
 1 

BÜYÜK GÜÇLERİN DIŞ POLİTİKA AMAÇLARININ GÖSTERGESİ OLARAK 
SAVAŞ TÜRLERİ 

 
Tolga BİLENER* 

 
 

 
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından girilen iki kutuplu dönem ve Soğuk 

Savaş ortamı, savaş olgusunun değişik biçimlerde kullanıldığı bir dönem olmuştur. İnsanlık 

tarihi kadar eski olan savaş tarihinden bu çalışma kapsamında genel eğilimlerin tespiti anlamında 

yararlanılacak, ancak daha çok İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile birlikte oluşan güç 

dengesi ve bu dönemde ilk kez kullanılan nükleer silahın etkisi altında biçimlenen yeni 

stratejilerin etkisi üzerinde durulacaktır. Savaşların nedenleri üzerinde düşünürken, temel kaygı 

savaşların hangi nedenle ve hangi zamanlamayla çıktığını tespit etmektir.  Son altmış yıllık 

dönemi içeren bu tahlil, kabaca “İki Kutuplu Dönem” ve “Soğuk Savaş Sonrası” olarak ikiye 

ayrılabilir. Analiz kolaylığı sağlaması ve bir devamlılığı temsil etmesi nedeniyle bu dönemdeki 

büyük güç örneği olarak ABD üzerinde durulacaktır. ABD’nin süper güç olarak uluslararası 

siyaset sahnesine çıktığı 1945 ertesinde, bu devleti savaş aracına başvurmaya iten nedenler 

araştırılacak, hangi tür savaşlara hangi söylemlerle ve uluslararası sisteme dönük ne türden 

taleplerle giriştiği anlaşılmaya çalışılacaktır.  

Uluslararası sistemde yer alan aktörlerin birbirlerine ya da sistemin bütününe yönelik tüm 

amaçları, faaliyetleri, davranış ve uygulamaları uluslararası ilişkiler disiplininin çalışma alanını 

oluşturmaktadır. Çatışmacı ilişki biçimleri uluslararası sistemde var olan aktörler arasında her 

zaman bulunmuştur ve bu çatışmacı ilişkinin en şiddetli türü de savaştır. Uluslararası siyaset 

alanında, temel aktör olma özelliği taşıyan devletler1, “siyasetin başka araçlarla bir devamından 

ibaret olan savaş”2 aracına sıklıkla başvurmuşlardır. Savaş olgusunun önemini vurgulamak 

                                                
*     Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Araştırma Görevlisi 
1  Uluslararası Politikada bir aktör olarak devletin rolü üzerindeki tartışmalar için bkz. Faruk 
Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2000, ss. 21-31. 
2     Carl von Clausewitz, De la Guerre, Les Editions de Minuit, 1955, s. 67. 
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isteyen Sun Tzu, “savaşı incelememek olanaksızdır” yargısında bulunmuştu3. Gerçekten de 

insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarının çoğunun savaşların yapıldığı tarihlerle çakıştığı bir 

gerçektir.  

Devletlerin uluslararası sistemi nasıl algıladıkları ortaya konulursa, yürütülen savaşların 

nedenlerini ve amaçlarını da araştırmak mümkün olacaktır. Devletler genel olarak kendi 

taleplerini diğer aktörlere kabul ettirebilmek için savaş yöntemine başvururlar. Bu taleplerin 

niteliği ise her zaman aynı değildir. Devletler ya küresel düzeydeki konumlarını sağlamlaştırmak 

isterler ya da zaten sağlam olduğunu düşündükleri konumlarını korumak amacı güderler. Başka 

bir açıdan bakılırsa devletler, sistemi ya tümü ile kendi istedikleri biçimde yapılandırarak bir 

denge oluşturmaya yönelirler ya da dengesiz bir düzen içindeki güç dağılımlarını denetleme 

mücadelesine girişirler4.  

  Uluslararası planda birbirinden etkilenen devletler, daima güçlerini arttırmanın yollarını 

aramışlar ve sahip oldukları güç ile ilgili olarak bir hiyerarşi üzerinde yer almışlardır. Bu açıdan 

bakıldığında, uluslararası sistemin yapısını ve bu sistemdeki değişimleri en çok etkileyen 

devletler, hiyerarşinin tepesinde yer alan ve “büyük güçler” olarak tanımlanan devletler 

olmuştur. Dolayısıyla uluslararası ilişkiler disiplinindeki temel çalışma ve araştırmaların söz 

konusu devletlerin davranışları üzerinde yoğunlaşması beklenmelidir. 

Anarşik yapısı nedeniyle çatışmacı ilişkilere neden olan uluslararası sistemdeki büyük 

güçler, ulusal çıkarlarını diğer güçler aleyhine gerçekleştirmek için sık sık savaş aracına 

başvurmuşlardır. Dış politika amacının var olan sistemin tamamen değiştirilmesi ya da bu sistem 

üzerinde bir takım değişiklikler yapılması niyetine bağlı olarak yürütülen savaşların nitelikleri de 

farklılaşmaktadır. Devletlerin uluslararası sisteme yönelik taleplerinin türü ile yürüttükleri savaş 

arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır.  

                                                
3     Sun Tzu, L’Art de la Guerre, Hachette, Paris, 2000, s. 107. 
4     Davranışsalcı akımın bu konudaki çalışmaları için bkz. Jean-Jacques Roche, Théories des Relations 
Internationales, Montchrestien, Paris, 2001, s. 81. 
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Eğer çatışmanın amacı uluslararası sistemin yapısına dair ise, bu noktada girişilen 

savaşların büyük gücün uluslararası sistemin bütünü üzerinde egemen olma ya da var olan 

egemenliğini ciddi anlamda tehdit eden bir başka güç ya da güçler ittifakına karşı korunma 

kaygısıyla hareket ettiğini belirtmek gerekir. Bu noktada nihaî amaç sistemdeki en güçlü devlet, 

hatta hegemonik güç konumuna gelerek, var olan sistemin sağlayacağı siyasal ve ekonomik 

kazanımlardan azamî yararlanmak, sistemin işleyiş kuralları ile geçerli değer ve norm sistemini 

oluşturmak, dünya zenginliklerinin üretim ve dağıtım süreçlerinde etkili olmak, bu elverişli 

konum sayesinde ulusal çıkarlarının gereklerini diğer aktörlere nazaran çok daha etkili bir 

biçimde gerçekleştirmektir. 

Bu türden beklentileri olan tüm aktörler ise öncelikle güç ve kapasitelerini fazlaca 

zorlamayan en yakın coğrafyaları birincil nüfuz alanı olarak kendilerine bağlamaya çabalamışlar, 

ardından küresel anlamda stratejik geçiş noktalarını, doğal kaynakların bulunduğu yöreleri 

doğrudan ya da dolaylı denetim altına almayı amaçlamışlardır.  Uluslararası güç hiyerarşisinde 

en üst noktaya ulaştığını hesaplayan bir devlet ise bu konumunu yitirmemek için önemli 

miktarda çaba harcamaktadır. Kendi çıkarlarına uygun bir biçimde şekillendiğine inandığı 

uluslararası sistemin işleyiş tarzına ve bu yapı içindeki kendi davranışlarına meşruiyet 

kazandırma yönünde bir hareket tarzı geliştirmektedir. Meşruiyet kazandıran temel söylem ise 

istikrar kavramının çevresinde oluşmaktadır. Ancak, bu bağlamda gerçekleştirilen girişimler,  

rakip güçlerin ortaya çıkışını da hızlandıran bir süreci başlatabilir.   

 Ancak, büyük güçlerin savaşlardaki tek amaçlarının sistemin temel yapısını sorgulamak 

olduğunu da düşünmemek gerekir. Bazı durumlarda, büyük güçler uluslararası sistemin yapısını 

değiştirmekten ziyade sistem içindeki göreli konumlarını sorgularlar ve hedefledikleri de sadece 

sistem içinde bir takım düzenlemelerin yapılmasıdır. Büyük güçlerin, varolan sistemin yapısını 

sorgulamamasının nedenleri, sözkonusu güçlerin sistemin meşruiyetine inanmaları, kendi ulusal 

çıkarlarının da bir ölçüde bu sistem içinde karşılanabileceğini düşünmeleri ya da verili anda 

sistemi değiştirmeye girişecek kadar kendilerine güvenmemeleridir. Eğer büyük güçler, 
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uluslararası sistemin yapısı ya da işleyişini toptan değiştirmeyi amaçlamıyorlarsa, mevcut sistemi 

sağlamlaştıran sınırlı savaşlara başvurabilirler5.  

ABD, dünya savaşları yolu ile uluslararası sistemin bütünü üzerinde politikalar yürütebilen 

bir devlet durumuna gelerek “büyük güç” olarak tanımlanmıştır. 1945 yılında ABD dünyanın en 

büyük hava ve deniz gücüne, en büyük ikinci kara gücüne sahip ülkedir. Ayrıca nükleer silaha 

sahip tek ülkedir. Dünya altın rezervlerinin üçte ikisi ve dünya sanayi üretiminin yarısı ABD’de 

bulunmaktadır6. Ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren dünya bütünü üzerinde politikalar 

yürüten tek devlet ABD değildir. Dolayısıyla uluslararası sistemde farklı özellikleri nedeniyle 

birden çok büyük güç olduğu hatırlanmalıdır. Her büyük güç, sistem üzerinde etki 

oluşturabilmek için çıkar ve ilgi alanı üzerinde faaliyetlerde bulunmuş ve bu nedenden ötürü 

sistemde rekabet doğmuştur.7 

İkinci Dünya Savaşı ertesi dönemde birbirlerini doğrudan hedef alan savaşlar yürütmenin 

olanaksız olduğunu gören büyük güçler,  giderek yeni stratejiler geliştirmişler ve başka 

coğrafyalarda ve başka aktörler üzerinden savaşma yöntemine başvurmuşlardır8. Soğuk Savaş 

dönemindeki temel ABD politikası “çevreleme” ve “bağlaşma” ilkeleriyle ifade edilir olmuştur. 

Nükleer caydırıcılıkla da desteklenen bir güç dengesi korunmaya çalışılmış, aynı zamanda  

siyasal ve ideolojik rekabet devam etmiştir9.  

Büyük güçler birbirleriyle çatışmayı göze alamamaları nedeniyle doğrudan çatışma riski 

yükseldiğinde karşılıklı çıkar alanlarındaki diğer aktörlerin mücadelelerinin desteklenmesi 

yöntemi uygulanmıştır.10 İki kutuplu sistemde savaşın bir dış politika aracı olarak kullanılması 

karmaşık bir yapı arz emiştir. Sistemdeki askeri ve stratejik dengenin temeli ABD ve SSCB’nin 

                                                
5 Sistemin bütününü değiştirmeyi amaçlamayan bu türden savaşlar, bir önceki büyük savaşı 
tamamlayan “ek savaşlar” olarak da algılanabilir. Quincy Wright,  A Study of War, University of 
Chicago Pres, Chicago, 1965, s. 17. 
6  Colin Gray, “Strategy in the Nuclear Age: The United States 1945–1991”, The Making of Strategy: 
Rulers, States and Wars (ed. Williamson Murray, MacGregor Knox, Alvin Bernstein), Cambridge 
University Pres, Cambridge, 1994, s. 581. 
7   Beril Dedeoğlu, « Çin ile ABD… » Op.-cit., s. 320 
8    Beril Dedeoğlu, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Derin Yayınları, İstanbul, 2003, s. 141. 
9    John Ikenberry, After Victory, Princeton University Pres, Princeton, 2000, s. 170. 
10   Beril Dedeoğlu, « Çin ile ABD Arasındaki İlişkilerin Gelişimi », Çin’in Gölgesinde Uzakdoğu 

Asya, Bağlam, İstanbul, 2001, s. 334 
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elindeki nükleer güçtür. Bu ortamda süper güçlerin birbirleriyle savaşa tutuşmaları mümkün 

olmamıştır11. Devletler savaşa konvansiyonel anlamda başvurmuşlardır. Ancak risk büyük 

olduğunda bu düzeyde de karşı karşıya gelmek istememişlerdir. Bu ortamda ya iki süper güçten 

biri, bir blok dışı ülkeye saldırmıştır; ya da iki blok dışı kendi arasında savaşmıştır. Burada 

gözetilen temel kaygı, bölgesel çatışmaların küresel savaşlara dönüşmesinin engellenmesi, yani 

durumun kontrolden çıkmasına engel olmaktır. Bu durum, zamanla dünyanın rakip güçler 

tarafından paylaşılmasına ve tarafların kullandıkları caydırıcı güç ne ise, ancak o türden bir 

karşılık görmesine kadar uzanmıştır. Amaç karşı tarafı yok etmek değil, tutumunu değiştirmeye 

zorlamak için hareket alanını daraltmak olmuştur.  

1970’li yıllarda ortaya atılan görüşler de uluslararası düzlemde yaşanan karmaşık karşılıklı 

bağımlılık ilişkileri çerçevesinde, rekabet içindeki aktörlerin birbirlerine karşı doğrudan savaş 

aracına başvuramayacaklarını, askeri gücün o bölge ve o aktör dışındaki alanlarda rakip aktör ya 

da rakip aktör grubuna karşı bir ittifak oluşturularak yapıldığını ileri sürmektedir12. II. Dünya 

Savaşı’ndan bu yana büyük güçlerin birbirlerini hedef almalarına rağmen birbirleriyle 

savaşmadıkları ortadadır. Nükleer silahların varlığının bundaki caydırıcı etkisi bir yana, karşılıklı 

bağımlılığın artışı da bu noktada önem taşımaktadır.  

İkinci Dünya Savaşı’nın ertesinde sistemi etkileyen iki güçten biri haline gelen ABD, bu 

yeni durum karşısında nasıl davranması gerektiğini hemen belirleyememiştir. Bu dönemde, 

nükleer güce sahip olan tek devlet olmanın getirdiği rahatlıktan da faydalanmıştır. Her ne kadar 

1948 tarihli NSC-20/4’te SSCB’nin Avrasya’daki olası egemenliğinin ABD açısından stratejik 

ve politik anlamda kabul edilemez olduğu belirlenmişse de buna karşı durmak için neler 

yapılacağı konusu aydınlatılmamıştır13. Ancak, 1949 yılında Çin’de yaşanan devrim ile bu 

ülkenin  “kaybedilmesi”, ardından SSCB’nin de nükleer güç haline gelmesiyle birlikte, ABD 

stratejisini kesin olarak ortaya koyma ihtiyacı duymuş ve Nisan 1950’de NSC-68 olarak da 

                                                
11   Bu durumu en iyi tanımlayan ifadelerden biri « Barış olanaksız, savaş mümkün değil » formülü 
olmuştur. Raymond Aron, Le Grand Schisme, Gallimard, Paris, 1948, s. 338. 
12   Jean Jacques Roche, Op.-cit., s. 84 
13   Colin Gray, Op.-cit., s. 598. 
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bilinen ve SSCB ile açıkça mücadele edileceğini belirten Ulusal Güvenlik Konseyi kararını 

yürürlüğe koymuştur. Bu durum, ABD’nin küresel konumunun zayıfladığını düşündüğünü ve 

dengeyi sağlama niyetinde olduğunu göstermiştir. Burada temel amaç SSCB’nin yok 

edilmesinden çok ilerlemesinin durdurulmasıdır.  

ABD, Uzak Doğu’da meydana gelen değişikliklere de komünizmin küresel ilerleyişinin bir 

parçası olarak bakmıştır.14 Ayrıca 14 Şubat 1950’de Çin ile SSCB’nin bir ittifak antlaşması 

imzalaması da ABD’nin kaygılarını arttırmıştır. Bu koşullar altında Doğu Asya’da ortaya çıkan 

Kore krizi de hızla bir savaşa dönüşmüş ve ABD, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk defa 

olarak bir savaşa asker göndermiştir. 25 Haziran 1950 tarihinde Kuzey Kore güçlerinin 38. 

paraleli aşarak saldırıya geçmesi üzerine, ABD bu duruma göz yummama kararı vermiş ve Çin 

konusunda gerekeni yapmadığı için zaten eleştiri altında tutulan Başkan Truman, bir ülkenin 

daha komünist olmasını engellemek amacıyla harekete geçmiştir. Bu dönemde öne sürülen temel 

gerekçe ise Asya kıtasının Sovyetler tarafından parça parça yutulmasının önlenmesi olmuştur. 

Kuzey Kore’nin güneye yönelik saldırısını ABD, Moskova’nın sahneye koyduğu büyük bir 

planın parçası olarak yorumlamıştır.15  

Ancak Kore’de yürütülen savaş, ABD açısından her anlamda sınırlı bir savaş olmaktan 

öteye gitmemiştir. Haziran 1950’de Truman, savaşın amacının Kuzey Kore’li işgalcilerin 

güneydeki topraklardan çıkarılması olarak ilan etmiş fakat Kuzey Kore yönetiminin yok edilmesi 

ya da ona destek veren/destek verdiğinden kuşkulanılan devletlerle doğrudan mücadele edilmesi 

gibi niyetler ortaya konmamıştır. Kore’de SSCB’nin savaşa doğrudan müdahale etmemesinin 

temel nedeni savaşa doğrudan katılan ABD’nin kapasite ve niyetiyle ilgili algılamaları olmuştur. 

ABD’nin savaşa katılmasının temel amacı, uluslararası sistem içindeki diğer aktörler nezdinde 

                                                
14   Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, Türkiye İş Bankası Kültür yayınları, Ankara, 
1996, s. 447. 
15    Ibid., s. 448. 
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inandırıcı olmaktır. Burada amaç, müttefiklerine yönelik bir saldırı olursa karşı koyacağını beyan 

etmektir. 16  

Her ne kadar,  savaş BM onayıyla gerçekleştirilen bir koalisyon savaşı olsa da, askeri 

anlamda esas ağırlığı ABD askerlerinin taşıdığı da reddedilemez bir gerçektir. Savaşı yürüten 

askerlerin % 48’i ABD, % 43’ü Güney Kore, % 9’u ise diğer 16 devletin askeridir17. Savaşın ilk 

aşaması 15 Eylül 1950’de başlamış, 27 Eylül’de ise Başkan Truman, Kuzey Kore ordusunun 

takip edilmesi emrini vermiştir. Bu durum ise Çin’in kendini doğrudan tehdit altında 

hissetmesiyle sonuçlanmış ve “gönüllüler” aracılığıyla savaşın bir tarafı olması neticesini 

doğurmuştur18. Ancak bu noktada, ABD’nin temel müttefiklerinin çatışmanın daha da 

tırmanmasına taraftar olmadıkları için ABD’ye baskı yaptıkları da ortadadır. Örneğin 30 

Kasım’da Truman’ın nükleer silah kullanma tehdidinde bulunması üzerine devreye giren ülke 

İngiltere olmuştur19.  

ABD, Kore Savaşı boyunca 50 milyar dolar harcamış ve 34.000 askerini kaybetmiştir. 

Daha da önemlisi, bölgede bu derece etkili bir harekât yürüterek uzun süreli ve önemli bir askeri 

taahhüdün altına girmiştir.20 Savaş her ne kadar tam bir sonuca ulaşmadan sona varmamış olsa 

da, ABD’nin Vietnam da dahil olmak üzere Doğu Asya’ya olan ilgisi artmış, Tayvan’daki rejime 

olan desteği kesinleşmiştir. Ayrıca ABD’nin Japonya’daki üslerini sağlamlaştırması da bu 

dönemin bir sonucudur. Kore Savaşı, Doğu-Batı sorunlarının bundan sonra konuşulacağı 

çerçevenin çizilmesini sağlamıştır.  

ABD’nin Kore Savaşı’ndan sonraki en önemli askeri operasyonlarından biri de 1958’de 

Lübnan’a 18.000 askerinin gönderilmesi olmuştur. 1956 Süveyş Krizi ve ardından ilan edilen 

Eisenhower doktrini ile Ortadoğu’nun kendisi için önemli bir bölge olduğunu tartışmasız bir 

biçimde duyuran ABD, buradaki dengeyi korumak için gerekirse silahlı güce başvurma 

                                                
16  Faruk Sönmezoğlu, Op.-Cit., s. 423. 
17 Wesley Bagby, America’s International Relations since World War I, Oxford University Pres, 
Oxford, 1999, s. 172. 
18  Ibid., s. 174 
19  Ibid.  
20  Paul Kennedy, Op.-Cit., s. 449. 
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kararlılığını böylelikle belli etmiştir; ancak bölgede her hangi bir çatışma yaşanmadan kriz sona 

ermiştir.  

1962 yılındaki Küba Krizi, iki blok liderinin savaşa yakınlaştıkları, aynı derecede de 

savaşın nasıl göze alınmaz olduğu konusunda uzlaştıkları önemli bir deneyim olmuştur. Bu 

aşamadan sonra, ABD yakın coğrafya politikasına önem vermeye başlamış ve Latin Amerika’da 

yeni Küba’ların oluşmasına göz yummayacağını 1964’te Panama’ya, 1965’te de Dominik 

Cumhuriyeti’ne müdahale ederek göstermiştir.  ABD’nin Latin Amerika’da yoğunlaşan ilgisinin 

1828 tarihli Monroe Doktrini’nden bu yana sürdüğünü de belirtmek gerekir. Soğuk Savaş 

dönemindeki temel kaygı ise Moskova-Havana ekseninin ABD güvenliğine ve Karayip ticaret 

yollarına zarar verebileceğinin hesaba katılmasıdır. 

Bu noktada, Çin ve SSCB’nin sınırlanması yönünde yeni bir deneme olan Vietnam 

Savaşı’nın etkisinden de söz etmek gerekmektedir. Bu savaş her ne kadar neden olduğu asker 

kayıpları21 ve özellikle Batı bloğu içinde yer alan ulusların kamuoylarında yarattığı tepkiyle 

farklı bir yere konulsa da esas itibariyle stratejik anlamda çok da büyük bir sapmayı ifade 

etmemektedir. Ancak savaşın ABD aleyhine sonuçlanmasının da, güçler dengesinin bir nebze de 

olsa ABD aleyhine değiştiği algılamasını yaratarak, küresel anlamda çok önemli neticeler 

yarattığı da ortadadır.  

ABD bu ortamda Çin ile yakınlaşarak kaybını telafi etmeye çalışmıştır. Çin, SSCB’ye karşı 

desteklenmiş, 1971 yılında Pekin hükümeti tüm Çin’i temsilen BM’ye kabul edilmiştir. Bu 

dönemde açıklanan Nixon’un Guam doktrini de ABD’nin Asya kıtasındaki yerel çatışmalara 

karışmayacağı duyurulmuştur.22 Silahsızlanma görüşmelerinin bir neticesi olan SALT ise 

1972’de SSCB ile imzalanmıştır. Tüm bu gelişmeler bozulduğuna inanılan dengenin yeniden 

kurulmasına yardım eden gelişmelerdir ve Vietnam yenilgisiyle kaçınılmaz olan strateji 

değişikliğinin yansımalarıdır. 

                                                
21   ABD bölgeye 500 binden fazla asker yollamış ve bunlardan 58 binini de kaybetmiştir. Savaşın 
toplam maliyeti de 300 milyar dolardır. Wesley Bagby, Op.-Cit., s. 293. 
22  Beril Dedeoğlu, “Çin ile ABD...”, Op.-Cit., s. 327. 
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İlk başta, Vietnam’daki yenilgiyi takiben ABD’nin bundan böyle askeri müdahalelerde 

bulunmasının çok daha seyrek olacağı yönünde bir beklenti oluşmuştur23. Ancak ABD, bir süre 

sonra küçük çaplı bölgesel müdahaleleri hızlandırarak dengeyi yeniden oluşturmaya çalışmıştır. 

İkinci Soğuk Savaş dönemi olarak da adlandırılan bu dönemi en iyi simgeleyen ise 1985 yılında 

yayınlanan ve Reagan doktrini olarak da adlandırılan “ABD komünizmle mücadele eden 

gelişmiş ülkelerdeki ‘özgürlük savaşçılarına’ ve silahlı gruplara yardım edecektir” biçiminde 

özetlenebilecek görüşler olmuştur24. Reagan döneminde Ağustos 1983’te Grenada’ya askeri 

müdahalede bulunulmuş, başta El Salvador ve Nikaragua olmak üzere Latin Amerika’daki 

siyasal gelişmelere doğrudan müdahil olmuştur. Aynı dönemde İran’da gerçekleşen ABD elçiliği 

baskınını takip eden ve bir başarısızlıkla sonuçlanan askeri operasyon, ayrıca 1986 yılında 

Libya’nın bombalanması ABD’nin giriştiği küçük çaplı askeri müdahaleler olarak ortaya 

çıkmıştır. 

İki kutuplu sistemde her türlü çıkar mücadelesi iki temel güce göre düzenlenir olmuştur.  

Sistem, iki kutuplu yapı içinde karmaşık bir görüntü vermediğinden, değişik uygulamaların 

amaçları bakımından sınıflandırılmaları kolay olmuştur. Ancak 1989 yılında Doğu Avrupa’da 

başlayan gelişmeleri 1991 yılında SSCB’nin ortadan kalkması izlemiş, kutuplardan birinin yok 

olması sonucu bu denli kolay bir sınıflandırma yapılmasının olanağı kalmamıştır.  Soğuk Savaş 

boyunca, temel rakip olan SSCB’ye karşı doğrudan bir eyleme girişilmeyip mücadelenin başka 

zeminlerde yürütülmesi belirli bir dengenin korunması ve sürdürülmesi amacıyla değerlendirilse 

de 1990’larda oluşan yeni güç dengeleri içinde bu türden çıkarsamalar yapmak çok daha ihtiyatlı 

değerlendirmelerle olanaklı olmuştur.  

SSCB’nin dağılmasıyla iki kutuplu sistem sona ermiş ve yerine başka bir sistem kurulmaya 

başlanmıştır. Sistemin başka bir sisteme dönüşümü, temel kurallardan bir ya da birçoğunun 

                                                
23 Barry Blechman, Tamara Cofman Wittes, « Defining Moment : The Threat and Use of Force in 
American Foreign Policy », The New American Interventionism, Demetrios James Caraley (ed), 
Columbia University Press, New York, 1999, s. 9. 
24  Ibid., s. 326. 
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işlerliğini yitirmesi anlamına gelmektedir.25 Geçiş dönemlerinde eski sistemin yapısal özellikleri 

ve davranış kuralları belirleyicidir ancak sistemde bunlarla ters düşen bazı gelişmeler de ortaya 

çıkar. Yeni sistemin habercisi olan gelişmeler de tam olarak bunlardır.  1990’lardan itibaren 

ortaya çıkan iki kutuplu güç dengesi, iki kutuplu sistemin sona ermesi, Körfez Savaşı, 11 Eylül 

saldırıları ve 2003 Irak Savaşı ile belli olmuştur. Aslında yeni dengenin altyapısı çok da yeni 

değildir ve 19. yüzyıla kadar uzanan bir çizgiyi ifade etmektedir. Stratejik alanlar ve jeopolitik 

yapılar temelde aynı kalmış, aktörlerin çıkarları da büyük ölçüde korunmuştur. Aradaki temel 

fark büyük güçlerin birbirleriyle doğrudan çatışmaya girmeyip farklı yöntemleri kullanarak 

rekabetlerini sürdürme yönündeki eğilimleri olmuştur.  

1990’lardan sonra yaşanan temel gelişmelerde ideolojinin önemini yitirdiği, jeopolitik 

unsurların öneminin arttığı da söylenmiştir. Güç bileşiminde ise ekonomi ve teknoloji önem 

kazanmıştır. Ancak Soğuk Savaş döneminin aksine, ABD-SSCB benzeri, sistemik bir temel 

belirleyici mevcut değildir. Bölgesel politikalarda çıkara dayalı bir güç dengesi temelinde 

gelişmeler olmaktadır. Savaşların bölgesel düzlemlerde sınırlı kalması yönünde bir çaba 

gözlenmektedir. Güncel koşullar içinde, askeri-siyasi açıdan piramidin tepesinde ABD yer 

almaktadır. ABD, nitelik ve nicelik olarak geçilmez bir güce sahiptir, askeri harcamaları yıllık 

450 milyar doları aşan bir seviyededir26. Önemli olan nokta, 1991-2001 arasındaki bu geçiş 

döneminde ABD’nin diğer büyük güçlerin, uluslararası örgütler aracılığıyla desteklerinin 

sağlanarak bu operasyonları yürütme tavrıdır. Askerî anlamda esas yükü ABD çekse de diğer 

büyük güçlerin de onayı alınarak, en azından tarafsızlıkları sağlanarak operasyonlar 

yürütülmektedir.  

1991 yılının ocak-şubat aylarındaki Körfez Savaşı önemli bir dönüm noktasını teşkil 

etmiştir. Bu noktada ABD Başkanı Bush’un, “bu savaş, ABD’nin inanılırlığını yeniden 

                                                
25  Morton Kaplan, System and Process in International Politics, John Wiley and Sons, New York, 
1957, s. 27. 
26 Yves Boyer, « La Puissance Militaire Américaine », Questions Internationales, No : 3, Eylül-Ekim 
2003, ss. 19-22. 
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kurmuştur” demesi dikkat çekicidir27.  ABD’nin 1991 yılındaki savaşta Bağdat’taki yönetimi 

devirmeye yönelmemesi ile “Irak tehdidi” bir süreklilik kazanmış ve en önemli örneklerinin 

1993 ve 1998’de görüldüğü sınırlı bombalamalar devam etmiştir.  

Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD askerlerinin katıldığı ilk operasyon Somali’de BM 

yönetiminde düzenlenen harekât olmuştur. Bu nokta da ABD’nin ulusal çıkarları çok da tehdit 

altında bulunuyormuş gibi algılanmamıştır. Zaten Nisan 1994’te, aralarından 44 kişinin ölümünü 

takiben, Amerikan askerleri ülkeden çekildi. Bu noktada Clinton “Somali toplumu yeni baştan 

inşa etmek bizim işimiz değil” diyerek bu operasyonu en başından beri çok da 

benimsemediklerini ortaya koymuştur. ABD’nin Somali’ye yaptığı başarısız harekât, ABD 

askeri gücünün etkililiği konusunda derin kuşkular yaratmıştır.28 Bu noktada belki de ABD’nin 

neden en başta bu operasyona katıldığını sorgulamak daha doğru olabilir. 

Bu dönemde ABD yakın coğrafyasına olan ilgisini de yitirmiş değildir. Bu çerçevede 1994 

yılında  Haiti’ye yapılan ve neredeyse hiç kan dökülmeden tamamlanmış bir operasyon 

çerçevesinde 22.000 ABD askerinin  konuşlandırıldığını hatırlatabiliriz. 

1995’te Bosna yürütülen operasyonlardan sonra, 1999 Kosova operasyonu insani değerler 

adına yapılan müdahalelerin doruk noktasını oluşturmuştur.29 Ancak, bu dönemde yapılan 

müdahalelerin geleneksel Amerikan çıkarları ile bağdaşmadığı veya ABD’nin güvenliğini 

doğrudan etkilemediği görüşleri sık sık savunulmuştur. Realist akımın taraftarları, Soğuk Savaş 

sonrası askeri-insancıl müdahalelerin tehlikeli ve etkisiz olduğu görüşündedir.30 Soğuk Savaş 

sonrası dönemde gerçekleşen gelişmelerin ardından, demokratik rejimlerin dünya çapında 

yayılmasının aslında ABD dış politikasının en önemli değişmezi olduğunu iddia eden görüşler de 

ortaya çıkmıştır.31 Ancak bir başka görüşe göre de Amerikan değer ve çıkarları birbirini 

                                                
27  Wesley Bagby, Op.-Cit., s. 377. 
28 Barry Blechman, Op.-Cit., s. 25. 
29  Henry Kissinger, ABD’nin Dış Politika’ya İhtiyacı Var mı ?, Metupress, Ankara, 2002, s. 232. 
30  Pascal Vennesson, « Force Armée et Politique Etrangère », Politique Etrangère : Nouveaux Regards 
(ed. Frédéric Charillon), Presses de Sciences Po, Paris, 2002, s. 309. 
31 Bu konuda ayrıntılı bilgi için, bkz. G. John Ikenberry, « America’s Liberal Grand Strategy : 
Democracy and National Security in the Post-war era », American Democracy Promotion, (ed . 
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desteklemektedir. Yani demokratik rejimlerin desteklenmesi ve liberal değerlerin savunulması da 

realizmin parçasıdır. ABD’ye muhalefet edenler ise, savaşların gerekliliğinden çok ABD’nin 

küresel  güvenlik konusundaki temel anlayışına karşı çıkmaktadırlar.32 ABD’nin liderliğinde 

girişilen kimi faaliyetlere karşı çıkan ülkeler mevcuttur ve bunlar arasında oldukça belirgin bir 

gerginlik oluşmuştur. Bu bakımdan demokrasinin yayılması gibi ilkelerle hareket eden ABD dış 

politikasının gelecekte diğer büyük güçlerle mücadele etme riskini arttıracağını ve dışarıda 

giderek artan oranda askeri müdahaleler, stratejik anlamda fazla büyüme ve Amerikan gücünün 

nispî anlamda azalması neticesini yaratacağını öne süren görüşlere de rastlanmaktadır.33 Soğuk 

Savaşın sona ermesinin ardından ABD’nin  tek süper güç olarak kalmasının istikrarsızlığa yol 

açacağını çünkü tek merkezde güç yoğunlaşmasının buna muhalefet eden güçlerin ortaya 

çıkmasını kolaylaştıracağı da düşünülmektedir34. Her ne kadar yürütülen askeri müdahaleler 

uluslararası  meşruiyet çizgisinden çıkılmadan yapılsa da, bu müdahaleler aracılığıyla ABD’nin 

stratejik anlamda daha önceleri bulunmadığı coğrafyalara da girdiği ve yerleştiği de not 

edilmelidir.  

11 Eylül saldırıları ise tüm bu süreç içinde önemli bir kırılmayı temsil etmektedir. Artık 

ABD doğrudan tehdit altındadır ve kendini savunma amacıyla bir takım savaşlar yürütmeye 

başlamıştır. Saldırıların boyutu, ABD’nin Afganistan müdahalesini meşrulaştıran bir etki 

yaratmıştır. ABD, 2001 yılının kasım ayında Afganistan’a müdahale ederken arkasında 

uluslararası bir destek bulmakta pek de zorlanmamıştır. 2003 yılında  Irak’ta ise bu desteği 

görmemesine rağmen tek başına da olma müdahale etme konusunda  kararlılık göstermiştir. 35 

Burada yapılmaya çalışılan, tek taraflı olsa da bir takım girişimlerin yürütülmesidir. Irak 

Savaşı’na giden süreçte Donald Rumsfeld, “ittifaklar görevi değil, görev ittifakları belirler” 
                                                                                                                                       
Michael Cox, G. John Ikenberry, Takashi Inogushi), Oxford University Press, Oxford, 2000, ss. 103-
126. 
32  Henry  Kissinger, Op.-Cit., s. 274. 
33  Randall L. Schweller, « US Democracy Promotion : Realist Reflections », American Democracy 
Promotion, (ed . Michael Cox, G. John Ikenberry, Takashi Inogushi), Oxford University Press, Oxford, 
2000, s.41. 
34  Michael Mastanduno, “Preserving the Unipolar Moment. Realist Theories and US Grand Strategy 
after the Cold War”, International Security, C. 21, No. 4, Bahar 1997, ss. 49-88. 
35    Pascal Boniface, Année stratégique 2004, Iris, Paris, 2003, s. 233. 
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diyerek, tek taraflılığın bütün bu tasarının uygulanması sırasında sık sık başvurulacak bir yöntem 

olduğunu ve yeni dönemin “à la carte” ittifaklarla belirleneceğini çok açık bir biçimde ortaya 

koymuştur. ABD kendi askeri gücüne güvenmekte ve onu kullanmaktadır36. ABD’nin büyük 

güçler arası rekabeti ortadan kaldırma projesi bir hegemonik istikrar projesini andırmaktadır37, 

ancak bu türden bir projenin, her aktör buna razı olmadığına göre, uluslararası politikadaki 

karşıtlıkları güçlendirme sonucunu da yaratması mümkündür.  

Üzerinde durulması gereken nokta, ABD’nin resmi söylem olarak 11 Eylül saldırılarının  

hedefinin sadece ABD olmadığını, özgür dünyanın hedef alındığını ve daha da önemlisi bir 

takım ideallerin tehdit altında olduğunu savunarak bir genellemeye gitmesidir. Ayrıca ABD,  

düşmanını yani “öteki”yi, ideolojik anlamda bir altyapı üzerinde tanımlayarak bir hareket planı 

geliştirme yolunu seçmiştir38. Yani Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle ortadan kalktığına inanılan 

ideolojik söylemler yeniden ağırlığını hissettirir olmuştur. 11 Eylül saldırılarından yaklaşık bir ay 

sonra Afganistan Savaşı’na giren ABD, yaklaşık bir yıl sonra da yeni güvenlik stratejisini ilan 

ederek bundan sonra yapacaklarını ve bunun gerekçelerini de ilan etmiştir39.  

Oynadığı rol açısından 1950 tarihli NSC-68 ile karşılaştırılabilecek olan Eylül 2002 tarihli 

ve ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi başlıklı 31 sayfalık belge, 20.yy’da totalitarizm ve 

özgürlük arasında yaşanan mücadeleden özgürlüğün galip çıktığını belirterek 21.yy’daki 

mücadeleyi de tanımlamaktadır. Buna göre ABD’nin temel amacı özgürlüğü savunmaya devam 

etmek gerekmektedir40. Özgürlüğü tehdit eden ise uluslararası terörizm ve bunu destekleyen 

haydut devletlerdir.  Radikalizm ve teknoloji birleştiği için de terörizm artık büyük bir düşman 

                                                
36  Amaya Bloch-Lainé, « Les Instruments de la Puissance Américaine », Questions Internationales, 
No. 3, Eylül-Ekim 2003, s. 14 ; Jacques Andréani, « Les Etats-Unis et l’Europe : Une Relation 
Turbulente », Questions Internationales, No : 9, Eylül-Ekim 2004, s. 28. Ayrıca bkz. Robert Kagan, Of 
Paradise and Power : America and Europe in the New World Order, Alfred Knopf, New York, 2003. 
37  Hegemonik güç, sistemin bütününü kontrol altında bulunduran güçtür. Robert Gilpin, War and 
Change in World Politics, Cambridge University Pres, Cambridge, 1981, s. 29. 
38  İdeolojik anlamda ötekileştirmenin savaş türleri ve şiddet düzeyine etkisi hakkında bkz. Sheldon 
Levy, « Attitudes towards Mass conflict and the  Participants », Encyclopedia of Violence, Peace and 
Conflict, (ed. Lester Kurtz), Academic Press, San Diago, 1999, Cilt 2, s. 363  
39  ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin metni için bkz. http://www.state.gov/documents/organization/15538.pdf 
40  Bu belgenin temelinde Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından yapılan tartışmalar yatmaktadır. 
Bkz. Zbigniew Brzezinski, Lee Hamilton, Richard Lugar, Foreign Policy into the 21st Century: The 
US Leadership Challenge, CSIS, Washington D.C., 1996. 
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olarak tanımlanmaktadır ve neredeyse uygarlığı tehdit eden bir görünüm kazanmıştır. Terörizmle 

mücadele için ABD bu belgede işbirliğini hedeflediği güçleri sıraladıktan sonra, düşmanlarını da 

tanımlayarak sistemdeki sınırlara işaret etmektedir. Bu çerçevede ABD, dünyadaki herhangi bir 

yerde terörizm tehdidinin belirmesi halinde oraya askeri anlamda müdahale etme hakkını da 

kendinde görmektedir. ABD söz konusu belge çerçevesinde kendini savunma amacıyla, 

dünyanın her yerine, tek başına, önleyici müdahalede bulunabileceğini ifade etmektedir. Söz 

konusu belgeye göre, haydut devletlerle gerekirse önleyici vuruşu da kapsayan tedbirler yoluyla 

mücadele etmek, terörizmin ideolojik ve ekonomik altyapısını çökertmek için demokrasi ve 

piyasa ekonomisini desteklemek, ABD’nin güvenlik öncelikleridir. Söz konusu stratejinin 

ABD’nin giderek sertleşen dış politikasına karşılık geldiği son derece açıktır. 

Özgürlükler adına düşman olarak belirlenmiş terörizme karşı askeri mücadele 

amaçlanmaktadır. Söz konusu düşman her yerde olduğuna göre, onlarla mücadele edebilmek için 

de her yerde olmak şarttır. Bu “her yer” aslında o kadar da belirsiz bir alan değildir. Üstü kapalı 

olarak işaret edilen bölgenin, aslında tarihsel doğu-batı hattı üzerinde yer aldığını ve dünya 

ticaret ve enerji nakil yollarına denk düştüğü de ortadadır. Bu açıdan ön plana çıkan Ortadoğu, 

tarih boyunca yaşanan en temel çatışmalara ve en önemli ittifaklara konu olmuş bir coğrafyadır 

ve dünya zenginliğine talip olan her aktör, çatışma ve rekabetin en keskinleştiği yerler olan bu 

noktalara dönük politikalar oluşturmuşlardır41.  

ABD’nin temel stratejisindeki temel dönüşüm ve değişim, tehdidin çevrelenip 

sınırlandırılması değil, doğrudan müdahele edilmesidir. Bu durum, ABD’nin hegemonik aktör 

olmaya soyunması olarak yorumlanabilir. Bu strateji uluslararası alanda önemli değişimleri talep 

etmek anlamına gelmektedir. Zaten ABD, 21.yy’da yeni bir uluslararası sistemin kurulmasını 

öngördüğünü açıkça belirtmektedir.  

Bu açıdan bakıldığında 2003 yılındaki Irak Savaşı’nın, sadece Irak cephesiyle 

değerlendirilemeyecek daha kapsamlı ve küresel bir kriz olduğu düşünülebilir. Söz konusu svaş 
                                                
41  Beril Dedeoğlu, “ABD’nin 21.yy Stratejisi ve Olası Küresel Etkileri”, 2023 Dergisi, Kasım 2002, s. 
26. 
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1990’ların sonundan itibaren başlamış, Ortadoğu’yu yeniden yapılandırma projesinin bir 

parçasıdır. ABD Dünya’nın yeniden düzenlenmesi işini üzerine almış ve bu anlamda hem 

askeri42 hem de siyasal  anlamında risklere de katlanmaya razı olduğunu ortaya koymuştur. 

Dünya’daki bütün dengelerin, bütün aktörlerin ve ilişki türlerinin eskisi gibi sürmesine karşı 

çıkış ve yeniden düzenlenmesi girişimidir. Eski dünya düzeninin ABD tarafından ortadan 

kaldırılacağını gösteren bir dizi olgunun önemli bir başlangıç halkasıdır. 1991 Körfez Savaşı, 

dünyanın yeniden düzenlenmesinin hangi coğrafyalardan başlayarak gerçekleşeceğinin 

göstergesi olmuş, 11 Eylül terör saldırıları da değişimin ikinci adımını başlatmıştır. Irak savaşı, 

yeni güç dengeleri ışığında gözden geçirilen ABD’nin küresel stratejisinin bir parçasıdır.   ABD 

politikalarına onay veren ya da vermeyen tüm aktörler için de yeni bir dönem başlamıştır. Bu 

yeni dönemde dünya farklı parametrelerle okunmalıdır. Savaşın hemen öncesinde BM Güvenlik 

Konseyi etrafında gerçekleşen tartışmalar da düşünülürse eski dönemden arta kalan kurum ve 

kuruluşların dahi fazlaca bir anlamı kalmamıştır43. Bütün bu tartışmalar aynı zamanda ABD’nin 

müttefiklerinin bağlılığını da sınadığı bir ortam yaratmıştır.  

Ancak ABD’nin Irak’ta yürüttüğü operasyonda gelinen nokta, buralarda uygulanan 

politikaları son derece tartışmalı kılmış ve bu stratejinin devam ettirilebilirliği üzerinde derin 

kuşkular doğurmuştur. Her ne kadar “Şer Ekseni” adı altında bir takım hedeflerin adı konulmuş 

olsa da, söz konusu alanlarda Irak benzeri girişimlerin var olması ihtimali çok azalmış gibi 

durmaktadır.  

2004 yılında yaşanan bazı gelişmeler, ABD’nin stratejisinde bir değişikliğ gitme ihtiyacı 

içinde olduğu  ve daha önceden çok gerilimli bir ilişki içine girdiği bazı aktörlerle “barışma” 

yolunda adımlar attığı bir döneme denk gelmiştir. Bu yeni stratejinin ne olabileceğinin sinyalleri 

ise 2004 yılının son üç ayına damgasını vuran Ukrayna seçimleri etrafında yaşanan tartışmalar ve 

bu ortamda tarafların aldığı tutumlarda gözlenebilmektedir.  

                                                
42   Savaşın başlangıcından beri hayatını kaybeden ABD’li asker sayısı  1300’ü aşmıştır.  
43 Yeni gelişmeler karşısında örgütün yetersizlikliklerini giderme amacıyla bazı çalışmalar da 
başlatılmış, BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın hazırlattığı BM reformu raporu 2 Aralık 2004 tarihinde 
yayınlanmıştır. Raporun metni için bkz. www.un.org/secureworld 
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