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“Yıkın şu duvarı” diyordu Ronald Reagan, 12 Haziran 1987’de 
Mikhail Gorbaçov’a verdiği veciz mesajda. İki buçuk yıl sonra Re-
agan’ın dileği gerçek oldu. Sadece nicedir bölünmüş olan Alman-
ya’da ve Avrupa’da değil, dünyanın dört bir yanında havayı iyim-
serlik kapladı. Bazıları bunun tarihin sonu olduğunu iddia etti: 
Demokratik kapitalizm ve devlet otoriteryanizmi arasındaki asır-
lık mücadele durulmuştu bir kez ve mütemadiyen.1 Soğuk Savaş’ın 
kırk yılı boyunca uluslararası ilişkilere egemen olan çift kutup-
luluk, öncesinde asırlarca dünyayı biçimlendiren çok kutupluluk 
ile birlikte, yerini tek kutuplu Amerikan egemenliği dönemine bı-
raktı.2 Dünya iyicil bir yer olabilirdi ve mücadele etmiş, Soğuk Sa-
vaş’a kırk yılını vermiş Amerikan halkı, hak edilmiş ve zor kaza-
nılmış bu barıştan payını umabilirdi.

Yirmi küsür yıl sonra, o iyimserlik neredeyse yok oldu. ‘Soğuk Sa-
vaş Sonrası’ dönemi fırtınalıydı. Bu fırtına Irak’ın Kuveyt’i işga-
liyle başladı ki o, Soğuk Savaş sırasında, o zaman Irak’ın başlıca 
hamisi olan Sovyetler Birliği, ABD’nin askerî kuvvetleri kritik bir 
bölgeye sevk edeceği korkusuyla buna izin vermeyeceği için ger-
çekleşmeyecek tipik bir ‘iki devlet arası çatışma’ vakasıydı. Bunu 
Somali, eski Yugoslavya ve Ruanda gibi ülkelerdeki iç krizler ve iç 
savaşlar serisi izledi. İnsanî müdahale -onun nerede ve nasıl ola-
cağı- ana sahneyi kuşattı. 
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11 Eylül saldırıları bir şoktu,  Amerika’nın korunmasızlığını açık 
seçik ortaya koydu.  Irak ve  Afganistan’da maliyetli, sonuçsuz iki 
savaşın ardından birçok Amerikalı uluslararası müdahaleye şüp-
heci hale geldi. Askerî avantajların, maliyeti -umulandan fazlaydı- 
haklı gösterecek sürekli kazanımlara tercüme edilip edilemeyeceği 
de şüpheliydi. Barıştan beklenen pay hiç gerçekleşmedi. 

Aynı zamanda  ABD’nin ekonomik durumu da kesin bir şekilde kö-
tüye gitti. Büyük çapta iç harcamanın sonucu olarak durmadan bü-
yüyen yetki vermeler, kesinkes yükselmiş savunma giderleri, ar-
tan borç faizleri… Brüt devlet borcu Soğuk Savaş’ın sonunda 3,5 
trilyon dolarken, 2012’ye kadar 16 trilyon dolara çıktı ki bu, yak-
laşık olarak  ABD ekonomisinin bir yıllık hacmidir. Eylül 2008’deki 
finansal kriz, modern toplumların kendi ekonomilerini etkin bir 
şekilde yönetip yönetemedikleri hakkındaki tartışmaları körük-
ledi. Birden “Washington Konsensusu” ve onun piyasa bazlı ekono-
mik kalkınma tercihlerinin modası geçti ve yerini, birçok  Asya ül-
kesinde bulunan, devlete daha güçlü bir rol veren bir model aldı.3 

Tırmanan dev borç yükü karşısında  ABD’deki hareketsizlik ve  Av-
rupa’daki protestolar şu soruyu uyandırdı: Bugünün demokrasi-
leri, özel çıkarların kolektif ve ulusal çıkarları mahvetmesine mani 
olacak sağlam tercihler yapabilir mi?

İyimserlik 2011 başında yeniden baş gösterdi. Tunus’ta, Mısır’da 
ve  Ortadoğu’nun diğer yerlerindeki siyasi değişim, dünyanın de-
mokratik ve ekonomik devrimleri -ki Afrika’yı, Latin  Amerika’yı, 
 Asya’yı, Sovyetler Birliği’ni, Orta ve Doğu  Avrupa’nın büyük bölü-
münü dönüştürmüştü- atlamış bir bölgesine de geldiğine birçok in-
sanı inandırdı. Şimdi o iyimserlik prematüre gibi görünüyor: Otori-
teryen rejimleri kovmak bir şeydir ama yerlerine açıkça ve sabırlı 
bir şekilde daha iyilerini koymak bambaşka bir şeydir. Arap Ba-
harı bahsi yerini daha nötr bir ifadeye, “Arap isyanlarına” bıraktı. 
Bazı köşelerde Arap Güzü hatta Kışı diye anıldı…

Şaşırtıcı olan bunların hiçbirinin şaşırtıcı olmamasıdır. Tarih her 
zaman, hükümetlerin ve toplumların en iyi nasıl organize edile-
ceği hakkında yarışan fikirlerin; uluslararası düzeyde düzen ve 
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düzensizlik yanlısı güçlerin arasında bir mücadeleye sahne olmuş-
tur. Bir dönemden diğerine nitelikleri değişirken kendisi değişme-
yen şey, uluslararası ilişkiler teorisyeni Hedley Bull’un terimle-
riyle ‘toplum kuvvetleri ve anarşi’ arasında süregiden rekabettir.4

21. yüzyıl, bu modele istisna değil. Ülkelere ortak yarar sağlaya-
cak ekonomik ilişkileri arayıp temin edebilecek güçlü saikler ve-
ren, karşılıklı ekonomik bağlılığı da içeren çok sayıda kuvvet, 
dünyayı düzene doğru itiyor. Gelişmiş ülkeler arasındaki modern 
çatışma, çok yıkıcı ve maliyetli olma potansiyeline sahip ki küçük 
farkların savaşa başvurmayı meşrulaştıracağı söylenebilir. Bölge-
sel ve küresel çerçeveler ve örgütlenmeler kuralları koyar, en azın-
dan bazı anlaşmazlıkları çözer ve ticaretten silahlanmaya birçok 
konuda görüşme ve müzakere için bir buluşma noktası önerirler. 
Ayrıca sorumlu hükümetlerin fiziksel güç ihdas etme ve gözdağı 
verme iradesi ve kabiliyeti var. Yahut başkalarını kurulmuş dü-
zenin kurallarını ihlal etmekten alıkoyan yaptırımlar ve benzeri 
baskı formları...

Fakat düzensizliğin de kuvvetleri vardır ve bizim modern dünya-
mıza özgüdürler. Bunlar, nükleer silahların ve materyallerin yayı-
mını ve bazı durumlarda devletlere ve diğer kuruluşlara dağıtımını; 
teröristlerin, korsanların ve uyuşturucu tacirlerinin eylemlerini; 
iklim değişikliğini; salgın hastalıklara sebep olan doğal virüsleri 
ve bilgisayarlar gibi el yapımı sistemlerle yayılanları; korumacı-
lık siyasetini ve ürünlerin, servislerin ve yatırımların görece ser-
best akışına engel olan diğer bariyerleri; zaman zaman büyük ye-
rinden oynamalara neden olan pazarları içerirler. Biz ayrıca büyük 
güçlerin yükselişine ve düşüşüne;  Kuzey Kore ve  İran gibi orta öl-
çekteki agresif ülkelerin meydan okumalarına ve zayıf ve başarısız 
devletlerin kırılganlığına ki kolayca küreselleşmenin karanlık yü-
zünü yeşertecek verimli bir zemin haline gelebilir, şahit oluyoruz.

Ortaya çıkmaya başlayan, yeni bir çağın ana hatlarıdır ki 20. yüzyıl-
dan çok 19. yüzyılı andırıyor. Bizimki sürekli değişen bir dünya, ka-
yan hizalar, çok sayıda güç merkezi ve bir araya gelen ya da ayrışan 
devletler, hepsi modern teknolojinin ve küreselleşmenin örtüsüyle 
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örtülü… Düzensizliğin potansiyeli kayda değerdir ve ancak  Birle-
şik Devletler’in öncülüğünde dünyanın en güçlü ülkelerinin ortak 
çabalarıyla iyileştirilebilir.  ABD, şimdi ve öngörülebilir bir gelecek 
için, kendisi kadar başkalarının da yararına kapsamlı küresel dü-
zenlemeler namına çalışma kapasitesine ve alışkanlığına sahip tek 
ülkedir. Soru,  Birleşik Devletler’in o tek ülke olmaya devam edip 
etmeyeceğidir. Tarih, bir yere kaybolduysa bile geri döndü, şüphe-
siz yeni ve modern kırışıklıklarıyla birlikte.
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Dünya artık büyükbabamızın dünyası değil, Birleşik Devletler, 
Sovyetler Birliği, Batı Avrupa ve Japonya tarafından domine edi-
len. Ne de Soğuk Savaş’ın sonundaki ABD gibi tek bir süper güç ta-
rafından domine edilen bir dünya. 21. yüzyılın ilk yarısının başlıca 
özelliği, uluslararası ilişkilerin kutupsuz olmasıdır. Dünya, askeri, 
ekonomik, diplomatik ve kültürel gücün ki uluslararası düzeni oluş-
turup sürdürmeyi zorlaştıracak kadar yayılmış durumda, sahibi 
ve uygulayıcısı olan bir düzine devletin etkisi altında kalacaktır. 

Bu çağı daha öncekilerden ayıran, dünyadaki hakiki etki sahibi 
aktörlerin sayısıdır. Büyük ülkelere veya devlet kümelerine (ABD, 
Çin, AB, Rusya, Japonya, Hindistan) ek olarak çok sayıda bölgesel 
güç var: Latin Amerika’da (zaten birçok açıdan yedinci büyük ülke 
olan) Brezilya dâhil, Şili, Arjantin, Venezuela ve Meksika; Afrika’da 
Nijerya ve Güney Afrika; Ortadoğu’da Mısır, İran, İsrail ve Suudi 
Arabistan; Asya’da Pakistan, Avustralya, Endonezya, Güney Kore 
ve diğerleri… Avrupa içinde Almanya, Büyük Britanya, Fransa, Tür-
kiye, İtalya ve Polonya gibi ülkeler dikkat çekiyor. Bu ülkelerin (çok 
defa enerji kaynaklarıyla kutsanmış) bileşimine bir de biriken de-
vasa döviz miktarlarıyla ulusal refahı (sovereign wealth) ekleyin… 
Pek çok organizasyon bu listede olabilir, küresel olanlar (BM, Ulus-
lararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası), bölgesel olanlar (Ame-
rikan Devletleri Örgütü, Afrika Birliği, AB, NATO, Güneydoğu Asya 
Ulusları Topluluğu, Arap Ligi ve çokça başkası) ile fonksiyonel olan-
lar (OPEC, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Enerji Ajansı, Şangay 
Birliği Organizasyonu) gibi, şehirler (New York, Şangay, Sao Pa-
ulo) ve eyalet yönetimleri (ABD’de Kaliforniya, Hindistan’da Uttar 



28

YENİ AMERİKA

Pradeş) de olabilir. Sonra da büyük küresel şirketler gelir, Exxon 
Mobil, JPMorgan Chase, Apple ve Caterpillar gibi finans, enerji, te-
konoloji ve imalat dünyasını domine edenler… Listeye dâhil olmayı 
hak eden diğer örgütler ise küresel medya kuruluşları (BBC, CNN, 
el-Cezire), silahlı milisler (Hizbullah, Hamas), siyasal partiler, dinî 
kurumlar ve hareketler,  el-Kaide gibi terörist örgütler, uyuşturucu 
kartelleri ve sivil toplum kuruluşları… Açıkçası, bu ülkeler ve or-
ganizasyonlar aynı türde ya da eşit miktarda etkiye sahip değil-
ler. Fakat bu dönemi ayıran, küresel ölçekteki teşekküllerin çok 
sayıda ve çeşitli olmalarıdır.

Bu etki sahiplerinin çoğu ulus-devletler değil. Aslında çağdaş ulus-
lararası sistemin ana özelliklerinden biri, ulus-devletlerin, tekel-
liğini ve bazı alanlarda üstünlüğünü kaybetmesidir. Devletler yu-
karıdan bölgesel ve küresel organizasyonlar, aşağıdan milisler, 
karteller ve benzeri ile STK’lar ve şirketler tarafından meydan 
okumaya maruz kalmaktadırlar. İktidar dağılmıştır ağlar, pazar-
lar, finansal ilişkiler içinde.

İki faktör -küreselleşme ve teknoloji- kutupsuzluğa katkı yapıyor. 
Küreselleşmenin merkezî etkisi ses ve vites yükselttiriyor; sınır-
ların içinde ve ötesindeki her şeyin akışının önemi artıyor; insan-
lar, fikirler, e-postalar, sera gazı, virüsler (gerçek ve bilgisayar), 
dolarlar, uyuşturucular, işlenmiş maddeler, televizyon ve radyo 
sinyalleri, silahlar ve para eden diğer şeyler…  Küreselleşme bu ça-
ğın kurucu karakteridir, bu dönemi diğerlerinden ayırır. Bu bir se-
çim değil, realitedir. Seçimimiz hükümetlerin ve diğer varlıkların 
ona nasıl tepki verdiğidir.

 Küreselleşme kutupsuzluğu mühim yollarla güçlendirir. Sınır ötesi 
birçok akış devletin kontrolünün, hatta bilgisinin dışında gerçek-
leşir.  Küreselleşme, tanımı gereği de, bütün devlet otoritelerinin 
kontrolünü hafifletir. Ayrıca bu akışlar çoğu zaman, enerji ihraç 
edenler olsun, teröristler olsun, kanundışı veya dolandırıcı dev-
letler olsun, Fortune dergisinin 500 firma listesindekiler olsun, 
birçok aktörün kapasitesini güçlendirmektedir. Artık bireyler ve 
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gruplar için maddi gücü yöneltmek ve hızlandırmak hiç olmadığı 
kadar kolaydır.

Dünya şimdi milliyetçiliğin şaşırtıcı yükselişiyle karşı karşıya: Şa-
şırtıcı, çünkü o daha çok 19. ve 20. yüzyılın merkezî dinamiğiydi 
ve devlet olma yoluyla büyük ölçüde giderilmiş ya da küreselleşme 
ve bölgeselleşme tarafından geçilmişti. Fakat devlet olmanın cazi-
besi, kendi devleti olmayan azınlıklar için hâlâ geçerlidir. Dahası 
milliyetçilik, var olan devletlerin, bölgesel ve küresel organizas-
yonların vatandaşlarını memnun etme iradesi ortaya çıktıkça bir 
geri dönüş yapıyor. Dünya genelinde bunun işaretlerini görüyoruz: 
 Avrupa’da birçoğu kendi sınırları içinde bölücü hareketlerle uğraş-
mak zorunda kalan ulusal hükümetler, çoğunlukla Brüksel’in ter-
cihlerine direniyorlar;  Çin’de toplumsal baskı artan bir şekilde hü-
kümetin dış politikasını itkiliyor ve sınırlandırıyor.  Ortadoğu ve 
 Avrupa’da milliyetçiliğin canlanışı sadece devletler arasında ça-
tışma potansiyelini artırmakla kalmıyor, yeni çatışmalar yaratma 
isteğine de yol açıyor. Milliyetçilik  Birleşik Devletler’de de güçlü 
kalmaktadır, bundan şüphesi olan herhangi biri, Amerikan özgü-
cülüğüne sıkça verilen referansları, çok yanlılığa ve uluslararası 
kurumlara olan yaygın güvensizliği aklına getirmelidir.

Gücün yayılımını destekleyen bir diğer faktör teknolojidir. George 
Orwell’in 1984 yılı vizyonu, merkezî olarak kontrol edilen toplum-
lar ile, daha yanlış olamazdı herhalde. Modern teknolojinin alamet-i 
farikası ademi merkeziyetçiliktir. Sadece bir nesil önce, ancak bir 
odada muhafaza edilebilen hesaplar, şimdi bir masaüstünde veya 
birinin ellerinde tutulabiliyor, akıllı telefon veya tablet biçiminde. 
Bireyler ve gruplar daha önce hiç olmadığı kadar güçleniyor.

İnsanlar, artık her yerde bilginin kaynaklarına daha çok erişim sa-
hibiler; hükümetlerin bilginin akışını kontrol etmesi giderek ve te-
keline alması daha da zorlaşıyor. Uydular ve kablo sayesinde, radyo 
ve televizyon opsiyonlarının sayısı patlama yaptı. Dünya çapında, 
altı milyar cep telefonu kullanıcısı var; her yıl şu veya bu çeşit 100 
milyon tablet üretilip tüketiliyor ve her üç kişiden biri internet kul-
lanıyor.1 Yaşadığı yer nere olursa olsun bireyler cep telefonları ve 
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sosyal ağlar yoluyla birbirleriyle doğrudan ve sağduyulu bir şekilde 
iletişim kurabiliyorlar. Bu trendin bir sonucu olarak otoriter yöne-
timlerin vatandaşları üzerinde tahakküm kurması artık daha zor-
dur. Teknolojinin gelişmesi Arap dünyasındaki ayaklanmalar için 
bir izahtır. Fakat modern teknolojinin yerleşmiş demokrasiler için 
de sonuçları vardır. Vatandaşların ne okuyacakları, izleyecekleri, 
dinleyecekleri ve kiminle konuşacakları söz konusuyken geniş bir 
tercih yelpazesine sahip oldukları bu dünyada uzlaşı sağlamak ve 
yönetmek çok daha zordur. Uzlaşının yokluğu da yurt içinde lider-
ler için yapılması gerekeni ki barışmayı, dışarıda birlikte çalışmak 
için kaynaklar sağlamayı içerir, daha da zorlaştırır.

Kutupsuzluk,  ABD için bölgesel ve küresel zorluklara ortak cevap-
lar üretmeyi daha da zorlaştıracak. Kayda değer güç sahibi ve nü-
fuzunu kanıtlamaya çalışan çok daha fazla aktörle birlikte uzlaşı 
inşa etmek ve kurumları çalışır kılmak daha da zor olacak… Ge-
nel olarak ne kadar çok karar alıcı karar almakta o kadar zorluk 
demek. Yalnızca düzinelercesini gütmenin birkaçını gütmekten 
daha zor olması değil mesele, ayrıca artan önemli aktörlerin, baş-
kalarının yaptıklarına veya istediklerine aktif bir şekilde karşı çı-
kabilmeyi daha da mümkün kılmasıdır. Doha Kalkınma Turu gibi 
küresel ticaret görüşmelerinde anlaşmaya varamama ya da küre-
sel iklim değişikliğini adres gösteren çeşitli kurulumlar bunun ör-
neklerini vermektedirler.

Kutupsuzluk ayrıca  ABD gibi hem özünde dışarıya açık olan hem 
de birçok küresel bağı ve münasebeti olan bir ülke için tehditlerin 
sayısını ve kırılganlık kaynaklarını artırıyor. Bu tehditler yasadışı 
devletler, terörist gruplar, faaliyetini azaltmayı seçen enerji üre-
ticileri ya da doların gücünü etkileyen koşulları yaratabilen mer-
kez bankaları formunda olabilir.

 İran ise üzerinde durulması gereken başka bir konudur. Onun nük-
leer bir güç olmaya doğru ilerleyişi hem kutupsuzluğu gösterir hem 
de destekler. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve  Irak’ın dengele-
yici olmaktan çıkmasıyla  İran;  Irak, Lübnan, Suriye, Filistin top-
raklarında ve ötesinde etki doğurabilen müstakbel bir aktör haline 
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geldi. O, çokça teknoloji ve finans kaynağına ve enerji ihracatı için 
çok sayıda pazara sahip, ayrıca kutupsuzluğun altını kalın çizgi-
lerle çiziyor:  ABD, yönetemediği ama diğerlerinin siyasal ve eko-
nomik yaptırımlara verecekleri desteğe ( İran’ın nükleer teknolo-
jiye ve materyallere erişimine engel olmasına) ihtiyaç duyuyor.

Bu tartışma kadercilik anlamına gelmesin. Kutupsuzluk kaçınıl-
maz ama karakteri öyle değil. Kutupsuz bir dünyaya şekil ver-
mek için bir büyük anlaşma yapılabilir ve yapılmalı. Yani, düzen 
kendi kendine ortaya çıkmayacak. Onun yerine kendi haline bıra-
kıldığı takdirde kutupsuz bir dünya, zamanla çok daha karışık ve 
daha şedit olacak.2



33

Amerikan Üstünlüğü

“Bir numarayız” ile “kaybettik” arasındaki duygusal yüklü sınırda 
kaybolmuş bir ülke vardır, hâlâ diğerlerinden çok daha fazla önem 
arz eden. Rakiplerin sayısı artsa bile ve artık eskisi kadar domine 
etmese de ABD dünyada birçok açıdan en etkili ve en büyük güç 
olmaya devam ediyor.1 “Dünyanın tek süper gücü” ve “eşitler ara-
sında birinci” olmak arasındaki bu farkın belirtilerini öne çıkar-
mak önemlidir.

ABD dünyanın en büyük ekonomisine sahiptir; yıllık 16 trilyonluk 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla küresel ekonomik üretimin dörtte biridir. 
Onu 7 trilyonluk Çin ve 6 trilyonluk Japonya takip eder. Kişi ba-
şına düşen milli gelir ise ABD’de 50000 dolara yakındır ki Çin’de-
kinin 9 katıdır.

ABD dünyanın en yetkin askerî gücünü elinde tutar. Başka hiçbir 
ülke modern savaş alanlarında onunla rekabet edebilecek güçte 
değildir. Birleşik Devletler’in savunma harcaması (Afganistan gibi 
aktif alanlardaki operasyonlara harcananlar dışında) 500 milyar 
doları biraz aşar ki bu, kendinden sonra gelen 10 ülkenin birleşi-
minden büyük bir miktardır.

Bir de Amerika’nın kayda değer diplomatik ve kültürel nüfuzu var. 
İlki büyük ölçüde onun ekonomik ve askerî kudretinden, ulusla-
rarası organizasyonlardaki kapsamlı rolünden ve diplomatik ak-
tivizminden ileri gelir. Kültürel etkisi ise Amerikan televizyonla-
rından ve filmlerinden, birinci sınıf yükseköğretim kurumlarından 
ve bu ülkeyi ziyaret edenlerin edindiği tecrübeden kaynaklanır. 
Amerikan nüfuzuyla yakından ilişkili olan bir şey de Amerikan 


