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Özet

So¤uk Savafl’›n ard›ndan Amerika Birleflik Devletleri, kü-

resel hegemonya için rekabet etmek yerine 11 Eylül’ün

de gösterdi¤i üzere dünyay› yönetmeye bafllad›. 11 Eylül,

Amerikan siyasî döngüsünü k›rmam›fl, sadece öncelik lis-

tesinde de¤iflikliklere sebep olarak Amerika’n›n ç›karlar›-

n› elde etme yöntemini de¤ifltirmifltir. Irak Savafl› sonra-

s›nda, “ülkeye katk›da bulunma”, “bölgesel bar›fla katk›-

da bulunma” ve “dünya için kanun koyma” söylemleri,

Bush yönetiminin temel platformlar› olmufltur. Rasyonel

ç›karlar elde etmek, tatmin edici bir uluslararas› düzen

kurmaya çal›flmak ve meflru hegemonik güç aray›fl›,

Bush’un “dünya yönetiminin” “ana temas›”n› teflkil et-

mektedir. “Gö¤ün alt›ndaki her fley” fleklindeki Çin dün-

ya düzenine göre hegemonya peflindeki bir davada ras-

yonellik, meflruiyet ve hedeflerin örtüflmesi sa¤lan›rsa,

hegemonya sa¤lanm›fl olur. Bu üç istek aras›ndaki uyufl-
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mazl›k veya çeliflki ise hegemonyan›n sonu demektir.

Amerika da bu kural›n bir istisnas› de¤ildir. Irak Savafl›

sonras›nda dünya, Amerika’n›n ikincil konuma düflüflüne

flahit oluyor ve bu, Pax-Amerikana’n›n imkans›zl›¤›n›n bir

göstergesidir.   

Anahtar Kelimeler: Pax-Amerikana, Dünya Düzeni, “Gö-

¤ün Alt›ndaki Her fiey”. 

Girifl

‹K‹NC‹ DÜNYA SAVAfiI’NIN özellikle de So¤uk Sa-

vafl’›n ard›ndan dünya çap›nda en kayda de¤er olgu Amerikan hege-

monyas› olmufltur. Sert güç (hard power) ve yumuflak güç (soft power)

bak›mlar›ndan, Samuel Huntington’› “medeniyetler çat›flmas›” tezini

ileri sürmeye sevk edecek denli tart›flmas›z bir üstünlü¤e sahip olma-

s›na ra¤men Amerika, geleneksel bir medeniyetten yoksun oluflun s›-

k›nt›s›n› yaflamaktad›r. Ancak yine de tüm Bat›’y› kendi liderli¤inde

birlefltirerek Amerikan hegemonyas›na meflruiyet kazand›rma çaba-

s›ndad›r. Irak Savafl› sonras›nda Amerikan hegemonyas›, küresellefl-

me ça¤›nda Pax-Amerikana’y› (Amerikan bar›fl›) tesise çal›flan sözde

Amerikan ‹mparatorlu¤u seviyesine yükselmifltir. Ça¤dafl Amerikan

dünya düzeni, Amerika’n›n, askerî güç, modern medeniyet ve Bat›

medeniyeti alanlar›ndaki üstünlü¤üne dayanmaktad›r. Bunlar de-

mokrasi, insan haklar› ve ba¤›ms›zl›k gibi evrensel ilke ve de¤erler

olarak sunulmaktad›r. 

Küreselleflme ve bölgeselleflmenin geliflmesi ve Amerika’n›n gücü-

nü kötüye kullanmas› neticesinde Amerika, kendi dünya düzeninin

üç aya¤›n› teflkil eden ‘askerî güç’, ‘modern medeniyetin liderli¤i’ ve

‘Bat›’y› temsil etme’ alanlar›nda gerilemeler yaflad›. Amerika Birleflik

Devletleri, küresel çapta kamu yarar› sa¤lama noktas›nda kendini her

geçen gün daha fazla zorunlu hissederken bir yandan da bizzat ken-

disi Amerikan topraklar›na her gün ak›n ak›n gelen Güneyli yasad›fl›

göçmenler yüzünden Latin-Amerikal›laflma ikilemi içindedir. Bir bafl-

ka deyiflle bölgeselleflme Amerikanlaflmaya meydan okumaktad›r.

Amerika küreselleflme ve bölgeselleflme sürecinde, yay›lmac›l›ktan zi-

yade savunmac› bir hal alm›flt›r. Ayn› zamanda, Amerikan iktisadî ve

siyasî gücü de zay›flamaktad›r. Bunun sebebi yaln›zca Brezilya, Rus-

ya, Hindistan ve Çin’in yükselifli de¤il ayn› zamanda bölgeselleflme-

nin de h›zl› geliflimidir. Bölgeselleflme çeflitlili¤e göz k›rpmakta, bu da
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Amerikan de¤erlerinin iyiden iyiye bir “söylem hegemonyas›” oldu-
¤unu düflündürmektedir. Örne¤in “Demokratik Bar›fl Teorisi” [Ku-
zey Kore’nin 2003’te nükleer silahs›zlanma antlaflmas›ndan çekilme-
siyle bafllat›lan ve] alt› ülke aras›nda sürdürülen görüflmelerin kesil-
mesinden sorumlu tutuldu; medeniyetler çat›flmas›ndan hiç bahset-
miyorum bile. Seçimle ifl bafl›na gelen Hamas, Amerika’n›n demok-
rasi savunuculu¤undaki ikilemi gözler önüne sermifltir. Irak Savafl›
da Amerika’n›n, Bat›’n›n sorgusuz sualsiz temsilcisi olamayaca¤›n›
gösterdi. Fransa eski Milli Savunma Bakan› Jean-Pierre le-Padellec’in
de iflaret etti¤i gibi “‘Bat›l›’ terimi genellikle Amerika’ya ba¤›ml›l›¤›n
kabulü anlam›na gelmektedir.”1

Yaflanan bu süreçten ziyadesiyle etkilenen o¤ul Joseph Nye, Ame-
rika’n›n yumuflak gücünün azalmas›na mukabil, Çin’in yumuflak gü-
cünün artmakta oldu¤unun alt›n› endifleyle çizer.2 Di¤er baz› Ameri-
kal› araflt›rmac›lar da gücün, Amerikan dünya düzeninden Çin dün-
ya düzenine geçmesi ihtimalinden endifle etmektedir. Fakat bu çal›fl-
mada ben, ça¤dafl Amerikan dünya düzeniyle kadim Çin dünya dü-
zeni mukayesesinin özünü, güç geçifliyle de¤il, paradigma geçifliyle
yakalayabilece¤imizi iddia ediyorum.  

Uluslararas› ‹liflkiler Çal›flmalar›n›n Boyutlar›: Sistem Analizi 

Kant felsefesinin etkisi alt›nda bir zamanlar, t›pk› di¤er disiplinler
gibi uluslararas› iliflkilerin de, çeliflme yasalar› kapsam›na giren z›t-
l›klar bar›nd›rd›¤›n› öne sürmüfltüm: Devlet yasas›: kaos - düzen;
Güç yasas›: denge - dengesizlik; ‹rade yasas›: asimilasyon - yabanc›-
laflt›rma. Bu çeliflkiler, farkl› tarihî bak›fl aç›lar›n› ve fikirleri yans›t›r.3

Uluslararas› iliflkiler çal›flmalar›n›n üç boyutu vard›r: Zaman, me-
kan ve kendilik boyutlar›. Bunlar Bilim, Sanat ve ‹rade’ye tekabül et-
mektedir ve farkl› uluslararas› teori ekollerinin ay›rt edilmesinde te-
mel bak›fl aç›lar› sunarlar. Kendilik boyutu, uluslararas› iliflkiler kapsa-
m›ndaki her olgunun kendine özgü geliflim kanunu oldu¤u anlam›na
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2 Joseph S. Nye, “The Rise of China’s Soft Power”, The Wall Street Journal
Asia, 29 Aral›k 2005.

3 Bkz. Yiwei Wang, “The End of International Relations Theories and the
Rise of Chinese School”, 44. Y›ll›k Uluslararas› Araflt›rmalar Birli¤i (In-
ternational Studies Association) toplant›s›nda sunulan tebli¤, Oregon,
Portland, 25 fiubat–1 Mart 2003. 



gelmektedir. Örne¤in iktisat, siyaset ve hatta kültürün bir devam› ma-
hiyetindeki savafl (“Medeniyetler Çat›flmas›” örne¤inde oldu¤u gibi)
kendi “yaflam gücü”ne sahiptir. ‹nsan klonlamak da bu ba¤lamda gü-
zel bir örnektir. Farkl› ülkelerin kanunlar›nca (mekân boyutu) ve in-
sanl›k de¤erlerince (zaman boyutu) yasaklanm›fl olmas›na ra¤men bi-
limin kendi kurallar› oldu¤undan ve belli talep ve ilgi alanlar›na sahip
bilim adamlar› mevcut oldu¤undan (kendilik boyutu) insan klonlamak
bir realite haline gelmifltir. Buna göre, her iktidar›n gerçeklefltirmek is-
tedi¤i üç amaç vard›r: Meflruiyet, rasyonellik ve örtüflen hedefler. 

Tablo 1: Uluslararas› ‹liflkilerin Çeliflkileri ve Uluslararas› ‹liflkiler 

Çal›flmalar›n›n Boyutlar›

Tarihte oldu¤u gibi bugün de e¤er hegemonya peflindeki bir dava-
da rasyonellik, meflruiyet ve hedeflerin örtüflmesi sa¤lan›rsa, hege-
monya sa¤lanm›fl olur. Bu üç istek aras›ndaki uyuflmazl›k veya çelifl-
ki ise hegemonyan›n sonu demektir. 

• Rasyonellik: Büyük güçlerin yükselifli ve çöküflü kural›n›n d›fl›nda
kalmak için afl›r› yay›lmaktan kaç›n›lmal›, kâr ve zarar dengesi gö-
zetilmeli, sahip olunan güç do¤ru de¤erlendirilerek makul d›fl he-
defler saptanmal›d›r.      

• Meflruiyet: Dünya kamuoyu flekillendirilmeli, dünya için kanun ko-
nulmal›, uygun bir kamu diplomasisi takip ederek imaj belirlenme-
li ve meflru güç elde edilmeye çal›fl›lmal›d›r.

• Hedeflerin örtüflmesi: Söylenenlerle yap›lanlar birbiriyle örtüflmeli
ve dünya çap›nda bir bar›fl ve refah ortam› sa¤lanarak güvenlik ve
geliflme temin edilmelidir.
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Yasa Seviye Analiz Özellikler Tarihî Boyutlar Dünya Amaçlar
Ekseni Bak›fl Görüflü

Devlet Makro Tarih Düzen-kaos Yasaya Zaman Bilim Meflruiyet

uygunluk

Güç Mikro Halihaz›r Denge - Örtüflen Mekân Sanat Rasyonalite

(Orta) dengesizlik hedefler

‹rade Mikro Gelecek Asimilasyon- Evrensel Kendilik ‹rade Örtüflen

(Çekirdek) yabanc›lafl- pay hedefler

t›rma



Amerikal› meflhur sinolog John K. Fairbank taraf›ndan Çin-mer-

kezli olarak tan›mlanan kadim Çin dünya düzeni,4 Uzak Do¤u’da

rasyonellik, meflruiyet ve örtüflen hedefler üçlemesini gerçeklefltirdi-

¤i müddetçe sürdürülebilir olmufltur. Ya sözde Pax-Amerikana?

Amerikan ‹stisnaili¤i, Birleflik Devletleri Çin tecrübesinden farkl› k›-

lacak m›? Gelin kadim Çin düzenini örnek olarak ele alal›m.

Haraç–Ticaret Sistemi: Kadim Çin Dünya Düzeni

Haraç–ticaret sistemi, Bat› taraf›ndan Uzak Do¤u’ya özgü uluslara-

ras› düzen ya da kadim Çin dünya düzeni olarak de¤erlendirilmek-

teydi. Tipik ifadeye göre, “kadim Çin, Gö¤ün Vekaleti’ni elinde tut-

maktad›r ve buna göre apaç›k siyasî, kültürel ve ahlakî yetkileri saye-

sinde yeryüzündeki herkese hükmetme fleklinde hakl› bir iddias› var-

d›r.” Bu sistemin en önemli özellikleri flu flekilde idi: Birincisi, ha-

raç–ticaret sistemine dahil bir yönetici ya da onun elçisi Çin’e gide-

rek biat etmek zorunda idi. Elçi, ba¤›ml› statüsünde oldu¤unun teyi-

di kabilinden bir ritüel olarak Çin imparatorunun ayaklar›na kapa-

n›rd›. ‹kincisi, haraç–ticaret sistemine dahil devlet, Çin saray›na bir

rehine, örne¤in veliaht prensini göndermek zorunda idi. Üçüncüsü,

haraç–ticaret sistemine dahil devlet Çin imparatoruna haraç ad› al-

t›nda yerli ürünlerinden göndermek durumundayd›. Sistem karfl›l›k-

l› iflliyordu. Haraç–ticaret sistemine dahil devletin sembolik itaati

mukabilinde Çin de onun güvenli¤ini temin ederdi; her ne kadar bil-

fiil askerî müdahale, Çin’in, haraç–ticaret sistemine dahil devletin is-

tikrar›ndan ne ölçüde kâr› oldu¤una ba¤l› olsa da.5

Haraç–ticaret sistemi asl›nda yaln›zca öznel boyutu yans›tmakta-

d›r, bu sistem kadim Çin dünya düzeni rasyonalitesinin bir ürünü-

dür. Çinlilere göre nesnel boyut, yani ahlak temelli sosyal düzen ve

“Tianxia/dünya” (Gö¤ün alt›ndaki her fley / All under heaven) flek-

lindeki geleneksel Çin dünya görüflü, kadim Çin dünya düzenini an-

lama noktas›nda, haraç–ticaret sisteminden daha önemlidir. Zira

bu ikisi s›ras›yla kadim Çin dünya düzeninin meflruiyet ve hedefle-

rin örtüflmesi ilkelerine karfl›l›k gelmektedir. Kadim Çin dünya dü-

zeninin istikrar ve sürdürülebilirli¤i; rasyonellik, meflruiyet ve he-

deflerin örtüflmesi üçlemesinin sa¤lanmas›na, bir baflka deyiflle ha- DDîîvvâânn
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4 Bkz. John K. Fairbank (ed.), The Chinese World Order: Traditional Chi-
na’s Foreign Relations, Harvard University Press, Cambridge, MA 1968.

5 Joanna Waley-Cohen, “How Ancient China Regarded the World”, Glo-
balist, 21 Ekim 2001. 



raç-ticaret sistemi, ahlakî üstünlük ve “gö¤ün alt›ndaki her fley” fik-

rine dayan›r.    

Ahlakî üstünlük prensibine göre dünya düzeninin meflruiyeti, ahlak

boyutuna dayan›r. Bir baflka deyiflle, dünya düzeninde bir devletin

merkez ya da çevre olmas›, onun ahlak ve erdeminin yüksek ya da dü-

flüklü¤üyle ba¤lant›l›d›r. The Art of War’a göre “savaflmak ve her sefe-

rinde muzaffer olmak mükemmelli¤in en üst seviyesi olmad›¤›na gö-

re, en yüksek mükemmeliyet düflman savunmas›n› savaflmadan k›r-

makt›r.” Bu nas›l sa¤lan›r? Konfüçyüs, erdemle ikna etme taraftar›d›r.

Yine Konfüçyüs’e göre “uzak yerlerdeki tebaa asi olursa onlar› ahlakî

üstünlükle geri kazanmaya çal›flmal›d›r; onlar› bir defa cezbedince ar-

t›k ba¤l› tutmak da kolaylafl›r.” Bu, Konfüçyüs’ün flu söylemiyle de

uyumludur: “Dünyada bar›fl› sa¤lamak için kendini gelifltir, sonra bir

aile kur ve ülkene hizmet et.”

Haraç-ticaret sistemi, Konfüçyen de¤erler içermesi sayesinde ahla-

kî üstünlük prensibiyle de uyumludur. Konfüçyüs’ün takipçilerinden

Tso-chiu Ming’in ifadesiyle:

Büyük bir devlet küçük bir devleti ziyaret etti¤inde flu befl lütufta

bulunmal›d›r: Hatalar›na karfl› hoflgörülü olmak, kusurlar›n› ba¤›flla-

mak, afete maruz kald›klar›nda s›k›nt›lar›n› gidermek, erdemi ve hu-

kuku sadedinde onu ödüllendirmek ve ona nerelerde eksi¤i oldu¤unu

anlatmak. Böylelikle küçük devlet, üzerinde hiçbir bask› oluflturulma-

dan büyük devletin erdemine râm olur ve ona seve seve boyun e¤er.

Bu anlat›da, (büyük devletin) faziletini sergilemek ve bunu -erdemli

olma noktas›nda tembellik göstermemeleri için- gelecek kuflaklara

bildirmek amac›yla yüksek bir yap› infla edilmektedir. Küçük bir dev-

let büyük bir devlete gitti¤inde ise eksikliklerden masun de¤ildir; res-

mi görevler ifa eder, üzerine düflen vergileri öder, mutad sorumluluk-

lar›n› yerine getirir… Büyük devlete takdim etti¤i çeflit çeflit hediyele-

ri daha da ço¤altmal›, ona sevinçli günlerinde tebrik, ac› günlerinde

ise taziye sunmal›d›r.6

Çinli filozof Zhao Tingyang, Çin’in anahtar kavramlar›ndan biri

olan “gö¤ün alt›ndaki her fley” kavram›n›n; dünyan›n ülkesi, dünya-

daki tüm insanlar ve bir dünya kurumu fleklinde üçlü bir anlam tafl›-

d›¤›n› belirtir. Birbiriyle kaç›n›lmaz ve ayr›lmaz bir biçimde ba¤lant›-

l› olan bu üçlü yap›, kuramsal bir projeye iflaret eder. Dolay›s›yla “gö-DDîîvvâânn
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¤ün alt›ndaki her fley” ad› verilen tasavvura göre dünya; fizikî (top-

rak), psikolojik (insanlar›n kalbi ve akl›) ve siyasî (dünya kurumu) an-

lamda bir bütün telakki edilir. Öte taraftan, global kelimesinin âlem

flümul bir kavram olmad›¤›n› belirtmek gerekir; zira dünyadaki tüm

insanlar›n kalbini ve akl›n› temsil eden bir kuruma henüz sahip de-

¤ildir. Dilbilimsel olarak “dünya görüflü/world-view” Bat›l›, hassaten

Almanca bir terimdir; dolay›s›yla Çin dünya görüflünün, “gö¤ün al-

t›ndaki her fleyin görüflü” olarak adland›r›lmas› daha do¤ru olur. Bu

da bir dünya görüflünün daha ziyade siyasî yönünü vurgular.7

“Gö¤ün alt›ndaki her fley” kavram› dünya ölçe¤inde bir de¤erlen-

dirme birimi sunar. Yani, dünya iflleri ve meseleleri, ulus ölçe¤iyle ya

da yerel bir bak›flla de¤il, dünya ölçe¤inde ve dünya ba¤lam›nda de-

¤erlendirilmelidir. Bu, Lao-zi (Lao Tze) taraf›ndan; “gö¤ün alt›ndaki

her fley”e dair iflleri “gö¤ün alt›ndaki her fley” ölçe¤inde anlamaya ça-

l›flmak fleklinde tan›mlanan epistemolojik bir ilkedir.8 Bunun daha

modern bir biçimde ifadesi ise flu flekildedir: “Dünya, dünya ölçe¤in-

de bir bak›flla de¤erlendirilmelidir.” Dahas› bu kavram; Aristo’nun

pratik bilgelik ve bilgi ay›r›m›n› an›msatan siyasî bir epistemolojiye

iflaret eder. Bu kavram, dünyay› bilimin bir objesi olmaktan çok siya-

sî bir varl›k olarak alg›layan Çin düflüncesi hakk›nda da oldukça aç›k-

lay›c›d›r. 

Çin epistemolojisi her zaman siyasî bir epistemoloji olmufltur. Çin

akl›, toplumu incelemeye tabi tutar, ancak tabiat› oldu¤u gibi kabul

eder, zira tabiat› analiz-üstü bir fley olarak görür. Çin’in, siyasî bilgi-

yi tercihi o denli bask›nd›r ki Çin akl›, tabiat›n gerçekleriyle çok az il-

gilidir ve buna ba¤l› olarak da kuramsal bilimlere katk›s› çok nadir-

dir. Siyasî/ahlakî incelemelerin bilimden daha önemli oldu¤una ina-

n›lmaktad›r. Bu anlamda Çin’in argüman› flu flekildedir: Dünya, fley-

ler ve olgulardan müteflekkildir. Fakat yaln›zca olgular, yani yap›lan-

lar9 hayat›m›z› belirler; dolay›s›yla üzerinde durulmay› hak eden ger-

çek meseleler bunlard›r. Oysa fleyleri olduklar› gibi kabul etmek du-
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7 Zhao, Tingyang, “Rethinking Empire from a Chinese Concept ‘All-un-
der-Heaven’ (Tian-xia, __    )”, Social Identities, Ocak 2006, c. 12, sy. 1,
s. 29-41; a.mlf., “A Framework of Political Philosophy in terms of All-
under-heaven”, 15 Ekim 2005.
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rumunday›z ve dolay›s›yla bunlar hiçbir surette mesele teflkil etmez-

ler. Özetle, tabiat oldu¤u gibi b›rak›lmal›, oysa toplum flekillendiril-

melidir. Gerçeklere iliflkin meselelerin insan iliflkilerine dair meseleler

oldu¤u göz önüne al›n›rsa, dünya meselelerinin temelde siyasî/ahla-

kî oldu¤u anlafl›l›r.

Buraya kadar söylenenler çerçevesinde “gö¤ün alt›ndaki her fley”

kavram›n›n hem aç›kça söyledi¤i hem de sat›r aralar›nda ima etti¤i il-

keler flu flekilde özetlenebilir:

• Dünya siyasî bir varl›k olmal›d›r, aksi takdirde siyasî sistem nâ-ta-

mamd›r.

• E¤er siyasî sistem, farkl› idarî kademelerden müteflekkil ise dünya,

en üst siyasî varl›k olmal›d›r.

• Dünyan›n genel idaresi bir dünya kurumu eliyle olmal›d›r. En etkili

yöntem evrensel bir imparatorluktur.

• Farkl› kademelerdeki siyasî kurumlar ayn› öze sahip olmal›d›r. Yani,

siyasî ilke evrensellefltirilebilmeli ve tüm siyasî kademeler için ge-

çerli olabilmelidir.

• Siyasî kurumun meflruiyeti ahlakî temele dayanmal›d›r.

• Siyasî idarenin ahlakî geçerlili¤i, bu idarenin tüm insanlar›n kalbini

ve akl›n› temsil etmesinde yatar.10

Çinli yeni-Konfüçyüsçülere göre Çin’in “gö¤ün alt›ndaki her fley”

teorisi, dünyay› idare etmek için en uygun felsefedir. ‘Gö¤ün alt›nda-

ki her fley’ kavram›, ‘yeryüzü’, ‘insanlar›n kalbi ve akl›’ ve ‘bir dünya

kurumu’ fleklindeki üçlü anlam yap›s›yla derin bir dünya kavram›d›r.

Bu kavram, “uluslararas›l›k” düflüncesini aflan bir siyasî ilke sunar:

“Dünyal›l›k”. Yeni-Konfüçyüsçüler ayn› zamanda “gö¤ün alt›ndaki

her fley” teorisinin, dünya meseleleriyle bafl edebilme noktas›nda

“uluslararas› teori”den daha elveriflli oldu¤unu iddia ederler.11

Bir yandan kadim Çin felsefesinden beslenen, öte yandan dünyan›n

bugün karfl› karfl›ya oldu¤u tehditleri göz önünde bulunduran Çin

Cumhurbaflkan› Hu Jintao, 15 Eylül 2005 tarihinde Birleflmifl Millet-

ler’in kurulufl y›ldönümü toplant›s›nda yapt›¤› “Uzun Süreli Bar›fl›n

ve Refah›n Hüküm Sürdü¤ü Uyumlu Bir Dünya ‹çin Çal›flmak” bafll›k-
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l› konuflmas›nda, Çin dünya düzenini “uyumlu dünya” olarak tan›m-

lam›flt›r. Hu Jintao, uzun süreli bar›fl›n ve refah›n hüküm sürdü¤ü

uyumlu bir dünya inflas› için flu önerilerde bulunmufltur:

“‹lk olarak, karfl›l›kl› güven ve ç›kara, eflitli¤e ve iflbirli¤ine dayal› yeni

güvenlik anlay›fl›n› oluflturmal›; âdil ve etkin bir ortak güvenlik sistemi

kurmal›y›z. Uluslararas› ihtilaf ve çat›flmalar› bar›flç› yollardan çözmeyi

teflvik etmeli ve desteklemeliyiz. ‹flbirli¤ini kuvvetlendirmeli, terörizmle

kararl›l›kla mücadele etmeliyiz. Ortak güvenlik sisteminin özü konu-

mundaki Birleflmifl Milletler’in rolü zay›flat›lmamal›, bilakis güçlendiril-

melidir.

‹kinci olarak BM, bin y›l›n geliflim hedeflerini gerçeklefltirmek, özellikle

geliflmekte olan ülkelerin geliflimini h›zland›rmak ve 21. yüzy›l› gerçek

anlamda, “herkes için geliflim yüzy›l›” yapmak için somut tedbirler al-

mal›d›r. Bizler, ayr›mc›l›¤a mahal vermeden, aç›k ve adil bir çok-tarafl›

ticaret mekanizmas›n›n kurulmas›n› etkin bir biçimde desteklemeli ve

uluslararas› finans sistemini daha da gelifltirmeliyiz. Küresel enerji ko-

nusunda diyalog ve iflbirli¤ini güçlendirmeli, enerji güvenli¤i ve enerji

pazar›n›n istikrar›n› bir arada sa¤lamal›, insan haklar›n› destekleyerek

güvence alt›na almal› ve kapsaml› bir geliflme sa¤layabilmeleri yolunda

herkesin eflit f›rsat ve haklara sahip olmas› için çal›flmal›y›z. Geliflmifl ül-

keler, dünyada evrensel, uyumlu ve dengeli bir geliflimin gerçekleflmesi

için daha fazla sorumluluk almal›d›r. Üçüncü olarak, her ülkenin kendi

sosyal sistemini ve geliflim seyrini seçme hakk›na sayg› duymal› ve ülke-

lerin, kendi ulusal flartlar› dahilinde yenileflme ve geliflim çabalar›n› des-

teklemeliyiz. Eflitlik ve fleffafl›k ruhuyla medeniyetlerin çeflitlili¤inin te-

minat› olmal›, farkl› medeniyetler aras›nda diyalog ve al›flverifli pekifltir-

meli ve çeflitli medeniyetlerin bir arada yaflad›¤›, uyumlu bir dünya kur-

mak için elbirli¤i etmeliyiz.

Dördüncü olarak; elzem ve makul reformlarla BM’nin otoritesini koru-

mal›, etkinli¤ini art›rmal› ve yeni tehdit ve meydan okumalarla bafl ede-

bilme yeterli¤ini kuvvetlendirmeliyiz. BM reformu çok-yönlü olarak, bir-

çok alanda gerçeklefltirilmeli; BM’nin, geliflmekte olan bölgelerdeki katk›-

s›n› art›rmaya odaklan›lmal›d›r. Güvenlik Konseyi reformu, geliflmekte

olan ülkelerin, özellikle Afrika milletlerinin temsiline daha fazla önem

vermelidir. Böylelikle, baflta küçük ve orta ölçekliler olmak üzere, daha

fazla ülke karar alma sürecine kat›lma imkan› edinecektir.”12

Çin’in dünya düzeni alg›s›yla k›yasland›¤›nda, Amerika’n›n bugün-

kü dünya düzeni oldukça farkl›d›r ve bu fark, bilim adamlar›n›, bugü-
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nün süper gücü ile yar›n›n dünya gücü aras›nda yaflanmas› muhte-
mel bir “yumuflak mücadele” konusunda endiflelendirmektedir.

Irak Savafl› Sonras›nda ABD’nin Küresel Hegemonya Projesi

ABD baflkanl›k sürecinde bir “sarkaç etkisi” fenomeni sözkonusu-
dur. Baflkanl›¤›n ilk iki y›l›, oldukça gerçekçi bir havaya sahiptir; bafl-
kanl›k seçiminde gündeme gelen vaatler yerine getirilir, ulusal ç›kar-
lar do¤rudan gözetilir. Son iki y›l ise ABD ç›karlar›n› dünya ç›karlar›
olarak pazarlayan, güçlü bir idealist hava tafl›r.

Bush’un göreve geldi¤i dönemdeki pervas›z üslubu ve çizdi¤i küs-
tah kovboy imaj›, insanlar üzerinde derin bir etki b›rakm›flt›r. Oysa
Bush bugün, tecrübeli bir siyasetçi ve tamam›yla farkl› bir insand›r.
Onun deneyimi de, ABD siyasî kültürünün döngüsel modelini teyit
etmektedir.

Mesela 2003 y›l› Temmuz bafllar›nda Bush Afrika’y› ziyaret etmifltir.
Bu ziyaret aç›k bir flekilde ABD siyasetinin “orta yolunu” göstermek-
tedir. ‹zlenen rotadan kal›nan otellere, ziyaretin içeri¤inden siyasî
flovlara kadar Bush’un bu gezisi Clinton’›n gölgesinden kurtulama-
m›flt›r. fiaflk›n kamuoyu, Bush’un diplomasisi Clinton’laflt› m›, diye
tepkisini dile getirmifltir. 

ABD, 11 Eylül sonras›nda Afganistan ve Irak’ta pefl pefle iki savafl
bafllatm›fl olsa da Irak savafl›ndan sonra düflmanlar›n›n takibini b›-
rakm›flt›r. “fier ekseni” tabir etti¤i Kuzey Kore ve ‹ran’daki nükleer
enerji meselesiyle ilgilenirken nispeten alttan alm›fl, tehdit art› diya-
log yolunu izlemifltir.

Bunun sebepleri aras›nda, Kuzey Kore ve ‹ran nükleer krizinin kar-
mafl›kl›¤›na ilaveten, ABD’nin zaman kazanmaya ihtiyaç duymas› sa-
y›labilir. Ayr›ca Bush’un, yeniden seçilebilmek için acele kararlardan
kaç›nmas› gerekmektedir. Daha önemli bir husus ise, tek süper güç
olan ABD’nin, “dünyay› ele geçirme” stratejisinden “dünyay› yönet-
me” stratejisine geçmeye yol aramas›d›r ki bu, eskiye nazaran, di¤er
büyük güçlerle daha fazla iflbirli¤ini gerektirmektedir. Neticede küre-
sel Amerikan hegemonyas›, 21. yüzy›l bafllar›nda uluslararas› siyase-
tin en dikkat çekici özelli¤i olmufltur.

11 Eylül Sonras› ABD: Normal mi Anormal mi?

11 Eylül olay› ABD’ye Bushizmi getirmifl ve terör karfl›t› savafl hare-
ketini bafllatm›flt›r. Amerika’da insanlar nefretlerini düflmanlar›na çe-
virmifl ve geçmiflteki siyasî anlaflmazl›klar› bir tarafa koymufltur. Bu
süreç, baflkan›n sert imaj›n› da gözler önüne sermifltir ki bu, Bush’un
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kovboy tarz› ile örtüflmekteydi. 11 Eylül sonras› bafllayan bu süreç,
tek tarafl› ve önal›c› sald›r› fleklinde bir anti-terörist savafl tarz› do-
¤urdu. Bu durum 11 Eylül’den sonra Bush’a destek oran›n›n artma-
ya devam ediflinin de bafll›ca sebebidir. Bush’un bafllang›çtaki zay›f
baflkan imaj› aniden bir “imparator baflkan”a dönüflüvermifl ve bu
sayede Bush ikinci dönem baflkanl›¤›n› kazanabilmifltir.

‹nsanlar›n akl›na hep flu soru gelmektedir: Acaba ABD 11 Eylül’den
sonra normal bir durumda m› yoksa yanl›fl yolda m›? Di¤er bir ifa-
deyle ABD terör karfl›s›nda uzun soluklu bir mücadele mi veriyor
yoksa hegemonyas›n› geniflletmek için kontra-terörü mü kullan›yor?

11 Eylül olay› ABD’de ulusal güvenlik kavram› üzerinde önemli bir
etki yapm›flt›r. Bu etki, ABD’de belli aral›klarla güncellenen “Ameri-
kan Ulusal Güvenlik Stratejisi” belgesine yans›m›flt›r. Terörle müca-
deleye odaklanan 2002 ve 2006’daki raporlar, terörizm ve kitle imha
silah› üretimi gibi asimetrik tehditleri ABD’ye yönelik en ciddi mey-
dan okumalar olarak de¤erlendirmektedir. Ayn› zamanda ABD,
Çin’in yükseliflini yak›ndan takip etmektedir. So¤uk Savafl sonras› tek
süper güç konumundaki ABD’nin, bu büyük f›rsat› kaç›rmamas› ge-
rekti¤i düflünülmektedir. Rapor, tehdide karfl› en önemli tedbirin
“önal›c› sald›r›” oldu¤unu söylemektedir. Bu durum, bir yandan
ABD’nin afl›r› özgüvenine, di¤er yandan da d›fl güçlerle mevcut ulus-
lararas› hukuk sistemine karfl› afl›r› güvensizli¤ine iflaret etmektedir.

11 Eylül, aç›k toplumda bir di¤er düflman ortaya ç›karm›flt›r: Terö-
ristler. Olay›n en büyük etkisi ABD’de aç›k toplum üzerinde olmufl-
tur. ABD Temsilciler Meclisi, özgürlük ve güvenlik aras›ndaki iliflkiyi
yasalarla tespit etmifltir. 11 Eylül Amerikan iç siyasî atmosferini de
de¤ifltirmifltir. Bu durum, özellikle, “kriz dönemindeki dengesizlik”le
kan›tlanm›flt›r. Bush ikinci kez baflkanl›k koltu¤una oturmufl ve
Cumhuriyetçi Parti hem Beyaz Saray› hem de Capitol Hill’i [Senato]
kontrolü alt›na alm›flt›r. 11 Eylül Bush yönetimine, “terörle mücade-
le” ad› alt›nda, ülkesinde ve dünyada daha etkin ve kolay bir sözel he-
gemonya sunmufltur.

Bununla beraber 11 Eylül, Amerikan siyasî döngüsünü k›rmam›flt›r.
Sadece öncelik listesinde de¤iflikliklere sebep olmufl, Amerika’n›n ç›-
karlar›n› elde etme yöntemini de¤ifltirmifltir. “Ülkeye katk›da bulun-
ma”, “bölgesel bar›fla katk›da bulunma” ve “dünya için kanun koy-
ma” söylemleri, Bush’un ikinci dönemi kazanmas›n› sa¤layan temel
platformlar olmufltur. Rasyonel ç›karlar elde etmek, tatmin edici bir
uluslararas› düzen kurmaya çal›flmak ve meflru hegemonik güç aray›-
fl› Bush’un “dünya yönetiminin” “ana temas›”n› teflkil etmektedir. 
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Ülkeye Katk›da Bulunmak? “Rasyonel” Ç›karlar Elde Etme Çabas›

Birleflik Devletler ayn› zamanda s›radan bir ülkedir ve uluslararas›

toplumda, anarflik bir durumda bulunan s›radan herhangi bir ülke gi-

bi, iki hedefin peflindedir: Güvenlik ve geliflme. 11 Eylül’den sonra

ABD, güvenli¤i birinci öncelik olarak görmektedir. S›n›rlar›nda ve

müttefiki ‹srail’de güvenli¤i temin için, Ortado¤u’da terörün kökünü

kaz›mak zorundad›r. Geliflme konusunda ise Suudi Arabistan’›nkine

yak›n petrol rezervleri ile Irak, ABD’nin genel enerji temini plan› kap-

sam›ndad›r. Bunlar, ABD’nin Irak’a sald›r› karar›n›n arkas›ndaki bafl-

l›ca iki sebeptir. Bunu zaten herkes bildi¤ine göre bu konuda fazla sö-

ze gerek yok. Bununla birlikte ABD, bu tür ulusal ç›karlar›n› ABD’nin

“dünya misyonu” olarak yorumlamaktad›r. Bush, Saddam’› silahs›z-

land›rmak ve uluslararas› terör tehdidini azaltmak bahanesiyle Irak’a

karfl› güç kullanm›flt›r. Ayr›ca Irak’a ve çevresine “Amerikan demokra-

sisi”ni götürmek ve Ortado¤u’da kal›c› bar›fl› sa¤lamak da bu çerçeve-

de en fazla vurgulanan gerekçelerdendir.

Ulusal ç›karlar için makul gerekçeler bulmak, Bush’un enerji politi-

kalar›na da yans›m›flt›r. 2006 y›l› bafllar›nda Kongre’deki y›ll›k konufl-

mas›nda Bush, ABD’nin Ortado¤u petrollerine %75 oran›ndaki ba-

¤›ml›l›¤›n› düflürme sözü vermifltir. Böylelikle ABD, gücünü daha öz-

gürce kullanabilme imkan› kazanacakt›r.

Asl›nda 11 Eylül sonras› ABD, enerji temin kanallar›n›n çeflitlendi-

rilmesinin önemini kavram›flt›. ABD petrol tüketiminin %15’i Gine

Körfezi’nden sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca, Bat› Afrika petrol ve gaz rezerv-

lerinin ABD’ye uzakl›¤› Ortado¤u-ABD mesafesinin yar›s› kadard›r.

ABD baflkan›n›n esas düflüncesi ABD’nin güvenlik ve geliflme alan-

lar›ndaki ç›karlar›d›r. Ulus olman›n do¤as› bu düflünüflü kaç›n›lmaz

k›lar. Ne var ki ABD baflkanlar› bunlar› genellikle dünya bar›fl› ve refa-

h›na yönelik çal›flmalar olarak sunmakta, medyan›n gücünü kullana-

rak bunlar› abartmakta ve uluslararas› kamuoyunu yönlendirmek

üzere hegemonik sözler sarf etmektedir.

Bölgesel Bar›fla Katk›da Bulunmak? 
“Tatminkar” Bir Uluslararas› Düzen Kurma Çabas›

“Daha mükemmel bir bar›fl temini, meflru savafl hedefidir.” Ameri-

kan ‹ç Savafl› kahraman› General Sherman, yurttafllar›na bunu uzun

zaman önce hat›rlatm›flt›.

Irak Savafl› sonras› ABD, terörle mücadele ve nükleer silahs›zlanma

çabalar› ile bir uluslararas› düzen kurmay› bekleyemezdi. Uzun süre-
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dir üzerinde düflündü¤ü Ortado¤u bar›fl› için bir yol haritas› çizme

plan›n› gerçeklefltirmeye koyuldu. On y›l içinde Ortado¤u’da serbest

bir ticaret bölgesi kurmak fleklinde cüretkar bir teklif sundu. Çünkü

ABD, yoksulluk ve gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizliklerin bölgesel kar›fl›k-

l›klar ve terörizmi besledi¤ini iyice anlam›flt›. Yani Amerikan “cö-

mertli¤i”, sadece siyasî bir flov de¤ildi.

‹ran ve Irak’›n oluflturdu¤u tehditler konusunda da ABD, Amerikan

stratejisi ile uyumlu hareket etme noktas›nda endifleleri olan ülkele-

ri, bölgesel bar›fl ad›na sat›n alm›flt›r. Böylece, ABD’nin bölgesel re-

fah ve düzeni sa¤layabilmesi, do¤rudan kendi liderlik kapasitesini

test eden bir s›nav halini alm›flt›r. Bu sebeple ABD, tatminkar bir

uluslararas› düzeni temine yönelik ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için, ‹kin-

ci Dünya Savafl›’ndan bu yana en genifl kapsaml› küresel askerî yay›l-

may› gerçeklefltirmektedir.

New York Times, Amerikan ordusunun Kuzey Afrika’daki Arap ül-

keleri ve Sahra alt› bölgelerinde askerî varl›¤›n› geniflletmek için an-

ti-terörizmi kulland›¤›n›, bu yolda yerel askerî üslerden faydalan-

mak, ortak e¤itim ve tatbikat yapmak üzere Afrika ülkeleri ile antlafl-

malar imzalad›¤›n› yazm›flt›r.

Bu arada ABD, uluslararas› güç haline gelme plan›n› hayata geçir-

mek için son zamanlarda tüm savafllar› kazanm›fl olma üstünlü¤ünü

kullanm›flt›r. Plan flunlar› içermektedir: Müttefikler, orta yolcular, so-

run ç›karanlar, arka bahçe… Askerî konularda uzman Amerikal› Ric-

hard Halloran, müstakbel Amerikanlaflt›r›lm›fl uluslararas› düzende-

ki rol ve mevkileri tayin etmek üzere, Irak Savafl› sonras› ABD diplo-

masisi için “2345” modelini öne sürmüfltür. Buna göre Irak savafl›n-

daki performanslar› göz önüne al›narak ülkeler, güvenilir dostlar ve-

ya dikkat edilecek düflmanlar olarak s›n›fland›r›lm›flt›r: Kanada ve

Meksika’y› yat›flt›r; Japonya, Avustralya ve ‹ngiltere’ye güven (‹srail

ve Güney Kore de güvenilir müttefikler aras›nda iken Güney Kore da-

ha sonra güvenilmeyecekler aras›nda yerini alm›flt›r); ‹spanya, ‹talya,

Polonya ve Singapur’u “gönüllü ittifaklar›” için ödüllendir ve gözün

Fransa, Almanya, Türkiye ve Rusya’n›n üzerinde olsun.

Dünya ‹çin Kanun Koyma? “Meflru” Güç Elde Etme Çabas›

11 Eylül, So¤uk Savafl› kazand›ktan sonraki on y›l›n tad›n› ç›kar›p

kendisi için yeni bir yüzy›l yaratma haz›rl›¤›nda olan ABD için hiç

flüphesiz çok sert bir darbe olmufltur. Bu göstermifltir ki, Amerika ne

kadar güçlü olursa olsun, dünya onu hofl karfl›lamak zorunda de¤il-
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dir. Ayr›ca, ABD’nin baflkalar›n› k›skand›ran üstün gücü “ABD güç pa-

radoksu”nu do¤urmufltur. “Dünya neden Amerika’dan nefret ediyor?

fleklinde dillendirilen problemi çözmek için ABD, yeniden kamu dip-

lomasisi silah›na sar›lm›flt›r. Amaç, meflru güç elde etmek için dünya

genelinde ABD’yi pazarlamak ve uluslararas› toplumda, özellikle Or-

tado¤u ve ‹slam dünyas›nda kabul görecek bir Amerikan imaj› olufl-

turmakt›. Ne yaz›k ve ne gariptir ki kamu diplomasisi stratejisi pek ba-

flar›l› olmam›flt›r. Bush yönetimi “meflru” bir güç elde etmek için

“dünya için kanun koyma” yöntemini kullanmaya daha merakl› gö-

rünmektedir.

11 Eylül hadisesinden sonra ABD, anti-terörizmi ay›rt edici kriter

olarak kullanm›flt›r: Ya ABD’nin yan›nda olursunuz ya teröristlerin.

2002’de Bush’un “fler ekseni” teorisini ortaya koymas›, ABD’nin daha

önce ulaflamad›¤› hedefini, yani Pax-Amerikana’y› 11 Eylül olay›n›

kullanarak gerçeklefltirece¤ini gösteriyordu.

Irak Savafl› bunu daha aç›k bir flekilde ortaya koymufltur. Bush yö-

netimi, Irak’a karfl› güç kullan›rken BM’yi devre d›fl› b›rakm›flt›r. Savafl

sonras› Irak’›n ekonomik ve siyasî anlamda yeniden yap›lanmas›n› da

üzerine alm›fl ve uluslararas› hukuk sistemi d›fl›nda, kendi idaresini

kurma tavr› sergilemifltir.

Tek kutuplu bir dünyan›n özellikleri aras›nda en çok göze çarpan,

hiç flüphesiz ABD’nin askerî üstünlük avantaj›d›r. Bu avantaj, meflru

güç elde etme yolundaki ABD için son derece önemlidir.

ABD Dünyay› Nas›l De¤ifltirebilir?

Tüm bu bahsedilenler, dünyan›n, Amerika Birleflik Devletleri’nin

nokta-i nazar›ndan görünüflüydü. Bir de dünyan›n gözünden Ameri-

ka Birleflik Devletleri’ne bakal›m. fiu önemli bir husustur: Kaç ülke

ABD ile iliflkilerini önceliklerinin en bafl›na koyuyor? Elbette ki Kana-

da, Meksika ve baz› Güney Amerika ülkelerinden bahsetmeye gerek

yok. Asya ve Pasifik bölgesinde Japonya, Güney Kore, Filipinler, Sin-

gapur ve Kuzey Kore de listede yer al›yor. Hat›r› say›l›r miktarda Afri-

ka ülkesi de ABD yard›m›na ba¤›ml› durumda. Ülkelerin ABD ile ikili

iliflkilerinde gösterdikleri zay›fl›k ve hassasiyet flüphesiz ABD’nin he-

gemonya politikas›n› kolaylaflt›rmaktad›r.

Amerikal›lara göre dünya ülkeleri, mevcut uluslararas› düzenden

edindikleri kazan›ma ve bu düzeni kabul edifllerine bak›larak üç k›s-

ma ayr›labilir: Birinci k›s›m sistem içerisindeki güçlerdir. ‹kincisi, sis-
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teme geçifl aflamas›nda olanlard›r. Üçüncüsü ise sistemin d›fl›nda ve-

ya k›y›s›ndaki ülke ya da ülke dahi say›lamayacak oluflumlard›r. fiu

anda dünyan›n bafll›ca meseleleri, nükleer silahlar›n yay›lmas›, terö-

rizm (“küçük haydut” tavr›) ve sistem ad›na tek tarafl› hareket etme

veya gerekirse sistemi aflma davran›fl› (“büyük haydut” tavr›) gibi

mevcut uluslararas› sisteme yönelik tehdidlerdir. Fransa ve ABD ara-

s›ndaki çat›flma, mevcut sistemi ve uluslararas› düzeni sürdürme ve-

ya onu aflma yar›fl›d›r. Küreselleflme ve küreselleflme karfl›tl›¤›, düze-

nin ve reformun bir di¤er manifestosudur.

Bununla beraber, flu an dünyadaki en büyük tehdit, uluslararas› dü-

zen ve kurallar›n ihlali ve bunlara meydan okunmas›d›r. Tehdit un-

surlar› ise, dünyaya yeni bir flekil vermek ve bir imparatorluk kurmak

isteyen ABD ve küreselleflme taraf›ndan marjinallefltirilen ülkelerdir.

Bush yönetimi yaln›zca askerî gücünü kullanarak dünyay› kontrol

edemeyece¤ini gün geçtikçe daha iyi anlamaktad›r. ABD’nin hege-

monyas›n› sa¤lay›p sürdürebilmesi, daha ziyade, askerî tahakkümü

takip eden “yönetim” sürecine ba¤l›d›r.

Amerikan stratejik düflüncesini yönlendiren ve Yeni Amerikan

Yüzy›l›’n› kurmaya çal›flan yeni muhafazakarlara göre “tehlike,

ABD’nin bir imparatorluk olmas› de¤il, imparatorluk misyonunu

üstlenmeyi reddetmesidir.” ABD, dünyan›n sabit gücü olmak için,

kendi ç›karlar›n› paketleyip sunma veya dünya ç›karlar›n› kendinin-

kine uydurma yerine, gerçek anlamda kendi ç›karlar›n› uluslararas›

topluma uydurmal›d›r (örtüflen hedefler). ABD Saddam rejimini de-

virmifltir ve kimi baflka ülkeler de rejim de¤iflikli¤i veya renkli devrim

bask›s›n› hissetmektedir. Görünen o ki, ABD gerçekten dünyay› de-

¤ifltirecek güce sahip. Bu noktada önemli olan ABD’nin nihaî olarak

dünyay› nas›l de¤ifltirmek istedi¤idir. 

11 Eylül Sonras› Çin-ABD ‹liflkileri 

Bush yönetimi, “özgürlük lehine güç dengesi” ad›na yeni bir “Ame-

rikan Yüzy›l›” kurma peflinde olsa da ve dünyay› idare etmeye çal›flsa

da, Irak’ta savafl sonras› düfltü¤ü korkunç durumun da gösterdi¤i

üzere, bu yolda ciddi engellerle karfl›laflmaktad›r. Gerek Kuzey Kore

nükleer (enerji) sorununda, gerekse anti-terörizm kampanyas›nda

ABD Çin’in yard›m›na muhtaçt›r. Bunun yan›nda Çin, Tayvan’›n ba-

¤›ms›zl›k hareketi gibi pek çok konuda ABD ile ortak ç›kara sahiptir.

Çin, yak›n gelecekteki uzun soluklu ve istikrarl› Çin-ABD iliflkilerine
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dayanan “Yirmi Y›ll›k Stratejik Süreç”ten istifade ederek bar›flç›l bir

ç›k›fl aramaktad›r. Baflka bir deyiflle Çin, ABD’yi hedeflerini elde etme

yolundan al›koyacak bir rol oynamayacakt›r. Buna mukabil ABD,

Çin’i uluslararas› sistemde hisse sahibi olarak tan›mlamakta ve

Çin’den daha fazla sorumluluk üstlenmesini istemektedir.

Son y›llarda Çin, diplomatik öncelik s›ralamas›n› “geliflmekte olan

ülkeler – komflu ülkeler – geliflmifl ülkeler” fleklindeki eski üçlü s›rala-

madan “büyük güçler – güçlü komflu ülkeler – geliflen ülkeler” fleklin-

deki yeni bir s›ralamaya do¤ru de¤ifltirmifltir. Zira Çin’in ekonomik

geliflimi, daha ziyade yabanc› yat›r›mlarla ve AB, ABD, Japonya, Kore

ve Güneydo¤u Asya Uluslar Birli¤i’ne (ASEAN) yapt›¤› ihracatla ger-

çekleflmektedir. Bunlar›n her birinin Çin ile ticarî iliflkileri, Çin’in top-

lam ticaret hacmi olan 2000 milyar USD içerisinde 200’er milyar

USD’dir.

Di¤er taraftan Çin, terörle mücadele sürecinde ABD ile fazla yak›n-

laflt›¤› ve geliflmekte olan ülkelere sundu¤u siyasî ve ekonomik yat›-

r›mlara daha az önem verdi¤i için, bu ülkelerdeki, özellikle de Arap ve

‹slam ülkelerindeki nüfuz ve imaj›na zarar vermektedir. Hep söyleye-

geldi¤im üzere, BM güvenlik konseyi daimî üyesi olan Çin, Fransa’n›n

aksine, Irak Savafl› esnas›nda yumuflak gücüne zarar vermifltir.13

Dünyan›n en h›zl› geliflen ülkesi Çin uluslararas› nüfuz ve itibar›n› ka-

zanmak için ABD ile aras›na mesafe koymal›d›r. Böylelikle Çin, eko-

nomik küreselleflmenin yan› s›ra dünyan›n yükselen di¤er trendleri

olan çok kutuplu dünya, uluslararas› iliflkilerde demokratikleflme ve

geliflim modellerinin çeflitlili¤i alanlar›nda da bayra¤› tafl›maya de-

vam edecektir. K›sacas› Çin, sert gücünü ABD ile iflbirli¤i yaparak el-

de ederken yumuflak gücünü ABD’ninkinden farkl› dünya görüflleri-

nin destekçisi olarak kazanacakt›r.

Sonuç: Güç Geçiflinden Paradigma Geçifline

Amerika güdümlü uluslararas› sistem, uyumlu bir dünya yerine

Amerika’n›n güç hakimiyetini önemsedi¤i için güç transferi, uluslara-

ras› siyasetin temel ilkesi olarak ortaya konmufltur. Buraya kadarki

tart›flma, dünyan›n geliflim seyrinin özünü anlamada güçten ziyade

paradigman›n daha önemli oldu¤unu göstermektedir. 
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Son y›llarda Çin-ABD iliflkileri, küresel ve bölgesel ölçekteki karfl›-

l›klar›yla giderek daha fazla dikkat çekmektedir. Çin-ABD iliflkileri,

önem ve karmafl›kl›¤›n›n yan› s›ra Do¤u ve Bat› aras›ndaki farkl› siya-

sî düflünceleri yans›tmas›ndan dolay› da ilgi toplamaktad›r. Çin’in

yükselifliyle birlikte bu farkl›l›klar iki farkl› siyasî felsefe aras›ndaki re-

kabete dönüflmüfltür.

ABD’yi ana temsilcisi ve fiiliyattaki örne¤i olarak al›rsak; Bat› dü-

flüncesine göre insanlar dünyaya bakmak/dünyay› görmek için araç-

t›r. Bu bilgi kuram›na göre, dönüfltürülemeyen her özne mutlakiyet-

tir: Tanr› veya Di¤erleri. Böylelikle Tanr› yarat›l›fl›n kayna¤› olarak ta-

n›mlanm›flt›r. Ancak Di¤erlerinin, özellikle dinsizin uzlafl›lmaz bir

düflman oldu¤u teyit olunmufltur. Çin düflüncesine göre hangi tür-

den olursa olsun Di¤erlerini uyumlu varl›klara dönüfltürecek bir yön-

tem mutlaka vard›r. Bir baflka deyiflle, uyumlu olmayan fleyler uyum-

lu varl›klara dönüfltürülebilir. Di¤erleri “biz”e dönüflebilir. Böylelikle

Bat› felsefesi objektiflik ilkesini, Çin felsefesi ise sübjektiflik/di¤erleri

ilkesini öngörür. Baflka bir deyiflle, “Sen kimsin?” sorusunu öncele-

yen, yani kimli¤i öne ç›karan, dost ve düflman› ay›rt etmeye, “biz” ve

“di¤erleri”ni belirlemeye çal›flan Bat› siyasî söylemi, bir anlamda, bö-

lünmüfl bir dünya demektir. Buna karfl›n Çin siyasî düflüncesinin

önermesi, “tüm dünya tek bir ailedir” kavram›n› do¤uran ve uyumlu

bir dünya görünümü sunan “Biz kimiz?” sorusudur. Neticede Bat›,

savafl› nas›l meflru k›labilirimle ilgilenirken Çin uyumlu birlikteli¤in

yollar›n› aramaktad›r.14

Güç transferinden paradigma transferine, sert güç hegemonyas›n-

dan yumuflak güç paylafl›m›na, bölünmüfl dünya görüflünden uyum-

lu bir dünya görüflüne… Kadim Çin dünya düzeni ile bugünün Ame-

rikan dünya düzeni aras›ndaki fark› yans›tan bu hususlar, ayn› za-

manda uluslararas› siyasetin e¤ilimlerini de yans›tmaktad›r. Dünya

düzeninin bafla ç›kmas› gereken en önemli zorluk, rasyonellik, mefl-

ruiyet ve dünya hedefleri ile örtüflme üçlemesini baflarabilmektir. ‹fl-

te tam da bu bize Pax-Amerikana’n›n neden imkans›z oldu¤unu gös-

termektedir.
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Abstract

Why is Pax Americanna Impossible? Comparing Chinese

Ancient World Order with Today’s American World Order

After the Cold War, the U.S. began to govern the world

instead of competing for the global hegemony, which was

revealed by the 9/11 event clearly. The 9/11 event did not

break the US political cycle. Instead, it only adjusted the

priority list, and changed the mode of achieving US inte-

rests. “Make contributions to the country,” “make contri-

butions to regional peace”, and “legislation for the world”

has become main platforms for Bush administration after

Iraq War. The pursuit of rational interests, the pursuit of

a satisfactory international order and the pursuit of legiti-

mate hegemonist power has become the “main theme” of

Bush’s “governance of the world.” According to Chinese

world order of “All under heaven”, if one achieves rati-

onality, legitimacy and matching objectives of a hegemo-

nist cause, one can achieve hegemony. Divergence or

contradiction among the three will bring destruction to

one’s hegemony. It is possible that the United States is of

no exception. However, after the Iraq War, the world wit-

nesses the U.S. falling into the second situation, which in-

dicates the impossibility of Pax Americanna.

Key Words: Pax Americanna, World Order, All Under

Heaven.
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