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AAmmeerriikkaann  DD››flfl  PPoolliittiikkaass››nn››nn  GGeenneell  PPrreennssiipplleerrii

KKaaddeerrcciilliikk  PPrreennssiibbii

GGüüvveennlliikk  vvee  KKoorruummaa  PPrreennssiibbii  

KKaaddeerrcciilliikk  PPrreennssiibbii

Bu prensipe göre ABD genel ve kapsaml› de¤erlerin kayna¤›n› temsil eder
ve ABD bu de¤erleri di¤er toplumlarda teflvik etme ve yayma sorumlulu¤una
sahiptir ve sanki ABD’nin kaderi bu toplumlara ahlaki mesajlar vererek  insan-
l›¤›n ahlaki ve kutsal de¤erleri ve yarar› için bu mesajlar›n di¤er toplumlarda
kabul görmesini sa¤lamakt›r.  

Amerikal›n›n birey ve kurum olarak duygular›n› ve hareketlerini kontrol
etmifl ve hala kontrol eden bu toplu bilinç, hala toplumun kaderi olarak görü-
lür. Bu ba¤lamda Frans›z tarihçi Jean Micle Lacriox’dan (The History of The
United States of America, Paris, 1996) yapt›¤›m›z al›nt› anlaml›d›r: ‘ABD’nin
artan yay›lmac›l›k e¤ilimi daha fazla toprak ihtiyaçlar›n›n de¤il, (ahlaki) üs-
tünlüklerinin alt›n› çizen bir ifade biçimidir.’

Kadercilik prensibinin flu an Amerikan d›fl politikas›nda uygulanmas› K›-
z›lderelilerin bafl›na geldi¤i gibi di¤er ›rklar›n yokedilmesi yoluyla gerçeklefl-
mez. Bu iki farkl› yoldan olur: 

• ‹lk yol: bar›flc›l ve bilgilendirici- ABD taraf›ndan uygulanan ekonomik
prensiplerin yay›lmas›. Bunun en önemli arac› küreselleflmedir.

• Ikinci yol: fiu an da  Irak’ta oldu¤u gibi ABD taraf›ndan benimsenen ge-
nel ve ahlaki prensipler ad›na askeri geniflleme ve direk silah kullan›m›. 

fiuan için Amerikan politikalar› manevra yolunu veya yumuflak güç kulla-
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n›m› olarak bilinen e¤ilimleri içine alm›yor. Bunun yerine direk müdahele ve
güç kullan›m yoluna baflvuruyor. Prof John Masaun’›n belirtti¤i gibi : ‘fiu an
için ABD d›fl politikas›n› farkl›laflt›ran kaprisler de¤il temel ç›karlar›na ters
düflenlere karfl› direk askeri güç uygulamas›d›r.’

Bu e¤ilim ve yaklafl›m Sovyetlerin 1989 y›l›nda çökmesinden ve ABD’nin
dünyadaki tek süper güç olmas›ndan sonra somut müdahele fleklinde inflaa
edildi. 

Kadercilik ve ahlaki de¤erler gibi, dünya çap›nda kabul gören ekonomik
ve siyasi kavramlar›n çok uza¤›nda kavramlar üzerine kurulan Amerikan d›fl
politikas›n metafizik kavramlar› veri olarak al›r. Örnek olarak kader kavram›-
n›n›n dini ve kutsal bir anlam› vard›r. 

Bu zihin yap›s›na göre dünya iki parçaya bölünmüfltür ve bir üçüncü yolun
var olmas› mümkün de¤ildir. Bu bölünmeye göre ABD’nin ahlaki ilkelerine
inananlar ABD’nin taraf›nda inanmayanlar ise ABD’nin karfl›s›nda görülür.

Bu yaklafl›m Baflkan Bush’un 20 Eylül 2001 ve Ocak 2004 tarihlerinde
yapt›¤› konuflmalarda somutlaflt›. 2004 konuflmas›nda Bush Irak, ‹ran ve Ku-
zey Kore’yi tan›mlarken fieytan Ekseni kavram›n› kulland›. 

GGüüvveennlliikk  ‹‹llkkeessii  VVeeyyaa  TTeerröörriizzmmee  KKaarrflfl››  SSaavvaaflfl

Ülkelerin d›fl politikas› ulusal ç›karlar›na göre belirlenir ve ABD bu kura-
la herhangi bir istisna oluflturmaz.  Ulusal ç›kar kavram› bir devlet için meflru
birfleydir fakat 11 Eylül sonras›nda, Amerikan ulusal ç›karlar› siyasi bir proje
yerine askeri bir proje haline geldi. 1995 2001 y›llar› aras›nda Amerikan ulu-
sal ç›karlar› siyasi ve ekonomik amaçlar çevresinde oluflmufl ve özetle ticari
iliflkileri tüm k›s›tlamalardan kurtarmak gibi bir amaç gütmüfltür. Bu amac›n
gerçekleflmesi  ABD’nin siyasi ekonomik ve sosyal ilkelerini küresel düzleme
ç›kartmas› anlam›na gelmifl ve di¤er ülkeler küreselleflme sürecine katk›da bu-
lunmufltur.

Amerikan ulusal ç›karlar›na herhangi bir tehdit savafl ilan›n› meflru k›lar ve
bu savafl meflrudur. Ek olarak, uluslararas› meflruiyet kavram› Amerikan mefl-
ruiyeti olarak adland›r›labilecek bir kavramla de¤ifltirilmifl ve uluslararas› hu-
kuk ya dondurulmufl ya da 

yok say›lm›flt›r. Tüm bunlar dünyada istikrars›zl›¤›n yay›lmas›na sebep ol-
mufltur. 

Yukardaki bölümden flu gerçekleri ve iflaretleri ç›kar›yoruz

Kadercilik ve adil savafl ilkelerine dayanan Amerikan d›fl politikas› bir aç›-
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dan güç kullan›m›na dayal› politikad›r ve dünyay›  Amerikan askeri gücünü
göstermek ve korumak için bir manevra alan› haline getirmifl, adelet özgürlük
ve demokrasi gibi ilkelerin meflrulu¤unu ve kapsam›n› sahiplenerek, demok-
rasi, özgürlük ve adelet gibi yüce insani de¤erleri   bahane ederek  Amerikan
askeri gücününün etkisini tüm dünyada hissetirerek kendi amaçlar›n› ve ç›kar-
lar›n› gerçeklefltirir.  Bu amaçlar ve ç›karlar, Irak halk›n›n diktatörlükten kur-
tulma ve hukuk devleti kurma özlemleriyle çak›flm›flt›r. 

BBööllüümm  ‹‹kkii

UUlluussllaarraarraass››  AAddaalleettiinn  MMaanniippüüllaassyyoonnuunnddaa  AAmmeerriikkaann  PPoolliittiikkaallaarr››nn››nn
RRoollüü

Bu bölümün bafl›nda hakim güç ABD’nin stratejik konulara ve dünya olay-
lar›na yaklafl›m›na ›fl›k tutulacakt›r. Ikinci bölümde, hakim gücün uluslararas›
antlaflmalara yaklafl›m›na ›fl›k tutulacakt›r. 

Öncelikle adelet kavram› s›n›r› olmayan insani bir kavramd›r. Bu kavram
ne zamanla ne de mekanla k›s›tlanabilir. Hukuk bilimleri farkl› kategorileri ve
seviyeleriyle, uygulamalar› ve ö¤retileriyle, bize adelet kavram›n› genelleme-
de yard›mc› olurlar. Dünyan›n içinden geçti¤i siyasi ekonomik ve felsefi du-
rumlar uluslararas› hukuk kavram›n›n ortaya ç›k›fl›na yard›mc› olmufltur ve
bugün geldi¤imiz noktada flu durumlar oluflmufltur:

• ‹lk durum: Uluslararas› adaletin teori ve pratikte siyasi sebeplerden dola-
y› dondurulmas›

• ‹kinci durum: Gene siyasi sebeplerden dolay› ilk durumun tersine ulusla-
raras› adelet kavram›n›n harekete geçirilmesi. 

‹lk durum, iki süper gücün var oldu¤u ve aralar›nda so¤uk savafl›n hüküm
sürdü¤ü ‹kinci Dünya Savafl› sonras› dönemde ortaya ç›kt›. Bu ortamda birçok
bölgesel ve uluslararas› sorun so¤ultuldu bazen de donduruldu. Berlin Duva-
r›’n›n ve Sovyetlerin y›k›lmas› ve ard›ndan ABD’nin tek süper güç olarak kal-
d›¤› ilk y›llarda bu durum devam etti. Uluslararas› adalet kavram› görünürde
harekete geçirilmifl fakat gerçekte uygulanmam›flt›r. Bu sözde hareketin alt›n-
da yatan ise en güçlü ülkenin ç›karlar›n› gerçeklefltirme amac›d›r. 

So¤uk savafl sonras›, ABD’nin hem uluslararas› adelet kavram›na hem de

180 TTüürrkk--AAssyyaa  KKoonnggrreessii



sosyal, ekonomik ve insani kavramlara at›f yaparak dünya üzerindeki hakimi-
yetini devam ettirmeye çal›flt›¤› dönemdi.

Bu ortamda teorik ve pratik anlamda uluslararas› adaletin ve baz› uluslara-
ras› antlaflmalar›n tekrar gündeme oturmas› tesadüfü de¤ildir. 

Uluslararas› Adalet Divan› örne¤inden bahsettik. Bu mahkemenin kurulu-
flu BM’nin 1949 y›l› 260 nolu karar›na göre oldu. Fakat 1998 y›l›na kadar bu
karar ABD senatosu taraf›ndan onaylanmad›. Sovyetlerin y›k›lmas› ve
ABD’nin tek süper güç haline gelmesi bu karar›n onaylanmas› dönemiyle ça-
k›fl›r. 

Ayr›ca Sabra ve fiatila katliam›ndan bahsettik. Bu katliam›n bafl›nda olan
fiaron siyasi sebeplerden dolay› uluslararas› adaletin  huzuruna ç›kart›lmad›. 

BBööllüümm  ÜÜçç

AABBDD  VVee  UUlluussllaarraarraass››  AAnnttllaaflflmmaallaarr

Uluslararas› Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Antlaflmas› ABD taraf›ndan
Bill Clinton’›n görevi b›rakmas›ndan hemen önce 31 Aral›k 2000’de imzalan-
d›.  Bu imzan›n ve at›ld›¤› ortam›n birçok siyas› fakat pek az hukuki sonucu
vard›r.

Clinton’›n Washington Post’da 1 Ocak 2001 de yay›nlanan aç›klamalar›n-
da flunu belirtmifltir: ‘Biz bu antlaflmay› imzalad›k çünkü adeletin etkili ve ta-
rafs›z bir arac› oldu¤una inand›¤›m›z mahkemenin kurulufluna katk› yapmak
istedik.’

Yukardaki aç›klamadan mahkemenin kurulufluyla ilgili olarak ABD’nin
üstlendi¤i hukuki sonuçlardan daha önemlisinin ABD ç›karlar› oldu¤u ve ant-
laflmaya at›lan imzan›n arkas›nda bu ç›karlar› koruma güdüsünün yatt›¤› söy-
lenebilir. 

Buna ek olarak, nerdeyse yirmi y›ldan beri, ABD insani güvenlik ve insan
haklar›n› gelifltirme konulu birçok uluslararas› antlaflma hakk›nda dondurma
politikas› izlemifltir. Örne¤in:

• Washington 1997 tarihli kara may›nlar›n›n kullan›m› ile ilgili Ottowa
Antlaflmas›’n› imzalamad›

• Ekim 1999’da Amerikan Kongresi 15 karfl› ço¤unluk oyla CTBT’yi
(Comprehensive Test Ban Treaty) onaylamam›flt›r.

• Baflkan Bush, Roma Antlaflmas›’na ve kurulan Ceza Mahkemesine karfl›
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ç›kmaktad›r

• ABD, NATO ile ortakl›k antlaflmas› olan ve Roma Antlaflmas›’na imza
atan ülkelere askeri yard›m› kesmifltir.

• ABD, Uluslararas› Ceza Mahkemesi’nin yarg›lama yetkisinin ABD va-
tandafllar› üzerinde geçerli olmad›¤› garantisini BM Güvenlik Konseyi’nden
almad›kça BM flemsiyesi alt›nda askeri operasyonlara kat›lmay› reddeder. 

BBööllüümm  DDöörrtt

AAmmeerriikkaann  yyöönneettiimmii  vvee  BBüüyyüükk  OOrrttaaddoo¤¤uu  PPrroojjeessii

Amerikan yönetiminin BOP’u yarat›rken sahip oldu¤u mentalite ve amaç-
lar› görebilmek için yak›n geçmifle fluanki Amerikan yönetiminin politikalar›-
na ve Amerikan›n müttefiklerinin Ortado¤u politikalar›na geri gitmeliyiz.

Bu ba¤lamda,  analize tarihi perspektif  katmak amac›yla Ortado¤u’nun ve
Amerikan d›fl siyasetinin geçmifl yüzy›lda geçti¤i iki tarihsel dönemden bah-
sedilebilir. 

• ‹lk dönem: Bu dönem Büyük Britanya’n›n Ortado¤u’yu böl ve yönet si-
yasetiyle yeniden düzenledi¤i dönemdir. ‹ngilizler, bir flekilde bölgede ulus
fikrinin do¤mas›na katk›da bulunmufl fakat bu katk› iki amac›n dolayl› sonu-
cu olarak ortaya ç›km›flt›r. Bunlardan ilki geçici bir taktik olan Osmanl› Türk-
lerini Arap ülkelerinden atmak ikincisi ise stratejik olan Ortado¤u’da siyasi
oluflumlarda ‹slam’›n temel düzenleyici prensip olarak ortaya ç›kmas›n› engel-
lemek. Britanya Ortado¤u’da hakimiyet kurduktan sonra birçok devletin ku-
rulmas›na ön ayak olup Filistin’i dünyan›n çeflitli bölgelerinden göç eden Ya-
hudilerin ana yerleflim merkezi haline getirmifltir. 

• ‹kinci dönem:  Ortado¤u’da ‹kinci Dünya Savafl› sonucu artan ABD ilgi-
si ve bu ilginin petrol zengini bölgelerin küçük parçalara bölünmesi fleklinde
hayata geçirilmesi, 1950’lerde Suudi Arabistan’da oldu¤u gibi.

ABD’nin So¤uk Savafl dönemi Ortado¤u politikas› afla¤›daki üç amaçla
özetlenebilir:

• Bölgedeki Sovyet etkisini zihinlerden, siyasetten ve ekonomiden uzak
tutmak

• Petrol kaynalar›n› güvenlik alt›na al›p sanayileflmifl ülkelere kesintisiz
transfer etmek

• ABD’nin stratejik orta¤› olacak olan ‹srail’in güvenli¤ini sa¤lamak. 
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BBööllüümm  BBeeflfl

AAmmeerriikkaann  PPoolliittiikkaallaarr››nnaa  KKaarrflfl››  NNee  YYaapp››llaabbiilliirr??

ABD hukuka inanan devletler ve uluslarla küreselleflme kanunu yoluyla
iliflki kururken, Araplarla iliflkileri tahakküm üzerinden gerçekleflir. 

Mevcut durumda Arap yöneticiler ve halklar s›cak ve çok önemli bir süreç-
te bulunmaktad›rlar ve bu durum iki strateji aras›nda seçim yapma zorunlulu-
¤unu getirmektedir. Bunlar:

• Amerikan›n tahakkümünü mutlak surette kabul etmek

• Amerikan siyasetiyle tarafs›z ve dengeli bir flekilde bafla ç›kmak

Dikkat ediniz direnifl, cihat, veya silahl› direnifl veya ABD politikalar› ile
ters düflmek gibi stratejilerden bahsetmedim. Tüm bu stratejiler hem flu an hem
de yak›n gelecekte benim görüflüme göre etkisiz stratejilerdir.
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