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Social Theory of International Politics 

Alexander WENDT 

Cambridge, Cambridge University Press, 1999, 429 sayia. 

Hazulayan: BirgUl DEMiRT A~-CO~KUN· 

Uluslararasl ilir;;kiler disiplinine inr;;aCl kuram (constructivism) yakla
r;;lmml getiren en onemli isimlerden bid olan Alexander Wendt'in 
kitabl, yazann onceki arar;;t1rmalannm daha kapsamh ve daha felsefe 
i<;erikli bir devaml olarak nitelendirilebilir.1 iki bolumden olur;;an 
kitabm ilk bolumunde inr;;aCl kuramm felsefi temelleri iizerinde 
durulmakta, ikinci bOliimde ise kuramm Uluslararasl ilir;;kiler alanm
daki yanslmalan a<;lklanmaktadlr. Kitabm temel ilgi alam uluslararasl 
politika ve uluslararasl sistemdir, bu baglamda, Wendt'in lsrarla 
vurguladlgl temel nokta, tek tek devletlerin dlr;; politikaslyla 
ilgilenmedigidir. Yani <;ahr;;manm bar;;hca ama<;lanndan biri ayn ayn 
ulkelerin dl§ politika yaklar;;lmlanm incelemek degil, bu dl§ poli
tikalarm bile§iminden meydana gelen dunya politikaslm analiz 
etmektir. Uluslararasl sistemin nelerden olu§tugunun ve hangi faktOr
lerden etkilendiginin incelendigi <;ah§manm yakla§lmml Wendt §u 
§ekilde ozetler: "uluslararasl sisteme in§acl bir yakla§lm" ("a 
constructivist approach to the international system", s. 33). 

Kitabm ele§tiri oklarmm hedefinde realizm ve neorealizm gibi pozi
tivist yaklar;;lmlar bulunmaktadlr. Bu teoriler, uluslararasl ili§kilerde 
materyalist faktOrlerin onemli oldugunu vurgulamakta, aym zamanda 
"<;lkar" ve "gii<;" gibi kavramlan temel dayanak noktasl olarak almak
tadlr. Devletler arasmdaki ili§kileri, gizli ya da a<;lk siirekli bir <;lkar <;a
h§masl olarak goren bu kuramlara gore iilkelerin kendilerini giivende 
hissedebilmelerinin yegane yolu, "gii<;"lerini artttrmaya <;ah§makttr. 

, Ba$kent Universitesi, Siyaset Bilimi ve Uiusiararasl ili;;kiler BolUmii Ogretim Gorevlisi. 
1 Wendt'in daha iinceki .;:ah$malarma ornek olarak $unlar verilebilir: Alexander E. Wendt, 

"The Agent-Structure Problem in International Relations Theory", International Organization, 
Cilt 41, No 3, 1987; Wendt, "Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of 
Power Politics", International Organization, Cilt 46, No 2, 1992; Wendt, "Collective Identity 
Formation and the International State", American Political Science Review, Cilt 88, No 2, 1994; 
Wendt, "Collective Identity Formation and the International State", American Political 
Science Review, Cilt 88, No 2,1994; Wendt, "Identity and Structural Change in International 
Politics", Yosef Lapid ve Friedrich Kratochwil (deL), 111e Return oj Culture and Identity in IR 
Theory, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1996. 

lJiliSIARARASlili~KilEfl, Cilt 2, Say! 7, Giiz 2005, s. 157-185. 
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Wendt'in ~ah~maSl sozkonusu geleneksel anlaYl~lan ciddi olarak 
sorgulamaktadlr. ilk olarak, "gii~" ve "~lkar" kavramlarmm ger~ekte ne 
olduklarmm, nasIl ortaya ~lkhklannm ve nastl bir degi~im 

gosterdiklerinin irdelenmesi gerekmektedir. Bu kavramlarm, onceden 
bir §ekilde ortaya ~lkhklan, aynca tiim aktOrler ve tum zamanlar i~in 
sabit olduklan kabul edilemez. Her iilkenin giiciinii artttrmaya ~ah~hgl 
ve ~lkarma gore hareket ettigi varsaYlml ilk bakl~ta mantIkh gibi gelse 
de; her devletin kendi i~ veya dl§ ko~ullanndan kaynaklanan 
nedenlerle bunlan farkh tammlamaya ~ah~acagl ka<;mllmaz bir ger
~eklik olarak ortaya ~lkmaktadlr. 

Bir yandan geleneksel pozitivist kuramlann vurguladlgl "gii~" ve 
"~lkar" kavramlanmn yeniden tammianmasl gerektigi belirtilmekte, 
ama ote yandan da "kimlik" kavraml on plana ~lkarhlmaktadlr. 

Ger~ekten de kimlik kavraml, Wendt'in ~ah~malarmm ~ogunda lsrarla 
durdugu kavramlardan birini olu~turmaktadu. Sosyal bilimlerin diger 
alanlarmdan almarak Uluslararasl ili~kiler disiplinine uygulanan bu 
kavramm oziinde, ele alman aktOriin kendisini ve ~evresindeki diger 
aktOrleri nasI1 tammladlgl yer almaktadu. in~acl kurama gore 
Uluslararasl ili§kiler ~ah~malarmda kimlik, ~lkar kavrammm oncesinde 
ele almarak incelenmeyi hakedecek kadar onemlidir. <;:iinkii aktOrler 
oncelikle kim ya da ne olduklanm tammlamakta ve ancak ondan soma 
tammladlklan kimlik roliine uygun olarak ~lkarlarmm neler oldugunu 
belirlemektedir. Kimlik olmadan ya da heniiz belirlenmeden, hi~bir 
aktor, neyin kendi ~lkarma uygun oldugu, neyin olmadlgl konusunda 
karar veremeyecektir. 

o yuzden uluslararasl sistemde bir aktOriin hangi politikalan uygu
layacagma karar verebilmesi i~in hem bir kimlige hem de bu kimlige 
uygun ~Ikan tammlaml~ olmasma ihtiya~ vardlr. Bunu ~u matematiksel 
formulle de basit1e~tirmek miimkiin olabilir Wendt'e gore: is
tek+inan~=davram~. Burada istek, ~lkar; inan~ ise kimlik anlammda 
kullamlmaktadlr. AktOrler neye ihtiya~ duyduklarma, neyin kendileri 
i~in daha uygun olmadlgma karar vermeden once kim olduklarma ka
rar vermek durumundadlr1ar. Bu nedenle sistem i~indeki bir aktOriin 
dl~ politikalanyla ilgili konularda tutumunu belirlemeden once once
likle kimligini, daha soma da buna uygun olarak ~lkarlanm belirlemesi 
gerekmektedir. Kimligin ve ~lkarlarm belirlenmesi bir siire~ i~erisinde 
meydana gelmektedir, ki bu siire~ de "sosyalle~me" olarak adlandml
maktadlr (s. 170). Yani devletler ortaya ~lkmalarmdan itibaren bir sos
yalle~me siireci ya~amakta ve bu siire~ i~erisinde hem kendilerini ve 
diger aktOrleri tammlamakta hem de belirledikleri kimlige uygun §e
kilde pkarlanm olu~turmaktadlr. Wendt, pozitivist yakla~lmlan kimlik 
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konusunu dikkate almamakla su<;:lamakta ve tek ba1;nna C;lkar kavramlm 
on plana almakla elegtirmektedir. 

Yazarm ozellikle realizm ve neorealizmle ilgili temel sorunu mater
yalist olmalan ve bireyselcilikleridir. Neorealizme gore giiC;, esas olarak 
somut birtaklm faktorlerden olugmaktadlr, ki buna omek olarak "askeri 
giiC;" ve "ekonomik giic;" gibi kavramlar verilebilir. Genel olarak sosyal 
bilimlerde, ozel olarak da Uluslararasl iligkiler incelemelerinde tiim 
vurgunun maddi faktorlere yapIlmasma kargl C;lkmaktadlr yazar. 
C;iinkii bunun tUm gerc;ekligi kapsamadlglm diigiinmektedir. ate 
yandan, her ne kadar neorealizmin kurucu babasl Kenneth Waltz, 
neorealist kuramm en onemli ogesini uluslararaSl sistem olarak 
belirlemigse de, Alexander Wendt'e gore kuram esas itibariyle bunu 
yapmaYl ba~aramamaktadlr. Neorealizmle ilgili c;ahgmalarda dev
letlerin girketlere benzetilmesini hattrlatan Wendt, esasmda bu 
yaklaglmm da uluslararasl sistemin igleyigiyle ilgili bizleri yeterince 
aydmlatamadlglm Hade etmektedir. Peki bu sorunlar nasIl a~llabilir'? 

Kitabm en onemli tavsiyelerinden biri "fikir"lerin ("idea") ve 
"bilgi"nin ("knowledge") de analize dahil edilmesidir. Boylelikle, kita
bm temel argiimanlarmdan biri olarak, uluslararasl sistemin sadece 
materyal giic;lerden degil, aym zamanda sosyal faktorlerden de olug
tugu Hade edilmektedir. Hatta, u11.lslararaSl politikadaki materyal ve 
sosyal ogeler birbirleriyle klyaslandlgmda sosyal faktOrlerin on plana 
C;lkhgl belirtilmektedir. Uluslararasl yapl, oncelikli olarak sosyal bir 
varhkhr, ancak daha soma materyal faktOrler igin ic;ine girmektedir. Bu 
durum, uluslararasl sistemdeki materyal olgularm anlamslz ya da de
gersiz oldugu geklinde kesinlikle algllanmamahdlr. Wendt'in ortaya 
koydugu anlaytg, onlara da onem vermektedir, ancak onceligi mutlak 
olarak sosyal yapllara tammaktadlr. C;iinkii ancak sosyal yapllar 
sayesinde materyal varhklar anlamlandmlabilmektedir. Buna somut 
omek olarak ABD'nin askeri giiciine yonelik tutumlar verilmektedir. 
ikisi de ABD'yle aym cografyada bulunan Kanada ve Kiiba'nm 
ABD'nin silahh giiciine yonelik politikalan ve yaklaglmlan farkhdlr. 
Materyal faktOr, yani ABD'nin askeri giicii her ikisi ic;in de aymdlr, 
ancak ikisinin bunu algllaylg gekli pekc;ok nedenden dolayl farkhdlr. Bu 
farkhhgm baghca nedeni her iki iilkenin kimliklerinin birbirlerinden 
farkh oimasl ve buna para leI olarak ulusal C;lkar tammlanm farkh 
yapml~ olmalandlr. Dii~iincenin giiciine ba~ka bir omek ise SSCB'nin 
1980'lerde ya~adlg1 degi~imle ilgilidir: Gorbac;ov yonetimi Soguk 
Sava~'m ne oldugunu ve neden ortaya C;lkhgml, kendisinden onceki 
donemlerden farkh olarak tammlaml~hr. Buna gore Sovyetler'in 
politikalannm da iki kutuplu diinyanm ortaya C;lkmasma yol ac;hgl 
anla~Ilmlg ve eski politikalar yerine yenileri geligtirilmeye c;ah~llml~hr. 
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SSCB liderlik kadrosunda ba§layan bu farkh algIlamalar, zaman 
i~erisinde Soguk Sava§ sisteminin sonunu getirmi§tir. 

Bu arada, uluslararasl sistemi olu§turan sosyal faktorler, aym za
manda devletlerin kimliklerini ve <;lkarlanm da etkilemektedir. Wendt 
bu yakla§lmmm ustten alta dogru bir analiz oldugunu belirtmekte ve 
boylelikle onceligin uluslararasl yaplya ait oldugunu belirtmektedir. 
Uluslararasl yapl, sadece devletlerin politika ve davram§lanm etkile
mekle kalmamakta, aym zamanda onlann kimliklerinin olu§umuna da 
buyiik oranda katkl yapmaktadlr. 

Wendt'in olu§turmaya <;ah§tlgl in§acl kuramm onem verdigi diger 
bir aktor ise devlettir. Pozitivist kuramlarm ba§tacl ettigi devlet kav
ramI, Wendt'in felsefesi h;in de temel olu§turmaktadlr. Boylece yazarm 
ortaya koydugu inf?aCl yakla~nm bir anlamda pozitivizm ile post
pozitivizmin bir sentezini ortaya koymaktadlr. Wendt bir yamyla 
pozitivisttir, <;unku uluslararasl ili§kiler incelemelerinde devletin 
vazge<;ilmez bir yeri oiduguna inanmaktadlr; diger bir yamyla ise post
pozitivisttir, <;unku uluslararasl yaplda materyalizmi a§an sosyal 
degerler, inan<;lar ve faktorlerden bahsetmektedir. 

Wendt'e gore her ne kadar diger aktorler zaman i<;erisinde eskiye 
orania daha fazla onem kazanmaya ba§laml§ olsalar da hala devletin 
yE;ri farkhdlr. "urusotesi aktorlerin onemi ne kadar artarsa artsm; dev
letin ozerkligi, uluslararasl rejimler veya ekonomik kar~nhkh baglmhhk 
yuzunden ne kadar zarar gorurse gorsun, devletler - birka<; "ba§anslz 
devlet" dl§mda <;ogunlukla ba§anh olarak - kendilerini yeniden uret
meye <;alu;;maktadlrlar" (s. 238).2 Devletleri, uiusiararasl toplumun 
"halk"l olarak tammlayan yazara gore devletlerle insanlar arasmda 
benzerlikler vardlr, <;unku devletlerin de bireyler gibi istekleri, arzulan 
ve niyetleri vardlr. Bunun yamslra, Wendt devletlerin beg temeI ozelli
ginden bahsetmektedir: kurumsal-yasal duzen, me§ru olarak orgutlU 
§iddet kullanma tekeline sahip olma, egemenlik, toplum ve sahip 
olduklan toprak par<;asl. Bu a<;ldan bakIldlgmda Wendt, pozitivist 
yakla§lmlarla ortak bir noktaYI savunmaktadlr. Realizm gibi pozitivist 
yakla~;l1mlar da uluslararasl politikada devletlerin vazge<;ilmez onemini 
vurgulamaktadlr. Zaten Wendt'in kendisi de pozitivizmle bazl 
konularda fikir birligine vardlgml kabul etmektedir. 

Bununla beraber Wendt'in olu§turmaya <;ah§tIgl teorinin poziti
vizmle taban tabana ZIt noktalan da bulunmaktadlr. Buna ornek olarak 
II anar§i" kavraml verilebilir. Pozitivizmin geleneksel yakla§lmlarmdan 
realizm ve neorealizme gore devletler uluslararasl alanda anar§ik bir 

2 Kitap incelemesi yazarmm kendi <;:evirisidir. 
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ortamda hareket etmek zorundadlr, ~unku dunya politikasmda ulkeler 
arasmdaki ili~kileri duzenleyecek bir ust kurum ya da yapl yoktur. 
Zaten bu da ulusal politika He uluslararasl politika arasmdaki temel 
farklardan biri olarak ortaya ~Ikmaktadlr. Ulusal politikada devletin 
yuruttiigu gorevleri, kuresel arenada yapacak kimse yoktur. Ne 
Birle~mi~ Milletler GuvenHk Konseyi ne de super gu~ ya da gu~ler tam 
olarak bu rolu yerine getirebilir. Sava~lan, ~ah~malan ya da krizleri 
durdurabilecek bir ust organm buiunmamasl uluslararasl ortamm 
anar§iye benzetilmesine yol a~ml§hr. Oysa Wendt'e gore mutlak anar§i 
diye bir~eyin sozkonusu oimasl mumkun degildir.3 Devletler arasl 
ili~kilerde anar~inin olup oimadigi ya da varsa ne tip bir anar~inin 
oldugu donemden doneme degi~ebilmektedir. 

Yazar bu baglamda u~ <;e~it anaq;i tammlamakta ve bunlan donem
sel olarak simflandirmaktadlr: Hobbes' ~u anar~i, Locke' <;u anar~i ve 
Kant'<;l anar~i. Hobbes'<;u anar§i kavraml, Thomas Hobbes'un tammla
dlgl dogal ortama ahfta bulunmakta ve realistlerin uzerinde durdugu 
anan;d ortamlyla ozde§le§mektedir. Bu durumda ulkeler arasmda ad eta 
her an her§ey olabilir, <;unku ulkeleri smlrlayacak kimlikler, normlar ya 
da daha genel olarak ifade etmek gerekirse sosyal olgular henuz 
olu§maml§br. Ulkeler birbirlerini du~man olarak aigilamaktadir. 
Tarihin onemli bir klsml boyunca Hobbes' <;u anar~inin egemen 
oldugunu kabul eden yazara gore, 1648 Vestfalya Antla~masl'yla 

birlikte dunya Locke' <;u sisteme adim atml~t1r. Bu sistemde iilkeler 
birbirlerini du~man degil, rakip olarak gormekte ve birbirlerinin 
egemenliklerini tammaktadlrlar. Aynca birbirlerinin ya§ama hakki 
oldugunu kabul etmekte ve birbirleri uzerinde mutlak bir hakimiyet ya 
da baskl kurmaktan ka<;mmaktadlrlar. Wendt'in yorumu, bu sistemin 
20. yuzyllm sonlanna kadar hakim oldugudur. Kitabm kaleme almdlgl 
20. yuzyllm sonlanm, yani gunumuz politikaslm, ise Kant' <;1 sisteme 
dogru bir ge<;i§ olarak tammiamaktadir yazar. Kant'~1 sistemin ozelligi 
uiusiararasl sistemin aktOrleri arasmda ortak bir kimlik olu~maya 
ba~lamas1 ve birbirlerini 1/ dost" ya da ortak olarak tammlamaya 
ba§lamalandlr. Herkesin kazan<;h <;1kacagl bu sistemde herkesin 
birbiriyle ortak hareket etmesi beklenmelidir. 

Peki uiusiararasl sistem ne yone dogru evrilmektedir? Tamamen 
Locke' <;u ya da Hobbes' <;u sisteme ge<;i§ olabilir mi? Ulusiararasl siste
min ille de herzaman iyiye dogru gitmek zorunda olmadlgml belirt
mektedir Wendt, ama bir yandan da arhk Locke'<;u sistemin iyice ku-

3 Wendt daha onceki makalelerinden birini bu konuya aylrml~hr: Wendt," Anarchy is What 
States Make of It: The Social Construction of Power Politics". 
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rumsalla§>hgml ve en azmdan Hobbes's:u anar§>ik sisteme geri doniilme
sinin pek de mumkun olmadlgml vurgulamaktadlr. 

Yazar kitablyia Uiusiararasl ili§>kiler'e yonelik kavramsal yakla§>lm
Ian bir adim daha one goturmekte ve uluslararasl politikada sosyal 
faktorler ve olgularm, materyal ogelerden daha onemli oldugu argii
mamm savunmaktadlr. Bu yuzden Wendt'in s:ah§>masl teori c;ah§>mala
rmda onemli bir yere sahiptir. Uluslararasl ili§>kiler disiplininde gele
neksel kuramlann sorgulanmasmda ciddi bir rol oynaml~hr. Ama aym 
zamanda bir pozitivizm ve post-pozitivizm sentezi saglayarak, farkh 
bir as:lhm yapmaktadlr. Wendt, Uluslararasl ili§>kiler'de in~acl kuramm 
temellerini bu s:ah~maslyia daha da saglamla~tIrmaktadlf. Genel olarak 
Uluslararasl i1i~kiler disiplinindeki' teorik yakla~lmlan incelemek 
isteyen ya da ozel olarak in~acl kurami ara§>tIrmak ya da s:ah~malarmda 
kullanmak isteyen herkes is:in Wendt'in kitabmi incelemek bir elzemdir. 

Buna kar~m kitabm a~amadigi bazl sorunlar vardlf. Yazar her ne 
kadar kitabmm ba~ klslmlannda James Caporaso'nun sozunu 
dinleyecegini ve anla~lllr bir dil kullanmaya <;ah~acagmi soylese de 
ozellikle ilk bolumu olu~turan felsefeyle ilgili klslmda olduks:a aglr ve 
anla~llmasl aglr bir dil kullanml~hr. Bu durum kitabm ilk bolumunde 
temel varsaYlmlarm ve argumanlarm anla~llmasmda olumsuz bir etki 
yaratmaktadlr. Ote yandan, bir yandan devleti temel aktOr olarak kabul 
ettigini soylerken, ote yandan tek tek devletlerin dl~ politikalanm de gil, 
uluslararasl politikaYl inceledigini belirtmektedir. Bu da kendi i<;inde 
bir <;eli~kiye i~aret ediyor gibidir. Hem bir yandan devletin onemi 
vurgulanmakta, ama ote yandan uluslararasl yapl temel odak noktasl 
olarak ele ahnmaktadlr. Her ne kadar devletle uluslararasl sistem 
arasmda "in~acI" (constructive) bir ili~ki turu belirlenmi~ olsa da yine de 
bu nokta tam aydmhga kavu~maml~br. Bu arada, realizme ve 
neorealizme yonelik gelecegi onceden ongorememe ele~tirisini in~acl 
kuramm nasIl a~acagl da eserde as:Ikhga kavu~turulmaml~hr. Kitap 
gelecekle ilgili somut tahminler ya da tespitler yapmamaktadlr. 
Dolaylslyla in~aci kuramm varsaYlmlanmn ya da argumanlarmm nastl 
test edilecegi belirsiz kalmaktadlf. Boylece, pozitivist teorilere getirdigi 
bu ele~tiri aynen in~acl kuramm kendisi i<;in de ges:erlidir. Kitapla ilgili 
yaptlmasl gereken bir uyan da <;ah~ma boyunca kullamlan "idealizm" 
ve "idealistler" terimlerinin, iki dunya sava~1 arasl donemde ortaya 
S:lkan idealist kuramla kan~tmlmamasl gerektigidir. Wendt'in bu 
kavramlarla vurgulamaya <;ah~hgl du~uncelerin ("idea") dunya 
politikasmdaki onemidir. Halbuki ikinci grup idealist ya da utopyaCl 
bir uiusiararasl politika ortaya koymu~tur. 
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