa ettiğimiz gerçeklikler 

olduğuna dair çeşitli varsayımların da Fenomenoloji kökenli olduğu görülmüştür. Ayrıca, 

tez çalışmasının “İnşacı Uluslararası İlişkiler Kuramının Fenomenolojik Kökenleri” 

başlıklı ilk bölümünde Kant’ın, Husserl’in ve Schütz’ün ana hatlarını oluşturduğu 

Fenomenolojiden faydalanan iki farklı fenomenolojik yaklaşımın ortaya çıktığı sonucuna 

varılmıştır: 1) Kuralların fenomenolojisi, 2) kimliklerin fenomenolojisi.  

Fenomenolojinin kavramlarının, varsayımlarının ve yöntemlerinin, İnşacılık 

kuramında ve Uluslararası İlişkiler disiplininde önemli bir etkisi vardır. Fakat söz konusu 

etki birkaç nedenden dolayı net olarak görülememiştir. Birincisi, Fenomenolojinin ikincil 

kaynaklardan öğrenilerek uluslararası ilişkilere aktarılmasından kaynaklanmaktadır. 

İnşacılığı disipline tanıtan isimler olan Onuf ve Kratochwil, kuralların fenomenolojisini 

uluslararası ilişkilere adapte etmiştir. Onuf ve Kratochwil’in çalışmalarında 

Fenomenolojinin kurucu isimleri olan Kant’ın, Husserl’in ve Schütz’ün çalışmalarından 

daha çok Austin ve Searle’ün çalışmalarından faydalanılmıştır. Tez çalışmasının ikinci 

bölümü bu gerekçe ile “uluslararası ilişkiler kuramında kuralların fenomenolojisi” olarak 

adlandırılmıştır. Çalışmada, Wendt’in inşacılığında da Fenomenolojinin izlerinin gözden 
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kaçmasına benzer bir durumun yol açtığı sonucuna varılmıştır. Wendt’in de 

Fenomenolojiyi birincil kaynaklardan çok Berger ve Luckmann’ın çalışmalarından (yani 

kimliklerin fenomenolojisinden) öğrenerek uluslararası ilişkilere adapte ettiği 

gösterilmiştir. Tez çalışmasının üçüncü bölümü bu gerekçe ile “uluslararası ilişkiler 

kuramında kimliklerin fenomenolojisi” olarak adlandırılmıştır. Fenomenolojinin 

Uluslararası İlişkiler disiplinindeki etkisini gözden kaçırmamıza yol açan ikinci unsur ise 

Fenomenoloji yerine İnşacılık adının disiplinde kullanılmasıdır. Adını kullanmasa da 

Fenomenolojiyi disipline tanıtan Onuf, Fenomenoloji yerine İnşacılık adını kullanarak bu 

yeni yaklaşımı uluslararası ilişkilere aktarmıştır. Onuf’un inşacılık adlandırmasının 

yaygınlaşması Fenomenoloji adının disiplindeki görünürlüğünü azaltmıştır.  

Tez çalışmasının ikinci ve üçüncü tezi, Fenomenolojinin uluslararası ilişkilere 

aktarılmasının yol açtığı kuramsal problemlere ilişkindir. İkinci tez, Wendt’in kuramının, 

iddia ettiğinin aksine sistemik/yapısal bir kuram değil fail temelli bir kuram olduğudur. 

İkinci tezin kilit taşını, Wendt’in kuramının Fenomenoloji kökenli olması ve 

Fenomenolojinin de fail temelli bir kuram olduğu argümanı oluşturmaktadır. Ancak bu 

çalışmada geniş çaplı bir fail-yapı tartışması yapılmamıştır. Wendt’in fail-yapı 

tartışmasını ele alırken hedef tahtasına koyduğu Waltz’un sistemik teori-indirgemeci teori 

analizi ve Wendt’in Waltz eleştirisi ile sınırlandırılmıştır. Waltz’un teorileri indirgemeci 

teori ve sistemik/yapısal teori diye ikiye ayırması disiplinde oldukça ses getirmiş ve pek 

çok kuramcı tarafından ele alınmıştır. Wendt’in Fenomenolojiden faydalanarak ortaya 

koyduğu İnşacılık da Waltz’un söz konusu kategorizasyonuna doğrudan bir eleştiridir. 

Wendt, Waltz’un kuramından soyutladığı faillerin birbiri ile etkileşiminin de yapısal bir 

boyutu olduğunu iddia etmiştir. Wendt, yapının mikro düzeyi ve makro düzeyi olduğunu 

ortaya atmış; Waltz’un yapı dediği şeyin makro yapı olduğunu, kendisinin ise mikro 

yapıyı ele aldığını savunmuştur. Ancak Wendt, mikro yapı dediği şeyi Fenomenolojiden 

faydalanarak ortaya koymuştur. Waltz’un ortaya koyduğu yapı anlayışı felsefi realizme 
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dayalı bir bilim felsefesi üzerine oturtulmuştur ki Waltz’un kuramının kendi içinde 

tutarlılığı da buradan kaynaklanmaktadır. Wendt’in mikro yapı analizi ise Fenomenoloji 

kökenlidir. Fenomenoloji ise felsefi idealizme dayalıdır. Wendt, birbirine rakip iki farklı 

bilim felsefesi ekolünün toplumsal ve siyasal düzen çözümlemesini alıp bir araya 

getirmeye çalışmıştır. Ancak bu durum, Waltz’un kuramının aksine Wendt’in kuramının 

kendi içindeki tutarlılığına zarar vermiştir.  

Waltz’un kuram anlayışının ve bu kuramdan faydalanarak ortaya koyduğu 

sistemik/yapısal kuramının realizmin epistemolojisini ve ontolojisini yansıttığı 

söylenebilir. Kant’ın denklik problemi dediği durumun tam aksini iddia eden bilim 

felsefesindeki realizmin epistemolojisi, insanın bilincine inşa edici bir işlev atetmeden 

bilincin dışındaki şeylerin bilinebileceğini varsaymaktadır. Realist bilim felsefesinin 

ontolojisi ise, insanın bilincinden bağımsız olarak dışımızdaki şeylerin bir gerçekliğe 

sahip olduğunu varsaymaktadır. Fenomenolojinin bilim felsefesi ise felsefi idealizme 

(Kant’ın denklik problemini kabul eden bir bilgi kuramı) dayalıdır. Buna göre, bilme 

işlevinde insan bilinci pasif değil aktiftir. İnsanın bilinci, bilincin dışındaki şeyleri 

algılarken onları çeşitli formlara sokup kategoriler altında birleştirmektedir. Bilincin inşa 

edici melekesi nedeniyle bilincimizin dışındaki şeyler bizim bilincimizden bağımsız bir 

gerçekliğe sahip değildir. Felsefi realizmde insanların bilincine inşa edici bir işlev 

atfedilmediği için toplum veya sistem insan bilincinden bağımsız bir olgu olarak, aynı 

doğa gibi açıklanabilir. Fakat, felsefi idealizmde ise insan bilincine inşa edici bir işlev 

atfedildiği için toplumsal ve siyasal sistemler ancak bunları benimseyen insanların 

bilinçlerine bakılarak anlaşılabilir. Yani, felsefi idealizme dayalı Fenomenoloji -Waltz’un 

görece zor bir uğraş olarak nitelediği- fail temelli bir kuram oluşturmaya çalışmıştır. Fail 

temelli bir kuram olması Fenomenolojinin benimsediği epistemolojinin ve ontolojinin 

kaçınılmaz bir sonucudur. Çalışmanın birinci bölümünde ortaya koyulduğu üzere, fail 

temelli bir kuramın üstesinden gelmek zorunda olduğu öznellik ve tekillik meselesi 
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Fenomenolojide Husserl’in eidetik indirgeme, Schütz’ün ise ideal tip adını verdiği 

fenomenolojik yöntemle çözülmüştür. Wendt’in mikro yapı dediği şey de aslında 

Fenomenolojinin ideal tip yönteminin devletlere uygulanması ile elde edilmiştir.  

Fenomenolojiyi Sosyolojiyle birleştiren Schütz, toplumsal ilişkileri fail temelli bir 

bakış açısıyla ele almanın yol açtığı öznellik meselesini insan faillere ilişkin ideal tipler 

ile çözmeye çalışmıştır. Milyonlarca insanın yaşadığı bir ülkede herhangi bir vatandaşın 

diğer vatandaşlar ile toplumsal etkileşime girmesi kaçınılmazdır. Ancak, hiç 

tanımadığımız, belki de hayatımızda sadece bir kere iletişimde bulunacağımız birisi ile 

olan etkileşimimiz nasıl gerçekleşmektedir? İsimlerini, karakterlerini ve ne iş yaptıklarını 

bildiğimiz yakın çevremiz söz konusu olduğunda onlarla sosyal etkileşimimizi 

düzenleyecek bir bilgi stokuna sahibiz ama mesela 30 milyonluk bir ülkede herkesi 

tanımak görece imkânsız bir durumdur. Aynı şey söz konusu toplumu ele alan bir sosyal 

bilimci için de geçerlidir. Schütz, öznelliğin ve tekilliğin yarattığı söz konusu zorluğu 

insan faillere ilişkin ideal tipler oluşturarak çözdüğümüzü savunmuştur. Toplumsal 

yaşamda çeşitli rolleri üstlenen ideal tipler sayesinde etkileşimde bulunduğumuz kişileri 

şahsen tanımasak da toplumsal etkileşim gerçekleşmektedir. Mesela, öğretmen ve öğrenci 

ideal tipleri bir eğitim kurumunda eğitim veren ve eğitim alan kişilerin ilişkilerini 

düzenlemektedir. Sokakta hiç tanımadığımız ama polis kıyafeti giymiş birinin bir şiddet 

olayı ile karşılaştığında nasıl davranacağını biliriz. Herhangi bir toplumda söz konusu 

ideal tiplere ek olarak doktor, ebeveyn, çocuk, din adamı, dış işleri bakanı, devlet başkanı 

vb. pek çok ideal tip vardır. Schütz, söz konusu ideal tiplerin bilincimizde inşa ettiğimiz 

kategoriler olduğunu; bilincimizdeki kategorilerin ise sadece bir kişiye özgü olmadığını 

belirtmiştir. Sokakta gördüğümüz ve belli bir tür kıyafet giymiş kişiyi algılarken söz 

konusu kişiyi polis olarak ortak bir biçimde anlamlandırmamızı sağlayan şey, söz konusu 

polis ideal tipinin herkesin bilgi stokunda yer almasıdır. Böylece söz konusu kişiyi her 

bir vatandaş ayrı ayrı algılar ama öznelerarası olarak inşa edilmiş kategoriler sayesinde 
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kolektif olarak anlamlandırmaktadır. Gerçeklik her bir öznede inşa edilse de 

öznelerarasılık söz konusu inşanın öznel olmasına müsaade etmemektedir. Schütz, 

Husserl’in Fenomenolojisini geliştirerek hem toplumsal düzenin nasıl işlediğini hem de 

fail temelli bir kuramın nasıl inşa edilebileceğini ortaya koymuştur. Ancak Schütz’ün 

insan faillere ilişkin ideal tiplerini sosyal teoride Schütz’ün öğrencileri olan Berger ve 

Luckmann popüler hale getirmiştir. İkilinin Schütz’ün kuramına belki de tek katkısı ise, 

Schütz’ün ideal tip adını verdiği toplumsal rollere “kimlik” adını vermesidir. İkiliye göre 

her bir toplumsal rol, o rolü oynayan faillere çeşitli kimlikler vermektedir. Bir kişinin 

birden fazla toplumsal rolü oynaması ise söz konusu kişinin birden fazla kimliğe sahip 

olması anlamına gelmektedir. Kimliklerin fenomenolojisi yaklaşımı bir toplumdaki 

kimlikleri, Fenomenolojiden faydalanarak analiz etmeye çalışmıştır. Bu yaklaşımı 

uluslararası ilişkilere taşıyan ve diğer pek çok araştırmacıyı da etkileyen isim ise Wendt 

olmuştur.  

Wendt, bir analoji yaparak Fenomenolojiyi uluslararası ilişkilere adapte etmiştir.  

Wendt, Schütz’ün insan faillere ilişkin ideal tiplerini uluslararası ilişkilere aktarmıştır.  

Kimliklerin fenomenolojisinde insan failler, Wendt’in kuramında devlet faillere 

dönüşmüştür. Kimliklerin fenomenolojisinde, insan faillerin oluşturduğu toplum da 

Wendt’in kuramında uluslararası ilişkilere karşılık gelmektedir. Yani, Wendt’in 

kuramında insan = devlet, toplum = uluslararası ilişkiler denklemleri kurulmuştur. 

Böylece kimliklerin fenomenolojisi uluslararası ilişkilere adapte edilmeye uygun hale 

getirilmiştir. Wendt, devletlerin bir toplum oluşturduğunu ve söz konusu toplumda 

devletlerin çeşitli rolleri olduğunu iddia etmiştir. Berger ve Luckmann’ı takip eden 

Wendt, devletlerin oynadıkları söz konusu rollerin onlara çeşitli kimlikler verdiğini iddia 

eden bir uluslararası ilişkiler kuramı ortaya koymuştur. Ancak, felsefi idealizme dayalı 

bir bilim felsefesi anlayışına sahip Fenomenolojiden faydalanarak bir kuram inşa 

etmesine rağmen sistemik/yapısal bir kuram inşa ettiğini iddia etmiştir.   
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Wendt, devletleri insanlar gibi algılayan ve anlamlandıran varlıklar olarak ele 

almıştır. Wendt’in bakış açısından A devleti B devletini algılarken onu düşman olarak 

anlamlandırırsa A devleti için B devletinin eylemleri düşmanca hareketler ve B devletinin 

sahip olduğu güç de bir tehdit olarak anlamlandırılacaktır. Benzer bir eylem A devletinin 

dost olarak gördüğü C devleti tarafından gerçekleştirilirse A devleti bu durumu düşmanca 

bir hareket olarak anlamlandırmayacaktır. Wendt’in sıklıkla kullandığı örneği kullanacak 

olursak İngiltere’nin 500 nükleer silahı ABD için bir tehdit olarak algılanmazken Kuzey 

Kore’nin birkaç nükleer füzesi ABD için ciddi bir tehdit olarak ele alınmaktadır. Wendt, 

devletlerin kimliklerinin öznelerarası olarak inşa edilmiş sosyal gerçeklikler olduğunu 

ifade edip o meşhur inşacı önermeyi ortaya koymuştur. Kimlikler çıkarları, çıkarlar bir 

devletin nasıl bir dış politika yürüteceğini belirler. Kimlikler inşa edilmiş gerçeklikler 

olduğundan sabit değildir. Yani yeniden inşa edilerek yeni kimliklerin ortaya çıkması 

mümkündür. Wendt bu bakış açısıyla, “üç anarşi mantığı veya kültürü” adını verdiği bir 

argümanla uluslararası ilişkilerdeki anarşi fenomenini ele almıştır. Wendt’e göre, Antik 

Yunan’dan 1648’e kadar devletler birbirlerini “düşman” kimliği ile inşa etmiştir. Bu 

yüzden devletler arasındaki ilişkilere Hobbesyen anarşi mantığı hâkim olmuştur. Wendt, 

Hobbesyen anarşi mantığının tek bir devletin değil diğer devletlerin de benimsediği için 

kolektif bir kimlik anlayışı olduğunu iddia etmiştir. Wendt’e göre, Westfalyan sistemde 

söz konusu düşman kolektif kimliği “rakip” kolektif kimliğine evirilmiştir. Uluslararası 

ilişkilerde devletler birbirlerini yok edilmesi gereken bir hasımdan çok, bir piyasada 

rekabet edilmesi gereken şirketler gibi anlamlandırmaya başlamıştır. Wendt, devletlerin 

birbirlerini rakip kolektif kimliği altında inşa ettiği anarşi mantığına Lockeçu anarşi adını 

vermiştir. Wendt, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Kuzey Atlantik bölgesindeki devletler 

arasında yeni bir kolektif kimliğin inşa edildiğini iddia etmiştir. Wendt’e göre söz konusu 

devletler, “birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir” varsayımıyla Kuzey Atlantik 

bölgesinde herhangi bir devlete ilişkin güvenlik tehditlerini kolektif olarak ele almaya 



256 

başlamıştır. Wendt, bu anarşi mantığına da Kant’ın Ebedi Barış (Perpetual Peace) tezine 

gönderme yaparak Kantçı anarşi mantığı adını vermiştir. Wendt, devletlerin birbirlerine 

ilişkin sahip olduğu kolektif bilgi stokunu ve söz konusu kolektif kimliklere birden 

uluslararası ilişkilerin sosyal yapısı adını vermiştir. Wendt’in yapısal bir kuram inşa ettim 

derken kastettiği şey devlet faillere ilişkin ideal tipler ve devlet faillerin sahip olduğu 

kolektif bilgi stokudur. Bu çalışmada, Wendt’in kuramının fenomenolojik olmasına 

rağmen Fenomenolojinin karşı çıktığı sistemik/yapısal teori anlayışına dayalı bir kuram 

inşa ettiğini iddia etmesinin nedeni birbirine zıt iki bilim felsefesi ekolünü bir araya 

getirmesinden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.  

Wendt, yapı ve faillin insan bilincinden bağımsız olarak bilinebileceğini iddia 

ederken felsefi realizmin epistemolojisine; yapı ve failin insan bilincinden bağımsız bir 

gerçeklik olduğunu iddia ederken de felsefi realizmin ontolojisine göndermede 

bulunmaktadır. Fakat devletlerin kimliklerinin inşasını ve üç anarşi mantığı argümanını 

Fenomenolojinin kolektif bilgi stoku ve ideal tiplerini kullanarak ortaya koymuştur. 

Wendt, her bir devletin birbirinin kimliğini öznelerarası olarak kolektif bir biçimde inşa 

etmesiyle bir anarşi kültüründen diğerine geçişi yapısal bir değişim olarak nitelemiştir. 

Fakat tez çalışmasının birinci bölümünde de gösterildiği üzere Fenomenoloji; yapı, sistem 

veya toplum gibi kavramları kasıtlı olarak kullanmamıştır. Bunun yerine yaşam dünyası 

(life-world, Lebenswelt), toplumlaşma (sociation) veya toplumsal düzenleme (social 

arrangement) gibi alternatif kavramları kullanmışlardır. Bu tercihin arkasında 

Fenomenolojinin, Waltz’un ortaya koyduğu gibi bir sistemik/yapısal kuram anlayışına 

karşı olması yatmaktadır. Fenomenoloji, insan bilincine inşa edici bir işlev atfettiği için, 

faillerin etkileşimlerini ve birbirlerine ilişkin anlamlandırmalarını temel almaktadır. Söz 

konusu unsurların ise yapısal/sistemik bir kuramın kuramından soyutladığı fenomenler 

olduğu göz önüne alındığında Wendt’in kuramının sistemik/yapısal bir kuram olmadığı, 

aslında fail temelli bir kuram olduğu görülmektedir.  
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Çalışmanın ikinci tezine ilişkin olarak vurgulanması gereken önemli bir mesele 

daha vardır. Fail ve yapı tartışması disiplinde analiz düzeyi meselesi bağlamında ele 

alınmıştır. Fakat bu çalışmada ise fail ve yapı tartışması analiz düzeyi meselesi yerine 

epistemolojik bir mesele olarak incelenmiştir. Sosyal teoride ve Uluslararası İlişkiler 

disiplininde sosyal yapı adı verilen olgunun Fenomenolojideki karşılığı yaşam 

dünyasıdır. Aynı sosyal gerçekliğin farklı kavramlar ile adlandırılmasında analiz 

düzeyinden çok farklı bilgi kuramlarının bariz bir etkisi olduğu bu çalışmada varılan 

sonuçlardan bir diğeridir. Yaşam dünyası kavramı, toplumsal ve siyasal düzenlerin her 

bir insanın bilincinde var olan sosyal gerçeklikler olduğu gerekçesiyle Durkheim, 

Giddens ve Waltz gibi sosyal yapıyı benimseyen kuramcıların “sosyal yapı, sosyal 

yapıdaki aktörlerin bilinçlerine indirgenemez, sistem onu oluşturan parçaların 

toplamından ibaret değildir” gibi argümanların tam aksini iddia etmiştir. Kısacası, fail ve 

yapı tartışmasının analiz düzeyi tartışmasından çok epistemolojik tutum farklılığından 

kaynaklanan bir ayrışmadan kaynaklandığı iddiası çalışmada ispatlanmıştır. Wendt’in 

kuramının da bu gerekçeyle fail temelli bir kuram olduğu çalışmada gösterilmiştir.     

Wendt’in kuramının fenomenolojik olmasının yol açtığı bir diğer sonuç ise tez 

çalışmasının üçüncü tezini oluşturmaktadır. Wendt, devletlerin çeşitli kimlikleri olmasına 

rağmen söz konusu kimlikleri verili aldıkları gerekçesiyle realistleri eleştirmiştir. Fakat 

Wendt eleştirdiği şeyi kendi kuramında yapmıştır. Wendt kuramında devletin ontolojik 

statüsünü (devletin insanlaştırılması) ve devletin kimliğini (ulus-devlet) verili almıştır. 

Wendt, Fenomenolojiyi uluslararası ilişkilere aktarmak için insan = devlet, toplum = 

uluslararası ilişkiler denklemlerini kurmuş ve kimliklerin fenomenolojisini uluslararası 

ilişkilere adapte etmeye çalışmıştır. Devletin insanlaştırılması ve insanlaştırılan devlete 

bir kimlik atfedilmesi Yeni Çağ’da Batı Avrupa’da inşa edilmiş bir sosyal gerçeklik 

olmasına rağmen Wendt Antik Yunan’dan günümüze her bir devleti insanlaştırmış ve 

bunlara çeşitli kimlikler atfetmiştir. Wendt, retrospektif bir bakış açısıyla belli bir tarihsel 
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dönemin uluslararası ilişkiler anlayışını geçmişe doğru yansıtmıştır. Söz konusu durum, 

Wendt’in üç anarşi mantığı adını verdiği argümanda açıkça görülmektedir. Wendt, 

modern öncesi devlet ile modern devlet arasındaki kurumsal farklılıkları göz ardı etmiştir. 

Yeni Çağ’da uzun bir tarihsel süreçte feodal kurumların değişimi ve dönüşümü ile ortaya 

çıkan modern devletin Antik Yunan’dan beri var olduğunu iddia etmiştir. Fakat, Wendt’in 

göz ardı ettiği kurumsal farklılıklar Yeni Çağ’da devletin insanlaştırılmasına daha sonra 

da insanlaştırılan devlete bir kimlik atfedilmesine yol açmıştır. Wendt’in söz konusu 

retrospektif devlet kavramsallaştırması ile onun “devletler de insandır” argümanı 

birbiriyle bağlantılıdır. Böylece Wendt, Fenomenolojiden faydalanarak insan faillere 

ilişkin ideal tipleri alıp Antik Yunan’dan günümüze her bir devlete uygulayarak tarih ötesi 

bir uluslararası ilişkiler kuramı inşa edebilmiştir. Fakat Wendt’in söz konusu 

adaptasyonunu; devletin insanlaştırılmasını ve insanlaştırılan devlete bir kimlik 

verilmesini verili almasına yol açtığı çalışmada varılan sonuçlardan bir diğeridir.  

Wendt’in devletler de insandır diyerek verili aldığı devletin insanlaştırılması 

Avrupa’da feodal siyasal kurumların Yeni Çağ’da dönüşümünün bir sonucu olarak inşa 

edilmiş sosyal (kuralların fenomenolojisinin terminolojisi ile “kurumsal”) bir 

gerçekliktir. En tepede Kutsal Roma İmparatoru ve Papalığın bulunduğu hiyerarşik feodal 

düzende iktidar tek bir merkezde toplanmamıştır. Parçalı bir iktidar anlayışının hâkim 

olduğu feodal düzende yasama, yürütme ve yargı erkleri tek bir merkezde toplanmamış, 

senyörler ile onlara bağlı vasallar arasında dağıtılmıştır. Belli bir toprak parçası üzerinde 

fief sahibi olan bir senyör söz konusu bölgede yasama, yürütme ve yargı erklerine de 

sahip olmuştur. Söz konusu senyör kendi fiefinde bir bölgeyi vasal olarak seçtiği kişiye 

devretme hakkına sahipti. Böylece vasal olan kişinin de kendine ait bir fiefi ortaya çıkmış 

ve bu fief sayesinde söz konusu vasal da yasama, yürütme ve yargı erkini elde 

edebilmiştir. Vasalların da zaman içinde kendi vasallarını atayarak senyör haline gelmesi 

feodal düzenin parçalı iktidar anlayışını ortaya çıkarmıştır. Feodal düzende siyasal 
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birimler arasındaki ilişkiler fiefe dayalı mülkiyet kurumu ve senyörlük kurumu üzerine 

inşa edilmişken Yeni Çağ’da fief ülkeselliğe, senyörlük de egemenliğe doğru kurumsal 

bir dönüşüm geçirmiştir. Yeni ortaya çıkan egemen devlet, feodal düzenin parçalı iktidar 

anlayışına son vermiş; yasama, yürütme ve yargı erklerini tek bir merkezde toplamıştır. 

Devleti oluşturan kurucu unsurlar olan insan topluluğu, ülke ve egemenlik kralın siyasal 

bedeninde bir bütün olarak tasavvur edilmiştir. Beden politikası olarak nitelenen bu 

durum devletin insanlaştırılmasının temelini oluşturmaktadır. Devleti oluşturan çeşitli 

unsurların bir insan bedeni gibi bir bütünlük oluşturması, feodal düzenin parçalı iktidar 

anlayışı sonrası ortaya çıkan merkezi krallıkların yeni bir metaforla anlamlandırılmasını 

gerektirmiştir. Devlet böylece insanlaştırılmıştır. XIV. Louis’e atfedilen “devlet benim” 

sözü devletin insanlaştırılmasının metafor yoluyla inşa edilmiş sosyal bir gerçeklik 

olduğuna ilişkin iyi bir örnektir. Kuralların fenomenolojisinin mottosu, bir şey söylemek 

bir şey yapmaktır. Ancak söylenen her ifade bir gerçeklik yaratmamaktadır. DEVLET 

SİYASAL BİR BEDENDİR metaforunu bir sosyal bir gerçeklik haline getiren Yeni 

Çağ’da ortaya çıkan egemenlik kurumudur. Devletin insanlaştırılması bu yüzden 

kuralların fenomenolojisine göre kurumsal bir gerçekliktir.  

İnsanlaştırılan devlete bir kimlik atfedilmesi de yine kurumsal bir dönüşümün 

sonucu ortaya çıkmıştır. Yeni ortaya çıkan egemen devletin meşruiyetinin kökeni kralın 

kutsal hakkı doktrinine dayalıydı. Fransız devrimiyle egemenliğin meşruiyetini 

sağlayacak yeni bir fenomen ortaya çıkmıştır: Ulus. Böylece, devleti yönetenlerin 

meşruiyetini tanrıdan değil de ulustan aldığı yeni bir sosyal gerçeklik yaratılmıştır. 

DEVLET BİR ULUSTUR metaforu da söz konusu yeni sosyal gerçekliği yaratırken 

kullanılmıştır. Söz konusu metaforu bir sosyal gerçeklik haline getiren ise Fransız 

Devrimi ile ortaya çıkan ulusal meclis kurumudur. Fransız devriminde XVI. Louis’nin 

idam edilmesi ve cumhuriyetin ilanı ile kralın fiziki bedeni ölmüştür. Kralın siyasal 

bedeni ise ulusa aktarılmıştır. Günümüzde devlet kavramı ile ulus kavramının eş anlamlı 



260 

olarak kullanılmasında söz konusu durumun yattığı söylenebilir. Bunun dışında uluslara 

insana ait nitelikler vermemizin, çeşitli hak ve yükümlülükler atfetmemizin kökeninde de 

söz konusu kurumsal gerçekliklerin yattığı görülmektedir.    

Wendt’in kuramında devletin ontolojik statüsü ve devletin kimliği 

Fenomenolojideki insan faillere ilişkin ideal tipleri uluslararası ilişkilere adapte 

edebilmek adına verili alınmak zorunda kalınmıştır. Bu bakış açısından insanın ontolojik 

statüsü ve insanın kimliği, dağ veya orman gibi nasıl bir doğal gerçeklik ise devletin 

bedeni ve devletin kimliği de aynı biçimde doğal bir gerçeklik olarak ele alınmak 

zorundadır. Aksi takdirde kimliklerin fenomenolojisinin devletlere uygulanması çok 

zordur. Bu yüzden Wendt, Yeni Çağ’da Avrupa’da kurumsal bir gerçeklik olarak inşa 

edilen devletin insanlaştırılmasını ve insanlaştırılan devlete bir kimlik atfedilmesini verili 

almak zorunda kalmıştır.  

Kimlik tipi inşacılığı Uluslararası İlişkilerde popüler hale getiren Wendt’in bakış 

açısını benimseyen pek çok araştırmacı da Wendt’in adaptasyonunda yaptığı şeyi 

yapmaktadır. Devletler de insandır denilerek veya bu bakış açısı üstü kapalı kabul 

edilerek Sosyolojiden ve Sosyal Psikolojiden insan faillere ilişkin kuramlar alınıp 

devletlerin dış politikalarını açıklamak için kullanılmaktadır. Dış politika analizlerinde 

kullanılan rol teorisi ve ontolojik güvenlik yaklaşımı gibi disiplinde popüler olan yeni 

yaklaşımlar Wendt’in içine düştüğü devletin kimliğini ve devletin ontolojik statüsünü 

verili almak yanılgısı ile karşılaşabilirler. İçerisinde etnik, dilsel, dinsel ve kültürel 

çeşitlilikleri barındırdığından dolayı heterojen bir oluşuma dayalı devletler, diğer 

disiplinlerden insana ilişkin kuramların ve yaklaşımların uluslararası ilişkilere 

adaptasyonu sonucunda insan gibi homojen bir varlık olarak ele alınma riskini 

taşımaktadır. Sosyoloji ve Sosyal Psikoloji başta olmak üzere diğer disiplinlerden 

Uluslararası İlişkilere yapılan adaptasyonların yukarıda bahsedilen çekince göz önüne 

alınarak yeniden ele alınmaları kuramsal açıdan bir zorunluluk olarak nitelenebilir. Bu 
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doğrultuda çalışmada ele alınan kolektif yönelimsellik kavramı söz konusu 

adaptasyonların içine düştüğü bu durumu çözmede yardımcı olabilir. Kolektif 

yönelimsellik kavramı; spor kulübü, şirket, uluslararası örgüt, millet ve devlet gibi 

kolektif varlıkların insan gibi yekpare bir aktör olarak nasıl davranabildiği meselesi 

üzerinde durmaktadır. Bu çalışmada ele alınan kuralların fenomenolojisi yaklaşımı, her 

biri kendine has çıkarları ve amaçları olan insanların kolektif bir varlıkta nasıl ortak bir 

şekilde davranabildiğini konuşma edimleri, kurallar, kurumlar ve kurumsal gerçeklik 

kavram setinden faydalanarak açıklamaktadır. Dış politika analizlerine yeni bir bakış 

açısı getiren rol teorisinin, kimlik teorilerinin ve ontolojik güvenlik yaklaşımının kolektif 

yönelimsellik kavramına yönelmesi sosyal teoriden alınıp dış politika analizlerine yapılan 

adaptasyonların daha işlevsel hale gelmesine büyük bir katkıda bulunabilir. Bu çerçevede 

Fenomenolojinin, dış politika analizine ilişkin söz konusu teoriler için de oldukça 

kullanışlı bir alet çantasına sahip olduğu söylenebilir. 
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ÖZET 

 Bu tez, sosyal teoride ve sosyal bilimlerde pek çok disiplinde etkili olan 

Fenomenolojinin Uluslararası İlişkiler disiplinindeki inşacı kuramın kökeni olduğu 

argümanını ele almaktadır. İnşacı kuramın öznelerarasılık, sosyal gerçeklik, 

yönelimsellik, bilgi stoku, ideal tipler gibi popüler kavramları; zihnimizde gerçekliğin 

inşası ve dışımızdaki dünyanın inşa edilmiş olmasına rağmen verili alınması gibi 

çözümlemeler Fenomenoloji kökenlidir. Ancak, Fenomenolojinin Uluslararası İlişkiler 

disiplinine ikincil kaynaklar üzerinden aktarılmasının bir sonucu olarak Fenomenolojinin 

disiplindeki görünürlüğü büyük ölçüde gözden kaçmıştır. Bu çalışmada, İnşacılığın 

öznelerarasılık ve sosyal gerçekliğin inşası gibi oldukça sık kullanılan ama 

çözümlenmeden verili alınarak kullanılan söz konusu kavramları İnşacılığın 

fenomenolojik kökenleri ortaya konularak ifade edilmiştir. Çalışmada inşacı Uluslararası 

İlişkiler kuramında Fenomenoloji kökenli iki ana grubun ortaya çıktığı tezi üzerinde 

yoğunlaşılmıştır: Kural tipi inşacılık ve kimlik tipi inşacılık. Kural tipi inşacılık 

kategorisinde İnşacılığı disipline tanıtan iki öncü kuramcı Friedrich Kratochwil ve 

Nicholas Onuf’un kuramları ele alınmıştır. Kimlik tipi inşacılıkta ise Alexander Wendt’in 

kuramı anlatılmıştır. Çalışmanın problematiğini kimlik tipi inşacılığın uluslararası 

ilişkiler çözümlemeleri oluşturmuştur. Çalışmada, Wendt’in öncüsü olduğu ve disiplinde 

yaygınlaştırdığı kimlik tipi inşacılığın devletin ontolojik statüsünü (antropomorfizm) ve 

devletin kimliğini (ulus) inşa edilmiş bir sosyal gerçeklik olmasına rağmen verili aldığı 

argümanları ortaya atılmıştır. Devletin insanlaştırılması ve insanlaştırılan devlete bir 

kimlik atfedilmesinin Yeni Çağ’da inşa edilmiş sosyal bir gerçeklik olduğu 

Fenomenolojiden faydalanarak çözümlenmiştir. Bunun dışında, yapısal bir uluslararası 

politika kuramı inşa ettiğini iddia eden Wendt’in kuramının, yapısal değil fail temelli 

olduğu üzerinde durulmuştur. “Anarşi devletlerin ondan ne anladığıdır” ve “üç anarşi 

kültürü” gibi çözümlemelerini Fenomenolojiden faydalanarak nasıl inşa ettiği 
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gösterilirken fail temelli bir bilim felsefesine dayalı Fenomenolojiden büyük ölçüde 

faydalanmasının doğal bir sonucu olarak Wendt’in kuramının fail temelli olduğu iddiası 

da ispatlanmaya çalışılmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Fenomenoloji, İnşacılık, Wendt, Onuf, Kratochwil, sosyal 

gerçeklik    
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ABSTRACT 

  

This thesis addresses the argument that Phenomenology, which is effective in 

many disciplines in social theory and social sciences, is the origin of the constructive 

theory in the discipline of International Relations. Popular concepts of Constructivism 

such as intersubjectivity, social reality, intentionality, stock of knowledge, ideal types; 

analyses such as the construction of reality in our minds and the given acquisition of the 

world outside, although it is built, originate from Phenomenology. However, as a result 

of adapting Phenomenology to the International Relations discipline through secondary 

sources, the visibility of Phenomenology in the discipline has been largely overlooked. 

In this study, the aforementioned concepts of Constructivism, such as intersubjectivity 

and the construction of social reality, which are frequently used but taken as a given 

without being analyzed, are expressed by revealing the phenomenological origins of 

Constructivism. The study focuses on the thesis that there are two main groups originating 

from Phenomenology in the constructivist International Relations theory: Rule-type 

constructivism and identity-type constructivism. The theories of Friedrich Kratochwil and 

Nicholas Onuf, two pioneering theorists who introduced Constructivism to the discipline, 

are discussed in the category of rule-type constructivism. In identity-type constructivism, 

Alexander Wendt's theory is explained. In the study, the arguments have been put forward 

that the identity-type constructivism, which Wendt pioneered and spread in the discipline, 

takes the ontological status of the state (anthropomorphism) and the identity of the state 

(nation) as a given despite being a constructed social reality. The anthropomorphism of 

the state and the attribution of an identity to the humanized state is a social reality 

constructed in the Modern Age, and it is analyzed by making use of Phenomenology. 

Apart from this, it has been emphasized that Wendt's theory, which claims to have built 

a structural theory of international politics, is not structural but agent-based. While it is 
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shown how he constructs his analyzes such as "anarchy is what states make of it" and 

"three cultures of anarchy" by making use of Phenomenology, the claim that Wendt's 

theory is agent-based, as a natural consequence of making great use of Phenomenology 

based on an agent-based philosophy of science, has also been tried to be proven. 

 Keywords: Phenomenology, Constructivism, Wendt, Onuf, Kratochwil, social 

reality. 

 

 

 

 


