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EDİTÖRDEN

Değerli okurlarımız,

Uluslararası İlişkiler dergisinin 59. sayısında zengin bir içerikle yeniden birlikteyiz. Bu sayıda üçü İngilizce 
olmak üzere, toplam sekiz makale ve dört kitap incelemesine yer verdik.

Sayının ilk çalışması, Klevis Kolasi tarafından kaleme alınan “Uluslararası İlişkilerde Sosyal Ontoloji 
Kavrayışının Meta-Teorik Eleştirisi” başlıklı makale. Kolasi, bu kuramsal çalışmasında, İnşacı teorisyenler 
arasında hâkim olan sosyal ontoloji anlayışını yeniden düşünmeyi amaçlıyor. Çalışmanın temel varsayımı, 
sosyal ontolojinin öznelerarası ontolojiye indirgenemeyeceği. Bu doğrultuda makale, bilimsel gerçekçiliğin 
sağladığı teorik çerçeveye dayanarak, mevcut sosyal ontoloji kavrayışının, İnşacılığın yorumsamacı 
epistemolojisinin kaygılarından türetildiğini ve sosyal ontoloji öznelerarası anlamlar ile eşitlendiğinde, 
sosyal gerçekliğin nesnel boyutunun kavramsallaştırılmasının yetersiz kalacağını ileri sürmektedir.

Ayşe Ömür Atmaca ve Pınar Gözen Ercan, “Uluslararası Güvenliği Yeniden Düşünmek: Uluslararası 
İlişkiler Disiplininde Feminist Eleştiriler” başlıklı çalışmada, Uluslararası İlişkiler disiplininin eril terimler 
kullanarak sınırlarını çizdiğini, oysa kadınların devletlerarası ilişkilerin ayrılmaz parçası olduklarını 
belirterek, dünyanın önemli sorunlarının toplumsal cinsiyet siyasetinden ayrı düşünülemeyeceğini 
vurguluyorlar. Çalışmanın temel hedefi, feminist kuramın temel varsayımları çerçevesinde, feminizmin 
güncel uluslararası güvenlik sorunlarını anlamada nasıl alternatif yollar sunduğunu incelemek. Yazarlar 
bu çerçevede, uluslararası feminist literatürü güvenlik perspektifinden ele alarak, “Koruma Sorumluluğu” 
kavramını feminist eleştiriler çerçevesinde değerlendiriyorlar.

Sayının “Savaşların Açıklanmasında ‘Fırsat ve İsteklilik’ Ön Kuramsal Çerçevesi ve Kullanım Alanları” 
başlıklı üçüncü makalesinde, Burak Bilgehan Özpek, zaman ve mekân açısından istisnailik kabul etmeyen, 
genellenebilir bilgi üretmeyi amaçladığını belirttiği Uluslararası İlişkilerin ana kuramlarının, bazı aktör 
ve vakaları açıklamakta her zaman başarılı olamadığını vurguluyor. Yazar bu çerçevede, Benjamin Most 
ve Harvey Starr’ın, dünya meselelerini daha tutarlı ve genel bir model vasıtasıyla açıklayabilmek için 
önerdikleri “fırsat ve isteklilik” ön kuramsal çerçeveyi, savaşların açıklanmasında nasıl kullanıldıklarını ele 
alıyor.

Duygu Tan Gülcan’ın “Ekolojik Kriz Karşısında Devletin Rolü Üzerine İdeolojik Bir Tartışma” başlıklı 
makalesi, ağırlaşan ekolojik kriz ortamında devletin bu kriz karşısındaki konumunu ele alıyor. Devletin 
rolüne ilişkin ekolojik tartışmaları çerçevesini oluşturan felsefi temellerden hareket eden yazar, yeşil siyasal 
düşüncede gündeme gelen tartışmalar ekseninde, devletin ekolojik sorunlar karşısındaki konumunu 
belirginleştirmeye çalışıyor. Yazarın temel argümanı, liberal devletin başarısız olmaya mahkum olduğudur.

“Türk Dış Politikası Krizlerinde Hükümetler, Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar” başlıklı çalışmada Fuat 
Aksu, Türkiye’nin dış politika krizlerinde karar alma süreci ve karar biriminin etkisini değerlendiriyor. 
Türkiye’de dış politika krizlerinde yürütme erkinde cumhurbaşkanı ve başbakanın nihai karar birimi olarak 
üstelendikleri rollerin dış politika karar alma sürecini şekillendirdiğini belirten yazar, konuyu örneklerle 
etraflıca ortaya koyuyor.

Serdar Ş. Güner ve Dilan E. Koç, “Leverages and Constraints for Turkish Foreign Policy in Syrian War: A 
Structural Balance Approach” başlıklı çalışmalarında, ABD, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran arasındaki denge 
ve dengesizlik koşullarının, çatışma ve işbirliği dinamikleri açısından Suriye’deki çatışma ve bölgesel 



denge değişimlerini nasıl etkilediklerini çözümlemeye çalışıyorlar. Türkiye-Suriye ilişkilerinin bölgedeki 
dengenin anahtarı olduğunu savunan yazarlar, Rus dış politikasının en önemli sorununun tam da bu 
nedenle Türkiye ve Suriye’ye, tekrar işbirliğine dönmelerinde yardımcı olmak olduğunu ileri sürüyorlar. 

Deniz Ş. Sert ve Konstantinos Travlos, “Making a Case over Greco-Turkish Rivalry: Major Power Linkages 
and Rivalry Strength” başlıklı çalışmalarında, 19. ve 20. yüzyıllarda yaşanan Türk-Yunan rekabetinin 
yoğunluğunun, Yunanistan ve Türkiye ile siyasi ve askeri bağlantıları olan büyük güçler arasındaki rekabetin 
yoğunluğundan nasıl etkilendiğini araştırıyorlar. Yazarların değerlendirmesiyle, Türk-Yunan rekabeti, 
bağlantılarıyla ne doğrudan rekabet mekanizmaları ile tam olarak ilişkilendirilebilen, ne de hiyerarşik üstün 
rekabete dayandırılan bir vaka örneğidir. Yine de, bu türden bağlantılardan tamamen ayrı da sayılamaz. 
İlgili büyük güçler arası rekabeti alternatif yerel, ikili, askeri ve politik değişkenlerle karşılaştırarak, makale, 
büyük güçler arası çekişmelerin yoğunluğundaki değişimin Türk-Yunan ilişkilerinde ne kadar önemli 
olduğunu göstermek için tümdengelimsel bir değerlendirme yapıyorlar.

Sayının son makalesi Murat Tınas ve Özlem Tür’ün kaleme aldıkları “Sectarian Actors in Foreign Policy 
Making: 2006 Lebanese War Revisited” başlıklı çalışma. 2006 Lübnan Savaşı’nı ele alarak, zayıf devletlerde 
devlet-altı mezhepsel grupların dış politika yapım süreçlerindeki rolünü inceleyen çalışmada yazarlar, 
Lübnan’da Maruni, Sünni, Şii ve Dürzi liderlerin dış politika yönelimleri, tercihleri ve davranışlarının ortaya 
çıkışı ve yerleşmesini değerlendiriyorlar. Temel bulgularını yazarların Lübnan’da gerçekleştirdikleri saha 
çalışması ve liderlerle yapılan mülakatlara dayandıran çalışma, zayıf bir devlette bağlayıcı bir dış politika 
duruşunun yoksunluğunda, liderlerin dış politika seçimlerinin anlaşılabilmesinde mezhebi kimliğin, 
aktörün kendisini ve diğerini tanımlamada merkezi rol oynadığını ileri sürüyorlar.

Bu sayıda makalelerin yanı sıra, Kaan Kutlu Ataç, Hakan Karahasan, Müge Yüce ve Serra Can tarafından 
kaleme alınan dört kitap incelemesini de dikkatinize sunuyoruz.

Gelecek sayıda yeniden buluşmak dileğiyle; İyi okumalar dileriz.

Uluslararası İlişkilerde Sosyal Ontoloji Kavrayışının  
Meta-Teorik Eleştirisi

Klevis KOLASİ
Öğr. Gör. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, SBF, Ankara Üniversitesi, Ankara.  
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Yazar, makalenin taslağını okuyarak yorumlarıyla katkıda bulunan Çınar Özen ve Hakan Övünç Ongur’a ve  
yaptıkları yapıcı eleştiriler ile makaleye katkı sağlayan anonim iki hakeme teşekkürlerini sunar.

ÖZET
Sosyal ontoloji kavrayışı Uluslararası İlişkiler disiplininde İnşacı yaklaşımlar arasında yoğun tartışmaların konusu 
olduğu halde, bu tartışmaların çoğu sosyal ontolojiyi öznelerarası bir ontoloji ile eşitleme eğilimindedir. Yorumsamacı 
bir epistemolojiyi benimseyen İnşacılarda öne çıkan bu tutum, sosyal ontolojinin öznelerarası anlamlardan bağımsız 
olan nesnel boyutunun ihmal edilmesine sebep olmaktadır. Bu makale, İnşacılar arasında hâkim olan bu sosyal 
ontoloji anlayışını yeniden düşünmeyi amaçlamaktadır. Makalenin temel varsayımı sosyal ontolojinin öznelerarası 
ontolojiye indirgenemeyeceğidir. Bu doğrultuda makale, bilimsel gerçekçiliğin sağladığı teorik çerçeveye dayanarak, 
mevcut sosyal ontoloji kavrayışının İnşacılığın yorumsamacı epistemolojisinin kaygılarından türetildiğini ve sosyal 
ontolojinin öznelerarası anlamlar ile eşitlendiğinde sosyal gerçekliğin nesnel boyutunun kavramsallaştırılmasının 
yetersiz kalacağını ileri sürmektedir. Sosyal yapıyı öznelerarası anlamların pratik düzeyine indirgediğimizde, sosyal 
koşulların belirleyiciliğini norm ve kuralların veya söylemlerin belirleyiciliğine indirgemek zorunda kalmaktayız. 
Oysa uluslararası ilişkilerdeki hiyerarşi ve bağımlılık gibi öznelerarası anlamlara indirgenemeyen sosyal ilişkilerin 
kavramsallaştırılması, sosyal gerçekliğin nesnel boyutunun da dikkate alınmasını gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Ontoloji, Öznelerarası Ontoloji, Yorumsamacılık, Sosyal İlişkiler, Bilimsel Gerçekçilik

A Meta-Theoretical Critique of the Social Ontology Understanding in 
International Relations

ABSTRACT
Although the understanding of social ontology has been the subject of intense debate among constructivists 
in the discipline of International Relations the prevailing view drawn from these debates tends to equate 
social ontology with an intersubjective ontology. This stand, which is prominent among the constructivists 
adopting an interpretive epistemology, obstructs the conceptualization of the objective aspect of social 
ontology which is independent of intersubjective meanings. This article aims to rethink the social ontology 
understanding prevalent among the constructivists. This article argues that social ontology cannot be reduced 
to an intersubjective ontology. The article, based on the insights provided by scientific realism, suggests that 
the prevalent social ontology understanding in IR is derived from the interpretive epistemological concerns of 
constructivism and that the conceptualization of the objective aspect of social reality would remain inadequate 
in case we equate social ontology with intersubjective meanings. Specifically, it is argued that if we try to reduce 
social structure into the level of practices constituted by intersubjective meanings, we are forced to reduce the 
significance of social conditions into the significance of norms, rules or discourses. On the other hand, a proper 
conceptualization of social relations in international relations like hierarchy and dependency, which cannot be 
reduced to intersubjective meanings, requires considering the objective dimension of social reality. 

Keywords: Social Ontology, Intersubjective Ontology, Interpretivism, Social Relations, Scientific Realism


