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Soğuk Savaşı kazanan ABD,
1990 yılından sonra küresel
liderlikte ve dış politika
kararlarında büyük hatalar
yapmıştır. Sovyetlerin
dağılmasının ardından tek
kutuplu bir dünya içinde
küresel düzeni “liberal
hegemonya” adı verilen
sistemle yürüten ABD dünya
düzeninin koruyucusu
vasfıyla çok büyük savunma
bütçeleri ayırmak zorunda
kalmıştır. Realistlere göre bu
çok gereksiz, maliyetli ve
yanlış bir politika olarak
karşımıza çıkmaktadır.

rtadoğu ülkeleri ile Tür-
kiye’nin yeni dünya dü-
zeninde kendilerine uy-

gun konumlar almalarının anahtarı
küresel güç mücadelesinin genel
gidişatı hakkında doğru tahminler
yapılmasına bağlıdır. Bu bağlamda
hem Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde (ABD) hem de Çin Halk

Cumhuriyeti’ndeki (ÇHC) geliş-
meler dikkatle izlenmelidir. 

Stephen Walt, John Mearsheimer,
John Ikenberry, Joseph Nye ve
Robert Keohane de dâhil ileri gelen
siyaset bilimi uzmanlarının ortak
bir şekilde çizdikleri tablo iyi oku-
duğunda yeni seçilen başkan ve
ekibinin ABD’yi ve küresel güç
mücadelesini nereye doğru sürük-
leyeceğini tahmin etmek kolayla-
şabilir. Farklı ekollerden gelen ve
genellikle Amerikan dış politika
elitlerince görüşleri önemsenen
etkin akademisyenlerin özellikle
ABD-Çin ilişkilerine dair görüşle-
rine bakıldığında epeyce ortak ke-
sişim alanı gözlemlenmektedir.

Realist geleneğin yaşayan en önem-
li iki büyük ismi John Mearsheimer
ve Stephen Walt ABD-ÇHC reka-
beti hakkında benzer tespitler yap-
maktadır. Soğuk Savaşı kazanan
ABD, 1990 yılından sonra küresel
liderlikte ve dış politika kararla-
rında büyük hatalar yapmıştır.
Sovyetlerin dağılmasının ardından
tek kutuplu bir dünya içinde kü-
resel düzeni “liberal hegemonya”
adı verilen sistemle yürüten ABD
dünya düzeninin koruyucusu vas-
fıyla çok büyük savunma bütçeleri
ayırmak zorunda kalmıştır. Rea-
listlere göre bu çok gereksiz, ma-

liyetli ve yanlış bir politika olarak
karşımıza çıkmaktadır. Soğuk Savaş
sonrası ABD’yi idare eden üç baş-
kan; Bill Clinton, George Bush ve
Barack Obama Washington’da dış
politika kararlarının alınmasında
çok etkili olan müesses nizamın
güçlü elitlerinin etkisiyle “liberal
hegemonya” politikasının deva-
mında sorun görmemiştir. Esasen
Donald Trump’ın sürpriz bir şe-
kilde başkan seçilmesi kendinden
önceki üç başkanın beceriksizlik-
lerine karşı memnuniyetsizliğin
bir sonucuydu.

ABD’NİN BÜYÜK STRATEJİ
KURMA ZAFİYETİ 

ABD ve Çin rekabetinde belki de
en önemli nokta ABD’nin esaslı,
kapsamlı ve çok uzun vadeli büyük
dış politika stratejisini (grand stra-
tegy) oluşturamamasıdır. Bunun
en önemli sebebi Amerikan elitleri
arasında derin görüş ayrılıkları ol-
masıdır. Hâlbuki Çin’in büyük
stratejisi bellidir ve buna dair
alt başlıklarla ilgili birçok belge
yayımlanmıştır. 

Amerikan elitlerin-
den bazıları çok cid-
di yapısal değişim
önerileri sunarken
statükocu güçler gü-
venlik odaklı Ame-
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rikan dış politika ekseninde deği-
şime razı olmamaktadır. Eski ABD
başkanlarından Dwight David Ei-
senhower savunma sanayiini kor-
kutucu bir güç olarak tanımlamıştı
ve kendisi bir asker olarak konuya
son derece vâkıftı. Stephen Walt,
dünya genelindeki riskleri abar-
tarak ABD’yi lüzumsuz mace-
ralara sürükleyen söz konusu
savunma şirketlerine epeyce
yüklenmektedir. ABD’nin eko-
nomik kaynaklarının büyük
çoğunluğunu gereksiz yere
askerî alana vakfetmesi hem
liberal hem de realist birçok
düşünürlerce eleştirilmekte-
dir. Örneğin; bir savaş ge-

misini ordu envanteri-

ne dâhil etmenin ABD bütçesine
maliyeti yaklaşık olarak 13 milyar
dolardır. Hâlbuki asimetrik savun-
ma doktrini izleyen ÇHC çok daha

ucuz bir yöntemle savaş ge-
misini yok edebilecek

kapasiteye sahip füze
sistemine yatırım yap-
maktadır. Çin’in DF-
26 balistik füze sis-
teminin maliyeti ise
bin dolardan daha
azdır. 

Nükleer silah kap-
samında ABD en-
vanterinde 6.450
parça bulunuyor-

ken Çin’de 280
p a r ç a
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bulunmaktadır. Her iki ülkedeki
nükleer silah, diğerini tamamen
yok edebilecek kapasiteye sahipken
ABD’nin harcamaları tamamen is-
raf olarak değerlendirilmektedir.
Stephen Walt’a göre, bu dev şir-
ketlerle Washington’daki düşünce
kuruluşları arasında simbiyotik
bir çıkar ilişkisi vardır. Bu çarpık
yapı yüzünden ABD asıl odaklan-
ması gerektiği Güneydoğu Asya
yerine Ortadoğu’da enerjisini tü-
ketmiş ve vergi paralarını gereksiz
askerî harcamalarla çarçur etmişti.
Amerikan halkına verdiği vaatleri
tutma kararlılığında olan Trump,
ABD’yi küreselci dış politika çiz-
gisinden çıkarıp popülizm ve mil-
liyetçilik karışımı yeni bir yörün-
geye oturttu. Trump, ABD’nin baş-
ka ülkelerin sorunlarına demok-
rasinin yayılması için gereksiz ve
çok yüksek maliyetli askerî mü-
dahalelere, hiçbir işe yaramayan
uluslararası örgütlere ihtiyacı ol-
madığını düşünüyor ve buna göre
kararlar alıyordu.

Trump, Amerika’da realist
olsun liberal olsun hangi
kanatta yer alırsa alsın siyaset
bilimi alanındaki büyük
isimlerin tamamınca tepkiyle
karşılanmıştır. Trump,
ABD’nin aksayan yönlerini
doğru görmekle beraber reçete
ve ilaç kullanımını eline
yüzüne bulaştırmış; küresel
siyasi alanda dediğim dedik
mantığıyla birçok müttefiki
hem küstürmüş hem de başka
yönlere kaymalarına sebep
olmuştur.

DONALD TRUMP’TAN
KALAN KÖTÜ MİRAS

Realist düşünürlerin kafasından
geçen fikirlerin bir kısmını ve ço-
ğunlukla da yanlış formüllerle uy-
gulayan Trump, Amerika’da realist
olsun liberal olsun hangi kanatta
yer alırsa alsın siyaset bilimi ala-
nındaki büyük isimlerin tamamın-
ca tepkiyle karşılanmıştır. Trump,
ABD’nin aksayan yönlerini doğru
görmekle beraber reçete ve ilaç
kullanımını eline yüzüne bulaş-
tırmış; küresel siyasi alanda dedi-
ğim dedik mantığıyla birçok müt-
tefiki hem küstürmüş hem de baş-
ka yönlere kaymalarına sebep ol-
muştur. Örneğin; ABD, para birimi
doları çok yanlış bir şekilde siya-
sallaştırmıştır. Küresel ticaret ve
finansal işlemler için kullanılan
ABD doları aslında ABD’nin lehine
güçlü bir enstrümandır ve küresel
kamu malı olarak hizmet etmek-
tedir. Dünya ülkeleri, ABD hükû-
metine ve ekonomisine güvendiği
için rezerv para birimi olarak ABD
dolarını kullanmaktaysa da son
yıllarda ABD bu ayrıcalığı diğer
ülkelere karşı bir silah olarak kul-
landığı için bu güven aşınmaya
başladı. 

Türkiye’de Halkbank’ın yaşadığı
tecrübeleri daha önce başka ülkeler
ve bankalar da yaşamıştı. 2012
yılında Standard Chartered adlı
bir İngiliz bankası, ABD dolarını
İran’la bir ticaret işlemini finanse
etmek için kullandığı için 340 mil-
yon dolar para cezasına çarptırıldı.
Aynı şekilde, BNP Paribas SA,
2015 yılında 8,9 milyar ABD doları
para cezasına çarptırıldı. Bir İngiliz
bankası olarak Standard Chartered
veya Fransız BNP Paribas, Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyi

tarafından uygulanan herhangi
bir yaptırımı veya uluslararası yasal
çerçeveye göre başka bir normu
ihlal etmemişti. Bu ihtilafı çözmek
için Fransa, Almanya ve Birleşik
Krallık, ABD yaptırımlarına takıl-
mamak için İran’la dolar dışı ticaret
için yeni bir kanal olan Ticareti
Destekleme Enstrümanı (Instru-
ment in Support of Trade Exc-
hanges-INSTEX) sistemini kur-
maya karar verdi. Diğer bir deyişle,
Amerika’nın üç büyük müttefiki
ABD doları temelli ödeme siste-
mine bir alternatif oluşturdu.

JOE BİDEN’IN YENİ EKİBİ
VE KENDİLERİNİ
BEKLEYEN ZORLU GÖREV

Düşünsel arka plana ek olarak sa-
hada icra vazifesi görecek dış po-
litika ekibi yavaş yavaş belli ol-
makta ve bunun büyük bir sürpriz
olmadığı anlaşılmaktadır. Seçim
kampanyasında çizilen profile uy-
gun olarak çok sesliliğe ve istişareye
yatkın bir ekip kurulduğu anlaşıl-
maktadır. Yeni seçilen Başkan Joe
Biden son günlerde takımını kurma
yolunda Barack Obama döneminde
görev almış bürokratlara ve hatta
Cumhuriyetçilerden de birkaç isme
yer verecek gibi görünmektedir.

Önemli bir not olarak eklemekte
yarar var; Joe Biden ve yeni ku-
rulmakta olan kabine üyelerinin
büyük çoğunluğu 2003 yılındaki
Irak işgalini açıkça desteklemişti.
ABD’nin önemli dış politika der-
gilerinden birinde (Foreign Affairs)
Joe Biden imzasıyla Mart/Nisan
2020 sayısında yayımlanan ma-
kalenin başlığı bile (Why America
Must Lead Again: Rescuing U.S.
Foreign Policy After Trump) önem-
li ipuçları veriyor. Liberal küresel
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hegemonya fikrinden vazgeçme-
yecek bir ABD, eski dönemlerdeki
bazı stratejik hatalar hakkında
kozmetik değişimlerle iyileştirme-
ler yaparak belli başlı bazı sorun
alanlarında nispeten mutedil ve
rasyonel politikalara evrileceğe
benziyor. Ancak yeni başkanın ra-
dikal ve yapısal bir reform yapmaya
ne niyeti var ne de Amerikan top-
lumu böylesine büyük bir değişime
hazır. 

Başkanın, Millî Savunma Bakanı
olarak ise Jake Sullivan ismi geç-
mektedir. Demokrat Parti tarafın-
dan birkaç yıl önce kurulan bir
araştırma ekibi tarafından çok
kapsamlı bir araştırma projesi ger-
çekleştirilmişti. Yeni dış politika
önceliklerine ışık tutmasına kesin
gözüyle bakılan söz konusu araş-
tırma Eylül 2020’de “Amerikan
Dış Politikasının Orta Sınıf Lehine
Kurgulanması” şeklinde tercüme
edilebilecek raporda (Making U.S.
Foreign Policy Work Better fort
he Middle Class) küçük işletme
sahipleri, çiftçi, işçi, memur, öğ-
retmenler de dâhil orta sınıflara
mensup kişilere nasıl bir dış poli-
tika izlenmesi gerektiğine dair so-
rular sorulmuştu. Carnegie Vak-
fı’nın sponsorluğunda Salman Ah-
med liderliğinde gerçekleştirilen
çalışmanın en dikkat çekici yönü
küresel hegemonyanın lideri olan
bir devletin dış politikayı belirle-
mede kendi iç unsurları-
nın görüşlerine baş-
vurmasıdır. Buradan
yeni dönem ABD
dış politikasının
daha mutedil ve
maceralardan kaçı-
nacak şekilde tasar-
lanacağı çıkarımını
yapabiliriz. 

Trump yönetimindeki
ABD’nin izlediği ve iki büyük
partinin önde gelen
isimlerince desteklenen
adımlardan biri de ÇHC’nin
özellikle fikrî mülkiyet
haklarıyla ilgili rahatsız edici
politikalarına karşı etkili bir
tavır sergilenmesidir. 

Hem realist hem de birçok liberal
ve diğer düşünce ekollerine men-
sup akademisyenin vurguladığı bir
nokta da Amerika’nın savunma
harcamalarında daha rasyonel il-
kelerle hareket etmesi, ABD’nin
hayati çıkarları söz konusu olma-
dıkça gereksiz çatışma ve sorunlara
müdahil olunmaması tavsiye edil-
mektedir. ABD’nin en son bütçe
rakamlarına göre, Dışişleri Bakan-
lığı yaklaşık 31,5 milyar dolarla
diplomasi alanında ülke çıkarlarını
gözetmekle görevlendirilmişken
Savunma Bakanlığı bütçesinin aynı
yılda 626 milyar dolar olması dü-
şündürücüdür. Uzun yıllar diplo-
masi deneyimi olan bir yazarın

belirttiği gibi hem
kısıtlı bütçeyle
çalışmak hem
de Washing-

ton’da çok kar-
maşık bir büro-
kratik yapının

bulunmas ı
nedeniy-

le Ame-
r ikan

d ı ş

işlerinin etkin bir yönetişim ser-
gileyemediği belirtilmektedir; bir-
çok ülke diplomatı zamanını ve
enerjisini başka ülke temsilcileri
ve devlet dışı aktörleri ikna etmekle
geçirirken “…Amerikan diplomat-
larının tamamı mesailerinin yüzde
doksanını merkez birimlerindeki
amirleriyle görüşerek ve yetki/güç
çatışması yaşanan farklı üniteleri
aynı düzlemde buluşturabilmek
adına konuşarak geçirmektedir.”

Trump yönetimindeki ABD’nin iz-
lediği ve iki büyük partinin önde
gelen isimlerince desteklenen adım-
lardan biri de ÇHC’nin özellikle
fikrî mülkiyet haklarıyla ilgili ra-
hatsız edici politikalarına karşı
etkili bir tavır sergilenmesidir.De-
mokrat Parti’nin önde gelen isimleri
Trump’ın Çin’e karşı ticaret politi-
kasını büyük ölçüde desteklemek-
teydi. Demokrat Parti’nin Amerikan
Senatosundaki liderlerinden New
York Senatörü Chuck Summer,
“Çin’in haksız ticaret uygulamaları
konusunda sert tutum takınıla-
caksa bu konuda Trump’a, Obama
veya Bush’tan çok daha yakın his-
sediyorum” şeklinde beyanda bu-
lunmuştu. Yine Demokrat Partili
Nancy Pelosi ve birçok kanaat ön-
deri Çin’in hem uluslararası hukuk
hem de etik değerler bakımından
rahatsız edici politikaları hakkında
Trump’ın politikalarını destekleyen
açıklamalar yapmıştı. Kısacası Joe
Biden liderliğindeki yeni dönemde,
ABD-Çin ticaret uzlaşmazlıklarında
Amerikan devletinin çok daha etkili

tedbirler alacağını tahmin
etmek zor değil ancak bu
tedbirlerin ne şekilde karşı
manevralara ve yeni so-
run alanlarına dönüşe-

ceğini kestirmek zor.
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