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GİRİŞ 

 

Bu tezin tezi, “terörizme karşı savaş” kavramının ve pratiğinin, kapitalizmin 

işleyiş mekanizmaları ile sistemin bugünkü hegemon figürü olan ABD’nin yapısal 

sorunları ve buna bağlı davranış kodlarından bağımsız olarak açıklanamayacağını 

kanıtlamaktır.  

Bunun için öncelikle kavramsal çerçevenin doğru olarak çizilmesi 

gerekmektedir. Çalışmanın nasıl bir kuramsal ve metodolojik çerçeve içinde ele 

alınacağı, “kavramsal çerçeve” başlığını taşıyan birinci bölümün konusunu 

oluşturmaktadır. Terörizm ve terörizmle mücadele kavramlarının hangi 

ideolojik/tarihsel boyutlarda nasıl tanımlandığı, bugün hangi fikirler bütününden 

süzülerek sistemle uyumlu kavramsallaştırmalara gidildiğini ortaya koyabilmek 

açısından, metodolojinin belirlenmesi; devlete/iktidara ilişkin yaklaşımların 

karşılaştırmalı olarak incelenmesi; ideoloji ve terörizm ilişkilerinin tartışılması; 

“Söylemler Platformu”nda “iktidar ve terörizm” ilişkilendirmelerinin çeşitli 

kuramlar ve söylemler açısından ele alınması; bu bağlamda, üstyapısalcı, 

postmodernist, post-marksist, biyoiktidarcı, neoliberal kosmopolitanist, oryantalist 

ve “medeniyetler çatışması” yaklaşımları üzerinden karşılaştırmalı analizlerin 

yapılması gerekli olmuştur. 

Terörizmin, bir yöntem olarak, kendisini meydana çıkaran politik amaçlar ve 

bu politik amaçların temelindeki maddi temellerden ayrışarak, başlı başına bir 

düşmanmış gibi insan hakları, kimlik veya ahlak sorunu bağlamında incelenme 

eğiliminde olması eleştirilmiştir.  
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“Politika”nın devamı olarak  “terörizme karşı savaş” başlığını taşıyan ikinci 

bölümde, Clausewitz’in savaş paradigması çalışmanın merkezine oturtulmuştur. 

Clausewitz’in savaş anlayışı içinde öne çıkan en önemli düşünce, savaşın kendi 

başına veya nedensiz bir amaç olmadığıdır. Savaş kendi yasalarına göre hareket 

eden bir varlık değil, bütünün bir parçasıdır. Bu bütün ise “politika”dır. Savaş da, 

politik ilişkilerin ve amaçların devamı olan bir araçtır. 

İkinci alt ayırımda ise, terörizm çalışmaları genel başlığı altında, terörizm 

“endüstrisi” ve “yeni terörizm”, “İslami terör”, ABD’nin teröre karşı savaş 

stratejisi; söylemler platformunun terörizm değerlendirmesi, eleştirel kuram, 

biyopilitika ve kozmopolitanlar açısından “yeni terörizm” kavramsallaştırmaları 

değerlendirilmiştir. 

İkinci bölümün üçüncü alt ayırımında ise, terözm endüstrisi ve eleştirel 

yaklaşımlar üzerine genel bir değerlendirme yapılarak, “yeni terörizmin” ne kadar 

“yeni” olduğu; terörizme karşı savaşın Clausewitz’in savaş paradigmasının dışında 

olup olmadığı soruları sorulmuş ve tartışılmıştır. 

Üçüncü bölüm, ABD’nin “politika”sı ve “terörizme karşı savaş” başlığı 

altında, ilk iki bölümde kuramsal temelleri inşa edilmeye çalışılan ilişkiler 

bütününü, sistemin hegemonik lideri ABD somutunda ve sistemin tarihsel evrimi 

ve bugünkü yapısal krizleri bağlamında ele almaktadır. ABD ile diğer merkez 

ülkeler arasındaki ilişkileri, ABD ve merkez ülkeler ile çevre ülkeler arasındaki 

ekonomik ve politik ilişkileri, sistemin devrevi hareketleri ve yapısal krizleri 

bağlamında ele alınmakta; aşırı sermaye birikimi ve kar oranlarının düşme 

eğilimleri, mali piyasalarda oluşan spekülatif köpüklerin patlamaya yönelmesi ve 

enerji kaynaklarının daralmasının birlikte etkilerinin “terörizme karşı savaş” 
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kavramını yeni pratiklerle sürekli olarak gündeme taşıdığı, ancak bunun da giderek 

kendisini yeniden üretmekte zorlandığı tartışılmaktadır. 

ABD dahil gelişmiş Batı ekonomilerinde bir süredir ortaya çıkmakta olan 

korumacılık eğilimleri, ulusalcı reflekslerinin yeniden güç kazanması anlamına 

gelmektedir. Bu süreç, serbest piyasa anlayışına yönelik bir meydan okumaya 

dönüşme potansiyelini içinde taşımaktadır. Her durumda, jeopolitiğe yeniden 

dönüşün, ekonomi-dışı alanlarda, özellikle dış politika ve savunma alanlarında da 

simetrileri oluşmakta ve ABD açısından her şey eskisinden daha zor denetlenebilir 

hale gelmektedir. 

İnandırıcılığını giderek yitirmiş ve emperyalist yüzünü ele vermiş bulunan  

“terörizme karşı savaş” stratejisi ve bunu merkeze alan bir “politika”nın, ABD’nin 

hegemonya stratejisini sürükleyebilme yeteneği bundan böyle iyice sorgulanır 

duruma gelmiştir. Bununla birlikte, sorunun özü, kapitalizmin içsel çelişkileri ve 

artık önlenemez hale gelmiş olan yapısal krizinde olduğu için, ABD dışı gelişmeleri 

de içine alan karmaşık bir yeniden belirlenme sürecine doğru yol alınmaktadır.    
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Terörizm, son derece somut ve dünyevi gerçeklere dayanan politikaların 

genel amaçlarına bütünleşik sürdürülen bir stratejidir. Bir strateji olarak terörizm, 

on sene önceki sözlük anlamından farklı bir anlam taşımasa da, değişen politik 

amaçlarla eşgüdümlü "yönlendirici fikirler"le sadece bir yöne çekilerek 

daraltılmaya çalışılmaktadır. Başka bir deyişle, terörizm literatürü, terörizmi bir 

strateji olarak kullanan siyasi hedef ve çıkarlardan soyutlanarak, sürekli yeniden 

üretilmekte ve yabancılaştırılmaktadır. Bu yabancılaştırılma süreci, kapitalizmin 

küreselleşme ve yapısal kriz aşamasına içkin olarak altyapıyı parçalayan, 

çoğullaştıran, merkezsizleştiren ve sistemin yeniden üretimini özerkleşmiş “öteki”, 

“kimlik”, “demokrasi”, “insan hakları”, “evrensel ahlak” gibi kavramların 

üstbelirlenimciliğine bırakan kuramların indirgeyici metafizik yaklaşımlarına 

içseldir.  

Bu bölümde, çalışmanın nasıl bir kuramsal ve metodolojik çerçeve içinde ele 

alındığı ve bunun hangi maddi unsurlara dayandığı anlatılacaktır. Başka bir deyişle, 

çalışmanın üzerinde kurulacağı temel iktidar yapısı (altyapı, üstyapı ve ideoloji 

olarak) ve onun öğeleri incelenecektir. Terörizmin pragmatik bir strateji olarak 

kullanılmasını mümkün kılan maddi temelleri anonimleştirerek, terörizmi teori içi 

bir araştırma nesnesi haline getiren biyopolitika ve postmodernist kimlik esaslı 

yaklaşımlar bu bölümün bir başka inceleme konusu olacaktır.    
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I. METODOLOJİ 

A. Hegelci Diyalektik: Gerçekliğin İnşası  

Diyalektik yöntemi ilk kez sistemli şekilde çalışan filozof G. W. Friedrich 

Hegel’dir (1770–1831). Feodal düzende, tanrısal-sonsuz-değişmez metafizik 

motiflerle güçlendirilmiş yerleşik töreler veya çıplak dini söylemler, ekonomi dışı 

zor kullanma metodlarını meşrulaştırmak için kullanılmıştır. Hegel, Fransız 

Devrimiyle birlikte değişmez görünen yapıların sonsuz olmadığını görmüş ve 

buradan hareketle, feodal düzenin durağan metafizik fikirler alanını tahtan indirerek 

“gerçeğin” tarihsel bir süreçte sürekli devinimler içinde hareket ettiğini ileri 

sürmüştür.1  

Hegel’in nesnel idealizmi diyalektik yöntem içinde sistemleştirmesinden önce 

öznel idealizm, İngiliz piskoposu Berkeley (1685–1753) ile ortaya konulmuştur. 

Berkeley, maddenin zihnin duyumları dışında kurulamayacağını dolayısıyla, 

maddenin zihinde kurulan fikirlerden ibaret olduğunu ve tüm bu duyumların 

kaynağının tanrı olduğunu iddia etmiştir.2 Berkeley’e göre, “varlık algılanmış 

olmak ya da algılamaktır”. Başka bir deyişle, Berkeley “neyi düşünüyorsam o 

vardır” iddiasındadır. 

18. yüzyılla beraber bilimin gelişmesi ve özellikle Newton’un evrenin 

mekanik teorisini kurmasından sonra, Berkeley’in maddeyi bilinç (ruh) ve tanrıya 

bağımlı kılan felsefesi inandırıcılığını yitirmiş ve maddeyi kısmen bağımsız gören 

                                                           
1 Quentin Lauer, The Essays in Hegelian Dialect, New York, Fordham University Press, 1977, s. 27. 
Georges Politzer, Felsefenin Temel İlkeleri, Muzaffer Erdost (çev.), Ankara, Eriş Yayınları, 2003, s. 36.     
2 Robert J. Fogelin, Berkeley and Principles of Human Knowledge, New York, Routledge, 2001, s. 7. G. 
Politzer, 2003, s. 165. 
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başka bir idealizm türü ortaya çıkmıştır.3 “Bilinemezcilik” olarak tanımlanabilecek 

bu idealizmin başlıca temsilcileri, David Hume (1711–1776) ve Emmanuel Kant 

(1724–1804) olmuştur. “Bilinemezcilik”te maddenin bağımsız varlığı kabul 

edilmekle birlikte, yansıttığı göreli imgeler dışında maddenin anlaşılamayacağı 

savunulmuştur.4 Buna göre, maddelerin gizine ulaşılamak mümkün olmamakta 

ancak yansıttıkları görünüşlerinden yorumlama yapılabilmektedir.5 Özne, doğuştan 

sahip olduğu bilgi ve sezgisiyle, maddenin “görünümü”nü yorumlamaktadır. 

Dolayısıyla, maddenin “görünümü” konusunda herkesin ruh-ahlak-iradesine göre 

değişen kendi görüşü bulunmaktadır. Gerçek, insan zihnine göre görelidir.  

Hegel, “görünüm” ile özün bir arada olduğunu söyleyerek Kant’ı eleştirmiş, 

fakat “nesnel gerçek”liğe dünyevi düzlemde hiçbir zaman ulaşılamayacağını 

savunarak idealizm içinde kalmıştır.6 Hegel bir idealist olarak doğayı da toplumu da 

yaratan bir gizli el olarak, “Mutlak Zihin (Dünya Ruhu)” başlangıç noktası almış ve 

bunu tez-antitez-sentez ilişkisi içinde tarihsel ilerleyişe sokmuştur.7 Tin, Geist, Ide, 

Mutlak, Mutlak Zihin adı verilen bu tinsel varlik, tüm bireysel, sonlu insan 

ruhlarının dışındaki nesnel bir varlık olup, Tanrı'nın kendisidir. 

Hegel’e göre, bilgi nesnesi maddi değil düşünseldir, ruhun kendini 

nesnelleştirdiği ve yabancılaştığı bir etkinlik içindeki aklın ya da ruhun ürünüdür.8 

                                                           
3 A.g.e., s. 187. Bununla birlikte, Berkeley’in felsefesi yok olmamıştır. Bilincin bağımsız bir gerçek 
olduğunu savunan Bergson’dan sonra varoluşçu bilinci savunan Jean-Paul Satre de bu öznel idealizmi 
savunmuştur. Varoluşçulara göre durum bilinci değil bilinç durumu belirler ve dolayısıyla, insan kendi 
kendisini seçebilir ve o anda madde yokolur. Örneğin, insan hapishane hücresinde özgürlükten 
yoksunluğunu “varoluş bakımından” hissetmediği sürece bir kelebek kadar özgürdür. Bu bağlamda 
insan kendini proleter olarak seçmezse, proleter değildir artık. İnsan iradesiyle belirlenen fantastik bir 
dünyadır bu.   
4 David Hawkes, Ideology, New York, Routledge, 2003, s. 67–68. 
5 A.g.e. 
6 Gareth Stedman Jones, “Engels and The End of Classical German Philosophy”, New Left Review, 
1973, C.1, S.79, s. 26. 
7 G. Politzer, 2003, s. 246. 
8 Marksist Düşünce Sözlüğü, Tom Bootmore (der.), Mete Tuncay (çev.), İstanbul, İletişim Yayıncılık, 
2001, s. 227. 
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Maddenin gücü onun düşünsel kökeninden kaynaklanır. Gerçekliğin tümü yalnızca 

Mutlak Zihin aracılığıyla anlaşılabilir ve bu dinamik bir evrim süreci içinde olur. 

Bir başka deyişle, “gerçek” toplumsal ve tarihsel bir süreç içinde oluşur. Bilen özne 

maddeyi önce bilinçle soyutlar, daha sonra bu soyutlamaya yabancılaşarak doğa 

haline gelir ve son aşamada tekrar kendi bilincine ulaşır.9 Dolayısıyla, insan 

karşılıklı etkileşimle sistematik olarak bir yandan gerçeklik tarafından şekillenirken, 

diğer taraftan bu gerçekliği şekillendirir.10 Tarihsel ilerleme evreleri içinde insan 

bilinci sürekli özgürleşir ve bu özgürlük, diyalektik süreç içinde giderek daha iyi 

toplumsal örgütlenme biçimleri ortaya çıkarır. Bu bağlamda, kölenin (Marx’ta 

proleter) isyan etmesine gerek yoktur, ilerleyen süreç içinde insan bilincinin 

özgürleşmesine paralel olarak boyunduruktan kurtulacaktır. 

Hegel’in diyalektik yaklaşımı, 1920-30’larla birlikte tekrar ve çok daha etkili 

bir şekilde toplumbilimlere girmiştir. Hegel’in diyalektiğinin günümüzdeki 

kavranışını anlamak için Peter Berger ve Thomas Luckmann'ın, "gerçeğin inşası" 

analizinden kısaca bahsetmek yararlı olacaktır. 

Berger ve Luckmann, bilginin sosyolojik incelemesini yaparak öznel 

bilgilerin, tarihsel süreç içinde nasıl nesnel olgulara dönüştüğünü bulmaya 

çalışırlar.11 Buna göre, her gerçeklik, toplum ve insan arasındaki sürekliliğe dayalı 

diyalektik ilişki sonucunda oluşur. Bu süreç esas olarak birbiriyle iç içe geçmiş üç 

aşamadan oluşur. 

                                                           
9 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Tüze Felsefesi, Aziz Yardımlı (çev.), İstanbul, İdea Yayınevi, 2006, 
s. 14–18. 
10 Peter Berger ve Stanley Pullberg, “Reification and the Sociological Critique of Consciousness”, New 
Left Review, 1966, C.1, S.35, s. 57. 
11 Peter L. Berger ve Thomas Luckmann, The Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of 
Knowledge, New York, Anchor Book, 1966, s. 18. 
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İlk aşamada insanlar, hem fiziki hem de zihni etkinlikleriyle dışarı taşarak 

"faaliyetlerini-deneyimlerini dışsallaştırır ve bunlara anlamlar yüklerler".12 

Topluluğun kollektif kabulüyle üretilen bilgi ve onun türevi olan değerler, tarihsel 

süreç içinde toplumsal düzeni-gerçekliği kurarlar.13 Bu ikinci aşamada, başlangıçta 

öznel olan bilgi-değerler, nesnel bir gerçeklik olarak algılanmaya başlar.14 

Nietzshe'nin deyimiyle: "Hakikatler, ne oldukları unutulan şeylere dair 

yanılsamalardır".15 Bu gerçeklik içinde sosyalleşen fertler, bir taraftan bu değerleri 

içselleştirirken, diğer taraftan kendi öznel deneyimlerini dışsallaştırma yoluyla 

toplumsal düzene aktarırlar.16 Sonuç olarak, aynı zamanda bir kimlik oluşturma 

süreci olan dışsallaştırma-nesnelleştirme-içselleştirme döngüsü içinde toplumsal 

gerçeklik kolektif bir girişimle kurulur.    

Tarihsel süreç içinde belirli davranışlar süregelen tekrarlar sonucu örf ve 

adetlere, genel geçer kurallara veya etik değerlere dönüşürler.17 Bunlar, toplumun 

geneli tarafından, tutarlı, nesnel, olması gereken, verili ve değişmez kabul edildiği 

sürece, toplumsal gerçekliği sürdürecek, yeniden üretecek ve alternatif modellere 

karşı koyacak sosyal kontrol mekanizmaları haline gelir ve güçlü birer yaptırım 

aracı olurlar.18 Özgün koşulların subjektif algılamalarından üreyen bu örf-adet veya 

değerlerin, değişen koşullara rağmen gelecek kuşaklara öğretilmesi ve 

meşrulaştırılması ancak bu değerlerin semboller içine yerleşmesi veya kurumsal 

işlerlilik kazanmasıyla gerçekleşir. Berger ve Luckmann, bu kurallaştırma-

                                                           
12 A.g.e., s.52. 
13 A.g.e. 
14 A.g.e. 
15 Friedrich Nietzshe, "On Truth and Lie in an Extra-Moral Sense", The Portable Nietzshe, Walter 
Kaufmann (çev), New York, Viking Press, 1954, s. 47. 
16 P. L. Berger ve T. Luckmann, 1966, s. 61. 
17 Peter L. Berger, The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, New York, 
Anchor Books, 1967, s. 15. 
18 P. L. Berger ve T. Luckmann, 1966, s. 55. 
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meşrulaştırma sürecinin birbiriyle içiçe geçmiş dört aşamada gerçekleştiğini ileri 

sürerler.  

İlk aşamada, ortak dilin oluşmasıyla bilgi ve değerler, kelimelere-dile 

yüklenerek topluma ve gelecek kuşaklara aktarılır.19 İkinci aşamada, kaynağını 

somut olaylardan alan pragmatik amaçlı teorik önermelerle (atasözleri, deyimler, 

halk hikayeleri, efsaneler…vb) yüklü kurallar topluma yayılır.20 Üçüncü aşamada, 

kuralların ötesine geçilerek kurumlaşma süreci başlar ve genel yasalar (din gibi) 

veya kuramlar oluşur.21 Son aşamada, toplumdaki değerleri, kuralları, kuramları ve 

kurumları kapsayan ve üyeleri tarafından "kaçınılmaz, değişmez, verili, nesnel ve 

evrensel gerçeklik olarak algılanan sembolik bir dünya", bir başka deyişle matriks 

ortaya çıkar. Bu sembolik dünya-gerçeklik içinde, toplumsal kurallar, roller, 

kimlikler,  etik değerler ve yaptırımlar meşrulaşır.22  

Bireyin kimliği, diyalektiğe sürekli bir katılımcı ve üretici olmasıyla ilişkili 

olarak kurulur. Bireyle toplum arasında devam eden sürekli diyaloğun kesintiye 

uğraması halinde, bireyin öznel dünyası çöker ve bu çöküş toplumun geneline 

yayılırsa sembolik dünyanın kendisinde de bir krize neden olur.23  

Diyalektikte oluşan bu kriz hali, günümüzde köktendinci İslami terörizme 

açıklama getirmek için sıkça kullanılmaktadır. Bu konuda başı çeken Bernard 

Lewis’e göre, 1967 “Altı Gün” savaşında alınan yenilgi ve açık toplum fikirlerinin 

iletimini sağlayan medya teknolojilerinin küreselleşmesi sonucu, İslam 

“medeniyeti” topraklarında yaşayanlar yerel eşitsizlikleri (sembolik dünya) 

                                                           
19 A.g.e., s. 94. 
20 A.g.e. 
21 A.g.e., s. 95. 
22 A.g.e., s. 99. 
23 P.L. Berger, 1967, s. 15. 
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farketmeye başlamışlar ve bu öznel dünyalarında kimlik krizine neden olmuştur.24 

Lewis’e göre, bu toplumsal kriz halinden ortaya çıkan köktendinciler, eski 

toplumsal yaşamlarına dönmek için bir düşman imgesine ihtiyaç duymuş ve açık 

toplumlar olmaları sebebiyle İsrail'i ve ABD'yi bu statüye oturtmuşlardır. 

B. Maddeci Diyalektik: Gerçekliğin İnşası  

Diyalektik materyalizm, olayları inceleme yönteminin diyalektik temellere, 

bu olayları anlamlandırma ve yorumlamanın ise maddi temellere dayanmasıdır. 

Genel bir tanımla, materyalizm bütün gerçekliğin maddi temellere dayandığını ileri 

sürer.  

Hem Karl Marx hem de Friedrich Engels gerçekleri durağan, tek boyutlu, 

görünüşe göre ele alan materyalist anlayışı indirgemeci olarak nitelendirir, fakat 

aklın-bilincin ve toplumsal biçimlerin maddi dünyadan doğduğunu savunurlar. 

Marx’ın diyalektik anlayışında, Hegel’in ilerlemeci-tarihselci-toplumsalcı 

diyalektiği korunurken, “Dünya Ruhu” diye tabir edilen hayali madde (idealizm) bir 

tarafa bırakılır. Marx, bilincin ve soyutlamanın temelinde yatanın düşünce-zihin 

yaratıları değil, maddi pratiklerin olduğunu savunur. Marx, bu sayede Hegel’in 

başaşağı duran diyalektiğinin tekrar ayakları üzerine konulduğunu iddia eder.25 

Marx, kendi materyalist diyalektik anlayışını açık biçimde şöyle tanımlar: 

                                                           
24 Bernard Lewis, İslam'ın Krizi, Abdullah Yılmaz (çev.), İstanbul, Literatür Yayınları, 2003, s. 114. 
Samuel P. Huntington, Graham Fuller, Barry Rubin, Bessam Tibi ve Bernard Lewis gibi hayli etkili 
oryantalist yazarların ortak savunuları şudur: "1967 savaşı yenilgisinin Müslüman-Arap kimliğinde 
yarattığı aşağılanmışlık duygusu ve kimlik bunalımı sonucu, İslamı köklere/değerlere dayalı İslami 
kimlik öne çıkmıştır. Doğu despotizminin yaşayan örnekleri olan günümüz anti-demokratik rejimlerin 
bu süreçteki payları büyüktür. Batı değerlerinin küreselleşmeyle yayılımı sırasında bu rejimler de 
sorgulanmaya başlanmış ve siyasi çıkış noktası olmadığı için köktendinciliğe yönelim olmuştur 
(Olumlu Batı değerlerinin Doğu elinde olumsuza dönmesi)." Öte yandan, sömürge döneminden veya 
küreselleşmenin-neoliberal politikaların (yeni sömürgecilik) toplumsal tahrifatından 
bahsedilmemektedir. 
25 Karl Marx, Kapital (Birinci Cilt), Alaattin Bilgi (çev.), İstanbul, Eriş Yayınları, 2003, s. 26.  



 11 

“Benim diyalektik yöntemin, Hegelci yöntemden yalnızca farklı değil, onun 

tam karşıtıdır da. Hegel için insan beyninin yaşam süreci -Hegel bunu “Fikir” 

(Idea) adı altında bağımsız bir özneye dönüştürür- gerçek dünyanın yaratıcısı ve 

mimarı olup, gerçek dünya yalnızca “Fikir”in dışsal ve görüngüsel biçimidir. 

Benim için ise tersine, fikir, maddi dünyanın insan aklında yansımasından ve 

düşünce biçimlerine dönüşmesinden başka bir şey değildir.”26   

Marx’a göre, maddi yaşamı ve emeği biçimlendiren temel yapı ve güçler aynı 

zamanda ussal yaşamı ve düşünsel emeği de biçimlendirir.27 Dolayısıyla, düşünce 

gerçekliği kendi kesin içeriği ile yansıtmaya çalışırken aslında farketmeden zımni 

ve yapısal yollarla maddi pratiğin gerçeğini yansıtır.28 Bu bağlamda, Marx bireysel 

özne-nesne ikiliğini reddeder (fakat aynılığını da kabul etmez) ve ikisinin bir bütün 

olduğunu ileri sürer.29    

Marx, toplumsal yaşamın maddi temelinin ve bireylerin doğayla ve 

birbirleriyle ilişkilerinin, her kuşağa öncüllerinden devredildiğini ve onların yaşam 

koşullarını belirlediğini iddia eder.30 Bu nedenle, insanlar kendi tarihlerini kendileri 

yaparlar fakat kendi keyiflerine göre, kendi seçtikleri koşullar içinde yapamazlar, 

geçmişten kalan koşullar içinde yaparlar.31 

Toplumsal gerçekliği maddi pratiklere bağlasa da, Marx kaba materyalizmi 

reddeder. Marx’a göre, şeylerin dış görünüşleriyle özleri doğrudan çakışsaydı, tüm 

bilim gereksiz olurdu.32 Zaten, kaba materyalizm en başta diyalektiğe aykırı 

                                                           
26 A.g.e. 
27 Marksist Düşünce Sözlüğü, 2001, s. 229. 
28 A.g.e. 
29 A.g.e. 
30 Allen W. Wood, Karl Marx, New York, Routledge, 2004, s. 109. 
31 Karl Marx, Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire, Sevim Belli (çev.), Ankara, Sol Yayınları, 1976, s. 13. 
32 Karl Marx ve Friedrich Engels, Alman İdeolojisi: Materyalist ve İdealist Anlayışların Karşıtlığı 
(Birinci Cilt), Sevim Belli (çev.) Ankara, Eriş Yayınları, 2003, s. 27-28.  
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düşmektedir. Diyalektik, öğelerinin farklılaşmamış-durağan somut birlikteliği değil, 

aksine giderek farklılaşmış ve çelişki kazanmış beraberliklerinin hem evrimci hem 

de devrimci ilerlemeye neden olduğu yenilikçi bir tarihsel süreçtir.33 Bu bağlamda, 

Marx toplumun maddi temeli olarak sadece ekonominin ve en çok da, ekonominin 

ampirist şeyleştirmeye uğramış yönü olan “ekonomizm”in üretim teknolojisinin 

gerçek nedensel etkiye sahip bulunduğu, siyasal ve kuramsal üstyapının ise sadece 

yansıma fenomenler olduğu varsayımına karşı çıkar.34 Marx, olguların ampirist 

şeyleştirilmesi ve şeylerin kişilendirilmesine karşı bilgi süreci ve nesnelerin 

gerçekliği arasındaki bir ayrıma bağlı kalır.35 Bir başka deyişle, Marx, nesnelerin 

bağımsız gerçekliği olan “geçişsiz” boyut (ontolojik boyut) ile toplumsal 

hareketlere-eylemlere bağlı olarak şekillenen bilgi sürecindeki “geçişli” boyut 

(epistemolojik boyut) arasında ayrım yapar.36 Marx idealizmi geçişsiz boyutu, kaba 

materyalizmi ise geçişli boyutu ihmal etmekle suçlar.37 Marx, geçişli boyutu 

geçişsiz boyuttan soyutlayarak yapılan idealist bilgi kuramlarının gerçeği tersyüz 

etmekten başka bir işe yaramadığını söyler.  

Öte yandan, bu tersyüzün normal olarak algılanmasının en önemli sebebi, 

toplumsal etkinliklerde yaşanan yitirme-yanılsama-yabancılaşma ilişkiselliği içinde 

gerçeğin kendisinin tersyüz olmasıdır.38 Örneğin, emekçi ticari metalar üretir, 

bunlara sermaye tarafından el konulur ve bu yitiş içinde ürün emeğin değil 

sermayenin ürünleri olarak görünür (özne-nesne ayrılığı sonucu) ve emekçi ürününe 

                                                           
33 Marksist Düşünce Sözlüğü, 2001, s. 155. 
34 A.g.e., s. 25. Marx: “Bayağı iktisat onları düzenleyen ve açıklayan yasaya karşı her yerde dış 
görünüşlere saplanıp kalır. Oysa şeylerin sadece aldatıcı görünüşünü yakalayan günlük deneyime göre 
yargılanırsa hakikat her zaman paradokstur” der. 
35 A.g.e. 
36 A.g.e., s. 77.  
37 A.g.e., s. 424. Kaba materyalizme bir örnek olarak, 1950-60’larda Uluslararası İlişkiler disiplini 
içindeki Davranışcalcılık akımı örnek verilebilir. Davranışsalcılar disiplinin tarih, felsefe, toplumla ilgili 
bağlarını bir kenara bırakarak rakamlar üzerinden sonuçlara ulaşmaya çalışmışlardır.    
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yabancılaşır.39 Sermaye ile emek arasındaki karşılıklı değişim, yanıltıcı bir biçimde 

eşdeğerler arasında özgür bir değişim (emeğe karşı ücret) görünümü almakta, 

dolayısıyla toplumsal ilişkişerin mistifikasyonuna yol açmaktadır.40 Toplumun 

kendisi de (değişime açık olmasına rağmen), üyelerine değiştirilemez bir güç olarak 

görüldüğü oranda yabancılaşmış bir üründür. İdealist bilgi kuramları, bu 

yabancılaşmanın gerçek doğasını veya maddi temellerini incelemek yerine, 

soyutlanmış bilinç halini araştırma yoluna giderler. Örneğin, bilgi-iktidar ilişkisi 

incelenirken bu iktidarı mümkün kılan ve dolayısıyla bilgiye olan ihtiyacın temeli 

görmezden gelinerek, sadece ideolojik üstyapı, özellikle etik ilişkiler bağlamında 

(insan hakları, demokrasi, özgürlük, çokkültürlülük) incelenir. Öyle ki, ideolojik 

üstyapı giderek araştırmanın başlıca konusu ve bağımsız öznesi, yani iktidarın 

kendisi haline gelirken, bu ideolojiyi mümkün kılan maddi altyapı giderek çoğul 

tanımlar içinde anonimleşir. Bir başka deyişle, ontoloji çoğullaşıp geri plana 

itilirken, epistemoloji öne çıkmaya başlar. Örneğin, demokrasi, insan hakları, eşitlik 

gibi değerlerle olumlanan birçok alan, temelindeki maddi güç ilişkilerini daha 

baştan bilinçdışı bir alana itmektedir. Saraybosna’ya yardımın eşgüdümünü 

üstlenen Rony Brauman, buradaki siyasi-askeri çatışmayı “insani kriz” olarak 

nitelendirmenin ve sonrasında “insani müdahale” kapsamında alkışlamanın, aslında 

siyasal söylemin insani terimlerle ifade edilmesinden başka bir anlama gelmediğini, 

fakat bu sayede gerçek tartışmanın daha başlamadan sona erdirildiğini öne 

sürmüştür.41  

                                                                                                                                                                      
38 Robert C. Tucker, Philosophy and Myth in Karl Marx, Cambridge, Cambridge University Press, 
1961, s. 184-185. 
39 Marksist Düşünce Sözlüğü,2001,  s. 228. 
40 Tülin Öngen, “Marx ve Sınıf”, Praksis, 2002, S.8, s. 18. 
41 Rony Brauman, “From Philanthropy to Humanism”, South Atlantic Quarterly, 2004, C.103, S.2-3, s. 
398-416. Günümüzde Irak’taki sorunların Şii/Sünni kamplaşması olarak sunulması da tartışmayı daha 
başlamadan sona erdirmeyi amaçlayan benzer bir tutumdur.  
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Terörizm çalışmaları da, çoğunlukla benzer bir ontolojik çoğullaştırma ve 

epistemolojik tekilleşme içinde ele alınmaktadır. Terörizm, bir yöntem olarak, 

kendisini meydana çıkaran politik amaçlar ve bu politik amaçların temelindeki 

maddi temellerden ayrışarak, başlı başına bir düşmanmış gibi insan hakları, kimlik 

veya ahlak sorunu bağlamında incelenme eğilimindedir.42 Benzer şekilde, 

oryantalizm (günümüzde medeniyetler çatışması), sistematikleşmesini ve 

kurumsallaşmasını sömürge döneminin emperyalist (sermaye ihracı ve 

yoğunlaşması) maddi temeline borçlu olsa da, zamanla bir uygarlık-kimlik sorunu 

olarak kuramsallaşmıştır.43 Günümüzde, çokkültürlülük çalışmaları oryantalizmi 

eleştirirken, oryantalizmi halen mümkün kılan kapitalist sermaye birikim 

rejimindeki yapısal çelişkiler ve hegemonya mücadelesinden çoğunlukla 

bahsetmemektedir. 

Bu bağlamda, Robert Cox’un iki farklı kuram anlayışı özü aynı kalmakla 

birlikte farklı bir şekilde yorumlanabilir. Cox’a göre, mevcut düzenin yapısını 

değişmez gören “sorun çözücü kuramlar”, bu işleyişe yönelik tehditleri sorun olarak 

algılar ve mevcut yapının araçlarıyla sistemi yeniden üretecek çözümler bulmaya 

çalışır.44 Diğer kuram anlayışı ise, düzenin kökenini ve temelini incelemeye alır ve 

sorunu burada bulmaya çalışır. Genişletici bir yorumla şu iddiada bulunulabilir; 

sistemin ontolojisini, yani kurucu unsurlarını, çelişkilerini ve topluma yansımalarını 

sorgulayan kuramlar ikinci gruba girerken, düzenin içeriğini sorgulamadan sadece 

epistemolojik sorgusuyla, yani nasıl işlediğiyle yetinen, iktidarı üstyapı ve ideoloji 

boyutuna yerleştirerek eleştirisini buradan gerçekleştiren kuramlar birinci gruba 

                                                           
42 Özellikle Yeni-Kantçı kosmopolitan liberalizm ve postmarksist yaklaşımlarda terörizm bir kimlik ve 
ahlak sorunu anlamında bireyin-öznenin tercihi gibi ele alınmaktadır.   
43 Oryantalizm 19. yy ile kasıtlı bir kurumsallaşma sürecine girmiş olsa da, sistemli bilgi haline gelme 
süreci, Güney Amerika’daki doğal kaynaklarının Batı Avrupa’daki ana merkezlere taşındığı ve 
kapitalizmin küresel bir sistem haline geldiği 16. yy civarında başlamaktadır.     
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girmektedir. Ellen Wood’un belirtmiş olduğu gibi,  ekonomik temel ile siyasi, 

ideloloji ve toplumsal üstyapının birbirinden ayrı alanlar içinde incelenmesi ve 

böylece ekonomik çerçevenin politik içeriğinin eleştiriden arındırılması, Marx’tan 

önceki klasik ekonomist yaklaşımca bulunmuş bir burjuvazi ideolojisidir.45 Bu 

ideolojik yaklaşımın bugün de devam ettiğini söylemek mümkündür.    

                                                                                                                                                                      
44 Aktaran İlhan Uzgel, Ulusal Çıkar ve Dış Politika, Ankara, İmge Yayınları, 2004a, s. 43. 
45 Ellen Meiksins Wood, “The Seperation of the Economic and the Political in Capitalism”, New Left 
Review, 1981, S.127, s. 66-67. 
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II. MADDECİ DİYALEKTİKTE İKTİDAR 

Her dönemin egemen ekonomik üretim tarzı, yaşamın toplumsal, siyasi veya 

manevi süreçlerinin genel karakterini belirler ve ilişkileri kurar. Bununla birlikte, 

bu tutum ekonomik indirgemeci olarak anlaşılmamalıdır. Üretim tarzı tek başına, 

politik, ideolojik, hukuksal veya sosyolojik üstyapıyı mekanik, kesin ve tekyönlü 

olarak değiştiremez. Bir başka deyişle, insanlar sadece ekonomik çıkarlarca 

güdülenmez. Toplumsal ilişkiler, altyapının kurucu temeli üzerinden yükselen 

üstyapının ve aslında üstyapının bir değişkeni olan ideolojinin dinamik bütünlüğü 

içinde işler. Dolayısıyla, ne üstyapı ne de Althusserci anlamda ideoloji sistemin 

başat yeniden-üreticisi değil, göreli bir özerkliğe sahip olan, fakat altyapıya bağımlı 

değişkenlerdir. Nitekim bu üstyapı unsurlarına haddinden fazla verilen önem 

giderek altyapıdaki temel çelişkileri gizlemeye başlayabilir. Altyapıdan giderek 

uzaklaşarak, bilgi-iktidar ilişkisini ideolojinin veya devletin içinde arayan kuramlar 

giderek merkezsiz-çoğul iktidar modellerine ulaşır ve kapitalizmin sömürücü özünü 

çokluk içinde aklayabilirler. Nitekim Michel Foucault’nun veya son zamanların 

gözde isimlerinden Michael Hardt ve Antonio Negri gibi isimlerin, liberal 

kesimlerden destek görmesinin en önemli sebebi budur. 

Kapitalist toplumların esas olarak ikili bir iktidar yapısına sahip oldukları ve 

bu ikili ikidar yapısının taşıyıcısı konumundaki geleneklere bağlı olarak varlıklarını 

sürdürdüklerini söylemek mümkündür.46 Bu iktidarlardan birincisi sermaye iktidarı 

(altyapı), ikincisi ise devlet iktidarıdır (üstyapı). Kapitalist toplumların iç 

dinamikleri bu iki iktidarın mantığından türeyen eylemlerin bileşkesince 

                                                           
46 Ahmet Haşim Köse ve Ahmet Öncü, Tahsildarlar ve Borçlular: Karşı İktisat Gözüyle Dünya 
Kapitalizmi ve Türkiye, İstanbul, Evrensel Basım Yayım, 2006, s. 24. 
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belirlenir.47 Bununla birlikte, kapitalizmin beşyüz yıllık tarihi boyunca diyalektik 

nedensellik içinde üretim gücü ve üretim ilişkileri toplamından oluşan ekonomik 

yapı, siyasal, hukuksal, kurumsal, kültürel veya ideolojik üstyapıyı karmaşık bir 

harmanlama sürecinde koşullandırmıştır.  

Bu tezin araştırma konusu olan “terörizme karşı savaş” yaklaşımı da, bu 

koşullanma ilişkisi içersinde kapitalizmin içsel çelişkilerinin ve bu çelişkilerin 

kapitalist devletler düzeyine yansıyan küresel rekabet-hegemonik mücadelesinin bir 

değişeni olarak ortaya çıkmıştır. Altyapı bağlamında ele alınan kapitalizmin iç 

dinamikleri-çelişkileri ve günümüzdeki yapısal sorunları III. Bölümde ayrıntılı 

olarak incelenecektir. Bu nedenle, bu bölümde üstyapı kurumu olarak devlet ve 

ideoloji incelenecektir.      

A. Devlete İlişkin Yaklaşımlar 

Üstyapı, ekonomik altyapı tarafından koşullandırılmış olmakla beraber, bu 

yapının mekanik-pasif bir gölge görüngüsü değildir. Aksi takdirde, benzer üretim 

tarzlarının başat olduğu toplumların siyasal, hukuksal, kültürel veya ideolojik 

üstyapılarının da birbirininin aynısı olduğu sonucu ortaya çıkacaktır. Oysa böyle 

türdeş-evrensel bir toplumsal yapılanma tarihte görülmemiştir. Her geçiş 

toplumunda başat üretim tarzına eklemlenmiş farklı üretim tarzları olabilmesi, 

çeşitliliği arttırmaktadır. Üstelik her toplumun özgül tarihsel oluşum süreci, maddi 

üretim temelinde farklılıklara sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla üstyapı, göreli bir 

özerklik içinde, altyapının genel eğilimleri içinde kurulmakta ve hareket etmektedir.  

Bir üstyapı kurumu olarak kapitalist devlet, bir taraftan kapitalist üretim 

ilişkilerinin ürünü olarak ortaya çıkarken, diğer taraftan bu ilişkilerin düzenlenmesi 

                                                           
47 A.g.e. 
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ve ekonomik yapının yeniden üretilmesi için gereklidir. Bununla birlikte, devleti 

ekonomik yapı tarafından belirlenen edilgen bir kurum olarak veya sadece sermaye 

sınıfının teknik aracı olarak tanımlamak son derece yanıltıcıdır. Öte yandan, 

devletin göreli özerkliğini kabul etmenin ötesine geçerek onu altyapıdan bağımsız 

bir kurum olarak ele almak da aynı derecede yanıltıcı olacaktır.  

Bu çalışmada, devlet gerek altyapıyla ilişkisi gerek sistemin yeniden 

üretimindeki rolü açısından merkezi bir konumdadır. Dolayısıyla, devletin 

kurumsal yapısını hakkında genel bir değerlendirme yapılması doğru olacaktır. Bu 

bağlamda, devleti bağımsız, tarafsız-çoğulcu ve araçsal olarak tanımlayan üç 

yaklaşım ele alınacaktır.   

1. Neo-Realist Yaklaşımlar  

Her dönemin maddi üretim araçlarına hakim olan egemen sınıf düşünceleri de 

egemen konumdadır, fakat altyapı değiştikçe bu düşünceler de değişim gösterir.  

Uluslararası ilişkiler kuramları da, kapitalist sistemin ve onun hiyerarşik 

ilişkilerinden bağımsız gelişmemiştir. ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası 

kapitalist düzenin yeni hegemonu olarak ortaya çıkmasıyla benzer dönemlerde 

ortaya çıkan uluslararası ilişkiler disiplini, hem ABD'nin dünyaya ihraç ettiği 

politika gündemi açısından hem de teorinin içerdiği metodolojik ve epistemolojik 

varsayımların hegemonik özelliği açısından bir Anglo-Amerikan sosyal disiplini 

olmuştur.48 Uluslararası ilişkilere ilişkin kuramlar, kavramlar, modeller ve teoriler 

Amerikan-İngiliz akademik çevreleri tarafından hegemonik sistemin kültürel, 

siyasi, ekonomik ve askeri yaklaşımları içinden üretilmiş ve evrensel olarak 

                                                           
48 Gökhan Koçer, "Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler'in Geleceği", Uluslararası İlişkiler Dergisi, 
2004, C.1, S.3, s. 118.  
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sunulmuştur.49 Bu nedenle, Stanley Hoffman ve Ekkehart Krippendorf, 1970'lerde 

uluslararası ilişkileri bir "Amerikan sosyal bilimi" olarak tanımlamışlardır.50 Kal 

Holsti de 1985 yılında 8 ülke üzerine yaptığı araştırmada, uluslararası ilişkiler 

alanında kullanılan kaynakların %74.1'nin Amerikan ve %11.1'nin İngiliz 

akademisyene ait olduğunu tespit etmiştir.51  

Realist kuram da, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin uluslararası 

konumunu ve dış politika pratiklerini meşrulaştırmaya yönelik teoriler geliştirmiş, 

fakat ABD’nin bu konumda olmasını sağlayan maddi altyapı ilişkilerinin özünü 

sorgulamamaya özen göstermiştir. Bir başka deyişle, realist kuram “ekonomik 

çerçevenin politik içeriğini eleştiriden muaf tutmuştur”.52 Bu bağlamda, devleti 

altyapıdan ve iç politikadan bağımsız bir aktör olarak ele alan veya devletin 

kurumsal yapısının kuruluşunu gözardı eden yaklaşımlar içinde realist kuram 

çalışmaları dikkati çeker bir konumdadır. 

Realizmin uluslararası ilişkiler tanımlaması, Hegelci bir diyalektik anlayış 

içinde bencil insan doğasına özdeş bir devlet anlayışına dayalı olarak 

geliştirilmiştir. Bu anlayışa göre, devletlerin güç maksimizasyonuna dayalı 

bencilliklerini dışsallaştırmaları sonucu kurulan ve nesnelleşen anarşik uluslararası 

sistem, daha sonra devletler tarafından tekrar içselleştirilmekte, dolayısıyla sistem 

sürekli bir güvenlik ikilemi içinde yeniden üretilmektedir. 

                                                           
49 İ. Uzgel, 2004a, s. 28. 
50 Stanley Hoffman, "An American Social Science: International Relations", Daedalus, 1977, C.106, 
S.3, s. 41-60. Ekklehart Kripendorf, "The Dominance of Amerikan Approaches in the International 
Relations", Milennium, 1977, C.16, S.2, s. 207-214.  
51 Kal J. Holsti, The Dividing Discipline: Hegemony and Diversity in the International Theory, London, 
Allen & Unwin, 1985, s. 12.    
52 Faruk Yalvaç, "Uluslararası İlişkiler Kuramında Yapısalcı Yaklaşımlar", Devlet Sistem ve Kimlik: 
Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, Atilla Eralp (der.), İstanbul, İletişim Yayıncılık, 1996, s. 
159. 
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1970’lerde uluslararası ekonomik sistemde ve ABD’nin hegemon konumunda 

yaşanan değişiklikler sonrasında, Kenneth Waltz’ın öncülüğünde ortaya çıkan 

neorealist kuramlar, insan doğasına yapılan vurguyu azaltarak nesnel ve evrensel 

olduğunu iddia ettikleri anarşik sisteme odaklanmaya başlamışlardır.53 Sistemin 

istikrarını sağlamak için düzenleyici bir hegemonun gerekli olduğu ve güçlünün 

küresel uygulamalarının sistemin anarşik yapısının doğal bir sonucu olduğu 

iddiaları, neorealizmin başlıca savları olmuştur.54 

Realizm, uluslararası anarşik sistem içinde başlıca siyasi birim olarak ulus 

devleti temel alırken, devletin dış politikasını nasıl oluşturduğuyla ilgili kuramsal 

bir çalışmaya girişmemektedir. Diyalektik süreçte her devletin aynılaşacağını, 

dolayısıyla devletlerin iç yapılarından bağımsız davranacaklarını iddia etmektedir. 

Bir başka deyişle, anarşik sistem içinde en önemli amaç güç maksimizasyonudur ve 

karar vericilerle çıkar gruplarının farklı görüşleri, devletin iç yapısından 

kaynaklanan çelişkiler veya ahlaki çekinceler bu hedef altında yok olmaktadır.55 

Realist akım, güç-askeri-güvenlik konularına gereğinden fazla önem 

vermekle ve sektörel çıkar gruplarının devletin siyasi kararlarındaki etkisini 

görmezden gelmekle eleştirilmiştir. Son dönemlerde, realist kuramın ABD 

politikalarını haklılaştıran ve uluslararası ilişkileri salt bir güç mücadelesine 

indirgeyen yaklaşımının sorunların içeriğinin görünmesinin engellediğini ileri süren 

çalışmalar artmaktadır.56 Hatta realist kuramı içeriden kurtarmaya çalışan 

Christopher Layne, realistleri gerçekleri görmeye çağırarak, ABD’nin 19. yy’dan 

                                                           
53 Stephen M. Walt, “International Relations: One World, Many Theories”, Foreign Policy, 1998, 
S.110, s. 30.  
54 Kenneth Waltz, Man, State and the War, New York, Columbia University Press, 1959, s. 200–209. 
55 Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York, Knopf, 
1978, s. 4–14.  
56 Steve Smith, "The United States and the Discipline of International Relations: Hegemonic Country, 
Hegemonic Discipline", International Studies Review, 2002, C.7, S.2, s. 68–85. 
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beri hiçbir yaşamsal tehdit içinde bulunmadığını ve anarşik sistemde zorunlu güç 

mücadelesi gibi kavramları hegemonik amaçlarını gizlemek için kullandığını 

tarihten örnekler sunarak kanıtlamaya çalışmaktadır.57 

Realist kuramın, devleti altyapıdan, toplumsal güçlerden ve sınıfsal çıkar 

ilişkilerinden bağımsız olarak göstermesi konusundaki eleştirilere karşı, realist 

kuram içinden yeni çalışmalar yapılmıştır. Örneğin, Stephen Krasner, devletin 

özgün güvenlik görevleri ve hedefleri dolayısıyla, her türlü toplumsal grubun 

çıkarından veya sınıfsal baskılardan yalıtılmış durarak bağımsız hareket 

edebildiğini ileri sürmektedir.58 Krasner, devletin kararlarında kişilerin veya 

sektörel çıkar gruplarının değil, belli başlı yürütme organlarının etkili olduğunu 

(ABD özelinde bunlar: Dışişleri Bakanı, Beyaz Saray, Savunma, Maliye Bakanlığı 

ve Merkezi Haberalma Örgütü) ve bu tüzel kurumların devletin güç-güvenlik 

merkezli genel siyasi çıkarlarını gözetme amaçlarıyla özgürce hareket ettiğini 

belirtir.59 

Krasner’in düşüncelerinin bu çalışma için önemi, ABD’nin terörizme karşı 

savaş söyleminin temellendirilmesi açısındandır. Krasner’in çıkar gruplarından 

bağımsız devlet görüşüne göre, terörizme karşı savaş söylemi ve bu söyleme 

dayanarak Afganistan, Irak (kitle imha silahları iddiasına ek olarak öne sürülen) 

veya Somali’ye yapılan müdahaleler, tamamen güvenlik merkezli siyasi çıkarlar 

adına yapılmıştır. Bir başka deyişle, terörizme karşı savaş söylemi kapitalizmdeki 

yapısal krizden, hegemonik mücadeleden, enerji dağıtım kanalları üzerindeki 

                                                           
57 Christopher Layne, The Peace of Illusions: American Grand Strategy from 1940 to the Present, 
London, Cornell University Press, 2006.  
58 Stephen D. Krasner, Defending the National Interest: Raw Material Investments and American 
Foreign Policy, New Jersey, Princeton University Press, 1978, s. 10. 
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denetim rekabetinden ilgisiz salt bir güvenlik meselesidir. Zaten, güncel yazılarında 

Krasner önleyici vuruşu, işgale varan askeri müdahaleleri veya başarısız veya 

düşmüş olarak tabir edilen devletlerin yönetimini ele geçirmeyi tamamen terör 

odaklı bir güvenlik meselesine oturtarak, ABD’nin pratiklerini meşrulaştırma 

çabasına girişmektedir.60  

2. Neo-Liberal Yaklaşımlar 

Devleti, sınıfsal ve sektörel çıkar grupları karşısında bağımsız olmaktan çok 

tarafsız bir hakem gibi gören çoğulcu yaklaşımlar, genellikle liberal kuramın 

içinden çıkmıştır.61 Konuyla ilgili değerlendirmeye geçmeden önce, liberalizmin de 

maddi temelin eğilimleri içinde geliştiğinden bahsetmekte fayda vardır.   

Uluslararası ilişkiler kuramları içinde, realizmin “sopa” ilişkilerini öne 

çıkarttığı varsayılırsa, liberalizmin de “havuç” ilişkilerini öne çıkarttığı söylenebilir. 

Bununla birlikte, ikisi de aynı amaca hizmet etmektedir. Her iki okul da, ABD dış 

politikasını doğallaştıran teoriler üretmişlerdir. Layne’e göre, realizm ve liberalizm 

karşıt görüş kampları olarak adlandırılmalarına rağmen ABD’nin emperyal 

çıkarlarını savunmak esasında siyam ikizi gibidirler.62 Ole Waever da, özellikle 

1980’lerden itibaren neoliberalizm ve neorealizmin ayrı yaklaşımlar olarak 

                                                                                                                                                                      
59 A.g.e., s. 11. Krasner’e göre devlet tüm çıkar gruplarının isteklerini kayıt eder, fakat bunlardan özerk 
hareket eder. Bkz. Stephen D. Krasner, "Review Article: Approaches to the State, Alternative 
Conceptions and Historical Dynamics", Comparative Politics, 1984, C.16, S.2,  s. 226–227.    
60 Stephen D. Krasner, “The Day After: If Terrorists Explode Nuclear Devices in Several Major Cities, 
Expect the Principle of National Sovereignty to Be among the Casualties”. Foreign Policy. 2005, S.146, 
s. 68. 
61 İ. Uzgel, 2004a, s. 70. 
62 Christopher Layne ve Bradley A. Thayer, American Empire: A Debate, New York,  Taylor & Francis 
Group, 2006, s. 84. Layne liberalizmin veya Wilsonizmin Amerika’nın emperyal politikalarını kurucu 
teoriler4inden olduğunu iddia etmektedir. 
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adlandırılmalarından ziyade "neo-neo" sentezi olarak tanımlanmalarının daha doğru 

olacağı saptamasında bulunmaktadır.63  

 Liberalizm, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin 1970’lere kadar 

rakipsiz kalan sermaye ihracı döneminde zora dayalı güç ilişkileri yerine, karşılıklı 

bağımlılığı ve işbirliğini öne çıkartan ekonomi, çevre, sivil toplum, uluslararası 

örgütler gibi konular üzerinde durmayı tercih etmiştir.64 Liberalizm, uluslararası 

sistemin anarşik olduğu görüşünü kabul etmiş, fakat iyicil insan doğasını temel 

göstererek diyalektik süreçte uzlaşı ve işbirliğine varılabileceğini savunmuştur.  

1970’li yıllarda, ABD'nin, ekonomik-siyasi istikrar sağlayıcı hegemon gücü 

gerileme gösterince, liberal kuramlarda neorealizme benzer şekilde anarşik sistem 

öne çıkartılmış ve sistemsel güç kavramı ileri sürülmüştür. Sistemsel güç, bir 

devletin diğer devletlerin davranışlarını doğrudan etkileyebilme kapasitesi değil, 

ekonomik ve siyasal sistemin yapısının değiştirilebilmesi sayesinde elde edilen güç 

olarak tanımlanmıştır.65 Sert ve yumuşak etki araçlarını kullanarak sistemi kendi 

çıkarlarına göre değiştirebilen sistematik güce sahip devlet, sistemin kurallarını 

koyma-denetleme gücünü de eline geçirmiştir.66 Sistemde istikrarı sağladığı için, 

diğer devletlerin çıkarlarına uygun olan bu düzenleyici kurallara gönüllü olarak 

uyacakları varsayılmıştır.  

                                                           
63 Ole Waever, "The Rise and Fall of the Inter-paradigm Debate", International Theory: Positivism and 
Beyond, Steve Smith, Ken Booth ve Marysia Zalewski (der.), Cambridge, Cambridge University Press, 
1996, s. 164. 
64 John Baylis ve Steve Smith, The Globalization of World Politics, John Baylis ve Steve Smith (der.), 
Oxford, Oxford Univeristy Press, 1997, s. 4-5. Bu anlayışın önde gelen temsilcilerinden Joseph S. 
Nye’in görüşleri için Bkz. Joseph S. Nye, The Power in the Global Information Age: From Realism to 
Globalisation, New York, Routledge, 2004. 
65 Yücel Bozdağlıoğlu ve Çınar Özen, "Liberalizmden Neorealizme Güç Olgusu ve Sistemik 
Bağımlılık", Uluslararası İlişkiler Dergisi, 2004, C.1, S.4, s. 59. 
66 A.g.m., s. 65. 
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1980’lerde mali sermaye hareketlerinin hızlanması, IMF, Dünya Bankası gibi 

uluslararası kurumlar aracılığıyla sert neoliberal ekonomik politikaların 

uygulanmaya başlanması, bölgesel örgütlenmelerin artması ve uluslararasılaşan 

sermayenin (uluslararasılaşma ulusal kökten bağımsızlaşma anlamına gelmez) tekil 

ulus devletleri atlayarak çoğul yerel yönetimlere yönelmesiyle, hegemonsuz parçalı 

uluslararası rejimler ağından oluşan uluslararası sistem anlayışı gündeme 

gelmiştir.67 Bu çerçevede, sistemsel etki araçlarıyla sistemin bütününü 

yönlendirmek yerine, sistemin değişik her alanını farklı farklı uluslararası rejimlerle 

düzenleme yolu öne çıkmıştır.68 Bu rejimler, düzenlendikleri alanda ulus devletlerin 

hareket alanlarını daraltan ve egemenlik yetkilerini sınırlayan kurallar ve davranış 

kalıpları olarak ortaya çıkmışlardır.69 Öte yandan, bu kurallara uymama karşısında 

istikrarı korumak adına, askeri yöntemler de dahil olmak üzere yaptırımların 

uygulanması genel olarak kabul görmüştür.  

Liberal kuramın devlet anlayışına göre, devlet, çıkar gruplarından bağımsız 

bütünsel-üniter olarak ele alınamaz ve tekil ulusal çıkar tanımlamaları yapılamaz.70 

Liberal-demokratik devlet, çeşitli farklı çıkarları olan ama aynı zamanda ortak bir 

çıkar ya da irade duygusuna sahip, iyi niyetli ve akılcı yurttaşların, çıkar gruplarının 

veya bürokrasinin farklılıklarını tarafsız şekilde uzlaştıran bir düzenlemedir.71 

Serbest piyasa modeli özgürlük, refah, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü 

gibi değerlerle özdeşleştirilmiş ve idealist devletin bu modelin işleyiş koşullarını 

kurarak tüm toplumsal kesimlere hizmet ettiği ve sosyal adaleti sağladığı 

                                                           
67 Robert Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, New 
Jersey, Princeton University Press, 1984; Robert Keohane, International Institutions and State Power: 
Essays in International Relations Theory, Westview Press, 1989; Robert Keohane ve Joseph Nye, 
Power and Interdependence, Boston, Scott & Foresman, 1989.  
68 Y. Bozdağlıoğlu ve Ç. Özen, 2004, s. 77. 
69 A.g.m.  
70 J. Baylis ve S. Smith, 1997, s. 5. 
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varsayılmıştır.72 Devlet, sosyo-ekonomik ilişkilerin bir ürünü olmaktan çıkarılarak 

idealist bir hakem rolüne indirgenmiştir. Bu anlayışa göre; toplumun genel çıkarı 

kapitalist sistemin devam etmesindedir, devletin görevi de bu ortak çıkarı bir 

perdenin arkasından tarafsız şekilde yürütmesidir. Şirketlerin kazancı tüm halkın 

kazancı anlamına geleceği için, devletin görevi, herkesin yararına olan bu koşulları 

“tarafsızca” yeniden üretmek olmalıdır.     

Öte yandan Macperson’ın belirttiği gibi, liberalizm, devleti sermaye 

birikiminin hareketlerine dayalı sınırlar içine hapsetmiştir.73 Liberal kuramlar, 

1990’lardan itibaren küreselleşme, uluslararası sermaye hareketliliği, çokuluslu 

şirketlerin bağımsızlaşması veya küresel sivil toplum kuruluşlarının uluslar üstü bir 

konuma yükselmesi gibi olguları gerekçe göstererek, devletin küçülmesini 

savunmaya başlamışlardır.74 Bu görüşe göre, serbest piyasa ekonomisinin kendi 

işleyiş kurallarını ve değerlerini küresel çapta yayması, artan serbest ticaret ilişkileri 

içinde karşılıklı bağımlılığın savaşların çıkmasına engel oluşturması ve çoktaraflı 

dünya düzenine geçilmesiyle, devletlerin görev alanı iyice daralmıştır. Hatta liberal 

kuramlar göre, devlet sivil toplumun kendisine karşı bir baskı aracı haline gelmiştir 

ve bu nedenle sınırlandırılmalıdır.  

Liberalizmin, devletin küçüleceği yönündeki varsayımları özellikle gelişmiş 

kapitalist ülkelerde gerçekleşmemiştir. Hatta Doğu Asya ekonomilerinin büyük 

sıçrayışında, düzenleyici ve müdahaleci devletin hem ekonomik kalkınma hem de 

sermaye birikimi sürecinde ne kadar olumlu ve gerekli bir rolü olduğu gözler önüne 

                                                                                                                                                                      
71 Crawford B. Macpherson, “Do We Need a Theory of the State?”, Graeme Duncan (der.), Democracy 
and the Capitalist State, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, s. 22. 
72 T. Patrick Burke, No Harm: Ethical Principles for a Free Market, New York, Paragon House 
Publishers, 1994, s. 1-10. 
73 C.B. Macpherson, 1989, s. 25. 
74 Viven A. Schmidt , “The New World Order, Incorporated; the Rise of Business and the Decline of the 
Nation State”, Daedalus, 1995, C.124, S.2, s. 75. 
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serilmiştir. Macperson’ın da belirttiği gibi, kapitalizm olgunlaştıkça devletin 

üstlenmesi gereken görev alanı da genişlemektedir.75 Küresel Pazar genişledikçe 

sermayenin devlet ihtiyacı artmaktadır. Bir başka deyişle, klasik liberal devletin 

sağladığı minimal destekten (yasa-düzen, yollar, limanlar gibi), dalgalanmaları 

önleyecek mali ve parasal ekonomi yönetimi, resmi piyasa kuralları koyma, rekabet 

kurallarını denetleme, çevre ülkelerde özel sektörün borç riskini yüklenme veya 

sermayenin uluslararası dolaşımını sağlamak için gerektiğinde zor kullanma da 

dahil yöntemler kullanmasıyla maksimal destek olarak adlandırılabilecek bir 

duruma doğru değişim yaşanmaktadır.76 Aşırı üretim, aşırı değerlenme ve azalan 

kar oranlarının geçerli olduğu günümüz kapitalist ekonomik sisteminde, Keynesyen 

“sosyal devletçilik” modelinden uzaklaşılması devletin sona erdiği anlamında değil, 

devletin sermaye birikimini arttırma ve egemen sınıfın çıkarlarını koruma görevini 

değişen şartlara göre yeniden ürettiği şeklinde anlaşılmalıdır.  

Öte yandan, neoliberal yaklaşımda bu destek 1970’lere kadar sosyal refah 

görevlerini üzerine almış devlet modelinden ziyade, ulusal veya uluslararası 

sermaye birikiminin ve hareketlerinin önündeki engelleri kaldırmakla yükümlü 

sınırlı bir güvenlik devleti modelidir. Devlet, kapitalist sisteme muhalif davranışları 

engelleme, terörizm gibi aşırılıkları temizleme, küreselleşmenin yazılı olmayan 

kurallarını uygulama, kurumsal ve hukuksal yapılarını küresel sermaye akımlarının 

çıkarlarını koruyacak şekilde yeniden düzenleme, çevreyi koruma gibi yüksek 

maliyetli harcamaları üstlenme ve “sivil toplum örgütleri” ile “iş dünyası” ve “yerel 

yönetimler” arasında köprü işlevi görmekle sınırlandırılmış bir “koşullu egemenlik”  

anlayışı içine sıkıştırılmıştır.  

                                                           
75 C. B. Macpherson, 1989, s. 25. 
76 A.g.e. 
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Liberal terimlerle neorealist çıkarımlarda bulunan Thomas Barnett’a göre 

“koşullu egemenliğin” en önemli şartı, küreselleşme (serbest piyasa ekonomisi) ve 

onun kültürel içeriğinin (demokrasi, insan hakları, özgürlük) akışını kabul etmek ve 

küreselleşmenin “İşleyen Merkezi”nin (Functioning Core) kuralları içinde hareket 

etmektir.77 Küreselleşmeye “Entegre Olmamış Boşluk”taki (Non-Integrating Gap) 

ülkeler, küresel ekonominin ve onun kurallarında istikrarsızlığa neden oldukları için 

ABD’nin askeri müdahalesine açık olduklarını bilmelidirler.78 Barnett’e göre, bu 

yüzyılda tehlikeyi tanımlayan şey bağlantısız olmaktır.79 Bağlantısız olmak 

toplumları, küresel topluluktan ve kontrolünden ayrı tutarak kötü aktörlerin, 

köktendinciliğin, radikal hareketlerin veya terörizmin gelişmesine izin vermektedir. 

Bağlantısızlığı yok etmek ve küresel güvenlik kuralları dizisini açıkça bozan 

rejimlere karşı önleyici saldırıda bulunmak çağın güvenlik görevidir.80 Richard 

Haas da benzer saptamalarla, 2002 yılında Irak’ı işgal etmeye hazırlanan yönetim 

adına konuşurken, kendi sınırlarındaki bölgelerde terörizmi kontrol edemeyen bir 

devletin “egemenliğin normal üstünlüklerini, kendi içişlerini kendi yönetme hakkı 

da dahil olmak üzere kaybettiğini” beyan etmiştir.81  

3. Araççı Yaklaşımlar  

Araççı yaklaşımlar, çoğunlukla Marksist kuramlar içinden çıkmıştır. Marx 

veya Engels sistematik bir devlet çözümlemesi yapmamış olsalar da, devletin 

egemen konumdaki sınıfın çıkarlarınca belirlendiğini belirten göndermelerde 

                                                           
77 Thomas P.M. Barnett, Pentagon'un Yeni Haritası: 21. Yüzyılda Savaş ve Barış ,Cem Küçük (çev.), 
İstanbul, 1001 Kitap Yayınları, 2005, s. 13.  Öte yandan, Barnett, günümüzde küresel ekonomiye ve 
ABD hegemonyasına bir şey sunamayan Afrika'nın küresel ilgi alanı listesinin en sonunda yer alması 
gerektiğini savunmaktadır. A.g.e., s. 448. 
78 A.g.e., s. 17. 
79 A.g.e. 
80 A.g.e. 
81 Aktaran John Bellamy Foster, Emperyalizmin Yeniden Keşfi, Çiğdem Çidamlı (çev.), İstanbul, Devin 
Yayınları, 2005, s. 46. 
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bulunmuşlardır.82 Bob Jessop, Marx ve Engels’in çalışmalarının ilk dönemlerinde 

devleti egemenlerin elinde parazit bir yönetim aygıtı olarak nitelediklerini, fakat 

ilerleyen dönemlerde devlete sınıflı toplumlarda varolan üretim ilişkilerini 

korumakla görevli düzenleyici bir kurum olarak yaklaştıklarından bahseder.83  

Engels’e göre, devlet, toplumsal ilişkilerin bir ürünüdür ve sınıflı toplumların 

ortaya çıkmasıyla birlikte çıkar; iktidar, güç ilişkilerini düzenleme görevini egemen 

sınıf lehine üstlenir.84 Bu bağlamda, devlet üretim ilişkilerinden bağımsız, 

sınıflarüstü bir nitelik taşıyamaz. Toplumun sınıfsal karakteri ortadan kalkınca 

devlete de gerek duyulmayacaktır. Marx’a göre devlet, üretim ilişkilerinin ve sınıf 

mücadelesinden oluşan sosyo-ekonomik formasyonun bir üstbelirinimidir.85 Bu 

bağlamda, Hegel’in, “devlet, aile ile sivil toplumun bilincinde kurulan ahlaksal bir 

özdür” anlayışı ile mutlaklaşmış devletin “sivil toplumu” yeniden üreten gizli bir el 

olduğu şeklindeki yaklaşımlarına, Marx itibar etmemektedir.86 Mutlaklaşmış devlet 

anlayışı, kapitalist sistemin çeşitli aşamalarına neden farklı devlet yapılarının denk 

düştüğünü açıklayamaz.  

Öte yandan, Engels ve Marx, devletin altyapı üzerinde belirli sınırlar içinde 

de olsa etkide bulunabileceğini kabul ederler. Zaten, Engels ‘ekonomik etken tek 

belirleyici etkendir’ iddiasına karşı çıkar ve iktisadi etkenin temeli kurduğunu, fakat 

üstyapının çeşitli unsurlarından anayasalar, hukuk kalıpları, siyasi, hukuki, felsefi 

                                                           
82 John F. Sitton, Marx’s Theory of the Transcendence of the State: A Reconstruction, London, Peter 
Long Publication, 1989, s. 82. 
83 Bob Jessop, “Recent Theories of the Capitalist State”, The State: Critical Concepts, John A. Hall 
(der.), New York, Routledge, 1944, s. 82. 
84 Friedrich Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Ankara, Sol Yayınları, 1976a, s. 155–
162. 
85 B. Jessop, 1944, s. 83. 
86 George W. Hegel, Essential Writings, Frederick Weiss (der.), New York, Touchbooks, 1974, s. 284. 
Malcolm Bull, “States of Failure”, New Left Review, 2006, S.40, s. 5. Hegel’e göre, aile-sivil toplum 
aşamalarından sonra oluşan mutlak devlet diğer aşamaları belirlemeye başlar ve sistemin başlıca 
üreticisi olur. Marx ise devleti belirleyenin alttaki üretim ilişkileri olduğunu savunur.  
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teoriler, dini görüşlerin de tarihin akışı üzerinde etki ettiğini belirtir.87 İktisadi 

hareketin eninde sonunda kendini zorunlu olarak gösterdiği bütün bu öğelerin 

karşılıklı bir etkileşimi sözkonusudur.88 Engels, ekonomik gelişmeyle devletin 

etkileşiminin üç şekilde olabileceğini savunur: “Ekonomik gelişme ile devletin 

tepkimesi aynı yönde gelişir ve bu durumda gelişme hızlanır; ekonomik gelişme 

eğilimine ters düşebilir ve bu durumda devlet uzun vadede parçalanır; veya 

ekonomik gelişmeyi belirli gelişim yollarından ayırarak ona farklı gelişim yönlerini 

zorla kabul ettirmeye çalışır ve bu durum öncekilerden birisiyle sonuçlanır. İkinci 

ve üçüncü durumlarda, siyasal iktidarın iktisadi gelişmeye büyük zarar verebileceği, 

büyük miktarda enerji ve maddi kayıpla sonuçlanacağı da açıktır”.89  

Marx ve Engels’in devlet anlayışını yorumlayan ortodoks Marksist 

yaklaşımlar, devleti egemen sınıfın doğrudan bir aracı olarak tanımışlardır. Bu 

ortodoks anlayışa göre, devletin temel işlevi sömürü ilişkilerini sürdürecek şekilde 

sömürülen sınıfı baskı altında tutmaktır.90 Devletin kamu hizmeti olarak sunduğu 

eğitim, sağlık veya sosyal güvenlik harcamaları aslında kapitalist sınıfın çıkarlarını 

korumak ve toplumun sınıflı karakterini gizlemek amacıyla yapılmaktadır. 

Araççı devlet anlayışının önde gelen isimlerinden William Domhoff’a göre, 

egemen sınıf çıkarlarını korumak amacıyla devletle sadece lobi kuruluşları veya 

kişisel ilişkiler üzerinden doğrudan baskı kurmaz.91 Kapitalist sınıf kurumsal 

örgütlenmesini kurar ve bu örgütler aracılığıyla devletin iç-dış karar alma süreçleri 

ve politikaları üzerinde etki ve denetim sahibi olur. Bu örgütlenme modeli 

                                                           
87 Friedrich Engels, “Joseph Bloch’a Mektup”, Marsist Felsefe Yazıları, Howard Selsam ve Harry 
Martel (der.), Mersut Odman (çev.), İstanbul, Bilim Yayınları, 1976b, s. 229.  
88 A.g.e.  
89 Aktaran, Onur Karahanoğulları, “Marksizm ve Hukuk”, A.Ü. SBF Dergisi, 2002, C.57, S.2, s. 83.  
90 Fred Block, “The Ruling Class does not Rule: Notes on the Marxist Theory of the State”, Socialist 
Revolution, 1977, S. 7, s. 7. 
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çoğunlukla, vakıflar, araştırma merkezleri, danışman kuruluşlar veya üniversite 

araştırma enstitüleri şeklindedir.92 Bu kuruluşlar, avukat, akademisyen, bürokrat, 

siyasetçi, iş adamı ve daha birçok toplumun önde gelen kişilerinin bir araya gelerek 

ekonomi, siyaset veya sektörel konularda düşünce oluşturdukları bir tartışma 

mekanı olmaktan öte, devletin politikasını yönlendiren bir araç ve personel 

yetiştirme merkezleridir. Büyük şirketlerin denetimi altında olan bu kuruluşların 

ürettiği çalışmalar, devletin politika oluşturma sürecinde doğrudan kullanılır ve 

çoğunlukla uygulanırlar. Bu çalışmalar doğrudan hükümete verilmese de, 

üniversiteler, gazete, televizyon, internet gibi etkili araçlarla kamuoyuna duyurulur 

ve devlet üzerinde baskı yaratılır.   

Domhoff, ABD özelinde yaptığı araştırmada devletin eğitim, sağlık, vergi, 

çevre veya dış politika gibi alanlarda aldığı kararlarda bu kuruluşların nasıl etkili 

olduğunu, bu kuruluşların yönetim kurulları ile büyük şirketler ve devletin yürütme 

organları arasındaki organik bağın ne kadar sıkı olduğunu ve kuruluş amaçlarının-

projelerinin ekonomik altyapının işleyişiyle ne kadar ilişkili olduğunu örneklerle 

ortaya koyar. Örneğin, Birinci Dünya Savaşı sonrasında sermaye birikimini 

uluslararası alana kaydırmak isteyen büyük şirketler, ABD’nin küresel rolünün 

artmasını savunmuş ve bu doğrultuda halen çok etkili bir uluslararası politika 

oluşturma kuruluşu olan “Council on Foreign Relations (CFR)”ı kurmuşlardır.93 

1971 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Rockefeller Vakfı’nın toplam 19 kişiden 

oluşan mütevelli heyetinin 14’ü, Carnegie Vakfı’nın 17 kişilik heyetinden 10’u ve 

                                                                                                                                                                      
91 G. William Domhoff, State Autonomy or Class Dominance? Case Studies on Policy Making in 
America, New York, Adline de Gruyter, 1996, s. 45–46. 
92 G. William Domhoff, Who Rules America Now, New York, Touchstone Books, 1983, s. 84. 
93 A.g.e. Bu kuruluş ulusal düzeyde taşra teşkilatları kurmanın yanı sıra uluslararası alanda da politik 
süreçlere etki eden birçok kuruluşla doğrudan bağlantı kurmuştur.  
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Ford Vakfı’nın 16 kişilik heyetinden 7’si, CFR’nin üyesi konumundadırlar.94 

Terörizm konusundaki çalışmalarıyla dikkat çeken, Georgetown Center for 

Strategic and International Studies (CSIS)’in, günümüzde 47 kişilik mütevelli 

heyetinden 18’i, ABD merkezli çokuluslu enerji, finans ve silah şirketinin başkanı 

konumundadır.95  

Bu örnekler dışında, Commitee for Economic Development, Heritage 

Foundation, Hoover Institution, American Enterprise Institute (AEI), Rand 

Corparation, Brookings Institution, Middle East Studies Association, Hudson 

Institute, Population Council ve üniversitelerden MIT, Harvard, Georgetown, 

Stanford, US Military Academy West Point, St. Andrews gibi birçok kuruluş veya 

yüksek bütçeli araştırma merkezi de bu büyük şirketlerin fon destekleriyle 

çalışmalar yapmaktadır.96  

Bruno Latour, bilgi-çıkar ilişkisini bir adım ileriye taşıyarak, bilginin 

kapitalizmin fabrikası işlevini gören bir laboratuarda hazırlandığını ileri sürer.97 

Lataour’un “Bana bir laboratuar verin dünyayı kurayım” cümlesi bu bağlamda 

sıkça alıntılanır.98 Öte yandan, Domhoff ideolojinin sistemi yeniden ürettiğini 

savunan yapısalcı bir anlayışa yönelmez, bunun yerine ampirik kanıtlarla kapitalist 

sınıfın politika üretim sürecindeki etkisini ortaya koymaya çalışır. Hatta kapitalist 

sınıfın enformasyon araçlarını kullanarak kendi çıkarlarını “ulusal çıkar” ve 

                                                           
94 A.g.e., s. 92. 
95 http://www.csis/org/abaout/trutees CSIS’in bütçesinde bağışlar önemli bir yer tutmaktadır. Çokuluslu 
şirketlerinden, vakıflara (çoğu şirket bağlantılı) ve özel kişilere kadar birçok bağışçı vardır: Toyata 
Motor A.Ş., Smith Richardson Vakfı, Hewlett Vakfı, Prens Turki bin Abdul Aziz. http://rightweb.irc-
online.org/groupwatch/csis.php. Smith Richardson Vakfı’nın desteğiyle faliyet gösteren Harvard 
Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Olin Enstitüsü’nün uzun yıllardır Başkanlığını yürüten kişi de 
Samuel P. Huntington’dur. 
96 G. W. Domhoff , 1983, s. 95.   
97 Bruno Latour, "Give Me a Laboratory and I will Move the World", Science Observed, Karin Knorr ve 
Michael Mulkay (der.), London, Sage Publications, 1983, s. 141–170. 
98 A.g.e. 
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değerlerini de  “ulusal değerler” olarak gösterme çabasını, ikincil derecede önemli 

bir ideolojik meşrulaştırma süreci olarak niteler.99 Domhoff, büyük medya 

kuruluşlarının sahipleri kapitalist sınıftan olsalar da, çalışan gazeteci, editör veya 

muhabirlerin diğer sınıflarla ilişkisinin daha fazla olduğunu ve belli bir özerkliğe 

sahip olduklarını belirtir.100  

Domhoff’un araççı yaklaşımı değerlendirilirse, öncelikle devlet-oligopoller 

bağlantısının güncel örneklerle desteklendiği görülecektir. Günümüzde, ABD’nin 

üst düzey siyasilerinden birçok kişinin büyük sanayi, enerji, inşaat, finans 

şirketleriyle olan yakın bağlantısı ortadadır. Örneğin, Irak’ın işgali öncesinde 

Kongre’yi ve kamuoyu etkilemek için hazırlanan Irak’ın Kurtuluşu Komitesi’ni 

kuran ve rapor hazırlayan Bruce Jackson, dünyanın en büyük silah firması Lockeed 

Martin’in Stratejik Planlama Direktörüdür.101 Irak’ta kazanmış olduğu ihale miktarı 

16 milyar dolara yaklaşan Halliburton Şirketi’nin, seçim öncesindeki başkanı şu 

anda ABD Başkan Yardımcısı olan Dick Cheney’dir.102 Taliban döneminde boru 

hatları projesinin ihalesinde DELTA Şirketi'yle rekabet eden Amerikan UNOCAL 

Şirketi'nin Taliban yönetimine lobi yapmak için tuttuğu Rand Cor. üyesi Afganlı-

Amerikan uzman Zalmay Halilzad, işgal sonrası ABD'nin Irak Büyükelçisi 

olmuştur. UNOCAL Şirketi’nin bir başka danışmanı olarak Halilzad’ın altında 

çalışan Hamid Karzai de, ABD’nin Afganistan’a müdahalesi sonrasında Devlet 

Başkanlığına tayin edilmiştir. 

Amerikan eğitim sistemini desteklemek ve akademik özgürlüğü geliştirmek 

iddiasıyla 1995 yılında kurulan “American Council of Trustees and Alumni”, 11 

                                                           
99 G. W. Domhoff, 1996, s. 46. 
100 G. W. Domhoff, 1983, s. 109. 
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Eylül terör eylemlerinin gerçekleşmesinde ABD’nin küresel politikalarının rolünü 

sorgulayan ve karşı terör saldırılarını eleştiren çok sayıda akademisyenin adını 

“hain” olarak ilan ve teşhir eden “Medeniyeti Korumak: Üniversitelerimiz 

Amerika’yı Nasıl Güçsüzleştirmekte?” isimli bir rapor yayınlamıştır.103 Sadece 

2000 yılında çeşitli kolej ve üniversitelere yaptığı bağış miktarının 3.6 milyar doları 

bulduğu bu vakfın kurucusu ve o dönemdeki başkanı Cheney’nin eşi Lynne 

Cheney’dir.104 

Günümüzde, Bayer, British Petrol (BP), Ericcson, Fiat, Lafarge, Nestle, 

Nokia, Pirelli, Philips, Renault, Shell, Siemens, Total, Unilever, Volvo gibi 50 

Avrupa merkezli oligopolün üye olduğu Avrupa Sanayiciler Masası (1983), 1988 

Avrupa Tek Senedi, 1991 Maastricht Anlaşması, tek para birimine geçilmesi, 

Genişleme ve AB Anayasası’nın hazırlanması aşamalarında rol almış olan AB’nin 

görünmeyen en temel oyuncularından biridir.105 Masa’nın raporları AB zirvelerinde 

tartışılmış ve bazıları Komisyon tarafından ufak değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Örneğin, 1985 yılında Masa Başkanı Wisse Denkker tarafından hazırlanan ve 

sermaye liberalizasyonu için ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını 

öngören “Avrupa 1990” isimli rapor, AB Komisyonuna iletilmesinden sadece üç 

gün sonra Jacques Delors tarafından Komisyonun özgün kararları olarak 

kamuoyuna açıklanmış ve 1986 Tek bir Avrupa Yasasının temelini oluşturan 

“Beyaz Rapor” (White Paper) bu rapora dayanarak hazırlanmıştır.106 Masa’nın 

hazırladığı rapor ile Komisyonun hazırladığı rapor arasındaki tek fark, iç 

piyasaların düzenlenmesi için tanınan sürenin Masa’nın raporunda 1990, Komisyon 
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Third World Quarterly, 2005, C.26, S.1, s. 17.  Roberto J. Gonzales, “Lynne Cheney-Joe Lieberman 
Group Puts Out a Blacklist”, http://www.commondreams.org/views01/1213-05.htm. 
104 Roberto J. Gonzales,  http://www.commondreams.org/views01/1213-05.htm. 
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raporunda ise 1992 yılında doluyor olmasıdır.107 Öte yandan, Komisyonun bu 

raporu uygulamaya sokması Avrupa ulus devletlerine rağmen değil, onların 

Konsey’de oybirliğiyle aldıkları kararlar doğrultusunda gerçekleşmiştir.  

Tüm bu örnekler, kapitalist sınıf ile devlet arasındaki yakın bağı gösterse de, 

araççı yaklaşımının kanıtlandığı söylenemez. Nitekim araççı yaklaşım devletin 

tekelleşmeyi önleyici yasalar koymasını, kapitalist sınıfın kısa vadeli çıkarlarıyla 

uyuşmayan dış politik kararlar almasını ve devletin güvenlikle ilgili görevlerini 

açıklamakta yetersiz kalır.108 AB sürecinden örneklendirilirse, Avrupa 

oligopollerinin küresel pazarda hegemon konuma yükselmek için neoliberalist 

progamlarını bir anayasa haline getirme çabaları, gene birkaç devletin referandum 

şartını koyması ve Fransa-Hollanda’da halkın oylarıyla reddedilmesi sonucu 

gerçekleşmemiştir.  

Araççı yaklaşıma yöneltilecek bir başka eleştiri, devletlerin özerklik 

düzeyinin toplumun tarihsel gelişimine bağlı olarak değişiyor olmasıdır. Her 

ülkenin kendi bürokrasi, ordu veya ekonomi dışı güçlü çıkar gruplarının toplumsal 

ilişkiler içindeki konumları devletin özerklik düzeyini belirlemekte başlıca etkendir. 

Kapitalizmin daha geç geliştiği ve sermaye sınıfının görece geç oluştuğu eski 

sömürge ülkeleri veya kapitalizm öncesi feodal üretim ilişkilerinin halen tam olarak 

tasfiye edilmediği ülkelerde, devletin kapitalist sınıfa karşı özerklik düzeyi 

(azalmakta olsa da) görece daha yüksektir. Öte yandan, küresel neoliberal 

politikaların baskısı ve ulusal kapitalist sınıfın diğer kapitalist sınıflarla ittifaklar 

kurması sonucu devletlerin özerklik alanı giderek azalmaktadır. Ayrıca, devletin 

                                                                                                                                                                      
105 Noel Currid, “A Rough Guide to the European Round Table of Industrialists”, 30 Ocak 2006, 
http://www.spectrezine.org/europe/currid.htm. 
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kapitalist sınıftan özerk olması küresel hegemonik baskılardan özerk olduğu ve 

bağımsız hareket edebildiği anlamına gelmemektedir. 109  

Araççı yaklaşımın bir başka eksiği, kapitalist sınıf ile devlet ve kurumsal 

örgütlenmesi arasında karşılıklı bir çıkar ilişkisinin olabileceğine ihtimal vermemiş 

olmasıdır. Oysa devlet kapitalist sınıfın ülke dışındaki faaliyetlerini ekonomik, 

siyasi veya kimi zaman askeri yöntemlerle desteklerken, aynı zamanda kendi 

gelirini ve gücünü de arttırmaktadır.110 Bu nedenle, devletin bizzat kendisi de 

politikalarını “ulusal çıkar” kavramı bağlamında teorikleştirmek için hem kapitalist 

sınıfın kurumsal örgütlenmesini kullanmakta hem de kendi örgütlenmesini 

kurabilmektedir. Örneğin, terörizm çalışmaları konusunda çok etkili bir konumda 

olan Rand Cor. terörizm ve ulusal güvenlikle ilgili çalışmalarda ABD Hava 

Kuvetleri’nden proje bazında mali destek almaktadır.111  

Özetle, araççı yaklaşımın tespitleri devletin giderek azalmakta olsa da halen 

süren göreli özerkliğini açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Marksist kuram içinden 

çıkan yapısalcı karakterli çalışmalar ise, bu eksikliği gidermekte yararlı olabilir. Bu 

çalışmada, yapısalcı yaklaşımlara eleştirel yaklaşılsa da, devletin özerkliğini 

savunan yapısalcı devlet çalışmalarının birtakım tespitlerinden yararlanılacaktır.  

4. Yapısalcı Yaklaşımlar  

Yapısalcı devlet yaklaşımına göre, kapitalist sömürü ekonomi dışı zorlama 

gerektirmediği için, siyasal üstyapı doğrudan altyapı tarafından belirlenmeye gerek 

                                                                                                                                                                      
108 B. Jessop, 1944, s. 88. 
109 Kapitalist sınıfın diğer ülkelerdeki kapitalist sınıflarla hiyerarşik ve bağımlı bir taşeronlaşma ilişkisi 
içinde olduğu ve dolayısıyla, bu çıkarların ulusun geneli için geçerli olamayabileceği unutulmamalıdır. 
Bu tanımlama, özellikle metropol sermayesi ile sömürge kökenli yerel sermaye sınıfı arasında görünüşte 
ittifak olarak gözüken ilişki için geçerlidir.  
110 İ. Uzgel, 2004a, s. 93. 
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kalmadan ulusal bir devlet olarak düzenlenecek özerkliğe sahip olabilir. Nicos 

Poulantzas’a göre, devlet ekonomik altyapının doğrudan aracı olmadan veya 

organik ilişkiler kurmadan da kapitalizmin genel çıkarına uygun koşulları 

düzenleyerek kapitalist sınıfın ve kapitalist üretim ilişkilerinin genel çıkarlarını 

koruyabilir.112 Hatta Poulantzas’a göre, bir devletin özerkliği ne kadar fazlaysa 

kapitalist üretim biçimine ve sermaye sınıfına o kadar iyi hizmet etmektedir.113  

Poulantzas, başlıca amacı kapitalist üretim ilişkilerini yeniden üretmek olan 

devletin, iki önemli işlevi olduğunu ve bunları gerçekleştirebilmek için özerkliğinin 

şart olduğunu ileri sürer. Buna göre, devlet, mümkün olduğunca kapitalist sınıfın 

birlik içinde, yönetilen sınıfın ise mümkün olduğunca parçalı biçimde kalmasını 

sağlamaya çalışmalıdır.114  

Kapitalist sınıfın birlik içinde kalması için devlet, tüm kapitalist sınıfın uzun 

vadeli çıkarlarını koruyacak şekilde davranmakta ve bu amaçla gerektiğinde belli 

sektörlerin veya şirketlerin çıkarlarına aykırı kararlar alabilmektedir. Devletin 

sorumluluğu, kapitalist sınıfın tekil çıkarları yerine sermayenin çoğul çıkarlarına 

yöneliktir. Oligopollerin denetimindeki özerkliği olmayan bir devlet, bu şirketlerin 

kısa vadeli çıkarlarına uygun davransa da, bu ilişki uzun vadede o ülkedeki 

kapitalist üretim ilişkilerine ve kapitalist sınıfa zarar verecektir. Böyle bir devlet 

sistemi içinde sermaye sınıfı kendi içinde bölünmeler ve çatışmalar yaşayacak ve 

kapitalizmin çelişkilerinin yönetilen sınıf tarafından görünür olmasına neden 

olacaktır.115 Bu bağlamda, Poulantzas devletin kapitalist doğasını onu kontrol eden 

kapitalist sınıflarla açıkladığı için Ralph Miliband’a karşı çıkar ve devletin nesnel 

                                                                                                                                                                      
111 Edward S. Herman ve Gerry O'Sullivan, "International Terrorism", Western State Terrorism, 
Alexander George (der.), Cambridge, Polity Press, 1991, s. 53. 
112 Nicos Poulantzas, “The Problem of Capitalist State”, New Left Review, 1969, C.1, S.58, s. 73. 
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bir kurulumla kim kontrol ederse etsin onun kapitalist karakterini sağlayacağını 

söyler.116 Poulantzas’a göre, devlet kapitalist üretim ilişkilerinin yeniden üretimini 

sağladığı için, kapitalist sınıfın doğrudan müdahalesine ihtiyaç kalmamaktadır.117 

Yapısalcı yaklaşım içinden F. Block, S. Eklin ve Charles Lindblom, Poulantzas’a 

karşı çıkarak, kapitalist üretim ilişkileri içinde sermaye sınıfının ayrıcalıklı konumu 

nedeniyle, zaman içinde bu sınıf ile devletin karar verici elit kesimi arasında doğal 

bir ittifak ilişkisinin gelişeceğini ileri sürerler.118 Bağımlılık kuramından, A. B. 

Bridges ve E. Mandel ise,  devletin işlevlerini yerine getirmesi ve bir meşruiyet 

sorunu yaşamaması için, düzenli gelire ihtiyacı olduğunu ve bunun ancak sermaye 

birikimindeki sürekli artışla sağlanabileceğini savunurlar.119 Dolayısıyla, Bridges ve 

Mandel’e göre,  devlet kapitalist sınıfa sanıldığından daha fazla bağımlıdır.   

  Poulantzas’a göre, devletin özerkliğinin başlıca dinamizmi sınıf 

çatışmalarından kaynaklanır. Devlet, kapitalizmin uzun vadeli çıkarlarını korumak 

ve kapitalizmin çelişkilerinin gözükmesini engellemek için, yönetilen sınıfı parçalı 

tutmalı, fakat bunu baskı araçlarını kullanarak zor yoluyla değil, Gramsci’ci bir 

anlayışla halkın “etkin rızasını” alarak yapmalıdır.120 Poulantzas’a göre, kapitalist 

sınıf toplumsal hegemonyasını kurmak amacıyla, yönetilenleri devletin sınıflarüstü 

olduğuna inandırmaya ve onları sınıfsal haklar yerine, eşitliğe dayalı bireysel 
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vatandaşlık haklarıyla sisteme entegre etmeye çalışır.121 Bu bağlamda, devlet 

ideolojik liderlik yaparak kapitalist sınıfın çıkarlarını ve değerlerini, ulusal çıkar ve 

değerler olarak halkın benimsemesini sağlar ve kapitalist sınıfla toplumsal gruplar 

arasında ittifak ilişkilerinin kurulmasına önayak olur.122 Demokrasi, serbest 

seçimler, parlamentoda temsil, eşit oy hakkı, fırsat eşitliği veya sosyal devlet 

modeli aslında kapitalist üretim modelinin devamını rıza yoluyla kurmanın 

araçlarıdır.123   

Poulantzas’ın devlet yaklaşımı bu alandaki çalışmalar için hayli yol gösterici 

bir kaynaktır. Bununla birlikte, Poulantzas’ın devletin altyapıyı yeniden 

üretmesindeki rolü ve ideolojinin hem devleti hem de altyapıyı meşrulaştırabilme 

kapasitesi konusundaki fikirlerinin abartılı olduğunu söylenebilir. Devletin 

toplumsal rızayı elde etmesindeki tek olmasa bile en önemli unsur, bu rızanın 

maddi temellere dayanıyor olmasıdır. Yönetilen sınıfın kapitalist üretim tarzı içinde 

sömürüldüğünün bilincinde olması, gelir elde ettiği bu birikim sürecinin 

devamından çıkarı olduğunu düşündüğü sürece (alternatifi olmadığı için) önemsiz 

kalabilmektedir. Kapitalist sistem yeterli istihdam yarattığı ve iş güvencesini devam 

ettirdiği sürece, kapitalist sınıfın çıkarlarını koruyan veya kapitalist birikim 

sürecinin koşullarını sağlayan devletin, yönetilenlerin rızasını almak için ekonomik 

kriz dönemlerinde olduğu gibi yoğun bir ideolojik çaba göstermesine gerek yoktur. 

Kapitalist üretim ilişkilerinin bir ürünü olarak devlet, sermaye birikim rejimine 

bağımlıdır. Dolayısıyla, devlet bu altyapı desteği olmadan tek başına ideolojiyi, 

ideoloji de tek başına altyapıyı yeniden üretemez veya tek başına taşıyamaz. Bir 

başka deyişle, devlet sosyal harcamalarını kapitalist sınıfın sermaye birikimini 
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arttırmak adına azaltır veya buna mecbur kalırken, ideoloji yardımıyla halen bir 

sosyal refah devleti olduğuna toplumu ikna edemez. Örneğin, Fransa ve 

Hollanda’da AB Anayasası’nın reddedilmiş olması, neoliberal politikaların aslen 

yıkıcı özünün toplum tarafından yeni fark edilmiş olmasından ve ideolojinin 

başarısız olmasından kaynaklanmamıştır. Kapitalist sermaye birikim rejiminin artık 

ideolojinin sürdürülmesine gerekli maddi temeli sağlayamamasından 

kaynaklanmıştır.124  

Poulantzas’ın ikinci eksiği, devletin en fazla özerklik alanına sahip olduğu 

“güvenlik” alanını hiç ele almamış olmasıdır.125 Her ne kadar, üretim ilişkilerinin 

korunması anlamında güvenlik konusu kapitalist sınıfın çıkarlarından bağımsız 

olmasa da, ülkenin güvenliğini ilgilendiren sorunlar karşısında toplumsal rıza 

görece daha kolay sağlanabilmekte ve gerektiğinde ekonomik çıkarlar gözardı 

edilebilmektedir.126  

Güvenlik tehdidinin gerçekleşme olasılığı ne kadar güçlü ve kısa vadeliyse, 

devletin toplum üzerindeki denetim gücü ve sınıflar karşısındaki özerkliği o derece 

artmaktadır. Güvenlik endişesinin, gündelik hayata ve sıradan toplumsal pratiklere 

kadar yayılması halinde, devletin güvenliği sağlama adına yürüteceği sıkı denetim 

politikaları veya dış müdahalelere aktarmak için sosyal devletten yapacağı finansal 

kesintiler, toplumsal rızanın düşmesine engel olabilmektedir. Oysa bu tür 

uygulamalar normal dönemlerde toplumsal rızanın ediniminde önemli düşüşlere yol 

açabilmektedir. Güvenlik tehdidi altında artan özerkliği, devlete uzun vadeli 

çıkarları gerçekleştirmek için manevra alanı kazandırır. Bu manevra alanı içinde 

                                                           
124 Öte yandan, AB Anayasasının onaylanma süreci ve referanduma götürme kararının analizi için 
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koşullarına göre farklı düzeylerdedir. Bununla birlikte, gerek ulusal gerek AB düzeyinde devlet olarak 
özerkliklerini korumak için halk iradesini öne çıkartmışlardır.  
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devlet, bazı sektörlerin olumsuz etkilenme olasılığına veya toplum içindeki bir 

takım grupların muhalefetine rağmen, uzun vadeli siyasi-stratejik çıkarlarını 

gerçekleştirmeye yönelebilir. Bununla birlikte, bu siyasi-stratejik çıkarlar, kapitalist 

sınıfın genel çıkarlarından bağımsız değildir veya aykırı olsa dahi kısa sürelidir. Bir 

başka deyişle, devlet göreli özerkliğini sürekli olarak kapitalist sınıfın çıkarına 

aykırı bir biçimde kullanamaz. 

5. Devlet ve “Terörizme Karşı Savaş” Stratejisi 

Devletle ilgili yaklaşımların terörizmle ilişkiselliği açısından şöyle bir kısa 

değerlendirme yapılabilir. Devleti bağımsız bir kurum olarak ele alan realizm ile 

devlete koşullu egemenlik anlayışı içinde yaklaşan liberalizm, ABD’nin teröre karşı 

savaş söylemini salt bir güvenlik sorunu bağlamında ele alır ve bu söylemin 

kapitalist üretim ilişkileri ve sermaye sınıfıyla olan bağlantısını sorgulamaz. Öte 

yandan, araççı yaklaşım bu söylemi ve bu söylemle ilişkili olarak Irak işgalini, 

özellikle büyük silah sanayi ile enerji şirketlerinin çıkarlarıyla doğrudan örtüştürür. 

Yapısalcı yaklaşıma göre terörizme karşı savaş söylemi ise, sürdürülen politikalar 

karşısında halkın etkin rızasını almak için devletin ürettiği ideolojik bir kılıftır.   

Realizmin ve liberalizmin salt güvenlik yaklaşımları, bu çalışmanın diyalektik 

materyalizm anlayışına ters düşmektedir. Araççı yaklaşımdaki sorun ise, devletin 

tarihsel bir süreç içinde kurulmuş olduğunu yadsıyarak onu tamamen kapitalist 

sınıfın egemenliği altına sokmasıdır. Üstelik devleti kontrol etmeye ancak büyük 

şirketlerin veya oligopollerin gücü yeteceği için, kapitalist sınıfın tümünün çıkarları 

yansımayacaktır. Bu durumda, terörizme karşı savaş politikasının sonucu olan 

eylemlerin, Irak işgali gibi, sadece silah sanayi veya enerji şirketlerinin çıkarına 
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uygun olduğu için gerçekleştirildiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Oysa yapısalcı 

yaklaşımların üzerinde durduğu gibi, belli sektörlerin kısa vadeli çıkarları uzun 

vadede kapitalist sisteme zarar verebileceği için, bu sistemin ürünü olan devlet 

zorunlu bir özerklik içinde hareket etmekte ve kapitalist sınıfın uzun vadeli çıkarları 

doğrultusunda uzun vadeli stratejiler üretmektedir. Belli sektörlerin zaman zaman 

hükümetle yakınlaşması veya siyasi karar vericilerin ekonomi dışı bir takım öznel 

siyasi tercihlere sahip olmaları göz ardı edilemese de, bu durum kapitalist sınıfın 

geneli aleyhine uzun süre sürdürülememektedir. Dolayısıyla, ABD’nin uzun vadeli 

siyasi-ekonomik çıkarlarıyla, silah-enerji şirketlerinin kısa vadeli çıkarları uyuşsa 

da, ne terörizme karşı savaş söylemi ne de Irak işgali, bu kısa vadeli çıkar 

birliğinden kaynaklanmaktadır. Her ne kadar, kapitalizmin yapısal krize girmesiyle 

birlikte sermaye siyasileşmeye başlamış ve devletin özerkliği de bu siyasileşme 

karşısında azalmış olsa da, ABD göreli özerklik sınırları dahilinde silah veya enerji 

sektörünü olduğu kadar bebek maması üreten şirketlerin de uzun vadeli çıkarlarını 

korumak için hareket etmektedir. ABD’nin, genel olarak kapitalist sınıfının özel 

olarak da oligopollerinin çıkarlarını küresel çapta koruma çabası, kendi hegemonik 

gücünün-çıkarlarının da korunması anlamına gelecektir. ABD, aşırı üretim, aşırı 

değerlenme ve kar oranlarında azalma nedenleriyle küresel anlamda yapısal krizle 

boğuşan kapitalist sistem içinde belli sektörleri değil, toplu olarak kendisini 

hegemon yapan üretici güçleri ve üretim ilişkilerini korumaya çalışmaktadır. John 

B. Foster ve Robert W. McChesney’in da belirtmiş oldukları gibi, ABD’nin hedefi 

her zaman ABD şirketlerine yatırım olanakları açmak ve bu şirketlerin yaşamsal 

doğal kaynaklara tercihli erişim kazanmasına olanak sağlamak olmuştur.127 Bu tür 
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bir yayılma ABD hegemonyasını teşvik ettiği gibi, ABD firmalarının uluslararası 

rekabet gücünü ve karlarını arttırma eğilimindedir.128   

ABD’nin, kendisini hegemon yapan küresel kapitalist üretim ilişkilerini zor 

yoluyla sürdürmek amacıyla, enerji kaynakları üzerinde fiziki denetim kurmak ve 

stratejik bölgelere konuşlanarak güçlenmekte olan rakiplerini engellemek gibi uzun 

vadeli siyasi çıkarları vardır. Bu siyasi çıkarlar, kapitalist sınıfın uzun vadeli 

ekonomik çıkarlarına uyumludur.129 Öte yandan, bu çıkarlar, genel bir ekonomik 

bunalıma doğru ilerleyen kapitalist üretim tarzının ve diğer kapitalist devletlerin 

uzun vadeli çıkarlarıyla çelişmektedir. ABD’nin kendine göre uzun vadeli olan 

çıkarları, kapitalist sistemin uzun vadeli çıkarları karşısında kısa vadeli çıkarlara 

dönüşmektedir. Wallerstein’in ileri sürdüğü gibi, tarihsel krizler, acil çıkarların 

uzun vadeli çıkarlarla çatışması sonucu ortaya çıkan çelişkilerin belli bir yoğunluk 

düzeyine ulaşmasıyla başlamaktadır.130  

Sonuç olarak, terörizme karşı savaş söylemi, toplumun sosyal-ekonomik 

haklarındaki gerilemeye rıza göstermeleri, devletin meşruiyetini sorgulamamaları 

ve dışarıdaki askeri müdahaleleri onaylamaları için güvenlik sorununa atıfla 

kurulan ideolojik bir söylem olmasının ötesinde işlevlere sahiptir. Terörizme karşı 

savaş, ekonomik temeldeki krizle ortaya çıkan hegemonya mücadelesinde, hem 

terörizmin muğlak tanımını hem de “savaş”ın geniş manevra alanını birleştiren, dış 

politikaya yönelik uzun vadeli bir stratejidir. Başka bir deyişle, “caydırıcılık” veya 

ambargo gibi uzaktan gözetime dayalı stratejiler, artık ABD’nin aktif ve esnek 

askeri ihtiyaçlarına “terörizme karşı savaş” kavramı kadar yarar 

                                                           
128 A.g.m. 
129 ABD’nin askeri müdahaleleri finans sermayesinin kısa vadeli çıkarlarına zarar veriyor görülse de, 
aslında uzun vadeli çıkarlarıyla uyumludur. Bu konu kapitalizmin yapısal krizi ve ABD 
hegemonyasının güncel sorunlarıyla bağlantılı olarak III: Bölümde ele alınacaktır.  
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sağlayamamaktadırlar. Bu bağlamda, bir söylem olarak terörizme karşı savaşı güçlü 

kılan, onaylanması ve kabul görmesinden ziyade, “düşman”, “mekan” ve “zaman” 

tanımlarının muğlak olması sebepleriyle, hegemonya mücadelesinde kullanılabilir 

bir strateji olmasıdır. Günümüzde, terörizmle ilgili çalışmaların ideolojik 

çerçevesini kuran, sürekli savaşlar bağlamında güvenlik sorununu öne çıkartarak 

hegemonik mücadelenin kapitalist özünü sorgulamadan uzak tutma ve askeri 

eylemleri meşrulaştırma çabası olduğu kadar, bizzat terörizmin kendisinin güçlü bir 

statejik araç olarak ABD tarafından kullanıldığı gerçeğinin, diğer devletlerin 

çoğunluğu tarafından yüksek sesle dile getirilmesinin engellenmesine yöneliktir.131 

Bir başka deyişle, terörizme karşı savaş kavramı ideolojik bir söylem olmasından 

ziyade, devletdışı örgütlere saldırı bağlamında asıl rakip devletleri doğrudan hedef 

almadan yürütülebilecek faydacı bir stratejidir.    

Özetle, terörizme karşı savaş söylemi, altyapıdan kaynaklanan ve 

yoğunlaşmış çelişkileri zor yoluyla sürdürme çabasına dayalı bir stratejidir. Bu 

stratejinin ideolojik temellendirmesi pratikten önce değil, sonra gelmektedir. Bir 

başka deyişle, ideoloji yeniden üreten değil, yeniden üretilendir. Bu, ideolojinin 

önemsiz olduğu anlamında değil, egemen ve bağımsız bir konuma yükseltilmemesi 

şeklinde anlaşılmalıdır. Terörizme karşı savaşın salt ideolojik bir söylem olup 

olmadığı ideolojinin anlamının açıklanmasıyla daha anlaşılabilir olacaktır.  

 

 

                                                                                                                                                                      
130 Immanuel Wallerstein, Jeopolitik ve Jeokültür, Mustafa Özel (çev.), İstanbul, İz Yayıncılık, 2006, s. 
143. 
131 Terörizme karşı savaşın, ABD’nin önceki askeri pratiklerine göre farkı, sıkışan jeopolitikte 
kapitalizmin en önemli rekabet alanı olan Ortadoğu ve Orta Asya’ya yönelik olmasıdır. ABD’nin Latin 
Amerika, Balkanlar ve Afrika’nın belli ülkelerindeki faaliyetleri büyük devletler tarafından çok daha az 
sorgulanmıştır.    
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B. İdeoloji ve Terrörizm 

İdeoloji terimi, ilk defa Aydınlanma dönemi düşünürlerinden A. C. Desrutt de 

Tracy tarafından “düşünceler bilimi” anlamında tanımlanmış ve bu tarihten itibaren 

“yanlış bilinç” anlamından “fikir yapısı” veya “iktidarın fikirler dizisi”ne kadar 

birçok olumlu ve olumsuz tanımlama içinde kullanılmıştır.132  Terry Eagleton, bu 

anlam çeşitliliği içinde 16 farklı ideolojinin tanımının bulunduğunu tespit 

etmiştir.133  

Din ve benzeri metafizik öğelerden kurtularak bireysel özgürleşmeyi 

gerçekleştirmek ve bu amaçla feodal iktidar düzeninin ideolojik sorgusunun 

yapılması gereğini dile getirenler, ilk olarak Hegelizm geleneğini sürdüren genç 

Hegelcilerdir. Genç Hegelcilere göre, öznelleştirme-nesnelleştirme diyalektiği 

içinde öznel olanın nesnelleşmesi ve nesnel olanın öznelleşmesi, gerçeğin tersyüz 

edilmesine neden olmaktadır.134 Bir başka deyişle, insan bilincinin ürünleri zamanla 

nesnelleşerek onu üreten insanlardan uzaklaşmakta ve zihinsel zincirler haline 

gelmektedirler. Dolayısıyla, tersyüzlük (başaşağılılık) insan zihnindeki tarihsel 

yanılsamalardan kaynaklanmaktadır. Genç Hegelciler, zihindeki bu tersyüz olma 

halini düzeltmek ve insanı boyunduruğu altına almış dogmalardan veya 

yanılsamalardan kurtularak özgürleşmek için, egemen bilince karşı “öz-bilinç” veya 

katıksız eleştiriye dayalı düşünce üretilmesi gerektiğini savunurlar.135 Bu amaçla, 

yanılsamaların tarihine inilmeli ve yanlış düşüncelere karşı doğru fikirlerle 

epistemolojik bir devrim gerçekleştirilmelidir.     

                                                           
132 David Weberman, “Liberal Democracy, Autonomy and Ideology Critique”, Social Theory and 
Practice, 1997, C.23, S.2, s. 206. 
133 Terry Eagleton, Ideology, London, Verso, 1991, s. 30. İdeolojinin olumlu ve olumsuz anlamlarının 
detaylı incelemesi için bkz. Jorge Larrain, The Concept of Ideology, London, Hutchinson, 1979.  
134 A. W. Wood, 2004, s. 119. 
135 K. Marx ve F. Engels, 2003, s. 18–19. 
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Maddi temelden soyutlanarak yapılmaya çalışılan epistemolojik devrim, 

dönemin egemen düşüncelerinin yanılsamalarını yansıtmaktan başka bir işe 

yaramayacaktır. Genç Hegelcilerin yaptığı, maddi temeli zayıflamakta olan feodal 

fikirleri, burjuvazinin fikirleriyle sorgulamaktır. Marx’a göre egemen fikirler, bir 

kere bu egemenliği yürüten bireylerden ve özellikle üretim tarzının belli bir 

evresinden gelen ilişkilerden ayrıldılar mı, artık tarih içinde hep fikirlerin egemen 

olduğu sonucuna varmak kolay olacaktır.136 “Fikir”i tarihte egemen öğe olarak 

yalıtmak ve onun aracılığıyla tüm bu fikirleri ve kavramları tarih boyunca gelişen 

kavramın “kendi kendini belirlemesi” veya “bizzat düşünce üreten aygıt (gizli el)” 

olarak tanımlamak, bütün insan ilişkilerini bu fikirle tasarlanmış insandan türetmek 

anlamına gelecektir.137 Marx’a göre, kurgul felsefenin yaptığı da budur.  

Marx, “kurtuluş”un zihinsel değil, tarihsel bir iş olduğunun altını çizer.138 

Fikirlerin, anlayışların ve bilincin üretimini, tarihsel ve toplumsal ilişkiler dışında 

temellendiren bir ideoloji anlayışı, “yanlış bilinç” veya “yanılsamalar”a karşı hiçbir 

eleştiri getirmemiş olacaktır. Marx’ın ideoloji eleştirisi, insan bilincindeki 

yanılsamalara karşı değil, bu yanılsamalara neden olan iktisadi altyapı ve onun 

çelişkilere yöneliktir.        

 Marx, “tersyüz” etme kavramını Hegel’den almış fakat bunu insan 

bilincindeki başaşağılığa değil, maddi dünyanın çelişkilerine bağlamıştır.  Bir başka 

deyişle, insan bilincindeki tersyüzlük aslında gerçeğin kendisinin tersyüz 

olmasından kaynaklanmaktadır.139 İnsan bilinci başaşağı duran maddi gerçekliğin 

sonucudur. Marx’a göre, gündelik yaşamda sıradan bir dükkan sahibi, bir kimsenin 

                                                           
136 A.g.e., s. 54. 
137 A.g.e.  
138 A.g.e., s. 27. 
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olduğunu iddia ettiği ile gerçekten olduğu arasında ayrım yapmasını çok iyi 

bilmektedir.140 Yanılsamalara yol açan, üretim ilişkilerindeki çelişkilerin 

yabancılaşma sürecinde soyut formüllere dönüşmesi ve evrensellik kazanmasıdır. 

İnsan bilincindeki tersyüzlük ile maddi hayatın tersyüzlüğü, hukuk, siyaset, din, 

sanat veya felsefeden oluşan ideolojik formlar aracılığıyla birbirine 

dolayımlanmaktadır. Marx bu iddiasını Kapital’de şu şekilde temellendirir: “Emek 

gücü satım ve alımının oluştuğu alanda egemen olan yalnızca özgürlük, eşitlik, 

mülkiyet ve faydacılıktır (Bentham).141 Özgürlüktür, çünkü, metanın, diyelim 

emek-gücünün hem alıcısı hem satıcısı yalnızca kendi serbest iradelerinin etkisi 

altındadırlar.142 Eşitliktir, çünkü birbirleriyle basit meta sahipleri olarak ilişki içine 

girerler ve eşdeğeri eşdeğerle değiştirirler. Mülkiyettir, çünkü taraflar, kendi malı 

üzerinde olan şeyler üzerinde tasarrufta bulunur. Faydacılıktır çünkü herkes yalnız 

kendini düşünür.143 İdeoloji, taraflar arasında var olan eşitsizliği gizliyor değildir. 

Bunun yerine, pazar ilişkilerin devamı için zorunlu olan kavramları, kapitalizmin 

iyiliksever ve insancıl doğasına bağlayarak insanlığın ortak çıkarı olarak 

sunmaktadır. Gülnur Savran’ın belirttiği gibi: “Kapitalist üretim tarzında sömürü, 

eşitlik ve özgürlüğün varlığına karşın değil, tersine eşitlik ve özgürlük sayesinde 

gerçekleşmektedir.”144 Bu nedenle Marx, aristokrasinin egemen olduğu zamanlar 

namus, onur, bağlılık gibi kavramların, burjuvazinin egemen olduğu zamanlarda ise 

özgürlük, eşitlik gibi kavramların öne çıktığını ileri sürer.145  

                                                                                                                                                                      
139 Karl Marx, Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi, Kenan Somer (çev.), Ankara, Sol Yayınları, 1997, 
s. 192. 
140 K. Marx ve F. Engels, 2003, s. 54. 
141 K. Marx, 2003, s. 163. 
142 A.g.e., s. 164. 
143 A.g.e. 
144 Gülnur Savran, Sivil Toplum ve Ötesi: Rousseau, Hegel, Marx, İstanbul, Alan Yayınları, 2003, s. 
194. 
145 K. Marx ve F. Engels, 2003, s. 52. 
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Marx’ın anlayışına göre, ideoloji üretim ilişkilerinin sonucunda ortaya çıkan 

yüzeysel görünüşün kavramlarına odaklanır ve onları insanlığın ortak çıkarı olarak 

evrenselleştirir.146 Öte yandan, bu kavramları sürekli üreten gerçek ilişkilerdir ve bu 

nedenle, kavramlar kitleleri etkileri altına alır almaz, maddi güç haline 

gelmektedirler.  İdeoloji görünüşe yoğunlaşarak ilişkilerin temelindeki çelişkileri 

(artı değer gibi) gizler. Bir başka deyişle, özgürlük ve eşitlik gibi kavramlar gerçek 

ilişkilerin tepetaklak görüntüsüdür ve ideolojinin yaptığı bu tepetaklak görüntüyü 

ilişkilerin temeli olarak sunmaktır (kapitalizm özgürlük ve eşitlikten doğmuştur 

gibi). İlişkilerdeki tepetaklaklığı yaratan ideoloji değil maddi temeldir. Maddi 

temeldeki çelişkiler ideolojiyi gerekli kılmaktadır. İdeolojinin baş aşağılık durumu 

insan bilincindeki yanılsamanın tedavisiyle değil, ideolojik formların ortaya 

çıkmasına neden olan maddi temeldeki çelişkilerin sona ermesiyle düzelebilecektir. 

Dolayısıyla, sorulması gereken soru “nasıl” değil, “neden” olmalıdır. Bu anlamda, 

“terörizm” ve “terörizme karşı savaş” bağlamında gerçekleştirilen eylemleri, 

‘medeniyetler çatışması, kimlik ve kültür sorunları, demokrasi eksikliği’ gibi 

yüzeyselde üretilen fakat insanlığın ortak sorunu olarak sunulan kavramlar 

üzerinden incelemek yerine, bu kavramları sürekli üreten gerçek ilişkilerin 

“nedenlerini” yani maddi temelin özünü araştırmak bu tezin ana amaçlarından 

biridir.    

                                                           
146 A.g.e. 
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III. “SÖYLEMLER PLATFORMU”NDA İKTİDAR 

Paradoksal bir şekilde, kapitalizm küreselleştikçe ekonomik eleştiriden 

giderek daha fazla uzaklaşılmış ve sorgulama söylemler platformuna 

yöneltilmiştir.147 Söylemler platformuna yöneliş, 1980’lerde postmodern 

yaklaşımın yükselişe geçmesiyle birlikte sosyal bilimlere yayılmışsa da, bu 

yönelimin asıl başlangıcı 1920’lerde Eleştirel Kuramların ortaya çıkmasıyla 

olmuştur. 

Eleştirel kuramın kökleri, Hegel (özellikle genç Hegelciler), Kant ve Batı 

Marksizmine dayansa da, çoğunlukla 1920’lerde Theodor Adorno, Max 

Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin gibi düşünürlerin etrafında 

toplandığı Frankfurt Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü’nin (Frankfurt Okulu) 

çalışmalarıyla anılmaktadır. Eleştirel kuramlar kendi içinde bütünlüklü 

yaklaşımlardan oluşmamakla birlikte çalışmaların ortak noktası, büyük anlatılara 

karşı eleştirel yaklaşımlar geliştirmek, epistemolojinin siyasi karakterini ortaya 

çıkartmak ve bireysel özgürleşme için alternatif yöntemler sunabilmektir.148  

A. Eleştirel Kuram 

Eleştirel kuramların ortaya çıkışı, Birinci Dünya Savaşı sonrasında devrimci 

bir sınıf bilincinin gelişmiş kapitalist ülkelerde görülmemesi, Rus Devriminin 

giderek Stalinizme dönüşmesi, faşizm ve nazizmin yükselmesi gibi bir dizi hayal 

kırıklığı yaratan ekonomik, sosyal olaydan modernite fikirlerinin sorumlu 

                                                           
147 Ellen M. Wood, Marx’a Dönüş, Elif Dinçer (çev.), İstanbul, Kalkedon Yayıncılık, 2007, s. 12. 
148 Eleştirel teoriyle ilgili daha detaylı bilgi için bkz. Andrew Linklater, “The Achievements of Critical 
Theory”, International Theory: Positivism and Beyond, Steve Smith, Ken Booth ve Marysia Zalewski 
(der.), New York, Cambridge University Pres, 1996.  
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tutulmasıyla  bağlantılıdır.149 Georg Lukacs’ın, “Tarih ve Sınıf Bilinci”(1923) adlı 

çalışmasıyla Marksizmi Hegel üzerinden yeniden değerlendirmeye alması (Alman 

idealizminin tekrar canlandırması), bilgi sosyolojisi gibi kavramları gündeme 

getirmesi ve siyaseti ekonomiden bağımsız bir alan olarak ele alarak, toplumsal 

hareketlerle sınıfsal eylem arasında tarihsel bir ilişki kurulamayacağını savunan 

Max Weber’in yaklaşımları, Frankfurt Okulunun ve diğer birçok çalışmanın esin 

kaynağı olmuştur.150 

Eleştirel kuramlar, Marksizmin tarih yaklaşımlarını, Hegel’in özne-nesne 

özdeşliğini ve Kant’ın bilimsel göreliliğini yeniden formüle etmişler ve Lukacs, 

Weber, Freud’un (psikanalitik) çalışmalarıyla sentezlemişlerdir.151 Eleştirel 

kuramlar, sosyal bilimlerin doğa bilimlerindeki gibi ampirik yöntemlerle 

incelenmesine ve özne-nesne ayrılığına karşı çıkmış ve farklı gerçekliklerin 

olabileceğini savunmuşlardır. Eleştirel kuramlara göre, bilgi öznenin dışında değil, 

tarihsel/toplumsal ilişkilere içsel olarak kurulmakta ve toplumsal bir işleve sahip 

olmaktadır.152 Bu bağlamda, eleştirel kuramlar bilgi-iktidar, bilgi-çıkar gibi 

kavramların üzerinde özellikle durmuşlardır.153 

Eleştirel kuramcılar, Marksizmi değişen tarihsel ve toplumsal koşullara 

uyarlayarak güçlendirmeye çalıştıklarını iddia etseler de, Marx’ın yaklaşımlarından 

                                                           
149 Perry Anderson’un deyimiyle bu kuramlar, kapitalizmin dönüşmesinin kaçınılmaz olduğuna dair 
inançlarıyla “yenilginin kabüllenilmesinin ürünüdürler”. Perry Anderson, Considerations on Western 
Marxism, London, Verso, 1976, s. 42. 1968 hareketi karşısında işçi sınıfının sessizliği ve SSCB’nin 
1990’da dağılmasıyla birlikte kapitalizmin kaçınılmazlığının kabülü, Eleştirel kuramlara yönelişi 
arttıracaktır. 
150 Goran Thernborn, “The Frankfurt School”, New Left Review, 1970, S.63, s. 76. Leon Bailey, Critical 
Theory and Sociology of Knowledge: A Comparative Study in the Theory of Ideology, New York, Peter 
Lang, 1996, s. 4. Lukacs’ın Hegelci idealist anlayışı Marksizme sokmasıyla ilgili detaylı bir çalışma için 
bkz. Terry Eagleton, “Ideology and Its Vicissitudes in Western Marxism: From Lukacs to Gramsci”, 
Mapping Ideology, Slovoj Zizek (der.), London, Verso, 1994, s. 179–227; Max Weber, The Protestant 
Ethic and the Spirit of Captalism, New York, Scribner’s Pres, 1958.  
151 L. Bailey, 1996,  s. 6.  
152 İ. Uzgel, 2004a, s. 38. 
153 A.g.e. 
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giderek uzaklaşmışlar ve “sözün egemenliği”ne karşı özgürleşme çabasına 

girişmişlerdir. İktisadi altyapının ve sınıfların analizinden, ideoloji ve kültür gibi 

üst-yapı kurumlarının analizine geçilmiştir.154 Eleştirel kuramcıların çalışmaları, 

giderek modernitenin sorgulanması, kültür, kimlik, ideolojik tahakküm, bilgi-

iktidar ilişkileri, bireysel özgürleşme (Marx’ın eleştirdiği zihinsel kurtuluş) gibi 

alanlar üzerine odaklanmış ve eleştirinin yönü maddi temellerden uzaklaşarak 

üstyapının epistemolojisine yoğunlaşmıştır.155  

B. Üstyapısalcı Yaklaşımlar 

Eleştirel kuramın dışında, proleteryanın neden devrimci bir bilinç 

geliştiremediğini sorgulayan ve buna cevap olarak, toplumun yeniden üretiminde 

ekonomik temeller yerine siyasi, kültürel ve ideolojik unsurların belirleyici 

olduğunu öne çıkartan yapısalcı düşünceler de bu dönemde ortaya çıkmıştır. 

Çözümlemesini sınıf temelli bir hegemonya ve ideoloji anlayışına dayandıran 

Antonio Gramsci, yapısalcı yaklaşımlara esin kaynağı olmuştur. Gramsci’ye göre 

kapitalist sınıf, toplumdaki hegemonyasını şiddet, siyaset veya ekonomik zor 

kullanma yöntemleri yerine, toplumsal ve tarihsel ittifaklar oluşturma yoluyla rıza 

edinime dayanarak kurmaktadır.156 Bir başka deyişle, hegemonya, yönetici sınıfın 

ekonomik/siyasal gücü ve bu sınıfın entellektüel-ideolojik liderliğinin tüm 

                                                           
154 Bireylerin kültür endüstrisi içinde iktidar çıkar ilişkilerini görmesinin imkansızlaştığı ve bu ideolojik 
tahakküm altında bireylerin diyalektik içselleştirme süreci içinde nasıl toplumsal varlıklar haline 
getirildiği üzerinde özellikle durulmuştur. Bkz. Herbert Marcuse, Eros and Civilization, Boston, Beacon 
Pres, 1955; Theodor Adorno, The Authoritarian Personality, New York, Harper & Row, 1950.  
155 Atilla Güney, "Postmodern İdeoloji, Siyasetten Arındırma Süreci ve Türkiye'de Siyaset", Ankara 
Üniversitesi SBF Dergisi, 2006, C.61, S.1, s. 176. 
156 Renata Holup, Antonio Gramsci: Beyond Marxism and Postmodernizm, New York, Routledge, 1992, 
s. 45. Perry Anderson, Gramsci’nin hegemonya kurulumunu bazen güce bazen rızaya bazen her ikisinin 
sentezine dayandırdığını, dolayısıyla tutarsız olduğunu iddia eder. Perry Anderson, “The Antinomies of 
Antonio Gramsci”, New Left Review, 1976, S.100, s. 5–78.   
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toplumsal sınıflarca kabulü yani, "rıza" (kültürel liderlik) yaratımına dayalı olarak 

kurulmaktadır.157 

Gramsci’ye göre, egemen sınıf, aydınlarla toplumsal ittifak ilişkisine girmekte 

ve eğitim veya medya gibi ideolojik aygıtlarla kendi kültürel değerlerini (sınıfsal 

hegemonya inşası) tüm toplumun ortak değerleri olarak benimsenmesini 

sağlamaktadır.158 Egemen sınıf, sivil toplum içinde sendikaların ve kitlesel siyasi 

partilerin kurulmasına izin vermekte ve diğer sınıfların belli taleplerinin 

karşılanmasına göz yumarak, aktif rızalarını elde etmektedir.159 Toplumda kurulan 

bu uzlaşı kültürü içinde diğer toplumsal gruplar, kendi rızalarıyla egemen sınıfın 

çıkarlarını içselleştirmekte ve (Hegelci diyalektiğe uygun olarak) sistemin yeniden 

üretilmesine farkında olmadan/gönüllü olarak katkıda bulunmaktadırlar.  

Bir üstyapı teorisyeni olarak Gramsci, ideolojiyi sistemin ve insanın 

varoluşunun temel bir bileşeni olarak olarak tanımlamaktadır. Öte yandan, Gramsci, 

“keyfi, akılcı, istenen” ideolojilerle, fark edilemeyen ama insanların kendilerini 

ancak onun içinde anlamlandırabildikleri ve toplumsal dünyanın farklı yönlerini 

örtük fakat bir diğerinin tamamlayıcı/destekleyici bir içerikle dolduran, tarihsel 

olarak organik ideolojiler arasında bir ayrım yapmaktadır.160  Gramsi’ye göre, 

tarihsel olarak organik ideolojiler toplumsal, kültürel, siyasi dünyayı 

                                                           
157 E. Fuat Keyman, "Eleştirel Düşünce: İletişim, Hegemonya, Kimlik/Fark", Devlet Sistem ve Kimlik: 
Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, Atilla Eralp (der.), İstanbul, İletişim Yayıncılık, 1996, s. 
243. Gramcsi burada “sivil toplum” kavramını kullanmaktadır. Bu kavram Marx’ın sosyo-ekonomik 
formasyon anlamında kullandığı “sivil toplum”dan ziyade, Hegel’in aile ve devlet arasındaki ikinci 
aşama olarak gördüğü “sivil toplum” anlayışına yakındır.   
158 Michele Barret, “Ideology, Politics, Hegemony: From Gramcsi to Laclau and Mouffe”, Mapping 
Ideology, Slovoj Zizek (der.), London, Verso, 1994, s. 239. Lukacs’ın, 1848 sonrasında işçi sınıfının 
devrimci bilinç geliştirememesine sebep olarak burjuvazinin ideolojik ve kültürel bilgi üretimi 
göstermesi, ideolojinin altyapı üzerinde belirleyici olabileceiğini ileri süren ilk çalışmalardandır. Perry 
Anderson, “Modernity and Revolution”, New Left Review, 1984, S.144, s. 103.   
159 Anne Showstock Sason, Gramsci and Contemporary Politics: Beyond Pessimism of the Intellect, 
London, Routledge, 2000, s. 17–18. 
160 Kürşad Ertuğrul, “Sosyal Teoride İdeolojik Kapanımları Kırma Arayışları ve Doğu/Batı Ayrımı”, 
Doğu Batı Düşünce Dergisi, 2004, C.7, S.28, s. 29. 
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kaynaştırmakta ve sanatta, hukukta, ekonomik faaliyette, bireysel ve kollektif 

yaşamın tüm dışavurumlarında örtük olarak ifade edilmektedirler.161  

Gramsci’nin sınıf temelli kapsayıcı/kuşatıcı ideoloji teorisi, Althusser’in 

maddi bir varlığa sahip olan tarihsiz, merkezsiz ve bağımsız, hem kendisini hem de 

sistemi otomatik olarak sürekli yeniden üreten bir ideoloji anlayışına esin kaynağı 

olmuştur. Althusser’in yaklaşımı o kadar kapsamlı, esnek ve kaçışı imkansız 

normatif bir ideolojik sistem anlayışı getirmiştir ki, aksinin kanıtlanması neredeyse 

imkansız hale gelmiştir.  

Althusser, Marksizmin yanlış anlaşıldığını ve bunu düzeltmek için yola 

çıktığını iddia etmiş, fakat geliştirdirdiği ideoloji kuramı sadece Marx’ın tersten 

yorumu olmakla kalmamış, aynı zamanda hegelci idealizmin ve metafiziğin birçok 

unsurunu da bünyesine taşımıştır.162 Başka bir deyişle, Althusserci yapısalcı kuram, 

Marksizm öncesi felsefe ile (en çok idealist biçimleriyle) Marksizmi geriye dönük 

olarak kaynaştırmıştır.163 Oysa Marx, bilinci canlı bir varlık, insanı ise edilgen bir 

uygulayıcı olarak ele alan yaklaşımlar ile salt bireyin maddi koşullarından yola 

çıkılarak ulaşılan tamamen materyalist bilinç anlayışlarını, Alman İdeolojisi’nde 

açık ve kesin bir dille eleştirmiştir.164 

Althusser’e göre, ekonomik düzey ilk aşamada ve son kertede belirleyicidir. 

Öte yandan, E. Wood’un belirttiği gibi, Althusser’in kullanımında ekonomik düzey 

sadece hangi durumun belirleyici ya da başat olacağını belirleyerek “belirleyici” 

                                                           
161 A.g.m. 
162 Norman Geras, “Althusser’s Marxism: An Account and Assessment”, New Left Review, 1972, S.71, 
s. 81.  
163 Ellen Meiksins Wood, Sınıftan Kaçış: Yeni Hakiki Sosyalizm, Şükrü Alpagut (çev.), İstanbul, 
Yordam Kitap, 2006, s. 41. 
164 K. Marx ve F. Engels, 2003, s. 25, 
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olmaktadır.165 Bunun dışında, sistemin yeniden üretimini sağlayan ideolojik 

üstyapıdır. İdeoloji bireylerin gerçek varoluş koşulları ile ilişkilerinin hayali bir 

temsilidir fakat sadece bu koşullara bağlı hayali bir varlık olarak kalmamaktadır. 166 

Tarihsel diyalektik içinde dini ritüeller, gelenekler, adetler, görenekler veya dil 

yoluyla toplumsal ilişkilerin içine yerleşmekte ve zamanla bu ilişkileri etkileyen 

bağımsız maddi bir varlığa dönüşmektedir.167 Öyle ki, artık her pratik ideoloji 

aracılığıyla gerçekleşebilir hale gelmektedir. Bir başka deyişle, ideoloji sistemi 

üstten belirlemektedir. Bu nedenle, Althusser’e göre ideolojiden kaçış 

imkansızdır.168 Toplumsal değişimi, Marksist kuram kaçınılmaz, Gramsciyan 

kuram olası, Althusser’in kuramı ise imkansız görmektedir.169   

İdeoloji, toplumsal ilişkilerin yapısını kurmakta fakat özneler aracılığıyla 

yürümektedir. Althusser’e göre, her bireyin doğduğu anda adlandırılması ideolojik 

bir çağrılma anlamına gelmektedir.170 Bu bağlamda, birey yaşamı boyunca ideolojik 

yapının içindeki toplumsal kurallara/rollere göre sosyalleşmekte ve bu kuralları bir 

sonraki nesile aktararak sistemi sürekli yeniden üretmektedir. Bu bağlamda, ideoloji 

tarih dışıdır ve sonsuzdur.171  

Althusser’e göre, ideoloji bir sınıfın diğerine yanılsamalar yoluyla kabul 

ettirdiği fikirler dizisi yerine, tüm sınıfların otomatik olarak katıldığı pratikler 

ağıdır. Bununla birlikte, ideolojinin egemen sınıfın çıkarlarına hizmet etmeyeceği 

anlamına gelmemektedir.172 Devlet, egemen sınıfın hegemonyasını korumak, 

                                                           
165 E. M. Wood, 2006, s. 55. 
166 Louis Althusser, “Ideology and Ideological State Apparatuses”, Mapping Ideology, Slovoj Zizek 
(der.), London, Verso, 1994, s. 123. 
167 A.g.e., s. 125. 
168 A.g.e., s. 120.  
169 John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, Süleyman İrvan (çev.), Ankara, Bilim Sanat, 2003, s. 227. 
170 Louis Althusser, 1994, s. 133. 
171 A.g.e., s. 119. 
172 A.g.e., s. 110 
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kapitalist sistemi yeniden üretmek ve toplumsal rızayı elde etmek amacıyla bir 

takım ideolojik aygıtlar kullanmaktadır. Bu aygıtlar egemen ideolojiyi, aile, eğitim 

kurumları, hukuki kurallar, kitle iletişim araçları, sendikalar, kitaplar, dergiler, 

filmler, kültürel-sanatsal faaliyetler, dini kurumlar ve daha birçok denetleyici araçla 

toplumsal pratikler üzerinde kurmaktadır.173  

Althusser’in yapısalcı yaklaşımı, 1970’lerin ikinci yarısına kadar sosyal 

bilimlerde çok etkili olmuş, fakat 1970’lerin ikinci yarısıyla bu ivmesini 

kaybetmiştir. Bununla birlikte, yükselişe geçen postyapısalcı ve postmodernist 

yaklaşımların iktidar ve bilim anlayışları yapısalcılıkla büyük benzerlikler 

göstermiştir.        

C. Postmodernist Yaklaşımlar  

Postmodernizm, bütünsel veya homojen bir kuram olmaktan ziyade bir 

eğilimi yansıtmaktadır. 1980’li yıllarda yükselişe geçen ve postmodernizm genel 

başlığı altında toplanabilecek postmarksist ve postyapısalcı yaklaşımlar bu eğilim 

içinde oluşmuşlardır. Bu yaklaşımlar, kapitalist sistemin 1970’lerde yeniden 

yapılanma sürecine pararel bir gelişim çizgisinin ürünleri veya kültürel 

izdüşümleridir. Daha açık bir ifadeyle, bu yaklaşımlar, 1970’lerde aşırı üretim ve 

azalan kar oranları sebepleriyle yapısal bir kriz içine giren kapitalizmin, 

1980’lerdeki yeniden yapılanma sürecinde sermaye hareketlerinin 

serbestleştirilmesi için ortaya sürdüğü deregülasyon, yerelleşme, ulus ötesi 

örgütlenme gibi neoliberal meşruiyet mekanizmalarının etkisi altında kalmışlardır. 

                                                           
173 A.g.e. 
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Thomas D. Dochherty’nin belirttiği gibi, bu dönemde post-modern hayaletin 

dokunmadığı neredeyse tek bir faaliyet alanı kalmamıştır.174 

Frederic Jameson’a göre postmodernizm, kapitalist gelişme çizgisinin yeni 

aşamasının kültürel mantığıdır.175  Jameson, kapitalizmin teknolojide ve iletişimde 

yaşanan ilerlemeler sonucu yeni bir metalaşma sürecinin marksist teorinin 

öngöremediği şekilde yaşamın her alanına girdiğini ve kapitalizmin bu yeni 

aşamasında baskın kültürel mantığın postmodernizm olduğunu iddia etmektedir.176  

David Harvey de, postmodernizmin Fordist birikim rejiminden esnek birikime 

geçtiğini ve postmodernizmin bu değişime uygun düştüğünü ileri sürmektedir.177 

Öte yandan, kapitalizmdeki değişim, sermayenin ihracı veya yayılması olarak 

görülebilecek bir aşamadan olmaktan çıkarılarak, doğrudan özünde değişim olmuş 

gibi ele alınmaktadır. Başka bir deyişle, teknolojik ve iletişimde yaşanan 

gelişmelerle birlikte mülkiyet ilişkilerinin değiştiği, emeğin maddi olmayan bilgi 

üretim alanına kaydığı, artık değerin önemsizleştiği, post-endüstriyel aşamaya 

geçmiş toplumlarda gerilimlerin kültürel veya etnik temelli alt kimlikler alanında 

ortaya çıktığı, ideolojinin ve politikanın (insan hakları ve demokrasi gibi) evrensel 

boyutta bağımsızlaştığı, ulus devlet modelinin işlevini yitirdiği ileri 

sürülmektedir.178  

                                                           
174 Thomas D. Dochherty, Postmodernizme Bir Giriş: Postmodernist Burjuva Liberalizmi, Yavuz 
Alogan (çev.), İstanbul, Sarmal Yayınevi, 1995, s. 7.  
175 Frederic Jameson’ın postmodernizm için “geç kapitalizmin kültürel mantığı” tanımını kullanmıştır. 
Bkz. Fredric Jameson, Postmodernizm or the Cultural Logic of Late Capitalism, London, Verso, 1991. 
Marksist bir ideoloji anlayışıyla, postmodernizm ve postmarksizme kapitalist üretim ilişkilerinde ortaya 
çıkan yeni tersyüzlüklerin ideolojik yansıması denilebilir.  
176 Frederic Jameson, “Five Theses on Actually Existing Marxism”, Monthly Review, 1996, C.47, S.11, 
s. 10. 
177 David Harvey, Postmodernliğin Durumu: Kültürel Değişimin Kökenleri, Sungur Savran (çev.), 
İstanbul, Metis Yayınları, 2003a, s. 170. 
178 Ellen M. Wood, “Modernity, Postmodernity, or Capitalism?”, Monthly Review, 1996, C.48, S.3, s. 
21–22. Gencay Şaylan, Postmodernizm, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, 2006, s. 139–150. 
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Postmodernist yaklaşımlar, kapitalizmin bu küreselleşme aşamasının tersyüz 

duran dış görünüşüne kapılmış ve siyasi ve iktisadi sorunların çözümün 

imkansızlığını baştan kabullenip ekonomiyi sorgudan muaf bırakarak 

çözümlemelerini söyleme ve ideolojiye yöneltmişlerdir. Postmodernistler, bir 

bakıma kapitalizm yokmuş gibi davranmaktadırlar.  

Postmodernist yaklaşımlar, özcü, indirgemeci, nedenselci, akılcı ve 

belirlenimcilikle suçladıkları bütünselci modernist kuramlara karşı durarak rastlantı, 

iletişim, ideoloji, parçalılık ve göreliliği öne çıkartmışlardır. Bilimsel, askeri, siyasi, 

iktisadi somut pratiklerden ziyade, metinsel-anlamsal-dilsel stratejiler olarak 

iktidar, otorite ve çelişkiyi kavramsallaştırmaya çalışmışlar ve yapısökümünü 

sadece kuram karşıtı olmakla sınırlandırmışlardır.179  

Atilla Güney’in belirttiği gibi, siyasal eylemlilik veya siyasal tavır, düşünsel 

üsluplar arasında bir seçimden ibaretmiş gibi sunulmaya başlanmıştır.180 İktisat, 

siyaset ve toplumsal olanı açıklama ve anlama süreçlerinin dışlanmasıyla geriye 

kalan sivil toplumcu siyasal mücadele, marjinal kimliklerin tanınması, farklılıkların 

(özellikle alt kimliklerin) hoşgörülmesi veya radikal demokrasiyi gerçekleştirmek 

için verilen bir kültür mücadelesine indirgenmiş durumdadır.181 İktisat, sınıfsal 

belirlenimler ve tarihsel/toplumsal süreçlerle açıklanmaktan uzaklaşan devlet ve 

sistem anlayışları, belirleyeni olmayan kendinden devinimli bir iktidar yapısıyla 

açıklanmaya başlanmıştır. Devlet giderek baskıcı damgasıyla olumsuzlanırken, 

iktidar sivil toplumcu açılımlara (radikal ve çoğulcu demokrasiye) olanak tanıdığı 

oranda olumlanmıştır.  

                                                           
179 E. Fuat Keyman, Küreselleşme, Devlet, Kimlik/Farklılık: Uluslararası İlişkiler Kuramını Yeniden 
Düşünmek, Simten Coşar (çev.), İstanbul, Alfa Basın Yayın Dağıtım Ltd. Şti., 2000, s. 236-237. 
180 A. Güney, 2006, s. 177. 
181 A.g.m., s. 180. 



 57 

Sivil toplum, yalnızca devletten değil, ekonomiden de bağımsız, toplum 

merkezli bir model olarak tanımlanırken, sivil toplumun kurumsallaşması ve 

etkinleşmesi kimlik eksenli haklar temelinde ortaya çıkan bir gelişme olarak 

nitelendirilmiştir.182 Başka bir deyişle, toplum ekonomik süreçlerden bağımsız, 

gelenek ve yerel kültürlerin belirlediği tüketim kalıpları içinde 

değerlendirilmiştir.183  Terör, yoksulluk, göç, köktendincilik gibi konular, ortaya 

çıkmalarına sebebiyet veren sorunların analizi yerine, siyasetten arınmış sivil 

toplum kuruluşlarının dil, din, kültür, kimlik, esaslı epistemik analizleriyle 

bulunmaya çalışılmıştır.184 Küreselleşme sanki ekonomik sömürü ve yaymaya 

çalıştığı değerler bakımından bir bütün değilmiş ve demokratik katılım, 

çokkültürlülük, dini-etnik haklar, insan hakları gibi kavramlar maddi temelden 

bağımsız var olmaktalarmış gibi ele alınmışlardır. 

Bu çalışmada, postmodernizmin ayrıntılı bir analiz yapılmayacaktır. Bununla 

birlikte, postmodernist yaklaşımlara yakın duran postmarksizm, biyopolitika, 

neoliberal kosmopolitanizm ve medeniyetler çatışması gibi kuramlar incelenecektir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde de görüleceği üzere, günümüzdeki “yeni terörizm” 

anlayışı, bu kuramların öne sürdüğü ontolojiler çerçevesinde geliştirilmektedir.   

D. Post-Marksizm  

Post-Marksizm, Marksizmin indirgemeci, özcü, belirlenimci, bütünselci 

olmakla suçladığı temel ilkelerini değişen dünya koşullarına göre dönüştürerek, 

ideoloji ve politikanın özerkleştiği yeni bir toplumsal tarihsel kuram oluşturmayı 

                                                           
182 A.g.m., s. 189. 
183 Güncel Siyaset ve Siyaset Felsefesi Çalışma Grubu, Yeni Muhafazakarlar: Amerika’nın Kara Kitabı, 
Merdan Yanardağ (der.), İstanbul, Chiviyazıları Yayınevi, 2004, s. 93. 
184 İslami köktendinciliğin nedenlerini, İslam’ın Freudcü bir psikanalizini yaparak bulmaya çalışan Fethi 
Benslama’nın postmodernist çalışması, bu anlayışın en yakın örneklerinden biridir. Fethi Benslama, 
İslam’ın Psikanalizi, Işık Ergüden (çev.), İstanbul, İletişim Yayınları, 2005.    
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amaçlamaktadır. Bu bağlamda, artık değer, emek-sermaye ilişkisi, mülkiyet 

ilişkileri, emperyalizm, kapitalizmin dönüştürülmesi, altyapının belirleyiciliği veya 

sınıf ayrımları gibi marksist yaklaşımlar küreselleşen dünya koşullarına uygun 

bulunmamaktadır. Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe’nin birlikte yazdıkları 

“Hegemonya ve Sosyalist Strateji” kitapları, postmarksist yaklaşımların bütün 

temalarını ortaya koyması açısından önemlidir.185  

Laclau ve Mouffe, maddi belirlenim ve nedensellik yerine radikal olumsallık, 

belirlenimsizlik ve söylemsel süreksizliği koymuşlardır. Maddi belirlenim yerine 

söylemi koyan bir anlayışla, sınıfsal mücadele kavramını reddetmiş ve parçalı 

yapısıyla toplumun, söylemsel analize (Foucault’nun söylem analizine uygun 

olarak) uygun bir özne olmadığını savunmuşlardır.186 Laclau ve Mouffe, 

hegemonya kavramını Gramsci’den almakla birlikte, bunu sınıfsal bir etkinlik 

yerine, tüm sistemi kapsayan, sonsuz, sınırsız ve kendi içinde devinen bir varlık 

olarak sunmuşlardır.  

Laclau ve Mouffe, sabit, hiyerarşik ve indirgemeci olarak tanımladıkları sınıf 

yerine, heterojen ve eşdeğerli toplumsal grupların (feministler, etnik veya dini 

azınlıklar, eşcinseller, çevreciler, ırkçılık karşıtları, gibi) söylem üzerinden 

örgütlenerek ve birbirlerine eklemlenerek radikal ve çoğul bir demokrasi 

kurabileceklerini ileri sürmüşlerdir.187 Radikal demokrasinin görevi, bu farklı 

grupların kimliklerini birbirine eklemlemektir. Bununla birlikte, Laclau ve Mouffe 

                                                           
185 Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical 
Democratic Politics, London, Verso, 1985. Norman Geras, marksizm kelimesinin kullanılmasının dahi 
aradaki ilişkiyi abarttığını savunmaktadır. Geras’ın, Laclau ve Mouffe’ye eleştirileri için bkz. Norman 
Geras, “Post-Marxism?”, New Left Review, 1987, S.163, s. 40–82. Norman Geras, “Ex-Marxism 
Without Substance: Being a Real Reply to Laclau and Mouffe”, New Left Review, 1988, S.169, s. 34-61.  
186 E. Laclau ve C. Mouffe, 1985, s. 111. Yazarlar, marksizmin sınıf ayrımını metafizik ve totaliter 
olmakla suçlamaktadırlar. Buna ek olarak, Marx’ın “kendinde sınıf” kavramıyla “kendi için sınıf” 
kavramını eşitleyerek, sınıf varlığının artık soyut bir kurgudan başka bir anlama gelmediğini 
savunmaktadırlar.   
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bu gruplar arasında her zaman çatışmaların olacağı ve tümüyle özgürleşmiş bir 

toplumun kurulamayacağını belirtmişlerdir.188 Dolayısıyla, devlet toplumdaki bu 

içsel çelişkilerin çözümde yararlı bir araç olarak kullanılmak üzere 

demokratikleştirilmelidir.  

Laclau ve Mouffe’nin önerdikleri radikal ve çoğulcu demokratik devrimin 

amacı, yeni bir siyasi rejim kurmak veya bağımsız, siyaset dışı, saydam, çelişkisiz 

olarak algılanan kapitalizmin dönüştürülmesi değil, ataerkil/ırkçı/disiplinci 

olduğunu varsaydıkları sistemin liberal-demokratik çerçevesini genişletmek ve 

aşağıdan yukarıya baskı yaparak özgürleşmeyi gerçekleştirmektir.189 Öte yandan, 

eklemlenme dışında örgütlenmemiş, bilgiyle yönlendirilmemiş ve kesin bir hedefi 

öngörmemiş bu hareketlerin niceliksel bir yığın olmaktan öteye nasıl geçecekleri 

sorusu gözardı edilmiştir. 

Laclau ve Mouffe’nin öngördüğü merkezsiz, temelsiz, salt iletişime dayalı ve 

eklemlerden oluşan çoğul demokrasi model anlayışında, köktendinci hareketler 

veya terör örgütlerinin ortaya çıkması disiplinci iktidar yapılanmasının tahakkümcü 

düzenlemelerine ve çoğulcu bir demokratik-liberal rejimin kurulamamış olmasına 

bağlanmaktadır. Dolayısıyla, kapitalizmin sömürücü doğası, içsel çelişkileri ve 

yayılmacı karakteri veya Amerika’nın emperyalist müdahaleleri halının altına 

süpürülürken, sorunun kaynağı ve çözümü, tanımı muğlak, ekonomi ve siyasetten 

arındırılmış radikal/çoğulcu demokratik hareketlere terk edilmektedir.  

 

                                                                                                                                                                      
187 A.g.e., s. 159-160.  
188 Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe, “Post-Marxism Without Apologies”, New Left Review, 1987,  
S.166, s. 106.  
189 E. Laclau ve C. Mouffe, 1985, s. 176-178. 
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E. Michel Foucault ve Biyoiktidar  

Michel Foucault, nominalist, dağılmış ve çoğulcu iktidar anlayışıyla 

biyoiktidar ve sürekli savaş kavramlarının baş mimarlarındandır. Foucault’a göre, 

iktidar sürekli bir akış içinde toplumun en küçük birimlerine (beden, aile), 

ilişkilerine (cinsellik, delilik, cezalandırma) veya düşüncelerine (arzular, kimlikler), 

yani toplumsal alanın kılcal damarlarına kadar yayılan bir ağ sisteminin tüm 

yüzeyinde hareket etmektedir.190 Bedenlerin zaptedilmek ve nüfusu kontrol etmek 

amacıyla birçok iktidar tekniğin bileşiminden oluşan biyoiktidar, karmaşık 

toplumsal ilişkilere verilen bir isim olarak, kuramsal ve genel geçer bir tanıma veya 

öze sahip değildir.191 Biyoiktidar gözlemlenebilir değildir; göreli yoğunlaşma veya 

seyrelme alanları belirlenebilse de ölçülebilir değildir, sadece etkilerinde analiz 

edilebilen anonim bir ilişkidir.192   

Foucault, her toplumda sayısız iktidar ilişkisinin toplumsal kitleye nüfuz 

ettiğini ve iktidarın hiçbir zaman birilerinin elinde mal gibi sahiplenmeye maruz 

kalmadığını belirtmektedir. Bu bağlamda, iktidarın ne olduğu ve kimin kontrolünde 

olduğunu incelemek için girişilen çaba anlamsızdır. Dolayısıyla, biyoiktidar 

Leviathan modeli dışında, hukuksal hükümranlığın ve devlet kuruluşunun 

belirlediği alan dışında erk teknikleri, taktikleri ve pratiklerinden yola çıkarak 

çözümlenmelidir.193  

                                                           
190 Orhan Tekelioğlu, Michel Foucault ve Sosyolojisi, İstanbul, Bağlam Yayınları, 1999, s. 134. 
191 Cem Deveci, "Foucault'nun İktidar Kavramsallaştırmasında Siyasal Boyutun Ayrışmazlığı", Doğu 
Batı Düşünce Dergisi, 1999, S.9, s. 27. 
192 A.g.m.   
193 A.g.m., s. 48. Jean Baudrillard haklı olarak, Foucault'yu iktidar çözümlemelerinde bilinçli olarak 
politik iktidarı sorgulamaktan kaçmakla suçlar. Foucault'nun sanal bir evren yaratarak iktidar kavramını 
çarpıtmaya çalıştığını iddia eder. Ayrıntılı bilgi bkz. Jean Baudrillard, Forget Foucault, New York, 
Semiotext Press, 1987.      
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Biyoiktidarın yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya ilişkiler ağında 

işlediği saptamasıyla Foucault, makro düzeyde egemenlik uygulama olanağının 

mikro düzeylerde uygulanagelen hücresel iktidar ilişkilerine bağlı olduğunu ileri 

sürer.194 Her birey, toplumsal yapıyı meydana getiren bilgilerin "öznesi" olarak 

daima denetim stratejilerinin odağında yer almaktadır.195 Denetim stratejileri, 

bilgiyle birlikte modern toplumsal, iktisadi ve siyasal kurumların önkabülleridir.196 

Bu bağlamda, beden, aile, okul, akıl hastaneleri veya cezaevlerinden başlayan 

mikro müdahaleler özneleri oluşturur ve kimliklerini kurarken, modern iktidar 

mekanizmaları normlar çerçevesinde bireyleri kuşatıp-türdeşleştirip bir makro 

normalizasyona eklemlemeye çalışmaktadır.197 Dolayısıyla, biyoiktidarın izini bu 

mikro ilişkilerde, mekanlarda ve uyruklaştırma teknikleri içinde soykütüksel 

anlamda aramak gereklidir.198  

Foucault bilgi ve iktidarın her zaman bir arada olduğu vurgusunu yapar. Buna 

göre, bir tarafta bilgi, diğer tarafta toplum, bir tarafta bilim diğer tarafta devlet 

yoktur, yalnızca temel bilgi-güç-iktidar formları vardır.199 İktidarın uygulanması 

davranışları yönlendirmek ve muhtemel sonuçları bir düzene koymaktır ki, bu bir 

"yönetim sanatıdır”.200 

 Foucault’a göre yönetim sanatı, sadece siyasi yapıların veya devletlerin 

yönetimi anlamında dar değil, bireylerin ya da grupların davranışlarına-

                                                           
194 C. Deveci, 1999, s. 33. 
195 Hasan Bülent Kahraman, "Modernite, Sosyal Bilimler ve Disiplinlerarasılık Olanağı Olarak 
Görsellik", Doğu Batı Düşünce Dergisi, 1999, S.7, s. 171. 
196 A.g.m. 
197 C. Deveci, 1999, s.33. Öznellik bu kapsamlı söylemler ve pratikler silsilesinde bir iktidar-bilgi ve 
hakikat alanı içerisinde oluşur. Bkz. Michel Foucault, Psikoloji ve Ruhsal Hastalık, Muhsin 
Hesapçıoğlu (çev.), İstanbul, Birey Yayıncılık, 2000, s. 9. 
198 D. Harvey, 2003a, s. 61. 
199 Hüsamettin Arslan, "Bilim, Bilimsel Bilgi ve İktidar", Doğu Batı Düşünce Dergisi, 1999, S.7, s. 78.        
200 Michel Foucault, Özne ve İktidar, Işık Ergüden ve Osman Akınhay (çev.), İstanbul, Ayrıntı 
Yayınları, 2005a, s. 74. 
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düşüncelerine nasıl yön verilebileceği anlamında geniş bir çerçevede ele 

alınmalıdır.201 İktidar, söylemsel bir "gerçeğin" üretimi, birikimi, dolaşımı, 

kurumsallaşması, kavramsallaşması, yönlendirici bilme aygıtları ya da denetleme 

mekanizmalarıyla kurulan bir "hakikat rejimi" içinde işlemektedir.202 Hakikat, 

bilimsel söylem biçiminin ve bu söylemi üreten kurumların merkezinde ortaya 

çıkmakta, sürekli ekonomik ve siyasi teşvik altında eğitim ve enformasyon 

aygıtlarının içinde dolaşmakta, kurumsal pratiklerle desteklenmekte ve 

biyoiktidarın büyük makinelerinin çarklarını çalıştırmaktadır.203 Burada amaç, 

doğru ile yanlışın birbirinden ayrıldığı ve doğruya bir takım iktidar etkilerinin 

yüklendiği bir dizi söylem ve prosedürler bütününü sürekli olarak öznelere öğreten 

disipline edici bir düzen kurmaktır.204  

Bu bağlamda, siyasal iktidarın rolü, bu disipline edici düzeni sürekli olarak, 

bir tür sessiz savaş yoluyla, yeniden kurmak ve hatta bunu insan bedenlerine 

varıncaya dek, kurumlar, ekonomik eşitsizlikler ve dil içerisine yeniden 

yerleştirmek olacaktır."205 Bu noktada, Foucault, Carl von Clausewitz'in "Savaş, 

siyasetin başka araçlarla yürütülmesidir" önermesini ters çevirerek şu saptamada 

bulunur: "Siyaset, savaşın başka araçlarla yürülmesidir.206 Kısacası, Foucault 

savaşın toplum örgütlenmesinin ana ilkesi haline geldiğini ve siyasetin bunun bir 

aracı olduğunu iddia etmektedir. Bu bağlamda, savaş siyasal yönetimin somut 

                                                           
201 A.g.e., s. 75. 
202 Michel Foucault, Toplumu Savunmak Gerekir, Şehsuvar Aktaş (çev.), İstanbul, Yapı Kredi 
Yayınları, 2002, s. 38. Daha kapsamlı inceleme için bkz. Michel Foucault, Bilginin Arkeolojisi, Veli 
Urhan (çev.), İstanbul, Birey Yayınları, 1999. 
203 Michel Foucault, Entellektüelin Siyasi İşlevi, Işık Ergüden, Osman Akınhay ve Ferda Keski (çev.), 
İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2005b, s. 51.   
204 A.g.e., s.52.  
205 M. Foucault, 2002, s. 31 Foucault’a göre söylem, sadece gerçeklik bilgisinin üretilip belirlendiği 
kurallar değil, aynı zamanda eylemlerin de niteliğini belirleyen davranış kalıplarını kapsamaktadır.     
206 Julian Reid, “Foucault on Clausewitz: Conceptualizing the Relationship between War and Power”, 
Alternatives: Global, Local, Political, 2003, C.28, S.1, s. 2. 
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hedefleri ve kontrolü dışında, tüm topluma nüfüz eden biyoiktidarın yayılmış ağı 

içinde sürekli bir güç mücadelesidir.  

Foucault’a göre, biyoiktidar her yerde olduğu için (iktidarın olduğu her yerde 

direniş de vardır) ona karşı verilecek mücadelenin yerelleşmesi ve çoğullaşması 

gerekmektedir.207 Başka bir deyişle, iktidar ağının kılcal damarlarında başlayacak 

bir mücadele ağın bütünü üzerinde etkili olacaktır. Foucault’a göre entelektüele 

düşen görev, yapısökücü bir yöntemle, uzmanlık alanına uygun düşen hakikatlerin 

hangi iktidar ilişkileri çerçevesinde kurulduğunu ortaya çıkartmaktır.208 

F. Michael Hardt ve Antonio Negri’nin İmparatorluk İllüzyonu  

Hardt ve Negri’nin “İmparatorluk” kitabı, postmarksist, postmodernist ve 

postyapısalcı birçok “yenilenme” teorisinin sistemli bir sentezidir. Bununla birlikte, 

bu yaklaşımların kimlik merkezli ve yerel tanımlı mücadeleleri yerlerini, küresel 

tanımlı ve merkezsiz “çokluk” mücadelelerine bırakmıştır.  

Hardt ve Negri’nin “İmparatorluk” anlayışlarını, “Foucaultlaştırılmış 

Marksizm”209 veya “Neo-Marksizm”210 olarak değerlendirenler olsa da, kitapta 

öngörülen iktidar modeli daha çok post-Marksizm tanımına uygundur. Yazarlar, 

marksist kavramlara atıf yapmaktalarsa da, bu kavramları postyapısalcı bir 

yapısökümüne maruz bırakarak başkalaşmış anlamlarla kullanmaktadırlar. Öte 

yandan, Hardt ve Negri’nin ultraemperyalist imparatorluk fikirlerini, 

                                                           
207 Foucault İran İslam Devrimini, Batı egemenliğindeki ideolojik ve kültürel küresel sisteme ilk ve en 
büyük direniş olarak yorumlamıştır. Emad El-Din Aysha, “ Foucault’s Iran and Islamic Identity Politics 
Beyond Civilizational Clashes, External and Internal”, International Studies Perspectives, 2006, C.7, 
S.4, s. 378.   
208 M. Foucault, 2005b, s. 26.   
209 Michel Wieviorka’dan aktaran, Taner Timur, “Küreselleşme’den İmparatorluk’a 11 Eylül: Dönüm 
Noktası Mı?”, Praksis, 2002, S.7, s. 221. 
210 Goran Thernborn, “Afer Dialectics”, New Left Review, 2007, S. 43, s. 106–107. 
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Kautsky’leştirilmiş Lenin’e bağlamaya çalışmaları kafa karışıklığını arttıran başlıca 

nedenlerdendir.   

Karl Kautsky’ye göre, kapitalizmin kartel politikasının dış politikaya taşındığı 

yeni bir ultraemperyalist evreye ulaşmak imkansız değildir.211 Kautsky, sanayi 

sermayesinden finansal sermayeye geçilmiş olan bu evrede emperyalistlerin 

aralarındaki rekabetten vazegeçerek birleşeceklerini, aralarındaki savaşların sona 

ereceğini ve uluslararası birleşmiş finansal sermayeyle dünyayı kalıcı bir barışçıl 

düzen içinde ortaklaşa sömüreceklerini iddia etmiştir.212 Lenin ise, kapitalizmin 

soyut anlamda evrensel bir dünya tröstüne doğru gidiş eğiliminde olduğunu teoride 

kabul etse de, dünyanın karteller ve devletlerce bölüşüm aşaması olan emperyalizm 

evresindeki rekabet ve paylaşım savaşlarının ultraemperyalizme varılmasına hiçbir 

zaman izin vermeyeceğini savunmuştur.213 Lenin’e göre, emperyalizm ne 

Buharin’in savunduğu gibi yalnızca bir politika veya ideoloji, ne Hilferding’in ileri 

sürdüğü gibi salt finansal kapitalin hakimiyeti ne de Kautsky’nin düşündüğü gibi 

serbest rekabetten vazgeçmeye karar veren kapitalistlerin bir seçimidir.214 Lenin 

emperyalizmin özünün tekelci kapitalizm olduğunu, üretim ve sermaye birikimine 

bağlı olarak tekelleşme eğiliminin artacağını fakat bunun rekabeti ortadan 

kaldırmak yerine borsa, piyasa, pazar gibi, yeni rekabet alanlarında devam 

                                                           
211 Vladimir I. Lenin, The Highest Stage of Capitalism a Populer Outline, New York, International 
Publishers, 1939, s. 91-116. 
212 A.g.e., s. 117. Erving. M. Winslow, The Pattern of Imperialism: A Study in the Theories of Power, 
New York, Columbia University Pres, 1948, s. 184. Nicholas Tarling, Imperialism in the South Asia: A 
Fleeting Passing Phase, London, Routledge, 2001, s. 7. Kautsky’nin görüşleri kendi döneminde Rosa 
Luxemburg ve daha yakın dönemde E. Mandel  tarafından destek bulmuştur. Mandel’e göre, çokuluslu 
şirketler ve bankalar aracılığıyla kapitalizmde yeni bir ulusüstü burjuva devleti iktidarı dönemine geçiş 
mümkündür. Bkz. Rosa Luxemburg, The Russian Revolution, and Leninism or Marxisim?, Michigan, 
University of Michigan Press, 1961. Ernest Mandel, Late Capitalism, London, Verso, 1972. 
Kautsky’nin mirasçıları hakkında değerlendirme için bkz. Peter Wollen, “Our Post-Communism: The 
Legacy of Karl Kautsky”, New Left Review, 1993, S.202, s. 85-93.  
213 V. I. Lenin, 1939, s. 74 
214 Bashir Abu-Manneh, “The Illusions of Empire”, Monthly Review, 2004, C.56, S.2, s. 32. 
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edeceğini ileri sürmüştür.215 Bu bağlamda Lenin, Kautsky’nin mali sermaye 

egemenliğinin dünya ekonomisindeki çelişkiyi ve eşitsizliği azaltacağı düşüncesine 

toptan karşı çıkmış ve bu düşüncelerin kapitalizmin doğasını yadsımaktan ve 

emperyalizmi savunmaktan başka bir işe yaramayacağını belirtmiştir.  

Sonuç olarak, Hardt ve Negri’nin barışçıl imparatorluk fikirleri Lenin’e değil, 

Kautsky’nin ultraemperyalist dünya barışı düşüncesine yakındır. Yazarlar bu temel 

üzerine, sistemsel gücü öne çıkartan, küreselleşmenin eşitsizlikleri, çelişkileri veya 

savaşları sona erdireceğini iddia eden neoliberal “yeni dünya düzeni” görüşlerini 

eklemiş ve Foucaultçu biyoiktidar görüşleriyle harmanlayarak kendi kendine 

işleyen ultraemperyalist imparatorluk düşüncesine ulaşmışlardır.216  

Hardt ve Negri’ye göre, iç-dış ayrımını sona ermesiyle (tüm dünyanın 

kapitalistleşmesiyle) artık emperyalizm sona ermiştir ve bütün yerküreyi kendi açık 

ve genişleyen sınırları içine katmakta olan merkezsiz, sınırsız, iç-dış ayrımı 

olmayan, mekan zaman uzamından bağımsız, toprak temelinde kurulmayan bir 

yönetim şekli olarak imparatorluk sarmaktadır.217  Ekonomik, politik ve kültürel 

alanların giderek birbine örtüştüğü ve toplumsal ilişkilerin geliştiği biyopolitik 

üretim ağı içinde egemen bir otorite olarak kurulan biyoiktidar, düzenini kendi 

virtüelliği çerçevesinde topluma dayatmaktadır.218 Bu ilişki açık, nitel ve 

duygulanımsaldır. Toplumsal yapı ve gelişme süreçlerinin sinir uçlarına kadar 

                                                           
215 A.g.m. 
216 Hardt ve Negri, Gilles Deleuze ve Felix Guattari’nin “Bin Yayla” isimli kitaplarındaki tüm alanı 
kaplayan, dışarısının olmadığı, kendiliğinden bir güç istenciyle sürekli eyleyen, indirgenemez bir varlık 
olarak “arzu” tanımlarından etkilenmişlerdir. Gilles Deleuze ve Felix Guattari, A Thousand Plateaus, 
Brian Massumi (çev.), Minneapolis, University of Minnesota Press, 1987, s. 215.  Buna ek olarak, 
Delueze ve Guattari’nin baskıcı toplumdan kontrol toplumuna geçişi tanımlayan biyopolitika 
tanımlarından yararlanmışlardır.   
217 Michael Hardt ve Antonio Negri, İmparatorluk, Abdullah Yılmaz (çev.), İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 
2001, s. 19. 
218 Michael Hardt ve Antonio Negri, Çokluk: İmparatorluk Çağında Savaş ve Demokrasi, Barış 
Yıldırım (çev.), İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2004, s. 110. 
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erişen bu iktidar ağı, insanların bilinçleri, bedenleri ve tüm toplumsal ilişkilerin 

derinliklerine işleyen bir kontrol mekanizması olarak kendini göstermektedir.219 Bu 

kontrol kalıpları çeşitli kodlar aracılığıyla (iletişim sistemleri, enformasyon ağları 

gibi) topluma içselleştirilmektedir. İmparatorluk yönetiminin nesnesi bütünlüğü 

içinde toplumsal hayattır ve bu yüzden imparatorluk biyoiktidarın paradigmatik 

biçimidir.220  

Hardt ve Negri’ye göre, barışçıl, çelişkisiz ve demokratik imparatorluk 

düzenine geçildiğinin en önemli göstergelerinden biri, artık değeri üreten maddi 

emeğin artık kültür, bilgi, iletişim gibi görünmeyen hizmetler üreten maddi 

olmayan emeğe dönüşmesidir.221 Üretimin enformatikleşmesi ve maddi olmayan 

emeğin ortaya çıkmasıyla birlikte, emek süreçlerinde gerçek bir homojenleşme 

gerçekleşmiş ve Marx’ın bahsettiği 19. yy’daki somut pratiğe dayalı heterojen emek 

sürecinden tamamen farklılaşarak nesnesinden kopmuştur.222 Bu postmodern üretim 

tarzı içinde özel mülkiyet ilişkilerinin önemi ve sınıfsal ayrımlar kaybolmuş, ortak 

mülkler çokluğun yeniden doğuşu, üretimi ve özgürleşmesine yol açmıştır.223 

Değişen üretim tarzı içinde, emek gücünün hareket kabiliyeti ve göç hareketleri 

olağanüstü boyuta ulaşmıştır ve denetim altına alınması zordur.224 Göç sürecinde 

imparatorluğu keşfeden göçmenler, gerçekliğin taşıyıcıları ve özgürleştirici 

potansiyele sahip olma avantajlarıyla, daha fazla demokrasi ve özgürleşmenin 

yolunu açmakta öncüdürler.  

                                                           
219 M. Hardt ve A. Negri, 2001, s. 49. 
220 A.g.e., s. 21. 
221 A.g.e., s. 303. 
222 A.g.e., s. 304. 
223 A.g.e., s. 313-314. 
224 A.g.e., s. 226. 
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İmparatorluğun iktidar ağında yönetim aygıtları artık ulusüstü organların eline 

geçmiştir ve ulus devletlere dayalı çağ sona ermiştir.225 Ulus devletlerin 

egemenliğinin gerilemesi ve giderek ekonomik ve kültürel mübadeleleri 

düzenlemekten aciz hale gelmesi, aslında ortaya çıkmakta olan imparatorluğun 

belirtilerinden biridir.226 Ulusal renkler, imparatorluğun küresel gökkuşağı içinde 

erimekte ve kaybolmaktadırlar. Sermayenin önünde dümdüz bir dünya 

yatmaktadır.227  

Hardt ve Negri’nin ağlara yayılmış metafizik imparatorluğunda, hiçbir devlet 

çoğul güç ilişkilerini gözardı ederek komuta merkezine geçemez. Kontrol 

mekanizmaları bir dizi organ ve işlev aracılığıyla eklemlenmiştir.228  Küresel 

iktidar,  üç katmandan oluşmuş bir piramid yapı içinde işlemektedir. Piramidin 

daralan tepe noktasında, küresel zor kullanma tekelini elinde tutan bir süpergüç 

olarak ABD vardır.229 ABD, tek başına hareket edebilecekken BM şemsiyesi 

altında diğerleriyle ortaklaşa hareket etmeyi tercih eden bir süpergüçtür.230 Körfez 

Savaşı örneğinde olduğu gibi, kendi ulusal saiklerinden hareketle değil, küresel hak 

adına uluslararası adaleti sağlayabilecek tek güç olarak tarih sahnesine 

çıkmaktadır.231  Üstelik ABD bu barış polisi olma görevini kendi isteğiyle değil, 

soğuk savaş sonrası uluslararası kuruluşların isteği üzerine ve küresel sağduyu 

adına üstlenmiştir.232 ABD kuruluşundan bu yana yayılmasını, ağlar içinden çoğul 

ve tekil ilişkiler kurma modeline göre yaptığı için günümüzdeki imparatorluk 

                                                           
225 A.g.e., s. 18. 
226 A.g.e. 
227 A.g.e., s. 19. 
228 A.g.e., s. 318. 
229 A.g.e., s. 319. 
230 A.g.e. 
231 A.g.e., s. 195. 
232 A.g.e., s. 196. 
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anlamında emperyaldir, fakat işgal, yıkım, boyun eğdirme anlamında emperyalist 

değildir.233  

Piramidin birinci katmanı içinde ABD’den sonra gelen, belli başlı para 

araçlarını kontrol eden ve böylelikle uluslar arası mübadeleleri düzenleme yetisine 

sahip bir grup ulus devlet bulunmaktadır ve bu devletler G7, Paris ve Londra 

Klüpleri, Davos toplantıları gibi bir dizi organla birbirlerine bağlanmıştır.234 

Piramidin aşağıya doğru genişleyen ikinci katmanında ilk katmanı oluşturan 

merkezi gücün şemsiyesi ve güvencesi altında hareket eden ulus aşırı 

korporasyonların dünya çapında yaydığı ağlar bulunmaktadır.235 Çok uluslu 

şirketler, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslar arası ve ulusüstü 

korporosyonlar, çeşitli piyasalar arasında emek gücünün doğrudan dağıtımını 

yapmakta, kaynakları işlevsel olarak bölüştürmekte ve dünya üretiminin çeşitli 

sektörlerini hiyerarşik olarak örgütlemektedirler.236 Yatırımları seçen, finansman ve 

para manevralarını yöneten bu dev ulusüstü korporasyonlar, dünyanın yeni 

biyopolitik yapılaşmasını belirlerler.237 Bu katmanın bir diğer tarafında, toprak 

temelli örgütlenmelerden oluşmuş genel egemen ulus devletler dizgesi yer 

almaktadır. Küresel dolaşım kanallarının filtreleri ve küresel komuta 

eklemlenmesinin regülatörleri olan bu devletler, küresel hegemonik güçlerle politik 

dolayım, ulus aşırı korporasyonlarla pazarlık ve kendi toprak sınırları içinde 

                                                           
233 A.g.e., s. 197. Hardt ve Negri, ABD’nin barışçıl ve sağduyulu küresel polis görevine Kosova 
müdahalesini de eklerlerken, Ruanda’dan hiç bahsetmezler.  
234 A.g.e., s. 321. 
235 A.g.e. 
236 A.g.e., s. 57. 
237 A.g.e. 
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biyopolitik ihtiyaçlara göre gelirin yeniden bölüştürülmesi gibi görevleri 

yüklenmişlerdir.238   

Piramidin üçüncü ve en geniş katmanında küresel güç düzeninde halkların 

çıkarlarını temsil eden gruplar vardır. Hardt ve Negri’ye göre, iktidar ağının geniş 

tabanında “çokluk” adını verdikleri maksimum çoğulculuk ve ortak payda 

temelinde birleşen sayısız tekilleşme içeren bir ağ vardır.239 Çokluk doğrudan 

küresel iktidar yapılarına katılamadığı için, onların temsil mekanizmaları 

aracılığıyla yapıya eklenmektedir.240 Bu mekanizmalarından en önemlileri, 

kendilerini temsil etmekten aciz olanları temsil etmeye çalışan sivil toplum 

kuruluşlarıdır. Bu örgütler gerçekte kendilerini dar bir grubun özel çıkarlarını 

gözetmek yerine, doğrudan küresel ve evrensel insan çıkarlarını temsil etmekle 

yükümlü görmektedirler.241 Evrensel bir ahlaki çağrıya dayanmakta olan bu 

kuruluşların politik eylemleri, küresel iktidar üçgeninin geniş tabanı olarak iktidar 

ağının kılcal damarlarına kadar yayılmaktadır.242   

İmparatorluğa karşı yeni alternatifler, tüm farklılıkların özgürce ve eşitçe 

ifade edilebildiği çokluğun ağından doğmaktadır. Hardt ve Negri’ye göre, Avrupa 

Anayasası’na “Hayır” diyenler de, Irak savaşına karşı çıkanlar da, 11 Eylül’ü 

protesto edenler de (işçiler, köylüler, din adamları, anarşistler vb.) bu çokluktur.243  

Çokluk, halk veya işçi sınıfına indirgenemeyecek kadar sayısız içsel 

farklılıktan oluşmakta ve kültür, ırk, etnik köken, toplumsal cinsiyet ve cinsellik 

farkları kadar farklı emek biçimlerini, farklı yaşam tarzlarını, farklı dünya 

                                                           
238 A.g.e., s. 321.    
239 A.g.e., s. 50. 
240 A.g.e., s. 322. 
241 A.g.e., s. 324. 
242 A.g.e.  
243 Malcolm Bull, “The Limits of Multitude”, New Left Review, 2005, S.35, s. 20. 
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görüşlerini, farklı arzuları kapsamaktadır.244 Çokluk bu bağlamda tekil farklılıkların 

çoğulludur ve ne Hungtinton’un “medeniyetler farklılıkları” anlamında 

indirgenebilir ne de Laclau-Mouffe’nin “yeni toplumsal hareketleri” anlamında 

yerelleştirilebilmektedir. Çokluk, yoktan varolan bir oluşum değil, halihazırda 

varolan toplumsal ve siyasal bir eğilimin ismidir. Tarih boyunca insanlar otoriteyi, 

tahakkümü, hiyerarşiyi ve komutayı reddetmiş, çoğul farklılıkları dile getirmiş, 

sayısız isyan, devrim ve başkaldırıyla özgürlüğü aramıştır ve bütün bunlar çokluğun 

bastırılamaz sonsuzluk arzusuyla ortaya çıkmıştır. Günümüzde imparatorluğun 

yayılmış ağına karşı direniş gösterenler de, bu ağın itici gücü olanlar da çokluktan 

çıkmaktadır.245 Negri verdiği bir röportajda, solun küreselleşmeyi sevmesi 

gerektiğini çünkü küreselleşmenin tarihte ilk defa mutlak demokrasi ve “küresel 

vatandaşlık” yolunu açtığını ileri sürmüştür.246  

Hardt ve Negri’nin imparatorluk illuzyonları neoliberalizmin ve özellikle 

neoliberal kosmopolitan yaklaşıma çok benzemektedir. Neoliberalizmin, tüm insan 

ırkının serbest piyasa ve demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi ortak kurallar 

çerçevesinde kollektif barışa ulaşabileceği, sivil toplum örgütlenmesinin ve 

uluslararası kuruluşların sistemin demokratikleşmesini sağladığı veya sistemsel 

güce sahip olan ülkenin sert ve yumuşak etki araçlarını kullanarak sistemin 

istikrarını temin ettiği gibi iddiaları biyopolitikada da yer bulmaktadır. Bununla 

                                                           
244 Hart ve Negri, 2004, s. 12.  
245 Kam Shapiro, “Revolution: The Myth of Multitude”, Empire’s New Clothes: Reading Hardt and 
Negri, Jodi Dean ve Paul Passavant (der.), New York, Routledge, 2003, s. 293.  
246 Bashir Abu-Manneh, 2004, s. 31. Balibar, vatandaşlığın insan olmaktan değil, insan olmanın 
vatandaşlıktan doğduğunu ileri sürmektedir. Etienne Balibar, “Is a Philosophy of Human Civic Rights 
Possible? New Reflections on Equaliberty”, The South Atlantic Quarterly, 2004, C.103, S.2/3, s. 320. 
Zizek’in salt insan haklarına dayalı vatandaşlıkla ilgili kinayeli yorumu oldukça ilginçtir: “Paradoksal 
bir tarzda, ancak 'genel olarak' bir insan olmaya indirgendiğim ve böylece insan olmak dışında hiçbir 
sıfatım olmadığı için, mesleğimden, cinsiyetimden, uyruğumdan, dinimden, etnik kimliğimden 
vesaireden bağımsız olarak bana ait olan şu 'evrensel insan haklarının' ideal muhatabı haline geldiğim 
ve onlara en şiddetle ihtiyaç duyduğum anda, insan haklarından mahrum kalırım. Slovoj Zizek, 
“Against Human Rights”, New Left Review, 2005, S.34, s. 127.  
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birlikte, neoliberalizmde “koşullu egemenlik” üzerinden devlete tanınan rol, 

biyopolitikada ortadan kaldırılmıştır. Hardt ve Negri’nin biyopolitika anlayışları, 

hem devlete yaklaşımları açısından hem de kosmopolitan nitelikli muhalif kamusal 

alan geliştirme çağrılarıyla, 1990’ların gözde kuramlarından neoliberal 

kosmopolitanizme daha yakın durmaktadır.247  

G. Neoliberal Kosmopolitanizm  

Kozmopolitanların devlet ötesi ve egemenlik sonrası evrensel adalet ve 

özgürlük hayalleri,  1795 yılında savaş, barış ve kozmopolit dünya toplumunu 

öneren Kant’ın “Sürekli Barış Üstüne Felsefi Bir Deneme” adlı kitabına 

dayanmaktadır.248 Kant’a göre, ticari zorunluluklar ve karşılıklı bağımlılıklar 

evrensel adaletin uygulanacağı bir sivil toplum meydana getirecektir.249 Her ne 

kadar, savaşı ahlaksızlıkların ve kötülüklerin anası olarak sunsa da, Kant’a göre, 

sürekli barış ve evrensel hukukun gerçekleştirlmesi için gerektiğinde savaş 

yapılabilmelidir.250  

Neoliberal kosmopolitanizm, küreselleşmenin moda jargonu “küresel 

yönetişim” kavramı etrafında toplanmış önermelerden oluşmaktadır.251 Bu 

önermelerin ortak söylemine göre; 252  

                                                           
247 Gordon Lexer, “The Movement That Dare Not Speak Its Name: The Return of Left 
Nationalism/Internationalism”, Alternatives: Global, Local, Political, 2001, C.26, S.1, s. 2. 
248 H. Emre Bağce, “Küresel Savaşların Eşiğinde Kant ve Hegel’i Yeniden Okumak: Sürekli Barış için 
Savaş gerekli mi”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, 2003, C.6, S.24, s. 107–108. 
249 A.g.m., s. 111. 
250 A.g.m., s. 112-113. 
251 Peter Gowan, “Neoliberal Cosmopolitanism”, New Left Review, 2001, S.11, s. 80. 
252 Mary Kaldor, Global Civil Society: An Answer to War,  Cambridge, Polity Press, 2003, s. 1-15. John 
Keane, Civil Society: Old İmages, New Visions, Cambridge, Polity Press, 1998, s. 92-129. Martin Van 
Creveld, The Rise and Decline of the State, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, s. 415. 
Robert Cooper, “The Postmodern State”, Re-ordering the World, Mark Leonard (der.), London, Foreign 
Policy States, 2002, s. 519. 
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- Teknoloji ve iletişimde yaşanan gelişmelere ve ideolojik imgesel sınırların 

ortadan kalkmasıyla liberal demokratik değerler ve serbest piyasa modeli görünmez 

bir el gibi tüm dünyayı sarmıştır;  

- Bu yeni dünya düzeninde hiç bir ulus-devlet toprakları veya vatandaşları 

üzerinde kontrol sahibi olmadığı gibi küresel hegemonya iddiasını da 

gerçekleştiremez;  

- Çok uluslu şirketler, ulus aşırı örgütler, iletişim-enformasyon ağları, 

uluslararası ticaret rejimleri gibi unsurlardan oluşan küresel yönetişim modeli 

altında, sınırsız, merkezsiz, içerisinin ve dışarısının olmadığı küresel bir sivil 

toplum oluşmaktadır; 

- İnsan haklarına ve demokrasiye dayalı küresel vatandaşlık anlayışı 

gelişmektedir; küresel barış ve adalet, insan hakları veya demokrasi gibi evrensel 

haklar adına düzeni bozanlara karşı askeri müdaheleler yapılması küresel sivil 

toplumun yararına olduğu için bir militer humanizmdir ve sürekli barış için 

gereklidir.  

Hardt ve Negri’nin imparatorluğu ile neoliberal kosmopolitanların barışçıl 

dünya devleti fikirleri gerçeklerle pek örtüşmemektedir. Peter Gowan’ın da 

belirttiği gibi, ABD küresel hakimiyetini veya 100’den fazla askeri üssünü herhangi 

bir devlet veya örgütle paylaşmaya istekli görünmemektedir. Gowan, küresel 

yönetişim kurumlarını ve özellikle bu kurumlar arasından Birleşmiş Milletler, 

NATO, IMF, Dünya Bankası veya Dünya Ticaret Örgütünü, ABD siyasetinin 

özensizce gizlenmiş araçları olarak nitelendirmektedir.253 Ayrıca, 1990’larda 

Yugoslavya ve Kosova müdahalelerinden Afganistan ve Irak’a kadar tüm 
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müdahaleler militer hümanizm değil, ABD’nin küresel çıkarlarına uygun 

düşmektedir.254  

Postmarksist veya neoliberal kosmopolitan yaklaşımların, ABD’nin tektaraflı 

bir dünya düzeni anlayışına veya küresel çıkarlarına aykırı gibi görünen görüşleri, 

özellikle iki açıdan ABD’nin çıkarlarına hizmet etmektedirler. İlk olarak, kendi 

kendine işleyen görünmez bir el veya her yere yayılmış biyopolitikanın varlığı 

eleştirinin boyutunu kapitalizmin özünden kopararak merkezsiz üstyapısal alana 

indirgemiştir. İkincisi ve bu çalışma için esas önemli tarafı, bu yaklaşımların 

terörizmi ve terörizme karşı mücadeleyi tam da ABD’nin ihtiyaçlarına uygun ve 

haklı çıkartır şekilde tanımlamalarıdır. 

H. Oryantalizm ve Terrörizm 

İlişkilerdeki yüzeysel görünüşün kavramlarına odaklanarak altaki çelişkileri 

gizlemek ve maddi temelin tepetaklak görüntüsünü ilişkilerin temeli olarak sunmak 

ideolojinin görevidir. Öte yandan, ideolojiyi besleyen gerçek ilişkilerdir ve bu 

nedenle, kavramlar kitleleri etkileri altına alır almaz, ideoloji maddi bir güç haline 

gelmektedir.  

Oryantalizm de, 18. yy’de Avrupa merkezli emperyalist yayılma sürecinin 

ideolojilerinden biridir. Bu ideolojyi mümkün ve gerekli kılan, kapitalist üretim 

tarzının egemeni konumundaki Avrupa’nın, o dönemde sahip olduğu askeri, siyasi, 

teknolojik güç olanaklarıyla başta Ortadoğu bölgesi olmak üzere Doğu’yu 

sömürgeleştirme politikalarıdır. Başka bir deyişle, sömürgeleştirme politikalarının 

haklılaştırabilmesi ve Batı’nın neden Doğu’yu yönetmesi gerektiğini 

                                                                                                                                                                      
253 P. Gowan, 2001, s. 84–85. 
254 A.g.m., s . 91-92. 
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açıklayabilmek için, “uygarlık götürme”, “medenileştirme”, özgürlüğü yayma” gibi 

ideolojik kavramları kullanılmıştır. Maddi üretim araçlarını elinde bulunduran 

egemen güç aynı zamanda zihinsel üretimin araçlarını da emrinde bulundurduğu 

için, Batı Avrupa merkezli sömürgeci ülkeler, Doğu’ya ait klişelerle yüklü bir 

dünya kurgulayabilmişler ve bunu o dönemde kurumsallaşmakta olan doğa ve 

sosyal bilimlerin içine yayarak sistemleştirmişlerdir.255  

1. Edward Said’in Oryantalizm Eleştirisi 

Edward Said’in “Oryantalizm" kitabı, metinlerearası (postmodernist) ve 

soykütüksel (postyapısalcı) yöntemler kullanarak, Batı'nın bilimsel üstünlüğüyle, 

"akademik oryantalist paradigması"256 içinde ötekileştirdiği Doğu'ya ait bir dünyayı 

ve kimliği nasıl kurduğunu ve dünya üzerindeki hegemonyasını kurma sürecinde bu 

oryantalist paradigma üzerinden nasıl sürekli olarak ürettiğini incelemeye 

sokmuştur.257 Said’e göre, oryantalizm; edebi, bilimsel, siyasal, kültürel veya 

ideolojik söylem biçemleri içinde çoğaltılan akademik bir gelenek; Doğu ile Batı 

arasındaki epistemolojik ve ontolojik ayrıma dayalı bir düşünme şekli ve Şark'a 

egemen olmakla, yeniden yapılandırmakla ve üzerinde yetke kurmakla uğraşan bir 

Batı ortak kurumudur.258 Said, 18. yüzyılın sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasi 

                                                           
255 Gayatri Chakravorty Spivak, The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues, Sarah 
Harasym (der.), New York, Routledge, 1990, s. 1.  
256 Leonard Binder, Liberal İslam, Yusuf Kaplan (çev.), Kayseri, Rey Yayıncılık, 1996, s. 176. 
257 Edward W. Said, Şarkiyatçılık: Batı'nın Şark Anlayışları, Berna Ülner (çev.), İstanbul, Metis 
Yayınları, 1995a. Said, oryantalizmin eleştirisini yapan ilk kişi değildir. 1960-70'li yıllarda Enver 
Abdülmelik, A.L. Tibawi, Abdullah Laroi, Talal Asad, Romila Thapar ve Hamid Algar gibi 
araştırmacılar oryantalizm-emperyalizm ilişkisine yönelik eleştirilerde bulunmuşlardı. Fakat Said'in, 
1970’lerin sonunda yükselişe geçmiş postmodernist ve postyapısalcı yöntemleri kullanarak (özellikle 
Foucault'nun bilgi-söylem-iktidar ilişkisi ve Gramsci’nn sivil toplum-hegemonya-entellektüeller 
tanımlamalarının etkisi altında kalarak) Doğu-Batı arasında süregelen ontolojik ve epistemeolojik ayrım 
ile Batı hegemonyası arasındaki ilişkiselliği ortaya çıkartması, Avrupa merkezciliği eleştirmesi, 
edebiyattan müziğe çok geniş tarihsel ve güncel metin incelemesiyle epistemolojij sorgulama yapması 
ve son olarak feminizmden anti-kolonyal alana kadar birçok çalışmaya ilham kaynağı olması onu 
diğerlerinden ayırmaktadır.   
258 E. W. Said, 1995a, s. 12-13. Şarkiyatçılık, geleneksel ilimlerle (klasiklerle, Kutsal Kitap'la, 
filolojiyle), kamusal kuruluşlarla (hükümetlerle, ticaret şirketleriyle, coğrafya dernekleriyle, 
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koşullarında bilinçle üretilen ve edebiyat, müzik, tiyatro, sosyoloji, tarih, filoloji, 

iktisat gibi çok yönlü alanlara yayılmış oryantalizmin dışlayıcı-yönlendirici-

ötekileştirici epistemolojisinin, halen "bilimsellik" statüsü altına gizlenmiş şekilde 

birçok toplumsal söylemde ve sosyal bilimler kuramlarında (modernleşme, 3. 

Dünya, azgelişmişlik… vb) varlığını sürdürdüğünü iddia etmektedir. Günümüz 

oryantalizmine de kaynaklık eden modern dönem şarkiyatçılığının kuram ve 

uygulamalarının temel öğeleri, aslında bilim yoluyla nesnel bilgiye ulaşmak değil, 

geçmişten mirasla alınan ve biyoloji, filoloji gibi disiplinler tarafından 

dünyevileştirilen, yeniden düzenlenen bir yapılar öbeğidir ki, bu yapılar da 

Hıristiyan doğaüstüncülüğünün doğallaştırılmış, modernleştirilmiş, laikleştirilmiş 

ikameleridir.259  

Said'e göre, şirket faaliyetlerini, vakıfları, petrol şirketlerini, misyonları, 

askeriyeyi, dışişlerini, istihbarat çevrelerini akademik dünyaya bağlayan bir 

Ortadoğu araştırmaları kurumlaşması, bir çıkarlar birliği, uzmanlardan oluşan bir 

takım ağlar, burslar, ödüller, örgütler ve tümü de İslama, Şark'a, Araplara ilişkin 

temel ve temeli itibariyle değişmez bir avuç fikrin yetkesini meşrulaştırmaya, 

korumaya adanmış enstitüler, merkezler, fakülteler, bölümler vardır.260 Bu ağ ve 

Batı’nın devam eden hegemonyası, oryantalizm paradigmasının sürekli yeniden 

üretimini mümkün kılmaktadır.261  

                                                                                                                                                                      
üniversitelerle), belirli yazım türleriyle (seyahat, keşif kitaplarıyla, fantazilerle, egzotik betimlemelerle) 
kurulan güçlü bir alandır. A.g.e., s. 214. 
259 A.g.e., s. 132. 
260 A.g.e., s. 315. Said'in sadece Doğu ile sınırlamadığı benzer düşünceleri için bkz. Edward W. Said, 
Kültür ve Emperyalizm, Necmiye Alpay (çev.), İstanbul, Hil Yayın, 1995b. 
261 Oryantalizmin tersten simetriği olarak sunulan oksidentalizm, yani Doğu gözüyle Batı bilgisinin 
üretimi, süreklilik arz eden emperyal bir siyasetin aleti ve üreticisi olmadığı gibi, desteğine de sahip 
olmamıştır. Dolayısıyla, hiç bir zaman oryantalizm gibi sistematikleşmemiş ve akademik çalışmalara 
yansımamıştır. Alim Arlı, Oryantalizm, Oksidentalizm ve Şerif Mardin, İstanbul, Küre Yayınları, 2004, 
s. 78.     
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Öte yandan, Said’in, Batı hegemonyası ile oryantalist bilginin nasıl içiçe 

olduğu ve oryantalistlerin tarafsız olarak sunmaya çalıştıkları bilgilerin nasıl çıkar 

temelli bir inşa sürecinden geçtiğine dair metinsel sorgulaması, epistemolojik 

sorgulamanın ötesine geçmemiş ve oryantalist ideolojiye sebep olan pratiklerin 

işleyişine sebebiyet veren kapitalizmin özünü inceleme dışı bırakmıştır. Her 

nekadar Said, oryantalizmin kökeninde emperyal amaçlar olduğundan bahsetmişse 

de, Foucaultcu bir söylem anlayışı içinde metinin sadece bilgi üretmekle 

kalmadığını aynı zamanda gerçekliği de yarattığını iddia etmiştir.262 Bu bağlamda, 

oryantalizm artık ideolojik bir formasyon veya yanılsama olmaktan çıkarak hem 

kendi kendini hem de gerçekliği sürekli üreten bilginin kendisi olmuştur. Bu 

bağlamda, Şarkçılık Hegelci diyalektik kapsamında öğrenilmiş/nesnelleşmiş temsili 

bir alandır.  

Partha Chaterjee, Gayatri Spivak, Stuart Hall, Homi Bhabha, Anwar Abdel 

Malek, C.L.R. James ve Samir Amin gibi araştırmacılar tarafından geliştirilen 

sömürge sonrası eleştiri, Said’in söylemsel öteki noktasından bir adım ileri geçerek 

bir taraftan medeniyetler çatışması gibi özcü, çatışmacı ve sabit tezleri eleştirirken, 

diğer taraftan Batı karşıtı milliyetçi ve köktenci söylemlerin otantiklik iddialarını 

reddetmişlerdir.263 Sömürge sonrası eleştiriye göre, İslami köktendincilik görünüşte 

                                                           
262 Said’in Foucault ile ilişkisine en ağır ve kapsamlı eleştiri Aijaz Ahmad’dan gelmiştir. Ahmad, Said’i 
Foucault’nun ele aldığı epistemi ve terminolojiyi zamansal ve mekansal olarak genişletmekle suçlar. 
Aijaz Ahmad, Teoride Sınıf, Ulus ve Edebiyat: Jameson, Salman Rüşdi, Edward Said Eleştirisi, Ahmet 
Fethi (çev.), İstanbul, Alan Yayıncılık, 1995, s. 189-192.   
263 E. Fuat Keyman, "Globalleşme, Oryantalizm ve Öteki Sorunu 11 Eylül Sonrası Dünya ve Adalet", 
Doğu Batı Düşünce Dergisi, 2002, S.20, s. 23. Öte yandan Partha Chatterjee bu durumu milliyetçiliğin 
içsel çelişkisi veya tersyüz edilmiş oryantalizm olarak sunarken, sosyolojik determinist yaklaşımlarla 
milliyetçi söylemin teorik kavramlarının tümüyle modern Batı rasyonel düşüncesinden alındığı 
düşüncesinin son derece indirgemeci ve yanıltıcı olacağına dikkat çeker. Chaterjee, milliyetçiliğin halen 
başka bir söylemin egemenliği altında olan farklı bir söylem olduğunu iddia eder. Bkz. Partha 
Chatterjee, Ulus ve Parçaları: Kolonyal ve Post-Kolonyal Tarihler, İsmail Çekem (çev.), İstanbul, 
İletişim Yayıncılık, 2002.  
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Batı-karşıtı olsa bile, öz olarak Batı modernitesinden türemiş bir söylem ve modern 

kavramlarla konuşan ve kendisine meşruiyet arayan bir girişimdir.  

 Öte yandan, Gilbert Achcar da belirtmiş olduğu gibi, Ortadoğu bölgesinde 

bağımsızlık mücadeleleri döneminde ortaya çıkan milliyetçilik modernite 

kavramlarını sindirerek değil, sömürüye-emperyalizme karşı duyulan ortak tepki 

sonucu ortaya çıkmıştır.264 Örneğin, Müslüman Kardeşler Örgütü, 1967 savaşından 

çok önce İngiliz sömürüsüne karşı Mısır'da ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, 

1950’lerden itibaren milliyetçi ve sosyalist örgütlenmeleri zayıflatmak amacıyla 

ABD’nin dini ideolojiye verdiği destek de unutulmamalıdır.   

Özetle, gerek söylemsel bir kurgu olarak gerek salt farklılık olarak ele alınan 

oryantalizm eleştirisi, emperyalizmin varlığına değinen, fakat kapitalizmin özüne 

atıfta bulunmadan sorunları kimlik farklılıkları bağlamına indirgemeye çalışan ve 

mikro-kimlik veya “öteki” kavramları üzerinden sistemi sürekli alt düzeylere 

bölerek eleştiri geliştiren postmodernist kuramlara son derece içseldirler. 

Metinlerarası inceleme metoduyla bilgi-çıkar-iktidar ilişkilerini ortaya çıkartmak ve 

Batılı-burjuva-beyaz erkek kimliğinden farklı olarak ötekileştirilen kimlikleri açığa 

çıkartmak hegemonik işleyişi göstermekten başka sisteme bir eleştiri 

getirmemektedir. Güney’in dikkati çektiği gibi, postmodernizmde siyasi 

mücadelenin sınırları iktidar mücadelesinden kimlik farklılıkları bağlamına 

kaydırılmakta ve kimlik/fark ilişkiselliği kimliklerin kurulma sürecine içsel bir 

süreç olarak tanımlanmakta, fakat neoliberal iktisadi politikaların insanı insanlıktan 

                                                           
264 Gilbert Achcar, Kaynayan Orta Doğu, çev. Rida Şimşekel, İstanbul, İthaki Yayınları, 2004, s. 39. 
Oysa millyetçi ve sosyalist hareketlerin öncelikli hedefleri sömürgeci ülkeden kurtulmak olsa da, 
ekonomik ve toplumsal üretimin örgütlenmesine yönelik Batın modernitesine içsel arka planları 
mevcuttur.   
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çıkaran sonuçlarının “kimlikler” üzerindeki etkileri görmezden gelinmektedir.265 

Çokkültürlülük, medeniyetler arası diyalog veya medeniyetler ittifakı gibi kültür 

siyasetinin (apolitizasyon) iletişime dayalı çözümlemelerin, Zizek’in deyimiyle 

“postmodern ırkçılık”ların gerçek nedeni, küreselleşmiş kapitalizmin uzantılarının 

üzerini örtmektir.266  

Bilinçaltına itildiği iddia edilen,  ötekilik korkularının yapısökücü bir işleme 

tabi tutularak bilinçüstüne çıkartılması ve diyalog yöntemiyle farklılıklar arasında 

barışın kurulmasını iddia eden postmodern yaklaşımlar, oryantalizmin küresel 

iktidar yapılanmasının oluşturduğu buzdağının görünen tepesini önce kabüllenip 

sonra sorgulamaktan öteye geçmemektedir. Oryantalizm bilinçaltına ötekilik 

korkuları olmaktan ziyade, son derece gerçek politikalara bağlı faydacı bir strateji 

olarak biliçüstünde kurulmaktadır. Bu kurulum, Hegelci bir diyalektik anlayışıyla 

kendi kendine çevrilmeken ziyade, önce gerçeklerin teryüz duran halinden ortaya 

çıkmakta ve gene bu gerçeklere paralel diyalektik sürece tabi olmaktadır.     

Bu çalışmada oryantalizm, kaynağını tersyüz olmuş gerçeklerden alan 

pragmatik bir ideoloji olarak ele alınmaktadır. Nitekim İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında kapitalizmin küresel hegemonu konumuna geçen ABD, şarkiyatçı bir 

geleneği olmaması rağmen 1990’larda kaynağını oryantalizmden alan, fakat ırksal 

farklılıklar yerine medeniyet-kültür özlerine dayalı farklılıkları öne çıkartan 

medeniyetler çatışması tezine üstü kapalı destek vermesi, bu pragmatizmin bir 

örneğidir.  

 

                                                           
265 A. Güney, 2006, s. 189. 
266 Slovoj Zizek, “Multiculturalism, Or, the Cultural Logic of Multinational Capitalism”, New Left 
Review, 1997, S.225, s. 37.   
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2. Medeniyetler Çatışması 

 Medeniyetler çatışması tezi bir anda ortaya çıkmış bir anlayış değildir. 

Temellerini oryantalist yaklaşımlardan almış olmasına rağmen medeniyetler 

çatışması tezi; ideoloji ve modernitenin sorgulanması ve kültür/kimlik farklılıkları 

gibi konulara içkinliği açısından postmodernist yaklaşımlara; kapitalist sınıflar 

arasındaki küresel ittifakın emperyalistler arasındaki savaşı sona erdirdiği ve 

demokrasilerin birbirleriyle savaşmayacağı gibi çıkar uyumunu öne çıkartan 

düşüncelere yatkınlığı açısından Batı Marksizmi ve liberal kuramlara; Batı dışı 

medeniyetlere (özellikle İslam ve Çin) yönelik tehdit algısı ve çatışma olasılığını 

öngörmesi açısından ise neorealist kuramlara yakındır. 

Medeniyetler çatışması tezi ABD hegemonyasına içsel özellikler 

sergilemektedir. Başka bir deyişle, oryantalist paradigma kapitalist üretim 

modelinin emperyal ihtiyaçlarını meşrulaştırdığı için varolabilmiştir ve bu nedenle, 

ABD tarafından da kullanılmaktadır.267  

Jacob Heilbrunn göre, soğuk savaşın bitimiyle liberalizmin zaferini ilan eden 

ve ABD’ye dünyayı demokratikleştirme görevi veren Huntington ile Batı 

medeniyetinin diğer medeniyetlere göre gerilediğini268, İslam ve Çin (Konfüçyen) 

medeniyetlerinin yükselişe geçtiğini, evrenselliğin emperyalizmi 

meşrulaştırabileceği ve ABD’nin Batı medeniyetin lideri olabileceğini savunan 

                                                           
267 Ergin Yıldızoğlu'nun da dediği gibi, paradigma bir kez egemen olduktan sonra hegemonyanın 
gereksinimlerine göre iyi planlanmış provokasyonlarla (karikatür krizi gibi) İslami duyarlılıkları 
kaşıyarak onların ne kadar akılcılıktan uzak, duygusal, uzlaşmaz, şiddete ve fevri bir reflekse eğilimli 
"çocuk" özne olduğu yeniden ve yeniden kanıtlamak kolaylaşmaktadır. Ergin Yıldızoğlu, “Kızgın 
Müslümanlar ABD Hizmetinde”, Cumhuriyet, 6 Şubat 2006, s.13.   
268 Huntington’a göre Batı, dünya gelirinden aldığı pay, yatırımlar, silah teknolojisi üretimindeki rolü ve 
en önemlisi demografik olarak diğer medeniyetlere göre gerileyiş içindedir. Batı’nın gerilerken Batı dışı 
medeniyetler eğitimli insan sayısı, satın alınan veya üretilen silah miktarı ve artan gelir kaynaklarıyla 
hızla Batıya yetişmektedirler. Emad El-Din Aysha, “Huntington’s Shift to the Declinist Camp: 
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Huntington arasında çatışma vardır. Hilbrunn’un Huntington ile ilgili tespitleri 

doğru olmakla birlikte, önceki ile sonraki Huntington’un fikirleri ABD’nin değişen 

ihtiyaçlarını karşılamak açısından tutarlıdır.269 Bu sayede, ABD hem askeri 

eylemlerinin sorumluluğunu medeniyetler çatışmasından kaynaklanan radikalizme 

kaşı durma gibi farklı bir tartışma alanına kaydırabilecek hem de varsayılan Batı 

medeniyetinin liderliğini talep edebilecektir. ABD’nin değişen ihtiyaçları edeniyle, 

Huntington’dan önce Arnold Toynbee’nin “meydan okuma ve karşı koyma” kuramı 

veya Raymond Aron’un “medeniyetlerin çok türlülüğü” yaklaşımı, Huntington’un 

yaptığı etkiyi yapmamışlardır. 

Huntington’nun medeniyetler çatışması tezine göre, Soğuk Savaş sonrası 

dünyada halklar arasındaki çatışmaların kaynağı ideolojik, politik veya ekonomik 

değil, kültürel farklılıklar olacaktır.270 Ulusal devletler uluslararası sistemde önemli 

aktörler olmaya devam etseler ve güç peşinde koşsalar da, davranışlarını kültürel 

tercihler ve farklılıklar yönlendirecek ve dolayısıyla, global politikanın asıl 

savaşımları farklı uygarlıklara ait grup ve milletler arasında meydana gelecektir.271 

Soğuk Savaşın bitimiyle Batı’ya ait iç savaşlar sona ermiş ve super güçlerin 

rekabeti yerini sekiz ana uygarlık arasında çıkması olası çarpışmalara bırakmıştır.272 

Huntington’a göre, en yüksek kültürel gruplaşma ve en geniş kültürel kimlik düzeyi 

                                                                                                                                                                      
Conservative Declinism and the Historical Function of the Clash of Civilizations”, International 
Relations, 2003, C.17, S.4, s. 433. 
269 Jacob Heilbrunn, “The Clash of Huntingtons”, The American Prospect, 1998, S.39, s. 22.  
270 Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilizations”, Foreign Affairs, 1993, C.72, S.3, s. 22. 
Huntington’dan çok önce, Daniel Bell, Ralf Dahrendorf, Hannah Arendt, Raymond Aron ve Karl 
Popper gibi yazarlar, 1960’lı ve 70’li yıllarda, post-endüstriyel toplumlardaki gerilimlerin sınıfsal ve 
siyasal olmaktan çok kültürel, etnik ve milliyetçi bir nitelik kazandığını iddia etmişlerdir. 
271 A.g.m., s. 23. 
272 A.g.m. 
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anlamına gelen uygarlıkları dünyadaki dağılımı şöyledir: Batı, Çin (Konfüçyan), 

Japon, İslam, Hint, Slav-Ortodoks, Latin Amerika ve Afrika uygarlıklarıdır.273  

Huntington’a göre, medeniyetlerin çatışma olasılığının yüksek olmasının 

nedenleri vardır. Öncelikle, uygarlıklar arasında tarih, kültür, gelenek, yaşama bakış 

açıları ve en önemlisi din gibi temel farklılıklar bulunmaktadır. Ekonomik ve 

siyasal gelişmelerdeki farklılıklar bu temel ayrımlardan kaynaklanmaktadır. 

Örneğin, Doğu Asya'nın ekonomik başarısı, Doğu Asya toplumlarının istikrarlı 

siyasal sistem kurmada karşılaştıkları güçlükler gibi, Doğu Asya kültüründe 

yatmaktadır. İslam kültürü, İslam ülkelerinin çoğunda demokrasinin ortaya 

çıkmamasındaki başarısızlığı açıklamaktadır. Batı Hıristiyan mirasına sahip ülkeler 

ekonomik gelişme ve demokratik siyasette daha başarılı olmaktadır.274  

İkinci olarak, dünyanın giderek küçülmesiyle uygarlıkların insanları 

arasındaki etkileşim fazlalaşmakta, ortaklıklarla birlikte farklılıklar da ayırt edilir 

hale gelmekte ve uygarlık bilinci artmaktadır.275 Dünya çapındaki sosyal değişme 

ve ekonomik modernleşme süreçleri insanları çok eski yerel kimliklerinden ve 

kimlik kaynağı olarak ulusal devletleriyle bağlarını zayıflatmaktadır. Dolayısıyla, 

ortaya çıkan boşluğu medeniyetlerin ait oldukları din içindeki radikal hareketler 

doldurmakta ve genel olarak toplumlar sekülarizasyondan uzaklaşmaktadırlar. Bu 

bağlamda medeniyetlerin çatışma olasılığını yükselten üçüncü neden, dinin 

uygarlıkları birleştiren ve ulusal sınırları aşan bir kimlik ve ümit sağlamasıdır.276 

Dördüncü olarak, Batı bir taraftan kendi içinde güçlenirken diğer taraftan Batılı 

olmayan yollardan dünyayı biçimlendirmek için gittikçe daha fazla arzu, istek ve 

                                                           
273 A.g.m, s. 25. 
274 Samuel P. Huntington, Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, Mehmet 
Turhan ve Cem Soydemir (çev.), İstanbul, Okuyan Us Yayın, 2002, s. 27. Huntington kitabının farklı 
yerlerinde kendisiyle çelişerek Said'in oryantalizm eleştirisine destek vermektedir.  
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kaynağa sahip olan Batı dışı ülkelerle yüzyüze gelmektedir.277 Beşinci neden, siyasi 

ve ekonomik olanlara oranla değişime daha az yatkınlık gösteren kültürel özellik ve 

farklılıkların taraf değiştirmeye engel olmasıdır.278 Başka bir deyişle, uygarlıkların 

verili ve değiştirilemez özellikleri, sınıf veya ideoloji savaşımlarında olduğu gibi 

taraf değiştirmeyi mümkün kılmamamaktadır. Son olarak, ideoloji temelinde 

kurulan ittifaklar azaldıkça, hükümetler ve gruplar giderek ortak din ve uygarlık 

kimliğine başvurarak destek sağlamaya girişeceklerdir.279  

Huntington’a göre, medeniyetlerin çatışması iki seviyede ortaya çıkacaktır. 

Mikro düzeyde, komşu gruplar, uygarlıklar arasındaki fay kırıklıkları boyunca 

topraklar ve birbirleri üzerinde kontrol kurmak için çatışacaklardır. Makro düzeyde 

ise, farklı uygarlıklara mensup devletler kendi özel politik ve dini değerlerini öne 

çıkartarak izafi bir askeri ve ekonomik üstünlük kurmak amacıyla mücadele 

edeceklerdir.280  

Huntington, tüm uygarlıkların birbirleriyle çatışma içine gireceğini iddia 

etmemektedir. Huntington’a göre esas çatışmalar, birden çok uygarlığın etkisi 

altında olan ve fay hatları olarak tabir edilen bölünmüş devletlerin içindeki farklı 

grupların ve onlara destek olan akraba devletleri arasında gerçekleşecektir. Örneğin, 

eski Yugoslavya Batı, İslam ve Slav-Ortodoks uygarlıkları arasında bölündüğü için 

en kanlı etnik savaşlar burada olmuştur. Meksika, Türkiye, Keşmir, Rusya diğer 

bölünük ülkelerden ve fay hatlarından bazılarıdır. İslam uygarlığının çevresi, Batı, 

                                                                                                                                                                      
275 Huntington, 1993, s. 26. 
276 A.g.m. 
277 A.g.m., s. 27. 
278 A.g.m. Huntington’a göre, bunun en önemli sebebi, bireylerin doğdukları andan itibaren Hegelci 
diyalektik içinde içselleştirme-nesnelleştirme-dışsallaştırma sürecine tabi olmaları ve bu süreç içinde 
medeniyet kimliklerinin değişmeyecek şekilde kişiliklere yerleşmesidir.    
279 A.g.m., s. 28. 
280 A.g.m., s. 29. 
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Slav-Ortodoks, Hindu, Çin ve Afrika uygarlıklarıyla çizilmiş olduğu için, sınırları 

sürekli savaşlara açık olacak şekilde kanlı fay hatlarıyla doludur.281  

Bir uygarlığa bağlı grup veya devletler farklı uygarlıktan bir ulusla savaşa 

girdiklerinde doğal olarak kendi uygarlıklarının diğer üyelerinden destek 

almaktadırlar. Örneğin, Huntinton’a göre,  Irak’ın Kuveyt’i istilası sonrasında ABD 

önderliğindeki Batı koalisyonun Irak’a müdahale etmesi üzerine, Saddam Hüseyin 

Arap milliyetçiliği adına değil İslam adına yardım çağrı yapmıştır. İran dahil bu 

çağrıya birçok İslam ülkesi gizliden gizliye ve köktendinci İslami hareketler de 

açıkça destek vermişlerdir.282 Bunun dışında, Huntington’a göre, Slovenya ve 

Hırvatistan’ın Almanya ve 11 AB üyesi ülke tarafından çok hızlı bir şekilde 

tanınmasının nedeni, Batı uygarlığı ve Katoliklik ortak paydasından 

kaynaklanmaktadır.283 

Huntington, uygarlıkların birbirine karışmasının mümkün olmadığını ve Batı 

uygarlığının bireycilik, liberalizm, anayasacılık, insan hakları, eşitlik, bağımsızlık, 

hukuk düzeni, demokrasi, serbest piyasa, laiklik gibi değerlerinin dünyanın geri 

kalan kısmına nüfuz etmiş olmasına rağmen, İslam, Çin, Japon, Hindu, Budist veya 

Ortodoks kültürlerinde fazla bir yankı uyandırmayacağını iddia etmektedir.284 Hatta 

Batı’nın bu çabası, diğer uygarlıklar tarafından emperyalizm olarak 

değerlendirilebilmekte ve karşı tepki olarak Batılı olmayan kültürlerdeki genç 

kuşağın dini köktendinciliği desteklemesinde görüldüğü gibi yerli değerlerin 

yeniden doğrulanmasına neden olmaktadır.285 Gelecekte dünya siyasetinin odak 

                                                           
281 A.g.m., s. 34-35. 
282 A.g.m., s. 37. 
283 A.g.m.  
284 A.g.m., s. 40. 
285 A.g.m., s. 41. 
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noktası büyük olasılıkla, Batı ile Batılı olmayan uygarlıkların Batılı güç ve 

değerlere verdiği karşılıklar olacaktır.286  

Huntington’a göre, kültür ve güç sebebiyle Batıya katılmak isteyen, fakat 

katılamayan ülkeler, kendi ekonomik, askeri ve siyasel güçlerini geliştirerek Batı ile 

rekabete girmekte ve Batılı olmayan diğer ülkelerle işbirliği yapmaya 

çalışmaktadırlar. Bu işbirliğinin en göze çarpanı, Batılı çıkarlar, değerler ve iktidara 

meydan okumak için doğmuş bulunan Konfüçyen İslami yakınlıktır. 287 

Huntington, orta vadeli gelecekte mücadelenin odak noktasının Batı ve çeşitli 

İslami-Konfüçyen devletler arasında olacağını iddia etmektedir.288 Dolayısıyla, kısa 

vadede Batı’nın çıkarına şeyler: kendi uygarlığı içinde Avrupai ve Kuzey Amerikan 

unsurları arasında daha büyük bir birlik ve dayanışma geliştirmek; kültürleri 

Batı’ninkilere yakın Doğu Avrupa ve Latin Amerika’yı Batı toplumlarına katmak; 

Rusya ve Japonya ile işbirliğine dayalı yakın ilişkileri geliştirmek; Konfüçyen ve 

İslami devletlerin askeri kapasitelerini başaşağı etmek; Konfüçyen ve İslami 

devletler arasındaki farklılıklar ve anlaşmazlıkları kullanmak; Batılı değer ve 

çıkarlara yakınlık duyan diğer uygarlıklardaki grupları desteklemek; Batılı değerleri 

yansıtan ve geçerli kılan uluslararası kurumları güçlendirmek ve Batılı olmayan 

devletleri bu kurumlara daha fazla karıştırmaktır.289   

Sonuç olarak, ABD’nin çıkarları medeniyetler ve kimlikler kavramları içinde 

eritilip aklandıktan sonra tersyüz edilerek sunulmaktadır. Bununla birlikte, 

Huntington’un önerileri bütün ideolojiler gibi, gerçeklerden bağımsız değildir. 

ABD’nin Ortadoğu bölgesindeki enerji kaynakları ve stratejik bölgelerde fiziki 

                                                           
286 A.g.m. 
287 A.g.m., s. 45. 
288 A.g.m., s. 48. 
289 A.g.m., s. 49. 
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kontrol sağlama isteğii medeniyetler çatışması tezinde bir uygarlık sorunu olarak 

sunulmakta ve ABD’nin Batı uygarlığının liderliğini yapması istenmektedir. 

Dolayısıyla, medeniyetler çatışması yeni düşmanlar yaratarak Batıyı birarada tutma 

çabasından ziyade, ABD’nin orta ve uzun vadeli çıkarlarına yönelik politikalarını 

teorik düzeyde meşruluk kazandırmaya yönelik bir ideolojik çalışmadır. Öte 

yandan, bunu salt jeopolitik bir güç savaşı olarak değerlendirmek gerçeklerin 

tersyüz olmuş halini okumak anlamına gelecektir. Günümüzdeki sorunların en 

önemli kaynağı, kapitalizmin içsel çelişkilerinden kaynaklanmaktadır.  

Huntington’un saptamaları postmodernist evrensellik iddialarında bulunan 

biyopolitika ve neoliberal görüşlere ters gözükse de, tüm bu kuramların ortak 

noktaları genel olarak kapitalizme özel olarak da ABD çıkarlarına hizmet 

etmeleridir. Bununla birlikte, medeniyetler çatışması tezi, AB’nin resmi 

raporlarından üye devletlerin hükümet veya yerel yönetim raporlarına ve 

köktendinci İslami örgütlerin fetvalarına kadar yayılmış ve kabüllenilmiş 

görünmektedir.290     

Rekabetin ve çatışmaların kaynağını ekonomiden veya daha geniş bir 

tanımlamaya kapitalizmin yayılmacı karakteristiğinden uzak göstermek, asıl 

rekabetin uygarlıklar arasında (dar tanımlamayla kimlikler veya “öteki”ler ve 

kültürler arasında) olmaktan ziyade gelişmiş kapitalist ülkeler arasında olduğu 

gerçeğini, daha tartışmaya başlamadan başka yöne kaydırmış olacaktır. 

Medeniyetler çatışmasına karşı çıkarak medeniyetler arası diyalog öneren 

yaklaşımlarsa, bu oryantalist tezi tersten pekiştirmekten başka bir sonuç elde 

edememektedirler. Oryantalizmi ve medeniyetler çatışması tezini yaratan 

                                                           
290 Philip Marfleet, “The “Clash” Thesis: War and Ethnic Boundaries in Europe”, Arap Studies 
Quartery, 2003, C.25, S.1-2, s. 71-82. 
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kapitalizmin yayılma süreci ve hegemonya mücadeleleri sorgulanmadığı sürece, 

sistemin üstyapısını sorgulamanın ötesine geçilemeyecektir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

“POLİTİKA”NIN DEVAMI OLARAK “TERÖRİZME KARŞI SAVAŞ” 

Clausewitz’in savaş paradigmasına göre, savaş, “politika”nın devamı olan bir 

araç olarak ulaşılmak istenilen genel politik hedeflere bağımlıdır.291 Dolayısıyla, 

hem El Kaide’nin terör stratejisi hem de ABD’nin teröre karşı savaş stratejisi, siyasi 

hedefleri gerçekleştirmeye yönelik bilinçle seçilmiş stratejilerdir. El Kaide’nin dini 

kavramlara atıfla hareket etmesi, nihilist olduğu veya örgütün siyasi hedefleri 

olmadığı anlamına gelmemektedir. El Kaide terörü, nihilist amaçlı bir eylem değil, 

ulaşılmak istenilen genel politik hedeflere bütünleşik bir araçtır. ABD’nin terörizme 

karşı savaş stratejisi de, uzun vadeli siyasi hedeflerine bütünleşiktir. Siyasi 

hedeflerin farklılığı ve zaman içinde değişikliklere uğraması, terörizmin ortak bir 

tanımının yapılamamasında en önemli nedendir. 

Terörizm, ulusal veye küresel egemenlik ilişkilerini şiddetle sorgulayan bir 

eylemdir.292 Bu bağlamda, terörizm amaçları olan bir siyasi yönetim modeli değil, 

fakat amaçları olan bir yöntem modelidir. Terörizm, Clausewitz’in savaş için 

yaptığı tanıma uygun olarak, “politika”ların devamı niteliğinde kullanılan bir 

stratejidir.  Teörizm bir ideoloji değildir. Bununla birlikte, hangi tür eylemlerin 

terörizm kapsamına girdiği ve kimlerin terörist olduğu gibi konularda, ideolojik 

yüklemeler yapıldığı gözardı edilmez. Terörizm, zaman, mekan, hedef, kural 

gözetmeyen ve şiddete dayalı asimetrik etki ve gündem yaratan yönleriyle, 

toplumsal hayatın sıradan işleyişine doğrudan müdahale eden bir yöntemdir. Diğer 

askeri veya gerilla yöntemleri terörizm kadar günlük hayatın akışına müdahale 

                                                           
291 Bu çalışmada, Clausewitz’in ileri sürdüğü şekliyle “politika” kavramının, siyaset anlamındaki 
politika kavramı ile karışmaması için tırnak içine alınacaktır. 
292 Emre Kongar, Küresel Terör ve Türkiye, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2002, s. 73. 
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edemez ve toplumda aynı güvensizlik ve korku etkisini yaratamazlar. Bu nedenle, 

terörizm nitelikleri itibariyle ideolojik çarpıtmalara diğer bütün yöntemlerden daha 

açıktır ve daha sonuç vericidir. 

Terörizmin zaman, mekan, hedef, kural gözetmeyen ve şiddete dayalı yönleri 

onu faydacı bir strateji yaparken, terörizme karşı savaş adına mekan, hedef, kural 

tanımayan yöntemler kullanmak ve terörizmin ne zaman nerede olacağının 

kestirilemez olmasından yola çıkarak, olasılıklar üzerinden önleyici müdahaleler 

yapılması savunusu da benzer şekilde faydacı bir stratejidir. Terörizmi yaşayan bir 

düşmana, teröristi yerküreye yayılmış ağa, terör eylemlerini de hedefsiz bir 

medeniyet veya fikir savaşına dönüştürmek bu faydacı stratejinin temel ayaklarıdır. 

Bu sayede, asıl siyasi hedefler için dünyanın tamamı manevra alanına açılmaktadır. 

Başka bir deyişle, terörizm kavramı genişledikçe, terörizme karşı mücadelenin 

çerçevesi de genişlemektedir. E. Yıldızoğlu’nun belirttiği gibi, terörizme karşı 

savaş kavramı kapitalizmin küresel egemenliğine karşı çıkacak her türlü akımı 

terörizm kapsamına alarak, askeri müdahalenin hedefi yapmakta ve hedefin 

tanımını da genişletmektedir.293 Dolayısıyla, terörizmin geniş yorumu, küresel veya 

bölgesel hedeflere sahip olan ve bu hedeflerini askeri güçle destekleyebilen 

devletlere en çok yarar sağlamaktadır. 

Terörizme ilişkin kavramlar, kuramlar, modeller ve teoriler; küresel düzlemde 

maddi üretim araçlarını elinde bulunduran egemen güçlerin normatif üstünlüğü de 

ellerinde tuttukları iddiasını kanıtlar şekilde, ABD’nin politikasına göre 

(Clausewitzci anlayışla), kurulmuş, teorilendirilmiş ve dünyaya ihraç edilmiştir.  Bu 

bölümde, terörizmin epistemolojisine yönelik bir sorgulama amacı bulunmamasına 

                                                           
293 Ergin Yıldızoğlu, “Yorum”, Küreselleşmeye Güney’den Tepkiler, Ceyhun Gürkan, Özlem Taştan ve 
Oktar Türel (der.), Ankara, Dipnot Yayınları, 2006a, s. 57.   
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rağmen, günümüzde savunulan “yeni terörizm” anlayışını açıklayabilmek için 

terörizme ilişkin bilgileri incelemekte fayda görülmektedir. Bu sayede, birbirini 

yanlışlar gibi gözüken realist/neorealist anlayışın terörizmi ele alışı ile 

postmodernizm eğilimli biyopolitik ve kozmopolitan yaklaşımların, aslında 

ABD’nin terörizme karşı savaş bağlamındaki davranışlarını farklı açılardan nasıl 

meşrulaştırdıkları daha rahat görülebilecektir. 
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I. CLAUSEWİTZ’İN SAVAŞ PARADİGMASI 

Clausewitz’in “Savaş Üzerine” adlı çalışması, savaş veya çatışmalar üzerine 

yapılan neredeyse bütün çalışmalarda referans olarak kullanılmaktadır. Bunun en 

önemli sebebi, Clausewitz’in kendi döneminin koşullarıyla sınırlı kalacak şekilde 

“nasıl” sorusuna yönelmek yerine, “neden” ve “ne” soruları üzerine eğilerek, 

savaşın özü/yapısıyla ilgilenmiş olmasıdır. Bir başka sebep de, Clausewitz’in 

dönemin ideolojik yüklemeleriyle dolu olan dinsel veya moral değerlendirmelerden 

uzak durarak, savaşı devletlerin siyasal amaç ve stratejileri doğrultusunda planlanıp 

uygulanan devletlerarası siyasi bir eylem olarak ele almış olmasıdır.294       

Bu çalışmada, Clausewitz’in geniş anlamda savaşın niteliği üzerine yapmış 

olduğu değerlendirmelerden yararlanılacaktır. Bununla birlikte, Clausewitz’in savaş 

felsefesinden veya mantığından yararlanmak, terörizme karşı mücadelenin savaş 

şeklinde değerlendirildiği veya ABD-El Kaide arasında savaşa dayalı bir ilişki 

türünün kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Nitekim “önleyici savaş” stratejisi 

11 Eylül saldırılarından sonra terörizme karşı savaş bağlamında öne çıkartılmış olsa 

da, 1998 yılında Clinton döneminde ortaya atılmıştır. Dolayısıyla, ABD’nin 

terörizme karşı savaş stratejisi, İslami terör örgütlerine veya El Kaide örgütüne 

karşı olmaktan ziyade, bölgesel güç konumundaki diğer kapitalist devletlere karşı 

pozisyonunu güçlendirmek için geliştirilmiş bir stratejidir. Benzer stratejiyi, Rusya 

ve Çin de şimdilik bölgesel düzeyde uygulamaktadırlar. Clausewitz’in belirtmiş 

olduğu gibi, “strateji”, savaşın amacını gerçekleştirmek için çarpışmaların 

kullanımına ilişkin teoridir.295 Bu bağlamda, ortada karşılıklı taraflarca yürütülen 

                                                           
294 Fulya A. Ereker, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, Uluslararası İlişkiler, 2004, C.1, 
S.3, s. 27. 
295 Carl Von Clausewitz, Savaş Üzerine, Şiar Yalçın (çev.), Ankara, Spartaküs Yayınları, 1997, s. 83. 



 91 

gerçek bir savaş yerine, mutlak rekabette yürütülen gerçek çatışmalara dayalı 

stratejiler vardır. 

A. Clausewitz Kuramında Savaş ve Politika  

Clausewitz’in savaş anlayışı içinde öne çıkan en önemli düşünce, savaşın 

kendi başına veya nedensiz bir amaç olmadığıdır. Savaş kendi yasalarına göre 

hareket eden bir varlık değil, bütünün bir parçasıdır. Bu bütün ise “politika”dır.296 

Savaş, politik ilişkilerin ve amaçların devamı olan bir araçtır. Başka bir deyişle 

politik amaç, gaye; savaş ise bir araçtır ve araç hiçbir zaman amaçtan ayrı olarak 

düşünülemez.297 Savaş mutlaka politik bir durumdan doğmakta ve politik bir eylem 

olarak gelişmektedir. Clausewitz’e göre, eğer savaş, hiçbir engel tanımayan 

tamamen başına buyruk bir eylem veya salt şiddet gösterisi olmuş olsaydı, 

“politika”nın yardımına çağrılır çağrılmaz onun yerini alır ve kendi yasalarına 

uyardı.298 Oysa savaş doğuşundan bitişine kadar “politika”nın amaçlarına göre yön 

almaktadır. Kimi zaman “politika” eldeki araçlara göre zaman içinde değişikliklere 

uğrasa da, önplandaki yerini muhafaza etmektedir.299 Her türlü şart altında savaş 

bağımsız bir şey olmayıp, politik bir araç olarak hareket etmekte ve politik hedefle 

bir bütünü oluşturmaktadır. Bu nedenle, savaşlar kendilerini doğuran etkenlerin ve 

şartların niteliğine göre çok değişik biçimlere bürünmektedirler.300 Terörizm hem 

ideolojik hem de maddi özellikleri itibariyle, “politika”nın en etkili ve ucuz 

araçlarından biridir ve “politika”yla olan bu içiçeliği evrensel/ortak bir tanımının 

yapılmasını neredeyse imkansız kılmaktadır. Clausewitz’in savaş için kullandığı 

                                                           
296 A.g.e., s. 53. Clausewitz’in politika kavramı siyaset anlamında değil, altyapı ve üstyapının toplamı 
anlamında kullanılmaktadır.  
297 A.g.e.  
298 A.g.e., s. 52. 
299 A.g.e., s. 53. 
300 A.g.e., s. 55. 
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“bukalemun” deyimi terörizm için de geçerlidir. Buna göre, terörizm her somut 

olayda niteliğini olmasa da, görüntüsünü değiştiren bir bukalemun gibidir.   

Savaş “politika”nın bir parçası olarak onun karakterine bürünmektedir. 

“Politika” büyük ve güçlü olduğu takdirde, savaş da öyle olacaktır.301 Savaşın ilk 

saiki olan politik amaç, hem askeri harekatın hedefini hem de bunun için gerekli 

çabaların ölçüsünü tayin edecektir.302 Savaş nedenlerinin önemi ve savaştan önceki 

gerginliğin şiddeti arttıkça, savaşın şiddeti de artmaktadır. Bu durumda, savaşın 

askeri niteliği “politika”nın önüne geçiyor gibi görünmektedir.303 Savaş nedeni 

önemsiz göründükçe veya gerginlik azaldıkça savaşın politik niteliği gözler önüne 

serilmektedir. Terörizme karşı savaş da, bu bağlamda değerlendirilebilir. 11 Eylül 

terör saldırılarının yarattığı gerginlik, ABD “politika”sının gerçek amaçlarının veya 

gündeminin gizlenmesinde ve toplumun teröre karşı savaş adı altında askeri 

eylemlere destek vermesinde çok etkili olmuştur. Örneğin, 1981 yılında ABD’de 

yapılan bir ankette, devletin gizli servis üyelerince gerçekleştirilecek siyasi suikast 

ve hukuk dışı taktiklerin uygulanmasına destek verenlerin oranı %18 ve kesinlikle 

destek vermeyeceğini belirtenlerin oranı %82 iken, 2002 yılında aynı soruya cevap 

%62 ve %38 olarak çıkmıştır.304 Bununla birlikte, terörizme karşı savaş, 

“politika”nın gerçek amaçlarına uygun olarak yürütülmüş ve yürütülmeye devam 

etmektedir. Öte yandan, terörün yarattığı gerginlik azaldıkça, terörizme karşı savaş 

inandırıcılığını kaybetmekte ve arkasındaki “politika” görünür olmaktadır.      

Clausewitz, gerçek hayattaki verilere dayanarak tüm ihtimallerin doğru 

hesaplandığı ve katıksız şiddete ulaşacak şekilde bütün potansiyelin kulanıldığı 

                                                           
301 A.g.e., s. 53. 
302 A.g.e. 
303 A.g.e., s. 54. 
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durumu mutlak savaş olarak tanımlamaktadır.305 Benzer bir tanımlama, istenilen 

tüm amaçlara ulaşmak anlamına gelen mutlak “politika” için de geçerlidir. Bununla 

birlikte, mutlak “politika” çıkarlar çatışmasının alanında yer aldığı ve sürekli 

hareket halinde olduğu için hiçbir zaman ulaşılamayan soyut bir kavramdır. Hem 

mutlak “politika” hem de mutlak savaş soyut kavramlar olarak gerçeğe 

uygulandıklarında ortaya mükemmel olmayan gerçek “politika” ve gerçek savaşlar 

çıkmaktadır.306 Gerçek “politika”, aracı olan savaş gibi çok çeşitli izafi ve sınırlı 

biçimler altında görünmektedir. Gerçek savaş ise,  şiddet ve tutku (“politika”ya olan 

inanç veya düşmana duyulan nefret); tesadüf ve ihtimaller; gerçek “politika”nın 

hakimiyeti altında olmak, gibi unsurlardan oluştuğu için hiçbir zaman mutlak ve 

kesin olan savaşa ulaşamamaktadır.307 Clausewitz’e göre, bu üç unsurdan birincisi 

daha çok toplumu, ikincisi orduyu, üçüncüsü ise hükümeti ilgilendirmekte ve bu 

üçlü güç birliği savaşın kaderini belirlemektedir.308  

B. Clausewitz’in Savaş Anlayışına Güncel Yaklaşımlar   

Clausewitz’in savaş anlayışı, günümüzde oldukça tartışmalı bir konudur. Bu 

tartışma içinde üç eğilim göze çarpmaktadır: Clausewitz’in savaş anlayışının 

geçerliliğini savunanlar; teorinin ana unsurlarını koruyarak düzeltilmesi gerektiğine 

inananlar ve teorinin tamamen bir kenara bırakılmasını iddia edenler. 

  Clausewitz’in savaş teorisinin halen geçerli olduğunu savunanlar arasında 

birçok farklı görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden bazıları, bu çalışmada da 

savunulduğu şekliyle, Clausewitz’in savaş teorisinin teknik yönlerinden ziyade 

                                                                                                                                                                      
304 Tamir Bar-On ve Howard Goldstein, "Fighting Violence: A Critique of the War on Terrorism", 
International Politics, 2005,  S.42, s. 225.  
305 C. V. Clausewitz, 1997, s. 39. 
306 A.g.e., s. 42. 
307 Peter Paret, Clausewitz and the State, London, Oxford University Press, 1976, s. 368. 
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mantığının devam ettiğini iddia etmektedir. Clausewitz’in savaş teorisinin mantığı 

bir üst bölümde anlatıldığı için tekrarlamaya gerek yoktur. Bunun dışında, 

Clausewitz’in savaş teorisinin terörizm veya gerilla savaşları gibi “düşük 

yoğunluklu savaş” modeli içinde devlet dışı teörist örgütlere karşı da geçerli 

olduğunu savunan yaklaşımlar da mevcuttur. Bu yaklaşımlara göre, Clausewitz 

silahlı çatışmalara giren tarafların mutlaka devletlere ait ordular olması gerektiğini 

ileri sürmemiştir.309 Buna göre, uluslararası hukukun savaşa yüklediği teknik 

içerikler dışında kalsa bile, Clausewitz’in üçlü güç birliğini az çok kurabilen ve 

politik amaç yerine bireysel, etnik veya dini çıkarlarını koyabilen örgütlerin 

sürdürdüğü devlet dışı çatışmalar, savaş tanımı kapsamına girmektedirler.310  

Clausewitz’in savaş anlayışının ana hatlarına eklemeler veya düzeltmeler 

yapılması gerektiğini savunan ikinci yaklaşıma göre, modern savaş koşullarını 

tamamen değiştiren teknolojik yenilikler ile savaşların ekonomik ve ahlaki boyutu 

gibi konular kurama eklenmelidir.311 M. Handel’e göre, teknolojik yenilikler salt 

teknik bir değişim olarak görülmemeli ve bu yeniliklerin sosyal, siyasi, bürokratik 

veya psikolojik anlamda zincirleme reaksiyon yarattığı dikkate alınmalıdır.312 Buna 

göre, nükleer silahlar gibi yeni silah teknolojisi hem uluslararası politikanın yapısı 

hem de gerçek savaşların doğasında önemli değişikliklere yol açmıştır. Örneğin, 

Clausewitz savaşlarda üstünlüğü savunmaya tanırken, artık nükleer silahları ilk 

                                                                                                                                                                      
308 Isabelle Duyvesteyn, Clausewitz and African War: Politics and Strategy in Liberia and Somalia, 
New York, Routledge, 2004, s. 1.  
309 Jan Willem Honig, “Strategy in a Post-Clausewitzian Setting”, The Clausewitzian Dictum and the 
Future of Western Military Strategy, Gert de Nooy (der.), Hague, Kluwer Law International, 1997, s. 
110. I. Duyvesteyn, 2004, s. 5–7. 
310 I. Duyvesteyn, 2004, s. 5–6. 
311 Michael I. Handel, “Clausewitz in the Age of Technology”, Clausewitz and Modern Strategy, 
Michael I.Handel (der.), London, Frank Cass, 1986, s. 53. Handel’in konu hakkında daha ayrıntılı bir 
çalışması için bkz. Michael I. Handel, Masters of War: Classical Strategic Thought, London, Frank 
Cass, 1996.  
312 M. I. Handel, 1986, s. 55. 
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kimin kullanacağına bağlı olarak saldırı önem kazanmıştır. Dolayısıyla, Handel’e 

göre,  Clausewitz’in üçlü güç birliğine teknoloji unsuru da eklenmelidir.313  

Clausewitz’in savaş kuramına tümden karşı çıkan üçüncü yaklaşıma göre, 

teoriye teknoloji unsurunu eklemek yeterli değildir, çünkü Clausewitz’in savaş 

anlayışı ve üçlü güç birliği formülü geçerliliğini tamamen yitirmiştir. Bu yaklaşımın 

önde gelen isimlerinden Martin Van Creveld’e göre, 1945 yılından itibaren savaşlar 

devletler arası değil, merkezi bir yönetime sahip olamayan kabileler, dini veya etnik 

temelli örgütler veya uyuşturucu patronları gibi devlet dışı birimler arasında veya 

onlara karşı yürütülmektedir.314 Dolayısıyla, Clausewitz’ci devlet merkezli 

paradigma, “devlet amacı” dışındaki silahlı çatışmaların temel nedeni olmaktan 

çıkmıştır.315 1945 yılından itibaren devlet merkezli çatışma yerini düşük yoğunluklu 

ve devlet dışı çatışmalara bırakmıştır.316 Creveld, 1980’lerin ikinci yarısından sonra 

ise, savaşın postmodern bir dördüncü jenerasyon savaş şekline dönüşmüş olduğunu 

ileri sürmüştür.317 Bu yeni savaş türünde, devlet modeli önemini kaybetmiş ve 

yerlerine düzensiz, örgütsüz, toplumları hedef alan, psikolojik savaş yöntemlerini 

ve asimetrik saldırıları öne çıkartan, teknolojiyi çok iyi kullanan devletdışı birimler 

savaşmaktadır.318   

Creveld’e göre, Clausewitz’in savaşı “politika”nın bir devamı olarak gören 

anlayışı da günümüze uygun değildir. Günümüzde, savaşlar “politika”nın bir 

devamı değil, insani müdahale gibi adaleti sağlama veya köktendincilik gibi dini 

                                                           
313 A.g.e., s. 61. 
314 Martin Van Creveld, “What is Wrong with Clausewitz”, The Clausewitzian Dictum and the Future of 
Western Military Strategy, Hague, Kluwer Law International, 1997, s. 9. 
315 Ali L. Karaosmanoğlu, “Küresel Terörün Ulaştığı Boyutlar Çerçevesinde Edinilen Tecrübeler”, 
Küresel Terör ve İşbirliği Sempozyumu, Ankara, GenelKurmay Başkanlığı Basımevi, 2006, s. 77. 
316 Martin Van Creveld, Transformation of War, New York, Free Press, 1991, s. 58. Creveld’in bu 
yakaşımının temelinde, devletin siyasi bir organ olarak günümüzde işlevini kaybettiği düşüncesi 
yatmaktadır. M. V. Creveld, 1999, s. 337–354.   
317 M.V. Creveld, 1999, s. 224. 
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ideolojilerin devamıdır.319 Her ne kadar Clausewitz amaçların rasyonel olup 

olmamasıyla ilgilenmemiş olsa da, Creveld eleştirisini bu noktadan başlatmakta ve 

savaşlarda insanların canlarını vermelerini sağlayan şeyin “politika” değil, yüce 

değerler olduğunu savunmaktadır.320 Creveld’e göre, yeni kuşak savaşlarla birlikte, 

Clausewitz’in “araçlar amaçların devamıdır” söyleyişinin yerini, araçlarla 

amaçların bir olduğu bir savaş hali almıştır. 

Son olarak, Creveld’e göre, Clausewitz’in toplum, ordu ve devlet bağlamlı 

üçlü güç birliği yerini topluma bırakmıştır.321 Buna göre, küreselleşen dünyada 

devletlerin yerini çeşitli çıkarlara sahip devlet dışı birimler, ordu veya düzenli 

silahlı kuvvetler yerini bireyler (intihar bombacıları gibi) almış ve geriye sadece 

postmodern ve serbest piyasa ilişkisine uyumlu toplum kalmıştır.  

                                                                                                                                                                      
318 A.g.e. 
319 M.V. Creveld, 1997, s. 18. 
320 A.g.e., s,. 21. 
321 Jan Geert Siccama, “Clausewitz, Van Creveld and the Lack of a Balanced Theory of War”, The 
Clausewitzian Dictum and the Future of Western Military Strategy, Hague, Kluwer Law International, 
1997, s. 34. 
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II. TERÖRİZM ÇALIŞMALARI 

A. Terörizm “Endüstrisi” ve Terör Çalışmaları      

Terörizm konusu uzun yıllar boyunca Anglo-Amerikan akademik dünyasının 

realist ve yapısalcı akademisyenleri tarafından domine edilmiş ve ABD’nin 

çıkarlarına ve amaçlarına paralel şekilde sürekli reforme edilen bir çalışma alanı 

olmuştur.  

Herman ve O’Sullivan’a göre, terörizme ilişkin kavramlar, modeller ve 

teoriler başta ABD, İngiltere ve İsrail olmak üzere gelişmiş kapitalist ülkelerin 

hükümet görevlileri ve kurumları, ulusal veya uluslararası düşünce kuruluşları, 

araştırma merkezleri, uzmanlar ve özel güvenlik şirketlerinden oluşan uluslararası 

bir “terörizm endüstrisi” tarafından geliştirilmiştir.322  

Bu endüstri, çeşitli uzmanlık ve araştırma konusunun ürünü olarak karmaşık 

bir görüntü çizse de, kendi içinde tutarlı bir yapıya sahiptir.  

Bu tutarlılığın en önemli sebeplerinden biri, terörizmle ilgili çalışmalarda en 

fazla atıf yapılan, çoğunluğu Amerikalı ve İngiliz eski hükümet görevlisi veya 

akademisyenden oluşan elit bir terörizm uzman kadrosunun varlığıdır. Bu kişiler, 

sadece yazar olarak sivrilmemekte, aynı zamanda konuyla ilgili birçok derginin 

yayın kurulunda bulunmakta, düşünce merkezlerine başkanlık yapmakta, akademik 

çalışmalar üretmekte ve konferanslara katılmaktadırlar.323 Terörizm konusunda 

yapılan çalışmalarda düzenli olarak bu kişilerin çalışmaları veya yönetiminde 

oldukları yayınlar kaynakça gösterilmektedir. Herman ve O'Sullivan, 1978–85 

yılları arasında terörizmle ilgili ulusal ve uluslararası medyada yer almış 135 

                                                           
322 E. S. Herman ve G. O'Sullivan, 1991, s. 40. Bu endüstri bilgi aklama merkezi gibi çalışmaktadır. 
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makale-haberin kaynakçaları üzerinde yaptıkları araştırmada, en sık alıntının 

yapıldığı neredeyse hepsi Amerikan ve İngiliz vatandaşı olan 16 isim tespit 

etmişlerdir.324 Terörizmle ilgili 7 yıl boyunca medyada çıkan haberlerde, bu 16 

kişinin görüşlerine 71 kere referans yapılmıştır. Bu rakam terörizmle ilgili çıkan 

haberlerin %24’üne tekabül etmektedir.325 Daha yakın tarihli ve geniş çaplı bir 

başka araştırmada, Bilimsel Enformasyon Enstitüsü, Sosyal Bilimler Alıntılama 

İndeksi ve Bilim Alıntılama İndeksi’nin, 1965–2003 yılları arasında terörizmle 

ilgili yayınlar, kitaplar, dergiler, raporlar, konferans kayıtları ve internet araştırma 

portalları verileri temel alınmıştır.326 Bu araştırma sonuçlarına göre, ulusal ve 

uluslararası yayınlarda terörizmle ilgili yapılan çalışmalarda toplam 131 ismin en 

fazla alıntılandığı görülmüştür. Toplam 13 ülke vatandaşı olan bu kişilerin 18’i 

İngiliz, 7'si İsrailli, 5'i Fransız, 84'ü ise Amerikalıdır.327 Araştırma biraz daha 

derinleştirildiğinde, 88 kişinin çalışmalarının en fazla okunduğu veya internetten 

bilgisayara indirildiği görülmüş, fakat bu kişiler arasından 42'sinin sürekli olarak 

alıntılandığı tespit edilmiştir.328 Bu araştırma ve Herman-O’Sullivan’ın 

araştırmasının gösterdiği gibi, terörizmle ilgili neredeyse son 40 yılda dünyada 

yapılan çalışmaların çoğu, sayıları çok az ve çoğu ABD ve İngiliz vatandaşı olan 

elit bir terör uzman grubunun düşünceleri etkisi altında kalmıştır.   

                                                                                                                                                                      
323 A.g.e., s. 57. 
324 A.g.e., s. 58. Çoğunluğu ABD  ve İngiltere vatandaşı olan bu kişiler: Brian Jenkins, Robert 
Kupperman, Neil Livingstone, Paul Wilkinson, Michael Ledeen, Lawrence Eagleberger, Claire Sterling, 
Yonah Alexander, Paul Henze, William Colby, Uri Ra-Anan, Ariel Merari, Joseph Churba, Fouad 
Ajami, Ray Cline, Walter Laqueur.  
325 A.g.e., s. 62. Bu dönemde, ABD hükümet görevlilerinin görüşleri 123 alıntı ( %42.3) ile birinci, 
diğer Batı ülkelerin hükümet görevlilerinin görüşü 38 alıntı (13.1) ile üçüncüdür.  A.g.e., s. 64. 
326 ISI Conference Paper: Mapping the Contemporary Terrorism Research Domain: Researchers, 
Publications and Institutions Analysis, http://aia.arizona.edu.tr/research/teror/publications.   
327 A.g.m. 
328 A.g.m. Çalışmaları sürekli kaynakça gösterilen 42 kişinin isimleri: Yonah Alexander, John Arquilla, 
M.C. Bassiouni, J.B. Bell, Peter Berger, David Carlton, Peter Chalk, Ray Cline, H.H.A Cooper, Ronald 
Crelinsten, Martha Crenshaw, C. Dobson, Ernest H. Evans, Stephen E. Flynn, Lawrence Freedman, 
R.R. Friedlander, Rohan Gunaratna, T.R. Gurr, F.J. Hacker, Bruce Hoffman, John Horgan, Brian 
Jenkins, Gilles Kepel, Walter Laqueur, Ian Lesser, Clark McCauley, Ariel Merari, Peter Merki, Edward 
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Terörizm endüstrisi içindeki tutarlı yapının ikinci nedeni, terörizm 

çalışmalarına ciddi mali kaynak ayıran, çok sayıda proje hazırlayan, yukarıda 

bahsedilen az sayıdaki uzmanı bünyesinde barındıran, hükümet veya hükümet dışı 

çok etkili bir takım düşünce kuruluşlarının varlığıdır. Bu kuruluşlar, sürdürdükleri 

araştırma projeleri, verdikleri burslar, yayınladıkları kitaplar, sahip oldukları 

akademik dergi veya gazeteler veya diğer enformasyon araçlarıyla, terörizmle 

ilişkili gündemi belirleyebilmişlerdir. E. O. F. Reid’in araştırmasına göre, terörizm 

üzerine yapılan çalışmaların %32'si doğrudan Amerikan hükümetince, %41'i 

hükümetler, CIA, askeri kurumlar veya diğer devlet kuruluşlarınca desteklenen özel 

araştırma şirketlerince ve kalan %12'si üniversiteler bünyesinde yapılmaktadır.329 

Bilimsel Enformasyon Enstitüsü kayıtlarına göre, terörizmle ilgili çalışmalarda 

ismine 25’den fazla atıf yapılan 12 çok etkili kitap vardır.330 Bu kitapların sadece 

6'sı üniversite içinde hazırlanıp yayınlanırken, diğerleri hükümet veya hükümet 

desteği alan kuruluşlar bünyesinden yayınlanmıştır; CSIS'den 2, CIA'dan 1, 

Rand'dan 2, Kriminoloji Enstitüsü'nden 1 kitap.331  

Terörizm ve ulusal güvenlik konularda, CFR, CSIS, AEI, Rand, Hoover 

Enstitüsü ve Heritage Vakfı’nın çalışmaları dikkat çekmektedir. Çalışmanın ilk 

bölümünde de ele alındığı gibi, bu kuruluşların büyük şirketler ve hükümetle 

organik bağları bulunmaktadır. Örneğin, 1986 yılında CSIS’in 14 milyon dolarlık 

gelirinin kaynağı, 153 şirket, 92 vakıf ve Pentagon’a askeri malzeme temin eden 26 

silah şirketidir.332 Yukarıda bahsedilen elit terörizm uzman kadrosu da, bu 

                                                                                                                                                                      
Mickolus, Jordon Paust, Jerrold Past, Magnus Ranstorp, David Rapoprt, David Ronfeldt, Alex Schmid, 
Stephen Sloan, Claire Sterling, Jessica Stern, Michael Stohl, G. Wardlaw, Paul Wilkinson, J.B. Wolf.  
329 Edna O.F Reid, "Evolution of a Body of Knowledge: An Analysis of Terrorism Research", 
Information Processing & Management,  1997, C.33, S.1, s. 91-96. 
330 Bu 12 kitabın yazarları; Gurr, Laqueur, Wilkinson, Hoffman, Mickolus, Hacker, Bell, Stohl, 
Wardlaw, Alexander, Schmid ve Jenkins'dir. http://aia.arizona.edu.tr/research/teror/publications.    
331 A.g.m. 
332 A.g.m., s. 56.  
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kuruluşlar içinde yönetici, kurul üyesi, araştırmacı, yayın yönetmeni gibi birçok 

pozisyonda görev almış ve terörizmle ilişkili dergiler çıkartmaktadırlar. Örneğin, 

Terrorism and Conflict Quarterly, Policy Review, Reader’s Digest, Washington 

Quarterly, Foreign Affairs, The Weekly Standart, Commentary, Wall Street Journal 

bunlardan bazılarıdır.333 

1.Terörizm “Endüstrisi”nin Terör Değerlendirmeleri  

Terörizm endüstrisi içindeki uzman kadrosunun terörizmle ilgili net tanımları 

veya açıkça ve kesin olarak ortaya koydukları nitelikler olmamasına rağmen, benzer 

sonuçlara çıkacak bir takım değerlendirmeler yaptıkları göze çarpmaktadır. Daha 

önce de belirtildiği gibi, terörizm çalışmaları uzun yıllar boyunca Anglo-Amerikan 

akademik dünyasının ABD dış siyaset ana akımının içinde yer alan realist ve güncel 

olarak “neo-muhafazakar”334 eğilimli akademisyenleri tarafından domine edilmiş 

bir alandır. Bununla birlikte, Weaver’in neo-neo sentezinde buluştuklarını iddia 

ettiği gibi, 1980’lerden itibaren ultra liberal iktisadi programları savunan 

neoliberalizm ile askeri güvenliği öne çıkartan neorealizm giderek benzeşmiş ve 

liberal eğilimli yazarlar da küreselleşen sermayenin hareket serbestisini korumak 

adına, devletin güvenlik rolünü öne çıkartmışlardır. Dolayısıyla, bu uzman kadro 

içinde sadece realist eğilimli yazarlar değil, liberalist yaklaşımları savunan yazarlar 

da bulunmaktadır. 1980’lerin ikinci yarısına kadar uzman kadrosunun tümü olmasa 

bile çoğunluğunun terörizme ilişkin öne çıkan ortak değerlendirmeleri şunlardır: 

                                                           
333 E. S. Herman ve G. O'Sullivan, 1991, s. 57. 
334 Neo-muhafazarlık, güvenlik politikaları bağlamında neorealist ve iktisadi programlar bağlamında 
neoliberal yaklaşımı sentezlemiş ve bunun üstüne Hıristiyan-Yahudi dini motifler ile ırkçı anlayışları da 
eklemiş olan gerici bir siyasi harekettir. Amerikan neo-muhafazakarlığı kültürel ve siyasal bir 
gelenekten çok, emperyalizmin ihtiyaçlarına denk gelen felsefi oylumlu bir siyasal harekettir. Güncel 
Siyaset ve Siyaset Felsefesi  Çalışma Grubu, 2004, s. 35.     
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- Terörizmin tarihi çok eski olmasına rağmen modern terörizm düşüncesi, 

Marksist veya Leninist ideoloji ve Jean Paul Sartre, Frantz Fanon gibi yazarlardan, 

taktikler ise Bakunin, Nechayev, Mao, Che Guevera veya Fidel Castro’dan 

etkilenerek gelişmiştir;335  

- Uluslararası terörizm üç eğilim içinde gelişmektedir: Anarşizm ve 

nihilizm; 3. Dünya ülkelerinin ayaklanması (self-determinasyon ayaklanma olarak 

görülmektedir) ve şiddeti savunan Yeni Sol ideolojiler;336    

- Devletler terör yapmaz fakat demokratik olmayan devletler teröre destek 

verir. Batılı demokrasiler veya kapitalist-liberal-demokratik devletler terörizm 

üretmezler-destek vermezler fakat hedef olurlar. Bu nedenle, Batılı devletlerin 

kendi güvenliklerini sağlamak için gerçekleştirdikleri askeri operasyonlar BM 

sistemi dışında görülmemelidir;337 

- Teröristlerin amacı, Batı’nın demokrasisini, istikrarını, ekonomisini 

bozmak ve Batı’nın gücünü zayıflatmaktır. Bu amaçla, başta Sovyetler Birliği 

                                                           
335 Paul Wilkinson, “The Sources of Terrorism: Terrorists’ Ideologies and Beliefs”, International 
Terrorism: Characteristics, Causes, Controls, Charles W. Kegley (der.), New York, St. Martin’s Press, 
1990, s. 144. Paul Johnson, “Seven Deadly Sins of Terrorism”, International Terrorism: 
Characteristics, Causes, Controls, Charles W. Kegley (der.), New York, St. Martin’s Press, 1990, s. 65. 
David C. Rapoport ve Yonah Alexander, The Rationalization of Terrorism, USA, University 
Publications of America, 1982, s. 4. Walter Laqueur, Terrorism, USA, Little, Brown and Company, 
1977, s. 3–20. Brian M. Jenkins, “International Terrorism: The Other World War”, International 
Terrorism: Characteristics, Causes, Controls, Charles W. Kegley (der.), New York, St. Martin’s Press, 
1990, s. 32. 
336 Peter Chalk, West European Terrorism and Counter-Terrorism: The Evolving Dynamic, London, 
Macmillan Press, 1996, s. 1-6. 
337 Bruce Hoffman, Inside Terrorism, New York, Columbia University Press, 1999, s. 33. Ronald D. 
Crelinstein ve Alex P. Schmid, “Western Responses to Terrorism: A Twenty-Five Year Balance Sheet”, 
Western Responses to Terrorism, Alex Schmid ve Ronald Crelinstein (der.), London, Frank Cass, 1993. 
s. 324. Öte yandan, çok açık bir devlet terörü örneklerinden biri olan, Güney Pasifik’teki nükleer silah 
denemelerine karşı eylem yapan Greenpeace gemisinin Fransız gizli servisi tarafından Temmuz 1985 
yılında bombalanmasından neredeyse hiç bahsedilmemektedir. Keith Suter, “Why has There been so 
Little Progress in Outlawing Terrorism Under International Law”, Social Alternatives, 2004, C.23, S.2, 
s. 56.     
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olmak üzere Irak, İran, Suriye, Libya, Kuzey Kore, Küba gibi ülkeler terörizmi bir 

soğuk savaş dış politika enstrümanı olarak kullanmaktadırlar.338    

2. Terörizm “Endüstrisi” ve “Yeni Terörizm” 

1980’lerin ortalarından itibaren, birinci ve üçüncü maddeler hariç terörizme 

ilişkin değerlendirmelerde değişiklikler görülmüş ve soğuk savaşın bitimiyle 

birlikte terörizm “yeni terörizm” şeklinde tanımlanmaya başlanmıştır.339 Bununla 

birlikte, “yeni terörizm” terimi esas itibariyle 11 Eylül terör saldırılarından sonra 

yaygın olarak kullanılmıştır. 

 “Yeni terörizm”le, ilgili üç konu öne çıkmaktadır:  

i. Teknolojik ve örgütlenme modelindeki değişiklikler  

Elektronik ve bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeler, silah ve bomba 

teknolojisindeki gelişimler, iletişim olanaklarındaki artış, internet üzerinden her 

türlü bomba yapım bilgisinin edinilebilmesi, biyolojik/nükleer veya kimyasal kitle 

imha silahlarına erişilebilir veya bunların geliştirilebilir olması gibi birçok yenilik, 

terörizmin sivillere yönelik öldürücülük/zarar verme düzeyini ve dolayısıyla, etki 

gücünü arttırmıştır.340   

                                                           
338 Claire Sterling, The Terror Network: The Secret War of International Terrorism, New York, 
Reader’s Digest Press, 1981. Ray Cline ve Yonah Alexander,  Terrorism: The Soviet Connection, New 
York, Crane, 1984. Yonah Alexander, “Terrorism and the Soviet Union”, On Terrorism and Combating 
Terrorism, Ariel Merari (der.), USA, University Publications of America, 1985, s. 101-102. 
339 Yeni terörizmin hiç de yeni olmadığını ayrıntılı şekilde açıklayan bir çalışma için bkz. Isabelle 
Duyvesteyn, “How New is the New Terrorism”, Studies in Conflict and Terrorism, 2004, C.27, S.5, s. 
439–453. 
340 John Arquilla, David Ronfeldt ve Michele Zanini, “Networks, Netwar and Information Age 
Terrorism”, Countering the New Terrorism, John Arquilla, Bruce Hofmann, Ian O. Lesser, David 
Ronfeldt ve Michele Zanini (der.), Santa Monica, Rand Cor., 1999, s. 40-44. Albert J. Bergesen ve Yi 
Han, “New Directions for Terrorism Research”, International Journal of Comparative Sociology, 2005, 
C.46, S.1-2, s. 134.   
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Örgütlenme modelindeki yenilik ise, devlet destekli terörizmin azalmasıyla 

kendi başına hareket eden, çoğunlukla “düşmüş” devletlerde veya ABD’nin teröre 

destek verdiğini iddia ettiği “haydut” ülkeler listesindeki devletlerde konuşlanan, 

sayıca az amatör kişilerden oluşan, birbirine gevşek bağlarla tutunan, ulusal kimlik 

taşımayan ve nispeten devlet desteğinden bağımsız uluslararası terör ağının ortaya 

çıkışıdır.341  

ii. Terörizmin bir Amaç Haline Gelmesi ve İslami Terör 

Eski terörizm Sovyetler bağlantılı, devlet destekli ve Clausewitzci savaş 

paradigmasına uygun olarak ekonomik, siyasal veya askeri kazanımlar için 

kullanılan bir strateji olarak görülürken, “yeni terörizm” postmodern dini ve etnik 

kimlik çözümlemelere dayalı başlı başına Batı karşıtı bir düşman ağı olarak ele 

alınmaya başlanmıştır. Her ne kadar, devletin sistemdeki başat oyuncu rolü korunsa 

da, Creveld’in postmodernist dördüncü kuşak savaş yaklaşımı “yeni terörizm”in 

niteliklerini tanımlamada kullanılır olmuştur. Bu yaklaşım ilk başta, Clausewitz’in 

savaş kuramının belli düzeltmelerle kullanılmaya devam edildiği intibası uyandırsa 

da, Clausewitz’in savaş kuramının merkezinde yer alan, savaşı “politika”nının bir 

devamı olarak gören anlayış, “yeni terörizm” yaklaşımında değişime uğrayarak 

paradigma dışına çıkmıştır. Yeni terörizm anlayışında, terörizm, Clausewitzci 

anlayıştaki “politika”nın kendisi yerine konulmuştur. Örneğin, bu anlayışa uygun 

bir görüş bildiren Sedat Laçiner’e göre, "Terörizm komünizm veya faşizm gibi bir 

düşünce yöntemidir. Usame Bin Ladin de İslamcılığından çok önce, terörizme 

                                                           
341 B. Hoffman, 1999, s. 28. Devlet dışı terör örgütlerine destek veren ülkeler sadece liste ile sınırlı 
kalmamakta ve zaman zaman ABD ile ilişkisinin iyi olmadığı ülkeler de teröre destek veren devletler 
olarak fakat hükümete yakın görüşleri yansıtan etkili dergilerde isimlendirilmektedirler. Örneğin, 
Jessica Stern, ABD ile arası iyi olmayan Venezuella'nın Başkanı Hugo Chavez'in militan İslami 
gruplara topraklarında barınma imkanı verdiğini ve Margarita Adasının teröristler için sığınacak bir 
liman haline geldiğini iddia etmektedir. Jessica Stern, "The Protean Enemy", Foreign Affairs, 2003, 
C.82, S.4 , s. 33. 
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inanmaktadır".342 Benzer şekilde Laqueur'a göre de, terörizm artık bir strateji 

olmaktan çok öte, başlı başına bir düşman olmuştur.343  

Terörizmin ideolojik bir varlık gibi ele alınmasında, çatışmanın özünün 

medeniyetler çatışmasında aranması vardır. Aslında “teknolojik değişiklikler” 

dışında hiç de yeni olmayan “yeni terörizm”in, son derece eski olmasına rağmen 

son 10 yıldır sürekli pompalanan tek yeniliği, oryantalizmden başkası değildir. 

1979 İran İslam Devrimi’nin tarihsel ve toplumsal oluşum sebepleri üzerinde hiç 

durmadan veya Filistin Kurtuluş Örgütü’nün veya Hamas’ın İsrail’e karşı 

gerçekleştirdikleri terör eylemlerinin toplumsal koşullarını incelemeden salt 

üstyapısal kültür, din, kimlik, ideoloji veya ötekiliğe indirgeyen yaklaşımların 

temelinde oryantalist tutum vardır. Bu oryantalist tutum, köktendinciliğin ve 

terörizmin sebeplerini salt epistemolojik unsurlara, örneğin Seyyid Kutub veya 

Hasan El-Benna’nın düşünceleriyle, açıklamaya çalışmaktadır.344 Benzer şekilde, 

sermayenin yayılması, aşırı birikim sorunu, azalan kar oranları, tekelleşen ve 

siyasallaşan sermaye ve kapitalizmin emperyalist özünü hiç düşünmeden sorunları 

salt din temelli bir çatışma olarak gören El Kaide ve benzeri terör örgütleri de aynı 

                                                           
342 Sedat Laçiner, "Usame Bin Ladin İdeolojisi", http://www.usak.org. El Kaide’nin düşmansız 
yaşayamayacağı, ABD olmasaydı başka bir öteki bulacağını savunan benzer bir düşünce için bkz. 
Giandomenico Picco, “The Challenges of Strategic Terrorism”, Terrorism and Political Violence, 2005, 
C.17, S.1-2, s. 11-16.     
343 W. Laqueur, "The Terrorism to Come", Policy Review, 2004, S.126, s. 51. Terörizm endüstrisindeki 
diğer birçok kişi gibi, Laqueur da terörizm ve ekonomik alt yapı ilişkiselliğini kabul etmemektedir. 
Laqueur, ekonomik büyümenin tamamen toplumların sorunlarla başa çıkabilme kapasitesine bağlı 
olduğunu ve terörizmin bir sebebi varsa bunun özgün entellektüel ve kültürel (İslam gibi) nedenlerden 
kaynaklandığını savunmaktadır. Bununla birlikte, demografi ve terörizm arasında ilişkisellik 
kurulmaktadır. Örneğin, Rand Cor. analisti Brian Nichiporuk’a göre, Müslümanlar arasındaki yüksek 
doğum oranları kontrol edilemeyen göç dalgalarına, etnik çatışmalara ve çarpık şehirleşmeye yol 
açmaktadır ki, bunlar radikal İslami hareketlerin başlıca nedenleri arasındadır. Brian Nichiporuk, 
"Regional Demographics and the War on Terrorism", RUSI Journal: Reprint Series, 2003, C.148, S.1, s. 
22-29. 
344 Seyyid Kutub’un köktendincilik ve terörizmin haklılaştırmasında teorik etkiyi sağladığından kuşku 
yoktur. Bununla birlikte, bu radikalleşmenin kurulum şartları, içeriden veya dışarıdan ekonomik veya 
siyasal tüm etkenlerin toplamı olan toplumsal formasyonda oluşmaktadır.     
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tutum içinde hareket etmektedirler.345 Her iki taraf da, tersyüz duran gerçekleri 

ideolojik yanılsamalarla göstermektedirler. İdeolojik yanılsamayı mümkün kılan 

ise, ideolojinin gücü değil, tersyüz duran gerçeklerle olan doğrudan ilişkisidir. 

Medeniyetler çatışması ile terörizmin ilişkisine dönülecek olursa, bu ilişkinin 

1980’lerde dile getirilmeye, 1990’larda ise açıkça telaffuz edildiği görülmektedir. 

Daha önce terörün kaynağı olarak Marksist ideolojiye yapılan referans yerini hızla 

İslamcılığa bırakmaya başlamıştır. Örneğin, Conor O’Brian ve George Quester, 

terörizmin politik amaçlarla yapılmasına rağmen, başta İslam kültürü olmak üzere 

belli inanç ve kültürlerin terörizme eğilimli olduğunu iddia etmişler, D. C. Rapaport 

ise çok daha önce İslam bağlantılı “Kutsal Terör” çağına geçildiğini ilan etmiştir.346 

İslam ve terör ilişkisinin zirveye çıkışı ise, 11 Eylül olaylarından sonra 

gerçekleşmiştir. Bunun en güzel örneği, İtalya’nın eski Başbakanı Silvio 

Berlusconi’nin 11 Eylül’ün hemen akabinde İslam’ın hiçbir zaman Batı’nın sahip 

olduğu insan hakları anlayışına veya barışçı değerlerine sahip olmadığı açıklaması 

ve bundan sonraki süreci Haçlı Savaşlarına benzetmesiyle görülmüştür.347 

                                                           
345 Bu nedenle, El Kaide ve benzeri köktendinci terör örgütleri medeniyetler çatışması tezinin başta 
gelen savunucularıdır.   
346 Conor Cruise O’Brian, “Impediments and Prerequisites to Counter-Terrorism”, International 
Terrorism: Characteristics, Causes, Controls, Charles W. Kegley (der.), New York, St. Martin’s Press, 
1990, s. 203–204. George Quester, “Some Explanations for State-Supported Terrorism in the Middle 
East”, Terrible Beyond Endurance: The Foreign Policy of State Terrorism, Michael Stohl ve George A. 
Lopez (der.), New York, Greenwood Press, 1988, s. 225–246. D. C. Rapoport, “Fear and Trembling: 
Terrorism in Three Religious Traditions”, Amerikan Political Science Review, 1984, C.78, S.3, s. 658-
677. Rapoport’un konu hakkında daha ayrıntılı çalışması için bkz. D. C. Rapoport, “Why does 
Religious Messianism Produce Terror”, Contemporary Research on Terrorism, Paul Wilkinson ve 
Alasdair M. Stewart (der.), UK, Aberdeen University Press, 1989, s. 72-88. Kutsal terör hakkında etkili 
bir başka çalışma için bkz. Bruce Hoffman, “Holy Terror: The Implications of Terrorism Motivated by 
a Religious Imperative”, Studies in Conflict and Terrorism, 1995, S.18, s. 271-284.  
347 Llewellyn D. Howell, “Is the New Global Terrorism a Clash of Civilizations”, The New Global 
Terrorism, Charles W. Kegley (der.), New Jersey, 2003, s. 179–180. Daha radikal bir tutum izleyenler 
de bulunmaktadır. Örneğin, Paul Johnson açıkça ABD'nin geri, yobaz, terörist İslam topraklarına 
müdahalede bulunmasını savunmuştur. Paul Johnson, "The Answer to Terrorism? Colonialism.", Wall 
Street Journal, 9 Ekim 2001. Johnson’nın kolonicilik anlayışı için bkz. Paul Johnson "The New 
Colonialism", New York Times Sunday Magazine, 18 Nisan 1993.    
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Akademik düzeyde medeniyetler çatışması, İslam ve terörizm ilişkisi her 

zaman daha yumuşak bir üslup içinde kurulmuş ve daha çok fikirler, kültürler veya 

değerler çatışması olarak sunulmuştur. Örneğin, Max Taylor ve John Horgan’a 

göre, “yeni terörizm” Huntington’nun medeniyetler çatışması tezinde iddia edildiği 

gibi, uygarlık ve kültürel değerler farkından doğmaktadır.348 Bu bağlamda, yeni 

terörizmin içeriğini incelemek için “politika”ya değil, teröristin kimliğine bakmak 

yeterlidir.349 Başka bir deyişle, “yeni terörizm” iktisadi ve siyasi temellerle değil, 

etnik ve dini kimliklere dayalı psikolojik temellerle açıklanmalıdır.350 Yeni 

terörizmin ortaya çıktığı alanlarsa, eski Yugoslavya’da olduğu gibi medeniyetler 

arasındaki fay kırıkları ile İslam medeniyetinin makro düzeyde Batı’ya karşı isyan 

hareketini yürüttüğü alanlardır. Boaz Ganor da, yeni terörizmde saldırıların 

Amerikan militarizmine veya sömürgeciliğin karşı değil, modern Batı medeniyetine 

karşı bir ayaklanma hareketi olduğunu iddia etmektedir.351 Bassam Tibi’ye göre, 

içinde bulunulan kültürel dönüşüm çağında “yeni terörizm”, fikirler ve dünya 

görüşlerinin savaşıdır.352 Buna göre, Kantçı dünya barışını savunan ve laik temelli 

Pax Amerikana dünya görüşü ile anti-laik ve İslami dünya devrimi gerçekleştirmek 

isteyen Pax İslamika arasında çelişen ve rekabet eden dünya politikası vizyonları 

vardır ve bu nedenle, dünyada medeniyetler çatışması yaşanmaktadır.353 İslamcı 

ideoloji, hem Batı değerlerine karşı hem de Vestfalya laik düzenine karşı bir 

                                                           
348 Max Taylor ve John Horgan, “Future Developments of Political Terrorism in Europe”, The Future of  
Terrorism, Max Taylor ve John Horgan (der), London, Frank Cass, 2001, s. 85. 
349 A.g.e. 
350 Yeni terörizmin özellikle din temelli olduğunu savunanlar, bu görüşlerini istatiksel çalışmalarla 
desteklemektedirler. Öte yandan, bu çalışmalara bakıldığında birçok çatışmanın siyasi veya ekonomik 
nedenin hiç sorgulanmadan salt görünüşteki sebeplere veya ileri sürülen bahanelere odaklandığı 
görülmektedir. Örneğin, Boşnak-Sırp çatışması doğrudan Müslüman-Hristiyan (Ortodoks) çatışması 
veya İsrail-Filistin çatışması Müslüman-Yahudi çatışması temelinde ele alınmaktadır. Bu tür bir 
istatiksel çalışma için bkz. Tanja Ellingsen, “Toward a Revival of Religion and Religious Clashes”,  
Terrorism and Political Violence, 2005, C.17, S.3, s. 305–332.    
351 Boaz Ganor, “Soğuk Savaş Döneminden Geçiş ve Terörizm”, Küresel Terör ve İşbirliği 
Sempozyumu, Ankara, Genelkurmay Başkanlığı Basımevi, 2006, s. 28. 
352 Bassam Tibi, “Siyasi Terörizm Faaliyetleri ve Mücadele Yöntemleri”, Küresel Terör ve İşbirliği 
Sempozyumu, Ankara, GenelKurmay Başkanlığı Basımevi, 2006, s. 165. 
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ayaklanma süreci içindedir ve “yeni terörizm” bu ayaklanma sürecinden 

doğmaktadır.   

Yukarıdaki görüşler üzerine kısa bir değerlendirme yapılırsa, “yeni terörizm” 

adı altında terörizmin medeniyetler çatışmasına içsel tanımlanmasının, İsrail’in 

ABD’nin ve hatta El Kaide’nin eylemlerini kaçınılmaz bir uygarlıklar savaşı 

sistemi içinde akladığı ve çözümsüzleştirdiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Başka bir 

deyişle, Althusserci ideoloji anlayışında olduğu gibi kapsamlı, esnek ve kaçışı 

imkansız normatif bir medeniyetler sistemi içinde, ekonomi veya siyasi koşulların 

kültür ve ideoloji karşısında bir önemi kalmamıştır. Sistemi sürekli üreten 

medeniyetlere ait değerler ve çatışmalardır. El Kaide veya diğer köktendinci İslami 

terör örgütleri ayaklananlar, ABD ise Batı kalesinin meşru koruyucusudur. Bu 

bağlamda, Batı medeniyetine karşı ayaklananlar adına ideolojik ve askeri savaş 

yürüten ABD’nin eylemleri emperyalizmden değil, zorunluluktan doğmaktadır.                 

iii. Terörizme Karşı Geniş Çaplı Savaş Anlayışı 

Yeni terörizmle ilgili üçüncü konu, bu terör şekline karşı mücadelenin 

devletlere (her devlete değil) mekan, hedef ve yöntem açısından esnek ve hukuksal 

zeminden bağımsız bir savaş anlayışı içinde hareket etme imkanını teorik düzeyde 

tanıyor olmasıdır.354 Başka bir ifadeyle, anarşik sistemde ulusal çıkarlarını ve 

güvenliğini sağlamakla yükümlü görülen devletin, kendisine karşı güç 

mücadelesine giren devlet dışı birimlere karşı askeri mücadele yöntemlerine 

başvurması ve olası terör saldırılarına karşı önleyici müdahaleler yapması, 

                                                                                                                                                                      
353 A.g.e.,s. 176-177. 
354 Brian Jenkins’e göre, “Terörizm gerçekten savaşın yeni bir modeli haline gelmiştir”. Bkz. Brian M. 
Jenkins, Combatting Terrorism Becomes a War, Santa Monica, Rand Corp.,1984, s. 7. Paul Wilkinson 
göre de, “Uluslararası terörist saldırılar savaşa bir alternatif değil, savaşın farklı bir modelidir”. Paul 
Wilkinson, “Trends in International Terrorism and the American Response”, Trends and International 
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uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen, bu savaş anlayışı içinde teorik destek 

bulmaktadır.355  

Bu bağlamda, Clausewitz’in savunmaya verdiği ağırlık yerini saldırının 

üstünlüğüne bırakmıştır. Örneğin, Richard Shultz ve Andreas Vogt’a göre, El 

Kaide’nin Afganistan’daki yenilgisi ve Taliban yönetiminin devrilmesi teröre karşı 

saldırgan bir savaşın yürütülmesi sayesinde başarılmıştır.356 Neil Livingstone’a göre 

de, saldırı sonrasında ortaya çıkan savunma savaşları “yeni terörizm”le birlikte sona 

ermiş ve olası saldırıları savunmak üzere önleyici saldırı şekli, ülke güvenliğini 

korumak adına zorunlu hale gelmiştir.357 

Bununla birlikte, terörizm endüstrisinin tamamının bu savaş türüne aynı 

düzeyde destek verdiğini söylemek mümkün değildir. Örneğin, Brian Jenkins, 11 

Eylül saldırılarından sonra teröre savaş açmanın akıllıca olmasına rağmen, bu 

savaşın sınırlarının çok geniş tutulması veya keyfilik sınırının aşılması halinde 

başarının düşüceğinden bahsederken, Walter Laqueur teröristlere karşı benzer 

metodlarla savaşılmasını ve ihtiyaçlara göre, savaşın çapının geniş tutulması 

gerektiğini savunmaktadır.358  

                                                                                                                                                                      
Order, Adam Roberts, R.J. Vicent, Paul Wilkinson ve Philip Windsor (der.), New York, Routledge, 
1988, s. 38. 
355 Walter Laqueur, “The Terrorism to Come”, Policy Review, 2004, s. 49–64. Öte yandan, bu savaş 
anlayışı uluslararası hukukta tanınlanmış şekliyle savaş değildir. Savaşın hukuksal bir zeminde ele 
alınması, terörist eylemleri veya teröristler savaş suçu ve savaş suçlusu olarak jus in bello’dan 
yararlanma hakkı vereceği için tercih edilmemektedir. Fatma Taşdemir, Uluslararası Terörizme Karşı 
Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi, Ankara, USAK Yayınları, 2006, s.21.  
356 Richard H. Shultz, “It’s War! Fighting Post-September Global Terrorism through a Doctrine of 
Preemption”, Terrorism and Political Violence, 2003, C.15, S.1, s. 24.  
357 Neil C. Livingstone, “Proactive Responses to Terorism: Reprisals, Preemption and Retribution”, 
International Terrorism: Characteristics, Causes, Controls, Charles W. Kegley (der.), New York, St. 
Martin’s Press, 1990, s. 223.  
358 Brian M. Jenkins, “True Grit: To Counter Terror, We must Conquer Our Own Fear”, Rand Review, 
2006, C.30, S.2, s. 11. Walter Laqueur, “Reflections on the Eradication of Terrorism”, International 
Terrorism: Characteristics, Causes, Controls, Charles W. Kegley (der.), New York, St. Martin’s Press, 
1990, s. 210–211. W. Laqueur, 2004, s. 58–60.  
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Bu noktada, yeni bir gelişme olarak emperyalizm savunusu da 

görülmektedir.359 Bu tür görüşler, neo muhafazakarlardan kaynaklanmakla birlikte, 

bütünüyle ABD dış siyaset ana akımının içinde yer almaktadır.360 Örneğin, Harvard 

Üniversitesi John F. Kennedy School of Government’taki Carr İnsan Hakları 

Politikası Merkezi Müdür olan Michael Ignatieff’e göre, ABD Batı’nın son askeri 

devleti ve ayakta kalan imparatorluğu olarak, Roma’yı andıran bir emperyal 

yapılanma ve yönetim kurma hakkına sahiptir. ABD’nin bunu yapma sebebi ise, 

emperyal çıkarlara sahip olduğu bölgeleri, barbarların tehditlerine karşı 

korumaktır.361 Wall Street Journal’ın eski editörü olan, şimdi ise Council on 

Foreign Relations’da ulusal güvenlik çalışmaları yapan Max Boot da, ABD’yi 

demokrasiyi yayan, insan haklarını savunan ve kapitalizmin nimetlerini dünyaya 

tanıtan idealist emperyalist olarak tanımlamaktadır.362 Benzer tespitler, Robert 

Kaplan ve Niall Ferguson tarafından da, düzensizliği bastırmak, küresel üstünlüğü 

sürdürmek ve demokrasi ile özgürlüğü denizaşırı yaymak bağlamında 

yapılmıştır.363 Doğal olarak ABD içinden emperyalizmi olumlayarak savunusu 

yapılırken, kavram, ekonomik sistemin tahakkümü ve çıkarları, küresel sömürü 

ilişkilerinin başatlığı ve kapitalizmle olan eski veya yeni Marksist bağlantılarından 

tamamen arındırılmakta ve askeri-politik anlamı öne çıkartılmaktadır.364  

 

                                                           
359 Oysa Bruce Cumings’in da belirttiği gibi, bugüne kadar ABD’nin dünyadaki rolünü  “emperyalizm” 
kelimesiyle tanımlayan bir yazı bulmak için eloktro-mikroskopla arama yapmak gerekmekteydi. Bruce 
Cumings, “Global Realm with No Limit, Global Real with No Name”, Radical History Review, 1993, 
S.57, s. 47-48. 
360 J. B. Foster, 2004, s. 10. 
361 A.g.e.  
362 Boot’un, düzensizliği bastırmak için emperyalizmin gerekli olduğunu vurguladığı ve Washington 
Post, Christian Science Monitor, Los Angeles Times ve diğer birçok yerden ödül alan kitabı “The 
Savage Wars of Peace”, Rudyard Kipling’in “Beyaz Adamın Yükü” şiirine atıfla bitmektedir. Aynı 
şiirle Kipling, 1907 Nobel Edebiyat ödülü kazanırken “öteki” ye gösterdiği duyarlılıktan ötürü Nobel 
Komitesi’nin övgüsünü almıştır. Max Boot, The Savage Wars of Peace, New York, Basic Books, 2003.   
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3. Terörizm Endüstrisi ve ABD’nin Teröre Karşı Savaş Statejisi 

ABD’nin teröre karşı savaş stratejisi ile terörizm endüstrisinin “yeni 

terörizm”e ilişkin görüşleri aralarındaki organik bağdan da görülebileceği gibi 

birbirleriyle örtüşmektedir.  

Başkan Bush 14 Eylül 2001’de National Cathedral’de yaptığı konuşmada, 

yeni bir terörizm çağına girildiğini ve teröristlerce açılan bu yeni savaşta ABD’nin 

geçmişte yaptığı gibi tepkisel kalmayacağını ve etkisel bir tutumla hem kendi 

vatandaşlarını hem de müttefiklerini korumak amacıyla teröristler ve bunlara 

yardım eden devletlere karşı askeri müdahalelerde bulunulacağını ilan etmiştir.365 

Ekim 2001’de açıklanan ve Bush dönemi dış politikasının temelini oluşturan “Dört 

Yıllık Savunma Değerlendirme Raporu’nda (QDR 2001), yeni savunma anlayışı, 

kim olduğu, ne zaman ve nerede saldıracağı belli olmayan bir düşmana karşı 

belirsizlik ve sürpriz öğeleriyle birlikte ele alınmıştır.366 G. W. Bush, 1 Haziran 

2002’de de West Point Askeri Akademisi’nde “Bush Doktrini” olarak bilinen yeni 

ve uzun vadeli savaş stratejisini açıklamış ve bundan sonra, ABD’nin tehdit 

sınırlarına ulaşmamış olası tehlikelere karşı mekan ve zaman farkı gözetmeden 

önleyici saldırılar düzenleyeceğini açıklamıştır.367 Bununla birlikte, Bush diğer 

devletlerin önleyici saldırıyı bahane olarak kullanmamaları gerektiğini belirterek, 

bu hakkın her devlete tanınmayacağını da belli etmiştir.  

                                                                                                                                                                      
363 Robert Kaplan, Warrior Politics, New York, Vintage, 2003. Niall Ferguson, Empire, New York, 
Basic Books, 2004. 
364 Foster, 2005, s. 54–56. 
365 “The National Securiy Strategy of the United States of America”, Eylül 2002, www.whitehouse.gov.  
366 US Department of Defense, Quadrennial Defense Review Report, 30 September 2001, pp. 17–19, 
http://www.defenselink.mil/pubs/qdr2001.pdf. 
367 Charles W. Kegley ve Gregory A. Raymond, “Preemptive War: A Prelude to Global Peril”, USA 
Today Magazine, 2003, C.131, S.2696, s. 14–15. 
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Terörizmin sebepleri konusunda da, Bush medeniyetler çatışması ve nihilizmi 

öne çıkartmıştır. 21 Eylül 2001’de Senato’da yaptığı konuşmada Bush, İslamcı 

teröristlerin eylemlerine sebep olarak, teröristlerin ABD’deki din ve düşünce 

özgürlüğünden, Batılı değerlerden, demokratik seçim sisteminden ve bir bütün 

olarak Batılı yaşam tarzından nefret etmelerini göstermiştir.368     

Sonuç olarak, terörizm endüstrisi ABD’nin çıkarlarına paralel terörizm 

çalışmaları yapmaktadır. Bununla birlikte, bu terör anlayışına son derece eleştirel 

yaklaşan ve hatta zıttı gibi gözüken postmodernist kuramlar da, farklı 

perspektiflerden ABD’nin çıkarlarını gerçekleştirmektedirler. Bu iki taraf 

arasındaki fark, tarihin liberalizm lehine sonunun geldiğini ilan eden Francis 

Fukuyama ile medeniyetler arası çatışmaların başladığını ilan eden Huntington 

arasındaki fark kadardır.    

B. Söylemler Platformundan Terörizm Değerlendirmesi 

Kritik düşünce ekolü ve postmodernizm içinden çıkan postmarksist, 

postyapısalcı, biyopolitik veya kozmopolitan yaklaşımlar, kendi aralarında homojen 

bir bütünlük taşımamalarına rağmen neorealist yaklaşımların güvenlik anlayışına 

veya ABD’nin terörizme karşı savaş anlayışına karşı eleştirel bir tutum 

takınmaktadırlar. Bununla birlikte, bu eleştirel tutum sorunların özüne inmemekte 

üstyapısal bir sorgulama düzeyinde kalmaktadır. Örneğin, eleştirel kuramlar bilgi-

                                                           
368 Daniel L. Byman, “AL-Qaeda as an Adversary: Do We Understand Our Enemy”, World Politics 
Quarterly Journal of International Relations, 2003, C.56, S.1, s. 143. Ana Serafim, “Terrorism-A 
Cultural Phenomenon”, The Quarterly Journal, 2005, C.4, S.1, s. 61-74. İslam medeniyetinin saldırıya 
eğilimli bir uygarlık tarihine sahip olduğunu, günümüzde de yozlaşmışlık ve yenilmişlik duygusuyla 
sarmalandığını belirten Bernard Lewis’e göre de 11 Eylül eylemleri, Batı medeniyetinin başarılarına, 
özgürlükçü, eşitlikçi ve yenilikçi değerlerine karşı yapılmış saldırılardır. Hem hükümette hem de ABD 
toplumunda çok etkili bir role sahip olan Lewis’in, medeniyetler çatışmasını temel göstererek Irak 
işgalinin mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiği iddiası “Lewis Dokrini” olarak adlandırılmıştır. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. Robert Gilpin, “War is too Important to be Left to Ideological Amateurs”, International 
Relations, 2005, C.19, S.1, s. 6–10.     



 112 

çıkar-iktidar ilişkisini inceleyerek, “terörizme karşı savaş” yaklaşımının siyasi ve 

ekonomik çıkarlara yönelik ideolojik bir tersyüz duruş olduğu gerçeğine ulaşmakta, 

fakat bunun ötesine geçerek gerçeklerin neden tersyüz durduğunu 

incelememektedirler. Örneğin, Waever, herhangi bir probleme güvenlik etiketinin 

yapıştırılmasının bu probleme özel bir statü sağlarken, diğer taraftan devlet 

yetkililerinin de bu soruna yönelik olağandışı tedbirler almasına meşruluk 

kazandırıp eleştiriden muafiyet sağladığına dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, 

Waever’in önerisi, bu gereği ortaya çıkartan koşulları incelemek değil, güvenlik 

konularının olabildiğince "güvensizliksizleştirilmesi"ni sağlamak ve bu konuların 

toplum-birey ilişkileri çerçevesinde ele alınmasını istemektir.369  

Bu yaklaşımların genel anlamda savaş, özel anlamda teröre ilişkin 

değerlendirmelerine geçilirse, Clausewitz’in savaş kuramına üç nedenden ötürü 

karşı çıktıkları görülmektedir:  

• Ulus devlet merkezli politik kültür ve güvenlik kavramsallaştırması 

geçerliliğini yitirmiş ve yerini çok farklı “rasyonellik” anlayışı ve amaçlara sahip 

olan devlet dışı siyasal birliklere, topluluklara, bireylere veya terörizmle ilişkili 

olarak terör ağlarına bırakmıştır. Küreselleşen dünyada, devlet amaçlı ve 

“politika”nın devamı olan savaş kavramı artık geçerliliğini yitirmiştir. Ekonomik 

kazançlar veya toprak elde etmek gibi hedefler yerine, kimlik temelli ve nihilist 

karakterli (Kafirlere karşı cihad) bir isyan hareketi olarak “yeni terörizm”, 

Clausewitz’ci politik hedeflere bağlı araç olma anlayışının dışındadır;370 

                                                           
369 Ole Weaver, “Securitization and Desecuritization”, On Security, Ronnie D. Lipschutz (der.), New 
York, Columbia University Press, 1994, s. 46-86. 
370 A. L. Karaosmanoğlu, 2006, s. 76. Ken Booth, "Security and Emancipation", Review of International 
Studies, 1991, C.17, S.4, s. 313-326. Ken Booth ve Tim Dunne, “Worlds in Collision”, Worlds in 
Collision: Terror and The Future of Global Order, Ken Booth ve Tim Dunne (der.), London, 
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• Savaş artık devletler arasında değil, çok kültürlü, dinli veya cinsiyetli 

kimliklerin biraraya geldiği ve çevre, göç, uyuşturucu gibi çokboyutlu ekolojik ve 

sosyolojik güvenlik sorunlarının tehdit ettiği toplumsal alanında ortaya çıkmaktadır. 

Terörizme ilişkin çalışmalar sürekli savaşların devam ettiği küresel bir risk toplumu 

içinde yaşandığı bilinciyle yapılmalıdır, çünkü “yeni terörizm”in destek bulduğu 

yerler devletler değil, toplumlardır. Yeni savaşların ve terörizmin hedefi de 

mümkün olduğunca çok sivil öldürmeye yöneliktir. Bu bağlamda, Clausewitz’in 

üçlü güç birliği, yerini salt topluma bırakmıştır;371 

• Clausewitz’ci savaş ve politik amaçlar ikilisi, realizmin masum 

olmayan, iç/dış, Doğu/Batı, kadın/erkek/, anormal/normal, değer/olgu gibi 

hiyerarşik ve ötekileştirici ikili karşıtlıklarına benzer bir ikilik anlayışı içinde 

hareket etmektedir. Yeni savaşlar ve terörizmde ise, iç/dış, yerel/küresel, 

savunma/saldırı, dost/düşman, sivil/asker gibi ayrımlar kalmamıştır.372  

Sonuç olarak, kritik düşünce ekolü, postmodernizm veya postmodernist 

eğilimli biyopolitik, neo-Kantçı ve kozmopolitan yaklaşımlar, realizmin devlet 

merkezli güvenlik kavramsallaştırmasına karşı çıkmakta ve devleti dışlayan, 

çokkültürcü ve iletişime dayalı sivil toplumcu güvenlik anlayışına dayalı yeni bir 

güvenlik kültürü anlayışına yönelmektedirler.373 Bu anlayış içinde, kapitalizmin özü 

ve günümüzdeki küreselleşme aşaması sorgulanmamaktadır. Bunun yerine, genel 

                                                                                                                                                                      
Macmillan, 2002, s.  14. Mary Kaldor, “Old Wars, Cold Wars, New Wars and the War on Terror”, 
International Politics, 2005, C.42, S.4, s. 491-498. M. Kaldor, 2003, s. 119. Barry Buzan, Ole Wæver, 
ve Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, Boulder, Lynne Rienner, 1998, s. 37. 
371 Hatta Ulrich Beck’e göre, 1648 Vestfalya Anlaşması ile din-devlet ilişkileri ayrılarak nasıl iç 
savaşlar sona erdirildiyse, 21. yy küresel sivil savaşını da devlet-toplum ayrımı sona erdirecektir. Ulrich 
Beck, “The Silence of Words: On Terror and War”, Security Dialogue, 2003, C.34, S.3, s. 255-269. M. 
Kaldor, 2003, s. 1-6. Yee-Kuang Heng, “The Transformation of War Debate: Through the Looking 
Glass of Ulrich Beck’s World Risk Society”, International Relations, 2006, C.20, S.1, s. 69-78. 
372 M. Kaldor, 2005, s. 497.  
373 Oktay F. Tanrısever, “Güvenlik”, Devlet ve Ötesi,  Atilla Eralp (der.), İstanbul, İletişim Yayınları, 
2005, s. 120. 
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bir değerlendirmeyle küreselleşmenin toplumsal birlikleri parçalayıcı yapısından 

bahsedilmekte, fakat aynı zamanda küreselleşmenin ortak değerlerin geliştirilmesi, 

farklılıkların tanınması, bilinçaltına atılmış ötekilik korkularının diyalog yoluyla 

bilinçüstüne çıkartılabilmesi, tikelliklerden uzaklaşıp toplumsala yönelinmesi ve 

dolayısıyla, dünyanın daha güvenli ve demokratik bir yer haline getirilmesi için bir 

fırsat olduğu vurgulanmaktadır.374  

1. Eleştirel Kuram ve Yeni Terörizm 

Eleştirel kuramın günümüzdeki en önemli temsilcisi Jürgen Habermas, 11 

Eylül’deki nihilist karakterli terör saldırılarını henüz bitmemiş bir proje olarak 

tanımladığı modernitenin neden olduğunu savunmaktadır.375 Habermas’a göre, din 

ve devlet birbirlerinden ayrılırken ortaya çıkan boşluk köktendincilik veya nihilizm 

tarafından doldurulmuştur.376 Daha genel bir tanımlamayla, Habermas terörizmi 

modernite sürecinde oluşan meşruiyet açığına bir tepki olarak 

değerlendirmektedir.377 Bununla birlikte, Habermas çözümsüzlüğe yönelmemekte 

ve küreselleşmenin bir sonucu olarak, dünya uluslarının çevrebilim, kamu sağlığı 

ve küresel terörizm bağlamlarında ortaya çıkan bir takım riskleri paylaşmak 

zorunda kalmasının kozmopolitan hukuku teşvik ettiğini iddia etmektedir.378 

Kozmopolitan hukuk, uluslararası hukuktan farklı olarak devletleri değil, bireyleri 

hak ve sorumluluk sahibi yapan yasal düzenlemeleri içermektedir.379 Habermas’ın 

uluslararası ilişkileri yasal bir meşruiyete oturtmak için önerisi, çeşitli yönetim 

                                                           
374 A.g.e., s. 113. 
375 Lilian Alweiss, “Borradori, Giovanna. Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jurgen 
Habermas and Jacques Derrida”, The Review of Metaphysics, 2005, C.59, S.2, s. 406. 
376 A.g.m. 
377 Deborah Cook, “Legitimacy and Political Violence: A Habermasian Perspective”, Social Justice, 
2003, C.30, S.3, s. 116. 
378 Onur Bakıner, “Ulus Ötesinden Hukuka Bakmak: Jürgen Habermas”, Cogito, 2006, S. 44–45, http: 
//www.yakykultur.com.tr/cogito/44_45/onur bakiner.html. 
379 A.g.m. 
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katmanlarından oluşan bir “küresel iç siyaset” yönetim şeklidir.380 Buna göre, BM 

kozmopolitan hukukun ve uluslararası işbirliğinin yürütüldüğü katman olacak ve 

savaşın önlenmesi ve terörizme karşı mücadele BM Güvenlik Konseyi’nin daha 

etkin ve kapsamlı olmasına bağlı olacaktır. Bu bağlamda, Habermas, insan haklarını 

ihlal eden ve insanlık suçu işleyen rejimlere karşı silahlı müdahale gerektiğinde, 

uluslararası dayanışma temelinde kurulacak askeri bir koalisyonun meşru eylemler 

düzenleyebileceğine inanmaktadır.381 Bu yaklaşım içinde, söz konusu askeri 

müdahaleler, meşruiyetlerini bir süpergücün tektaraflı ahlaki normlarından değil, 

kozmopolitan hukukun getirdiği evrensel normlardan alacakları için emperyalist 

çıkarlardan arınmış olacaklardır.382 Habermas, ABD’nin kozmopolitan yoldaki 

ilerlemenin önderi ve uluslararası hakların garantörü olma görevini son 50 yıldır 

sürdürdüğünü, fakat Bush yönetimiyle birlikte bu rolden şimdilik vazgeçmiş gibi 

göründüğünü iddia etmektedir.383  Habermas, ABD’nin davranışlarını sadece 

yönetimsel bir zaaf olarak okuduğu için sorunun, ayakları yere basan, Clinton vari 

bir Amerikan yönetimiyle düzeleceğine inanmaktadır. Oysa Clinton dönemi (o da 

1998’e kadar), küresel finans ve spekülasyon karının kaymak tarafını en fazla 

ABD’nin yediği, güçlü dolar politikasının sürdürüldüğü ve Washington 

Uzlaşısı’nın devam ettiği bir dönemdir. Her ne kadar, Clinton yönetimi neo-

muhafazakarların faşizan siyasi anlayışına ve radikal üslubuna benzer bir tutum 

sergilememiş olsa da, ABD’nin “tehdit merkezli” askeri savunma dokrininden 

“olasılık merkezli” önleyici vuruş dokrinine geçmesi, Clinton dönemindeki (1997) 

4 Yıllık “Savunma Değerlendirme Raporu” ile olmuştur.384  Habermas’ın ABD’nin 

                                                           
380 A.g.m. 
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384 Güncel Siyaset ve Siyaset Felsefesi Çalışma Grubu, 2004, s. 49-50. 
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terörizme karşı savaş anlayışını salt üstyapısal bir sorgulamaya tabii tutması ise, 

sorunu yönetimle özdeşleştirmesine yol açmaktadır.385 

2. Biyopolitika ve “Yeni Terrörizm” 

Hardt ve Negri’nin postmarksist, postmodernist ve postyapısalcı birçok 

“yenilenme” teorisinin sistemli bir sentezi olan imparatorluk tezi, Habermas’ın 

önerilerine benzer çözümlemeler içermektedir. Bununla birlikte, Hardt ve Negri’nin 

biyopolitikasında savaş kavramı biraz daha geniş çaplıdır. Buna göre, savaş bir 

biyoiktidar rejimi olarak, sadece nüfusu kontrol etmeyi değil toplumsal yaşamın 

tüm yönlerini üretme ve yeniden üretmeyi amaçlayan bir idare biçimi haline 

gelmiştir.386 Başka bir deyişle, imparatorlukta savaş ve savaş tehdidi günlük yaşama 

ve iktidarın normal işleyişine nüfuz etmektedir. Hardt ve Negri’ye göre, eski tip 

Vestfalya ulus devlet modeli döneminde savaş, zaman ve mekan olarak net biçimde 

tanımlanabilirken, imparatorluk döneminde toplumsal düzeni oluşturmayı ve 

sürdürmeyi ve mikro tehditlere karşı sürekli mücadeleyi hedefleyen bir hal 

almıştır.387 Artık büyük çaplı ve belli bir düşmanı hedef alan savaşlar yerine, sürekli 

ve polis faaliyetlerinden ayırt edilemeyen savunma savaşları vardır.388 Modern 

savaş kuramlarından dışlanan “haklılık”, yani adalet kavramı, savaşı özgül 

çıkarların ötesinde evrenselleştirmek için imparatorluk savaşlarında 

kullanılmaktadır.389 ABD’nin kuşaklar boyu sürebileceğini ilan ettiği teröre karşı 

savaş, süre ve mekan dışı olması ve toplumsal düzen kurma amacını taşıması 

                                                           
385 Yeni terörizme ilişkin Habermas ile benzer saptamalarda bulunmasına karşın, Derrida bu terörizme 
karşı mücadelede kozmopolitanizme yönelmek yerine, farklılıklara karşın birarada barış içinde yaşamak 
anlayışının öne çıkartıldığı misafirperverlik yaklaşımını savunmaktadır. L. Alweiss, 2005, s. 407. 
386 M. Hardt ve A. Negri, 2004, s. 31. 
387 A.g.e. 
388 A.g.e. 
389 A.g.e. 
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bakımından imparatorluk savaşlarına uygundur.390 Zaten ABD’nin gerek El 

Kaide’ye karşı dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığı saldırılar gerekse de Irak işgali 

Hardt ve Negri tarafından, soğuk savaş döneminden kalma paralı askerlerin 

isyanına karşı girişilmiş polisiye bir iç savaş olarak ele almaktadırlar.391 

İmparatorluk içinde ortaya çıkan ve ağ modelinde yayılan düşmanların isyanına 

karşı, ABD de ağ şeklinde mücadele etmektedir. Yazarlara göre, ABD kimi zaman 

emperyalist niyetlerle saldırsa da, özellikle soğuk savaş sonrasında ulusal 

çıkarlardan bağımsız evrensel insancıl mantıkla (Kosova’da tamamen, Irak’da yarı 

yarıya) müdahalelerde bulunmaktadır.392 Başka bir deyişle, müdahaleler artık ulusal 

emperyalist çıkarlar için değil, imparatorluğun çıkarları ve evrensel değerler adına 

barış polisi tarafından gerçekleştirilen savunma faaliyetleridir. 

John B. Foster’ın belirtmiş olduğu gibi, ABD ile klasik sömürücü anlamıyla 

emperyalizm arasındaki herhangi bir ilişkiyi inkar eden, aynı zamanda da ABD 

egemenliğinin ve gücünün genişlemesini “imparatorluğun” ve uygarlaştırıcı 

“emperyal” rolün bir yansıması olarak gören bu konum, New York Times, Time 

Dergisi, Foreign Affairs gibi yerlerde, Hardt ve Negri’nin “çok yönlü” 

solculuklarına övgüler olarak geri dönmüştür.393  

3. Kozmopolitanlar ve “Yeni Terörizm” 

Son olarak, kozmopolitanların yeni savaşlar ve terörizm konuları üzerine 

yapmış oldukları çalışmalara değinmek gereklidir. Albrect, Kaldor ve Schmeder’e 

göre, terörizmin de dahil olduğu yeni savaşlar, 1990’da eski dünya düzeninin 

çöküşüyle başlayan siyasi, ekonomik ve kültürel kargaşaya verilen tepkinin ve 

                                                           
390 A.g.e. 
391 A.g.e.,s. 67-78. 
392 A.g.e.,s. 78. 



 118 

devletlerin toprakları ve vatandaşları üzerindeki meşruiyet kaybının sonucu olarak 

ortaya çıkmışlardır.394 Buna göre, soğuk savaş dönemindeki Doğu ve Batı blokları 

arasında sürdürülen imgesel ve aslen Fordist karakterdeki savaşların yerini, 

küreselleşmenin ekonomik baskısı altında toplumsal yozlaşma ve yönetimsel 

meşruiyet zaafı gösteren ve “güçsüz” devletler olarak tabir edilen ülkelerde 

konuşlanmış devlet dışı şebekelerin salt sivillere yönelik olan küresel şiddet 

eylemleri almıştır.395 Bu ulus ötesi şebekeler, başta enformasyon olmak üzere 

teknolojiyi çok iyi kullanmakla beraber, aslında Doğu ve Batı arasında kalmış eski 

savaşlara ait orduların veya casus örgütlerinin artıklarından oluşmaktadırlar.396 Bu 

şebekeleri birarada tutan ise, özdeş etnik veya dini kimliklerdir.  

M. Kaldor’a göre, ABD’nin Irak işgali emperyalist değil ama tek taraflıdır.397 

Hatta ABD, küresel tek taraflılığı sürdüren tek ülkedir. Küresel tek taraflılık, sadece 

teröre karşı savaş açmakla değil, jeopolitiğe dönmek, ulusal çıkar kavramını öne 

çıkartmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi çoktaraflı işbirliklerini 

reddetmektir.398 Öte yandan, bir liberal savaş karşıtı veya daha doğru bir tanımla, 

tek taraflı militarizm karşıtı olarak Kaldor, ABD’nin emperyalist olmadığını 

özellikle vurgulamaktadır. Kaldor’a göre, ABD’nin amacı, petrol ve İsrail’in 

güvenliğini temin etmek olmuş olsaydı, Saddam Hüseyin’i iktidarda tutarak daha 

                                                                                                                                                                      
393 J. B. Foster, 2005, s. 65–66.  
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397 M. Kaldor, 2003, s. 125. 
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başarılı olacağını, fakat ABD’nin amacının Amerikan kimliğinin üzerine inşa 

olduğu (Soğuk Savaş dönemindeki gibi) güçlü devlet, muzaffer ordu ve zaiyatsız 

savaş şeklindeki eski tip imgelem savaşlarını halen yapabildiğini göstermektir.399 

Başka bir deyişle, ABD, üstün teknolojisi ve güçlü ordusuyla güçsüz bir devlette 

konuşlanmış terör şebekelerini üç haftada yokedebileceği mesajını ABD halkına 

vermek ve Amerikan kimliğini güçlendirmek istemiştir. 11 Eylül sonrasında Bush 

yönetimi, devletler arasında geçen, sivil-savaşan, dost-düşman veya içerisi ve 

dışarısı gibi ikili karşıtlıkların geçerli olduğu ve “öteki”lerin vurgulandığı eski tip 

siyah-beyaz savaş anlayışıyla, “yeni savaşlar” içinde mücadele etmeye 

çalışmıştır.400 Başka bir deyişle, ABD, 11 Eylül’ü Pearl Harbour’a benzetmiş ve 

soğuk savaş mantığıyla totaliterliğe karşı özgürlük anlayışıyla terörizme karşı İkinci 

Dünya Savaşı tarzı bir savaş açmıştır. Kaldor, küreselleşmiş ve sivilleşmiş “yeni 

savaşlar”da yenenin veya yenilenin olmayacağını ve eski tip savaş anlayışıyla 

savaşmanın, Irak’taki gibi yeni tip savaşların bataklığına saplanmak anlamına 

geleceğinin görüldüğünün altını çizmektedir. 

Kozmopolitanlara göre yeni savaşlara karşı yapılması gereken, evrensel insan 

haklarına dayalı ve ulus ötesi küresel sivil toplum örgütlenmesini 

gerçekleştirmektir. Bu bağlamda, küreselleşmenin olumlu yanları olumsuz 

yönlerinden ağır basmaktadır. Ulus ötesi sivil toplum örgütlenmeleri, ticaret, 

televizyon veya internet gibi yayılmış iletişim ağları, insan ve sermaye hareketliliği 

gibi küreselleşmenin getirdiği olanaklar sayesinde, totaliter/kapalı/güçsüz devletler 

giderek zayıflamakta, demokrasi anlayışı gelişmekte ve devlet merkezli sistem 

yerine aktif bir küresel sivil toplum oluşumuna ve küresel vatandaşlığa yöneliş 
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güçlenmektedir.401 Kozmopolitanlara göre, bu süreç ilerlerse, küresel vatandaşlık ve 

küresel adalet evrensel değerler ve hukukla garanti altına alınırsa, ulus ötesi 

örgütlemelerin öne çıktığı “küresel yönetişim” gerçekleştirilir ve “öteki”ye karşı 

korku yerine diyalog yöntemi geliştirilirse, savaş ve savaş tehdidi (dolayısıyla 

terörizm) ortadan kalkacaktır.402 Bu sisteme karşı şidddet kullanarak muhalefet 

edenlere veya insan haklarını ihlal edenlere karşı, meşruiyetini uluslararası 

yönetimden alan haklı askeri müdahaleler gerçekleştirilebilecektir.403   

Sonuç olarak, kısa bir değerlendirmeyle, terörizm endüstrisi ile bu endüstrinin 

terörizm çalışmalarına karşı eleştirel bir tutum içinde bulunan yaklaşımlar arasında 

tartışmanın özü itibariyle kayda değer bir fark olmadığı söylenebilir. Her iki grup 

yaklaşım da, hegemonun “politika”sı çerçevesi içinde kalan saptamalar veya 

eleştiriler yapmakta ve “politika”nın özünü sorgulama dışı bırakmak süretiyle,  

“politika”nın devamı niteliğindeki terörizme karşı savaş stratejisini farklı açıklama 

kalıplarıyla haklılaştırmaktadırlar. Her iki grup yaklaşım için de “terörizme karşı 

savaş”, “politika” dışıdır.  

 

 

 

 

                                                           
401 A.g.e., s. 6-12. Kozmopolitan değerlerin gerçekleştirilebilmesi için bireylerin kendilerini uluslarüstü 
topluluklarla özdeşleştirmesi ve küresel bir kimlik oluşturmaları gerekmektedir. Bu kimlik anlayışı ise, 
ancak ulus ötesi yeni siyasal biçimler ve küresel boyutta demokrasi pratikleri sayesinde oluşabilecektir. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. Janna Thompson, Justice and World Order: A Philosophical Inquiry, London, 
Routledge, 1992.  
402 M. Kaldor, 2003, s. 108–111. 
403 A.g.e., s 137. 
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III. TERÖRİZM ENDÜSTRİSİ VE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR 

ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME 

Terörizm endüstrisi, ABD’nin kendi güvenliğini sağlamak adına terörizme 

karşı yürüttüğü savaş anlayışını büyük bir çoğunlukla onaylamaktadır. Bununla 

birlikte, “neo-neo” (realist ve liberal) anlayışı içinde askeri müdahaleler kadar, 

istekliler koalisyonu tarafından desteklenecek ulus inşalarına da önem 

verilmektedir. Bu bağlamda, terörizme karşı mücadelede “haydut” tabir edilen 

devletler ile küreselleşmeye tam olarak uyum sağlamamış veya uluslararası 

sermayenin serbest dolaşımına karşı sorun teşkil edebilecek unsurlara sahip olan 

“düşmüş” veya “başarısız” devletlere karşı askeri müdahale dışında, Büyük 

Ortadoğu Projesi gibi sisteme entegrasyonu sağlayacak önlemler alınması da 

benimsenmektedir.404   

Bununla birlikte, bu terör anlayışına son derece eleştirel yaklaşan ve hatta zıttı 

gibi gözüken postmodernist ve kozmopolitan kuramlar da, farklı perspektiflerden 

ABD çıkarlarına uygun saptamalar yapmaktadırlar. Ekonomi veya kapitalizm sorgu 

dışı kaldıkça, bu yaklaşımların terörizme karşı savaş anlayışına yönelik eleştirileri 

de medeniyetler çatışması tezi ve ABD’nin tek yanlılığı üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Bu eleştirine karşın önerileri, medeniyetler çatışması tezini tersten pekiştiren 

medeniyetler arası veya farklıklar arası diyalog ve çok taraflı müdahalelerdir.  

Her iki taraf da, sorunun temelinde ekonomik veya siyasi nedenlerden ziyade, 

din veya etnik kimlik problemlerinin olduğu ve bu nedenle terörizmin bir ağ 

şeklinde yayılabildiği konusunda hemfikirdir. Böylece, İsrail Filistin sorunu 

tarihsel-toplumsal bağlarından kopartılarak din veya etnik temelli bir sorunsala 
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dönüşürken, ABD’nin terörizme karşı savaşı da (biçimsel olarak eleştirilse de) bir 

savunma savaşı olarak ele alınmaktadır.405 Günümüzde devletlerarası savaşların 

sona erdiği ve ağ şeklinde yayılmış devletdışı şebekelerin toplumlara karşı 

postmodern 4. kuşak bir savaş yürüttüğü saptaması da, tam ABD’nin ihtiyaçlarına 

uygun geniş ölçekli “yeni terörizm” tanımlamasının yapılmasına olanak 

vermektedir.  

A. “Yeni Terrörizm” Ne Kadar “Yeni”? 

Bu çalışmada terörizm, politik amaçları olan bir strateji olarak ele 

alınmaktadır. Terörizm sistem dışı bir yöntem olmasına rağmen, nihilist temelli bir 

amaç veya medeniyet sorunu değil, sistem içinde gelişen bir oluşumdur. Başka bir 

deyişle, gerek ortaya çıkmasına neden olan temeller gerekse de ulaşmak istenilen 

amaçlar açısından terörizm sistemin iktisadi, siyasi veya sosyolojik yapısı içinden 

çıkmaktadır. Bu nedenle, değişmiş gibi görünen terörizm değil, sistemdeki 

konjonktüel veya yapısal değişimlerdir.  

Teknoloji ve iletişimde yaşanan yeniliklere paralel olarak, terörizmde daha 

öldürücü-zarar verici silahlar-bombalar kullanıldığı doğrudur. Bununla birlikte, 

tarihteki örneklerinden de görüleceği gibi, teknolojide ve iletişimde yaşanan 

yenilikler her zaman silah teknolojisine yansımış ve bundan da en fazla siviller 

zarar görmüştür. Bununla birlikte, 1995 yılında “Aum Shinrikyo” (Yüce Gerçek) 

tarikatının Tokyo metrosunda 12 kişinin ölümüne yol açan sinir gazı saldırısı 

dışında, hiçbir devlet dışı terör örgütü biyolojik veya kimyasal silah kullanarak 

terör eylemi gerçekleştirmemiştir.  

                                                                                                                                                                      
404 Bu konuda iyi bir örnek için bkz. Bradley A. Thayer, “In Defense of Primacy”, The National 
Interest,2006,  S. 86, s. 32–36.  



 123 

Yeni küresel terörizmin nedensiz olduğu iddiası dışında, küreselleşmeye 

yönelik bir isyan hareketi olduğu iddiası hayli yaygındır. Bu iddia, özellikle 11 

Eylül saldırılarından sonra yaygınlaşmıştır. Gerçekten de 11 Eylül saldırıları, ABD 

nezdinde küreselleşmenin ekonomik (Dünya Ticaret Merkezi), askeri (ABD 

Savunma Bakanlığı-Pentagon) ve politik güç (Beyaz Saray) sembollerini 

hedeflemiştir.406 Bununla birlikte, hem eylemi gerçekleştiren terör örgütünün 

kuruluş koşulları hem de küreselleşmenin yapısal karakteri çok daha derin tarihsel 

süreçlerin sonuçlarıdır. Üstelik küreselleşme, bir dış politika aracı olarak ABD 

tarafından kullanılmış olmakla birlikte, salt soğuk savaş sonrası gelişen ve 

dünyadaki tüm toplumsal veya siyasal dengeleri değiştiren bir süreç değil, kapitalist 

gelişmenin doğasından kaynaklanan ve 15–16. yy’den beri süregelen sürecin bir 

devamıdır. Dolayısıyla, El Kaide’nin oluşumu, sömürgeci dönemden hatta bu 

dönemden de önce başlayan, fakat 1970’lerde kapitalizmin maddi temelinde artarak 

çoğalan çelişkilerin toplumsal ve tarihsel pratiklerinden bağımsız değildir.  

B. Terörizme Karşı Savaş Clausewitz’in Savaş Kuramının Dışında mı?     

ABD’nin terörizme karşı savaş anlayışı salt güvenlik endişesinden veya Irak 

işgali sadece neo-muhafazakar yönetimin kendi politik gündeminden veya yoldan 

sapmasından kaynaklanmamaktadır. Benzer şekilde, Balkanlardaki askeri 

müdahalelerde ABD’nin amacı insani müdahale değildir. Harry Magdoff’un 

belirttiği gibi, ABD’nin Soğuk Savaş boyunca 3. Dünya ülkelerinde gerçekleştirdiği 

açık veya örtülü müdahaleler veya daha genel bir tanımlamayla ABD militarizmi 

                                                                                                                                                                      
405 Raymond William Baker, “Screening Islam: Terrorism, American Jihad and the New Islamists”, 
Arab Studies Quarterly, 2003, C.25, S.1–2, s. 33–36. 
406 Ahmet Özer, 11 Eylül, Türkiye ve Küreselleşme, Ankara, Elips Kitap, 2005, s. 38–39.  
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sadece Soğuk Savaş rekabetinin bir sonucu değildir.407 Nitekim Antartika hariç tüm 

kıtalara yayılmış olan Amerikan üslerinin sayısı Soğuk Savaş sonrası dönemde 

azalmak yerine artış göstermiştir.408 Bunun yerine, J. Foster’ın da belirttiği gibi, 

ABD dış politikasında, kökleri kapitalizme dayanan aşılmaz bazı eğilimler 

vardır.409 Bu eğilimler içinde hareket eden ABD “politika”sı, Amerika kıtasına 

emperyalist yayılma sürecine girdiği (1823) Monroe Doktrini’nden başlayarak 

süreklilik göstermektedir. Terörizme karşı savaş da, Irak işgali de bu sürekli 

“politika”nın birer devamıdır.   

Kapitalist dünya ekonomisindeki hegemonik konumunu muhafaza etmek 

isteyen ve kapitalist sınıfının uzun vadeli çıkarlarını koruma güdüsüyle hareket 

eden ABD, askeri gücünü yalnızca İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde birçok 

kez kullanmakla kalmamış, bunu komünizme karşı savaşın bir parçası olarak haklı 

gösterme yoluna da gitmiştir.410  3 Şubat 1961 tarihinde, Başkan John F. Kennedy 

tarafından onaylanan ikinci "Ulusal Güvenlik Eylemleri Memorandumu" (NSAM 

2) ile "Karşı-Gerilla Kuvvetlerinin Geliştirilmesi"411 belgesi ve bu doğrultuda 

kurulan Özel Kuvvetler, SSCB destekli gerillalara karşı vekaleten yürütülen terör 

eylemleri gerçekleştirmiş olsalar da, çoğunlukla karşı bir grupla karşılaşmadan 

liberal iktisadi politikaları reddeden bağımsız-ulusalcı rejimlere ve ABD 

hegemonyası için stratejik öneme sahip bölgelerde bulunan ülkelere karşı 

                                                           
407 Aktaran, John B. Foster, “The Age of Imperialism”, Monthly Review, 2003, C.55, S.3, s. 2. ABD’nin 
açık veya gizli müdahalelerinden bazıları şunlardır: Kore (1950–53), İran (1953), Guetamala (1954), 
Hindiçini (1954–73), Lübnan (1958), Kongo (1960–64), Küba (1961), Endonezya (1965), Dominik 
Cumhuriyeti (1965-66), Şili (1973), Angola (1976-92), Lübnan (1982-84), Panama (1983-90), Irak 
(1991), Somali (1992-94), Haiti (1994), Kosova (1999), Afganistan (2001-devam ediyor), Irak (2003-
devam ediyor).   
408 Chalemes Johnson, The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy and the End of the Republic, New 
York, Henry Holt, 2003, s. 1. Bugün ABD’nin, BM üyesi 190 ülkenin 132’sinde askeri üsleri 
bulunmaktadır.  
409 John B. Foster, 2003, s. 2. 
410 A.g.m.,s. 2. 
411 Michael McClintock, "American Doctrine and State Terror", Western State Terrorism, Alexander 
George (der.), New York, Polity Press, 1991, s. 122. 
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operasyonlar yürütmüşlerdir.412 Dolayısıyla, ABD’nin operasyonları 

varsayıldığından çok daha az oranda Sovyetler’e karşı rekabet nedeniyle 

gerçekleşmiştir.  

Terörizme karşı savaş da, terörizme karşı olmaktan ziyade kapitalizmin 

yapısal krizinde ABD’nin hegemonyasını kurtarmak için yürüttüğü daha geniş 

çaptaki “politika”sının devamı niteliğindeki bir stratejidir. Bu strateji devlet dışı 

şebekelere karşı olmaktan çok, başta Rusya Federasyonu ve Çin olmak üzere ileride 

ABD hegemonyasına karşı rakip olarak çıkabilecek ülkelere karşıdır.  

Nitekim 11 Eylül sonrasında yazılan QDR 2001 Raporu, terörizme karşı reel 

anlamda mücadele etmeye niyetli bir anlayışı yansıtmaktan ziyade, çok daha geniş 

spektrumlu bir politikaya hizmet eden imparatorluk manifestosuna 

benzemektedir.413 Belirsizliğin ve sürpriz öğesinin öne çıkartıldığı Raporda, devlet 

dışı öznelerden gelebilecek olası tehditlere (sadece terörizme değil, sisteme muhalif 

olduğu ve tehdit yarattığı varsayılan tüm oluşumlara) karşı ABD’nin “önleyici 

vuruş”lar gerçekleştirileceği, ABD ordusunun erişimine kapalı hiçbir coğrafi 

bölgenin kalmayacağını, Batı ve kapitalizm karşıtı rejimlerin değiştirilebileceği, 

ABD’yi tehdit etmesi olası büyük güçlerin yükselmesinin engelleneceği, tüm 

küresel doğal kaynaklar piyasası ve uzayın ABD’ye açık kalmasının sağlanacağı 

vb. gibi geniş uçlu yaklaşımlar mevcuttur.414 Bu raporla ABD küresel çıkarları olan 

                                                           
412 1961 yılı öncesinde de kutuplar arası dengeyi korumak amaçlı gerçekleştirildiği iddiasına dayanan 
örtülü müdahaleler gerçekleştirilmiştir. 1954 yılında, ABD Dışişleri Bakanı John Foster ve CIA Başkanı 
Allen Dulles'in de önemli finansal yatırımlarının bulunduğu United Fruits Şirketi'nin arazilerini 
kamulaştıran Guatemala'daki Jacabo Arbens Hükümetinin devrilmesi buna bir örnektir.   
413 Ergin Yıldızoğlu, “QDR 2005”, Cumhuriyet, 13 Şubat 2006, s. 13. 
414 US Department of Defense, Quadrennial Defense Review Report, 30 Eylül 2001, s. 17–19, 
http://www.defenselink.mil/pubs/qdr2001.pdf. Michele A. Flournoy, “Twelve Strategy Decisions”, 
QDR 2001: Strategy Driven Choices for America’s Security, Michele A. Flournoy (der.), Washington 
D.C., National Defence University, 2001, s. 3-25. 
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tek ülke olduğunu belirterek, tehdit olasılığına karar verme, tek başına davranma ve 

önleyici müdahale yapma haklarını kendisine tanımıştır.  

QDR 2001’deki düzenlemeler 11 Eylül ile başlayan yeni bir sürecin sonucu 

olmaktan çok, Bush yönetiminin kadrosunda bulunan neo-muhafazakarlarca 

hazırlanan şu raporlarla paraleldir:  

• Paul Wolfowitz, Dick Cheney ve Donald Rumsfeld tarafından 1992 

yılında hazırlanan “Yeni Bir Amerikan Yüzyılı için Stratejiler, Güçler ve 

Öneriler”(Savunma Planlama Rehberi);  

• 1997 yılında William Kristol ve Robert Kagan’ın girişimiyle kurulan 

“Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi” (PNAC) adlı kuruluş bünyesinde Rumsfeld, 

Wolfowitz, Cheney, Zalmay Khalilzad, Lewis Libby, Jeb Bush, Richard Perle, 

Francis Fukuyama tarafından hazırlanan ve 3 Haziran 1997’de yayınlanan 

“İlkelerin İlanı”; 

• 1998’de PNAC ekibi tarafından Clinton’a gönderilen mektup; PNAC’ın 

2000 yılı seçim öncesinde başkan adayı Bush’a sunulan “Güncel Tehditler 

Raporu.415  

11 Eylül’den çok daha önce hazırlanan bu raporlarda ve neo-

muhafazakarların çeşitli çalışmalarında dile getirilen talepler şunlardır:416 

                                                           
415 Güncel Siyaset ve Siyaset Felsefesi Çalışma Grubu, 2004, s. 49-56. 
416 Bu konuda şu kaynaklardan yararlanılmıştır: Güncel Siyaset ve Siyaset Felsefesi Çalışma Grubu, 
2004, s. 55-72. John G. Ikenberry ve Daniel Deudney, “After The Long War”, Foreign Policy, 1994, 
S.94, s. 21–27. John G. Ikenberry, “Getting Hegemony Right”, The National Interest, 2001, S.63, s. 17–
22. Neil Smith, The Endgame of Globalization, New York, Routledge, 2005, s. 16–19. Jan Nederveen 
Pieterse, Globalization or Empire, New York, Routledge, 2004, s. 21-24. Stefan Halper ve Jonathan 
Clarke, The Neo-Conservatives and The Global Order, New York, Cambridge University Press, 2004, 
s. 369-70.  
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� ABD’nin Soğuk Savaş sonrasında hegemonyasında azalan 

savunma harcamaları ve askeri güçlerdeki kesinti nedenleriyle güç kaybı 

yaşanmaktadır. ABD’nin küresel çıkarlarını korumak ve olası rakiplerin ortaya 

çıkmasını engellemek için üstün askeri kapasitesine ayrılan harcamaların miktarı 

arttırılmalıdır; 

� ABD eşzamanlı ve büyük ölçekli savaşlar için süratle ve çok 

sayıda konuşlanabileceği ve aynı zamanda ileri üslerin bulunmadığı bölgelerdeki 

acil durumlara yanıt verebilecek yeterli miktarda askeri gücü elinde tutmalıdır. İki 

cepheden savaş standartının yeni gerçeklere ve potansiyel çatışmalara göre yeniden 

güncellenmesi ve birçok cepheye yayılması gereklidir; 

� Yeni savaşlar bağlamında “haydut” veya ABD’nin anayurdunu, 

müttefiklerini ve askeri faaliyetlerini ve anayurdunu tehdit edebilecek devletlerin 

balistik füze ve silahlar geliştirmesinin etkileri en kısa sürede yok edilmelidir; 

� ABD çıkarlarına ve değerlerine düşman rejimlere meydan 

okunmalıdır; 

� Ülke dışında politik ve ekonomik özgürlük davası geliştirilmelidir; 

� ABD güvenliğine, başarılarına, ilkelerine dost bir uluslararası 

düzenin korunması ve genişletilmesi konusunda ABD’nin eşsiz rolünün 

sorumluluğu kabul edilmelidir; 

� Reagancı askeri güç politikası ve ahlaki netlik geçmiş yüzyılın 

başarılarını sürdürmek, ABD’nin güvenliğini ve büyüklüğünü bir sonraki yüzyıla 

taşımak için zorunludur; 
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� Afganistan ve Irak’a müdahale edilmeli, İran ve Suriye 

etkisizleştirilmeli, İsrail koşulsuz olarak ve gerekirse ABD’nin bölgeye yapacağı 

müdahalelerle desteklenmelidir. 

Neo-muhafazakarların taleplerinin bir başka ayağı veya bütündeki 

“politika”nın bir başka parçası, dünyanın jeopolitik enerji merkezi olan Ortadoğu ve 

Orta Asya bölgesindeki rejimleri, siyasi ve iktisadi yapıları ABD’nin emperyal 

çıkarlarına uyumlaştırma politikası (Büyük Ortadoğu Projesi, BOP) olmuştur. 

Koşullu egemenliği sağlayan ulus inşaları (daha doğru bir tanımla “devlet” inşaları) 

QDR2001’de de gündeme getirilmiştir. Irak işgali de bu projenin bir devamı 

niteliğinde olmuştur.  

ABD, QDR 2005 Raporunda, ulus inşasından ve BOP’tan vazgeçmiş gibi 

görünmekle birlikte, terörizme karşı savaş stratejisinin haklılaştırdığı önleyici vuruş 

ve esnekleştirdiği askeri müdahale anlayışınının çeperini genişletmiştir. Başka bir 

deyişle, ABD stratejik ve doğal kaynakların olduğu bölgelere girişini sağlayacak 

uzun vadeli konvansiyonel olmayan savaş stratejisinin kapsamını iyice 

genişletmiştir.  

QDR 2001’de, terörizme karşı savaşın başarılı olabilmesi için büyük 

Ortadoğu çapında, gerekirse şiddet kullanarak, rejim karşıtı demokratik güçleri 

destekleyerek veya sivil toplum örgütlerini kullanarak, rejim değişikliklerinin 

gereçekleştirileceğinin amaçlandığı görülmektedir.417 Bununla birlikte, QDR 

2005’de bu anlayıştan vazgeçildiğinin sinyalleri verilmiştir. Aslında raporun 

yayınlanmasından bir ay önce Ocak 2006’da, neo-muhafazakarların kalesi 

sayılabilecek Hoover Enstitüsü’nün yayın organı olan Policy Review dergisinin 

                                                           
417 E. Yıldızoğlu, “QDR 2005” Cumhuriyet, 13 Şubat 2006, s. 13. 
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Web sitesinde yayınlanan Tony Corn’un “IV. Kuşak Savaş Olarak IV. Dünya 

Savaşı” başlıklı makalesi, değişen anlayışa ilişkin ipuçlarını vermiştir.418 Corn, 

sosyal demokrasi veya Batı Marksizminin devrimci komünizme alternatif 

olabildiğini fakat ılımlı İslam modelinin, radikal İslam’a alternatif olmak yerine 

onun cihatçı ideolojisine hizmet eden bir araç olduğunu belirtmiştir.419 2002 UNDP 

Arap Kalkınma Raporu’nun verilerini kanıt olarak gösteren Corn’a göre, 

demokratikleşme, kadın hakları, sivil toplum örgütleri gibi açılımlar Ortadoğu 

bölgesinde işe yaramamakta ve dönüşüm için dini liderlere, medyaya ve ordu gibi 

öne çıkan kurumlara önem vermek gerekmektedir.420 QDR 2005’de de, rejim 

değişikliğine ilişkin bir değerlendirme olmaması ve demokratikleşme, sivil toplum 

örgütleri yerine, yerel siyasi ve silahlı kuvvetlerin liderleriyle kurulan kişisel 

ilişkilere vurgu yapılması, Corn’un iddialarının ABD yönetimiyle paralel olduğunu 

göstermektedir.421  

Bununla birlikte, terörizme karşı savaş stratejisinin sınırları QDR 2005’te 

genişletilmiştir. E. Yıldızoğlu’nun da belirttiği gibi, QDR 2005’te ABD, “terörizme 

karşı” kavramının yerine “terörü yöntem olarak seçmiş” “aşırı uçlar” kavramını 

koyarak savaşın kapsamını, hem kendisine hem de müttefiklerine, dolayısıyla Batı 

merkezli, sisteme yönelik tüm tehditleri kapsayacak biçimde genişletmiştir.422 

Raporda, asimetrik tehdide karşı faaliyet gösterecek özel birliklerin sayısında 

15.000 kişilik artışa gidileceğinin ilan edilmesi Creveld’in IV. Kuşak savaş 

yaklaşımının kabul edildiğinin de bir göstergesi olmuştur.423 Benzer şekilde, Corn, 

                                                           
418 Tony Corn, “World War IV As IV. Generation Warfare”, Policy Review, Ocak 2006, s. 1–20. 
http://www. hoover.org/publications/policyreview/4868381.html 
419 A.g.m., s. 4. 
420 A.g.m., s. 5-6. 
421 E. Yıldızoğlu, 13 Şubat 2006, s. 13 
422 A.g.m. 
423 US Department of Defense, Quadrennial Defense Review Report, 6 Şubat 2006. 
http://www.defenselink.mil/home/QDR/20050303qdr3.html. 
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Eylül 2006’daki makalesinde, pre-Clausewitz bir cihatçı “politika”ya sahip olan 

fakat post-Clausewitz savaş yöntemleri kullanan radikal İslamcı teröristlere karşı 

ancak IV. Kuşak savaş yaklaşımının geçerli olabileceğini belirtmiştir.424 

Peki Clausewitz’in Savaş Paradigması Son Bulmuş Mudur? 

ABD’nin yürüttüğü terörizme karşı savaş gerçekten de terörizme karşı olmuş 

olsaydı, belki Clausewitz’in savaş paradigmasının sona ermiş olduğunu söylemek 

mümkün olabilirdi. Bununla birlikte, QDR 2005’te, “stratejik yol ayrımında” bir 

ülke olarak Çin’den bahsedilmesinden, resmi olarak telaffuz edilmemekle birlikte 

hem Rusya’nın nükleer gücünü çevreleme hem de Avrupa Birliği’ni içten 

güçsüzleştirmek amaçlarıyla Doğu Avrupa’ya füze savunma sistemleri kurulmak 

istenmesinden425 veya 2008 bütçesinde 600 milyar dolardan yüksek askeri 

harcamalara pay ayrılmasından da görüleceği üzere, terörizme karşı savaş 

Clausewitzci anlamda ABD “politika”sının bir devamı niteliğindedir. Clausewitz’in 

savaşın “politika”nın bir parçası olarak onun karakterine büründüğü iddiası, hem 

reel terör tehididine oranla “terörizme karşı savaşın” mekansal, hedefsel ve 

zamansal genişliği; hem de Irak işgalinin olası terör ve kitle imha silahları 

tehdidiyle orantısız şekilde büyük çapta gerçekleştirilmiş olması bakımından 

geçerliliğini korumaktadır. Nitekim III. Bölüm’de inceleneceği üzere, bu faaliyetler 

ABD’nin “politika”sıyla uyumlu, fakat reel terör tehdidiyle uyumsuzdur.  

                                                           
424 Tony Corn, “Clausewitz in Wonderland”, Policy Review, Eylül 2006, s. 1–6. 
http://www.hoover.org/publications/policyreview/4268401.html. 
425 Irak, İran ve K. Kore gibi ülkelerden kaynaklanan kıtalararası füze tehdidine karşı füze savunma 
sistemi kurmak, Clinton döneminde 1999 Ulusal İstihbarat Değerlendirme Raporu ile gündeme 
gelmiştir. ABD’nin tehdit olarak gördüğü bu ülkelerin ellerindeki füzelerin vuruş menzilinin, ABD’ye 
ulaşmadığı o dönemde de bilinmektedir. O dönemden bu döneme değişmeyen ise, bu vuruş menziline 
sahip sadece iki ülkenin olmasıdır: Çin ve Rusya. 1999 Raporu’nu inceleyen ve ülkelerin füze 
sistemlerini karşılaştıran yararlı bir teknik makale için bkz. Joseph Cirincione, “Assessing the 
Assessment: The 1999 National Intelligence Estimate of the Ballistic Missile Threat”, The 
Nonproliferation Review, 2000, C.7, S.1, s. 125–137.  
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Clausewitz’in üçlü güç birliğinin ikinci sütunu olan ordunun, yeniden 

yapılandırılması ve gerçekleştirdiği askeri müdahaleleri, ABD “politika”sına 

uyumludur. Bununla birlikte, gerçek savaşlar karşısında ihtimallerin ne kadar geniş 

olduğu Irak işgalinde görülmüştür. 

Son olarak, Clausewitz’in savaş paradigmasında halk desteği, gerçek 

savaşların kazanılmasında üçlü güç birliğinin taşıyıcı ayaklarından birini 

oluşturmaktadır. 11 Eylül saldırıları terörizme karşı savaş stratejisinin toplum 

tarafından destek görmesine yol açmıştır.426 Bununla birlikte, reel terör tehdidine 

karşı orantısız bir şekilde kazanılmış hak ve özgürlüklere müdahale eden 

“Amerika’yı Birleştiren ve Terörizmin Önlenmesi için Gereken Silahlarla 

Güçlendiren 2001 Yasası” veya daha iyi bilinen ismiyle “Yurtseverlik (Patriot) 

Yasası” da,427 ABD’nin kapitalizmin uzun vadeli çıkarlarını koruma görevine ve 

dolayısıyla, “politika”sına bütünleşiktir.    

Tüm bu değerlendirmelerin sonunda şu rahatlıkla söylenebilir ki, “yeni 

“terörizm hiç de yeni olmadığı gibi, terörizme karşı savaş da Calusewitz savaş 

paradigmasının dışında değildir. Başka bir deyişle, terörizme karşı savaş 

bağlamında gerçekleştirilen askeri müdahaleler veya rejim değişiklikleri, fikirlerin, 

kimliklerin, ideolojilerin veya hayat felsefelerinin çatışmasının doğal sonuçları 

olmaktan ziyade, politik amaçların devamı niteliğinde ortaya çıkan değişkenlerdir. 

Bu bağlamda, Clausewitz’in paradigması içinde yer alırlar.    

 

                                                           
426 11 Eylül saldırıları sonrasındaki aylar içinde, halkın Başkan Bush’un politikalarına verdiği destek  
%55’den %90’lara kadar çıkmıştır. Bu durum uzun sürmese de, Bush’un Irak işgalini 
gerçekleştirebilmesinde büyük rol oynamıştır. Gabriel Kolko, The Age of War: The United States 
Confronts The World, Colorado, Lynne Rienner Publishers, 2006, s. 105.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ABD’NİN “POLİTİKA”SI VE “TERÖRİZME KARŞI SAVAŞ” 

ABD’nin Afganistan ve Irak’a karşı gerçekleştirdiği askeri müdahaleleri ve 

önleyici saldırı doktrinini doğrudan terörizmle nedenselleştiren çalışmaların ortak 

noktası, 11 Eylül terör saldırılarını hem uluslararası politik düzlemde hem de ABD 

dış politikasında bir milat olarak gösterme çabasıdır. Her ne kadar 11 Eylül 

saldırılarının hem dünyada hem de ABD içinde yarattığı etkinin boyutu inkar 

edilemese de, ABD’nin artan militarizmini açıklamakta yetersizdir. Julian 

Stallabrass’ın belirtmiş olduğu gibi, terörizme karşı savaşı, sadece 11 Eylül terör 

eylemleri, neo muhafazakar Bush iktidarının varlığı veya Ortadoğu petrollerini ele 

geçirmek gibi nedenlerle açıklamak, acelece yapılmış değerlendirmelerden başka 

bir şey değildir.428 Daha önceki bölümlerde bahsedildiği üzere, terörizme karşı 

savaş tezi tarihsel bir süreklilik taşıyan ve çok daha geniş çaplı bir “politika”nın 

araçlarından sadece bir tanesidir.429 Bu nedenle, “küresel köy” veya “yönetişim” 

tanımlarının yerini “medeniyetler çatışması” ve “terörizme karşı savaş” 

kavramlarının alması şaşırtıcı olmamıştır.430 Öte yandan,  zaten küreselleşmeyi 

David Harvey’in deyimiyle, “mekan düzenleme” (spatial fixation) projesine 

dönüştürmeye çalışan ABD’nin, küreselleşme kurumlarının (Washington 

                                                                                                                                                                      
427 Patriot Yasası için bkz. The Uniting and Strenghtening America by Providing Appropriate Tools to 
Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001, 2 Ekim 2004, H. R2975, http://www.politecbot.com/p-
02714.html. 
428 Julian Stallabrass, “Spectacle and Terror”, New Left Review, 2006, S.37, s. 89. 
429 İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Truman Başkanlığındaki yönetim, ABD hegemonyasını küresel 
boyutta kurma politikasını meşrulaştırmak ve uygulamaya koymak için halka sürekli komünizm 
korkusu pompalamaktadır. Bununla birlikte, komünizm tehdidiyle ilgisi olmayan hegemonya projesi 
için gerekli askeri haracamalar onayını Kongre’den almak daha zordur. Bu sebeple, Dışişleri Bakanı 
Dean Ancheson, “Kore savaşı bizi kurtardı” demiştir. Arrighi, 11Eylül’ün de benzer bir politika 
taşıyıcısı ve kurtarıcısı olduğunu ifade etmektedir. Giovanni Arrighi, “Hegemony Unravelling-I”, New 
Left Review, 2005a, S.32, s. 25.     
430 Shimson Bichler ve Jonathan Nitzan, “Dominant Capital and the New Wars”, Journal of World 
Systems Research, 2004, C.X, S.2, s. 255. Ahmet Haşim Köse ve Ahmet Öncü de, 1990’ların sonuna 
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Oydaşması) sorgulanmaya başlamasıyla yeni “mekan düzenleme” eğilimlerine 

girişmesi beklenmedik değildir.431 Aslında, bu eski bir “politika”nın devamı 

niteliğindeki “mekan düzenleme” çabasıdır ve giderek “mekansızlaştırma”ya doğru 

gitmektedir. 

Andrew Bacevich’e göre terörizme karşı savaş tezinin temelleri, İran İslam 

Devrimi ve Sovyetler Birliği’nin Afganistan işgali sonrasında Basra Körfezi’ni 

yaşamsal çıkar alanı olarak ilan eden Carter Doktrini’ne (1980) kadar 

gitmektedir.432 Christopher Layne ise, konuyu daha geniş bir bakış açısıyla ele 

alarak sorunun özellikle 1940’lardan sonra atağa geçen Amerika’nın “büyük 

stratejisi” (grand strategy), yani hegemon olma-sürdürme amacı ve “açık kapı” 

“politika”sıyla ilişkili olduğunu ileri sürmektedir.433 Terörizme karşı savaş 

yaklaşımını genel “politika”nın devamı olarak inceleyen fakat bunu ekonomik 

altyapıyla nedensellik ilişkisi bağlamında ele alan Gabriel Kolko, John. B. Foster, 

Giovanni Arrighi, Immanuel Wallerstein, Ergin Yıldızoğlu gibi araştırmacılar ise, 

sorunu kapitalizmin iç dinamikleriyle ve bunun uzantısı olan hegemonik rekabetle 

açıklamaktadırlar. 

Bacevich’in tezi, ABD’nin genel olarak Ortadoğu özel olarak da Basra 

Körfezi üzerindeki çıkarlarını tarihsel gerçeklikte yansıtmakla birlikte, 

günümüzdeki terörizme karşı savaş stratejisinin parçası olduğu bütünsel 

“politika”yı açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Clausewitzci anlamda “politika”yı 

                                                                                                                                                                      
doğru küreselleşme kelimesinin günlük dilden yavaş yavaş kalktığını ve “medeniyetler çatışması”, 
“İslami tehdit” kavramlarının gündeme girdiğini belirtirler. A. H. Köse ve A. Öncü, 2006, s. 78.  
431 Mekan düzenlenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. David Harvey, Spaces of Capital: Towards a 
Critical Geography, New York, Routledge, 2001.  
432 Andrew J. Bacevich, “The Real World War IV: America’s Political and Military Efforts in the 
Middle East Go by Many Names: War on Terror, Clash of Civilizations, Democratization”, The Wilson 
Quarterly, 2005, C.29, S.1, s. 38. 
433 C. Layne, 2006, s. 2.   
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“ekonomik maddi çıkarlar” olarak saptayan ve ABD’nin kuruluşundan bu yana 

süreklilik arz eden dış siyasetini bu çıkarlarla ilişkilendiren Layne’in çalışması ise, 

terörizme karşı savaş anlayışının bu “politika”nın bir devamı olarak ele alması 

bakımından oldukça yeterlidir. Bununla birlikte, Layne’in ekonomik çıkarları ve 

“politika”yı araççı bir devlet yaklaşımı içinde alması ve sorunu Wall Street’deki 

finans çevreleri, ABD orijinli çokuluslu şirketler, belirli sanayi sektörleri ve CFR 

veya CSIS gibi kuruluşların “liberal koalisyonu” olarak değerlendirmesi, 

çalışmanın en önemli eksikliğidir. Gabriel Kolko, John. B. Foster, Immanuel 

Wallerstein, Ergin Yıldızoğlu gibi araştırmacıların çalışmaları ise, genel anlamda 

militarizmi özel olarak da terörizm-terörizme karşı savaşın, kapitalizmin işleyiş 

sürecinin ve hegemonya rekabetinin hem ürünleri ve hem de devamı niteliğinde 

olduklarını saptamaları bakımından en kapsamlı değerlendirmelerdir.   

Bu bölümde, terörizme karşı savaş anlayışının temeli incelenecektir. Bu 

bağlamda, Layne’nin tezleri incelenecek, fakat esas ağırlık terörizme karşı savaş 

stratejisi ile kapitalizmin işleyiş süreci ve hegemonik rekabet arasındaki ilişkiselliğe 

verilecektir.                  

Genel olarak realist ve liberal yaklaşımların destek verdiği terörizm endüstrisi 

ile söylemler platformu olarak adlandırdığımız kritik düşünce ekolü, 

postmodernizm veya postmodernist eğilimli biyopolitik, neo-Kantçı ve 

kozmopolitan yaklaşımlar arasında terörizm konusunda öz itibariyle kayda değer 

bir düşünce farkı olmadığı daha önceki bölümlerde tespit edilmiştir. Bu bölümde, 

terörizme karşı savaş anlayışını güvenlik, demokrasi, ideoloji, bilgi üretimi, 

biyopolitika, medeniyetler çatışması, sürekli savunma savaşı gibi başaşağıya duran 

gerekçelerle açıklamaktan uzak durulacak ve terörizme karşı savaş yaklaşımını 
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ortaya çıkartan Clausewitzci “politika”lar tekrar ayakları üzerine konularak 

incelenecektir. 
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I. ABD’NİN GÜVENLİK SORUNU: İLLÜZYONLAR VE 

GERÇEKLER 

Gopal Balakrishnan’nın da belirttiği gibi, 11 Eylül saldırıları sonrasında 

ABD’nin yürüttüğü tek yanlı militarist politikalar yeni bir dönemin başladığının 

sinyallerini vermekten ziyade, eski politikaların yeni yöntemlerle devam 

ettirileceğinin işaretlerini vermiştir.434 Başka bir deyişle, 1999 yılında Clinton 

Başkanlığında Kosova’ya yapılan askeri müdahale ile Bush Başkanlığında Irak’a 

yapılan müdahale arasında üslup ve yöntemsel ayrılıklar dışında, “politika”nın özü 

bakımından bir fark bulunmamaktadır. 1999 yılında PKK terör örgütünün lideri 

Abdullah Öcalan’ı Türkiye’ye teslim ettiren ve örgütü zorunlu eylemsizliğe iten ile 

2003 Irak işgali sonrasında aynı örgütü Türkiye, Suriye ve İran’a karşı bir maşa 

olarak kullanan da aynı “politika”nın zihniyetinden türemiş davranışlardır. 

Layne’nin de belirttiği gibi, ABD’nin özellikle 1945 sonrası yürüttüğü politikalar 

devamlılık ve tutarlılık arz etmektedir. Üstelik bu politikalar dıştan algılanan 

tehditten ziyade, iç politikadan kaynaklanmaktadırlar. Bir başka deyişle, soğuk 

savaş ve 11 Eylül de dahil olmak üzere ABD’nin tarihinde hiç bir zaman reel bir 

güvenlik sorunu olmamış ve bu bağlamda bir güç denge politikası yürütmemiştir. 

ABD kuruluşundan bu yana, önce bölgesinde (ABD kıtası üzerinde) ve daha sonra 

başta Batı Avrupa, Ortadoğu-Avrasya ve Asya-Pasifik olmak üzere küresel 

düzlemde hegemonya “politika”sı izlemiştir.   
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A. ABD’nin Açık Kapı “Politika”sı  

1. İkinci Dünya Savaşına Kadar 

Terörizme karşı savaş sloganının terörizmle ilgili olmayan bir “politika”nın 

parçası olması gibi, soğuk savaş da ABD’nin sunmaya çalıştığı gibi liberalizm ile 

komünizm arasında gerçekleşen ideolojik bir çatışmanın eseri değildir. Soğuk 

savaş, Sovyetler Birliği olmamış olsa dahi ABD’nin büyük stratejisine bağlı olarak 

yürüteceği “politika”nın bir devamıdır. Nitekim 1997 yılında ABD’de dönemin 

Dışişleri Bakanı olan Madeline Albright’ın, “NATO kurulmamış olsaydı bir tane 

üretirdik” cümlesi de bu saptamayı doğrulayan güncel değerlendirmelerden bir 

tanesidir.435  

ABD’nin büyük stratejisi, küresel düzeni şekillendirme ve potansiyel 

hegemon adaylarını engelleme amacı taşıyan bir hegemonya projesidir.436 Öte 

yandan, bu hegemonya projesi realist yaklaşımın öne sürdüğü gibi güce dayalı 

hegemonluktan farklıdır. Bu hegemonya projesi, ilerleyen bölümlerde anlatılacağı 

üzere, 1990’ların ikinci yarısından itibaren şekillenen imparatorluk (Hardt ve 

Negri’nin ileri sürdüğü imparatorluktan farklı olarak) davranışlarını da içine alacak 

şekilde, ABD’nin esas projesi olan “açık kapı” “politika”sına (Layne’nin tabiriyle) 

bağlıdır. Bu “politika” ise, 1945’lerin ürünü değil kapitalizmin dinamikleri üzerine 

kurulan ABD’nin tarihsel yayılma sürecinin ürünüdür. 

Ekonomi ve siyasetin iç içe geçtiği “açık kapı” “politika”sının temelinde, 

sermaye iktidarının kurulması/yayılması için açık bir uluslararası ekonomik 

                                                                                                                                                                      
434 Gopal Balakrishnan, “States of War”, New Left Review, 2005, S.36, s. 6. 
435 Ronald D. Asmus, Opening NATO’s Door: How the Aliance Remade Itself for a New Era, New 
York, Columbia University Press, 2002, s. 261. 
436 C. Layne, 2006, s. 119. 
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sistemin oluşturulması veya daha açık bir ifadeyle, serbest piyasa ekonomisinin 

küresel boyutta yayılması amacı vardır.437 Daha açık bir tanımlamayla, ABD’nin 

açık kapı “politika”sıyla amacı, uluslararası ticaretin merkezi konumundaki ülkeleri 

serbest piyasa modelinde ABD sermayesine açmak ve çevre konumdaki ülkelerin 

doğal kaynaklarının da bu sermaye tarafından rahatlıkla ulaşılabilir olmasını 

sağlamaktır. Bu açık ticaret sisteminin istikrarı için gerekli ekonomik, askeri, siyasi 

ve hatta kültürel modellerin saptanması, uygulanması ve denetimi, sistemin lideri 

(siyasi iktidar) konumunda olacak ABD tarafından yapılmalıdır. Bu bağlamda, 

Barry R. Posen’nin iddiasının aksine ABD hegemonyası tesadüfi değil, planlıdır.438 

Dolayısıyla, ABD’nin amaçları soğuk savaş tarafından şekillenmemiş, aksine soğuk 

savaşı belirleyen en önemli etkenlerden biri olmuştur. 

ABD’nin küresel bağlamda serbest piyasa modelini kurma isteğinin 

temelinde, ilerleyen bölümlerde anlatılacağı gibi, kapitalizmin tanımlayıcı 

özellikleri yani sermayenin ipso facto yayılmacı (sermaye birikiminin sürekliliği) 

karakteri ve kâr maksimizasyonu arzusu vardır. Bu bağlamda Layne’nin “açık kapı” 

politikası olarak nitelendirdiği “politika”yı Peter Gowan “Amerikan Sermayesinin 

Yaşam Alanı” (American Lebensraum) olarak tanımlamaktadır.439  

ABD’nin 19. yy’nin sonlarında ekonomide aşırı birikim sorunuyla 

karşılaşmaya başladığı bir sır değildir. Nitekim 1880’lerde Wall Street Dergisinde 

gazeteci olan Charles Conant, aşırı sermaye birikiminin sonucu olan aşırı üretimin 

ABD’nin iç pazarında tüketilmesinin mümkün olmadığını ve kar oranını 

yükseltecek yeni pazarlara açılmak için emperyalist politikalara ihtiyaç olduğunu 

                                                           
437 A.g.e., s. 194. 
438 Barry R. Posen, “Command of the Commons: The Military Foundations of American Hegemony”, 
International Security, 2003, C.28, S.1, s. 19. 
439 Peter Gowan, “American Lebensraum”, New Left Review, 2004, S.30, s. 155–164. 
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açıkça dile getiren birçok kişiden yalnızca biridir.440 Benzer şekilde Amerikan 

fabrikalarının halkın tüketebileceğinden fazla ürettiği saptamasında bulunan 

dönemin senatörlerinden Albert Beveridge, bu durumun ABD’nin politikalarının 

yönünü tayin ettiği ve buna göre, uluslararası ticaretin kontrolünün mutlaka ABD 

denetimine geçmesi gerektiğini ileri sürmektedir.441  

Dolayısıyla, 1800’lerin sonlarında artarak devam eden bu hegemonik talepler 

aslında son derece gerçekçi ekonomik temellere dayanmaktadır. Zaten ABD 

yönetiminin bu döneme kadar aldığı birçok karar da ekonomik temellere 

dayanmaktadır. “ABD’nin Avrupa sorunlarına karışmaya niyetli olmadığını, 

Avrupalı devletlerin de Amerika sorunlarına karışma hakları bulunmadığını 

vurgulayan ve ABD’nin Avrupa devletlerinin Amerika kıtasındaki devletleri 

sömürge haline getiremeyeceğini ilan eden Monreo Doktrini”442 bu kararlardan 

yalnızca bir tanesidir. Nitekim Avrupa’nın dışarda tutulmasıyla Amerika kıtası 

ABD tekelinde bir emperyalizme açılmıştır.443 19. yy. boyunca ABD küresel 

düzlemde sürdürülen emperyalist pazar paylaşım rekabetinden uzak durmuş gibi 

gözükmüşse de, yüzyılın sonlarında aşırı üretim, sermaye fazlası ve azalan kar 

oranlarını dengelemek için rekabete ve hegemonya mücadelesine aktif olarak 

katılmaya başlamıştır. Başka bir deyişle, ABD Monreo Doktrini ile başlayan yaşam 

(lebensraum) alanını, “politika”sını küresel boyutta genişletmeye başlamıştır.  

                                                           
440 A.g.m., s. 157. 
441 A.g.m. 
442 Funda Keskin, “ABD Başkanlarının Ünlü Doktrinleri”, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından 
Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt I:1919–1980, Baskın Oran (der.), İstanbul, İletişim Yayınları, 
2001, s. 526.     
443 A.g.e. ABD’nin Birinci Dünya Savaşı’na kadar doğrudan katıldığı veya dolaylı müdahalede 
bulunduğu yerler (günümüzdeki adlarıyla) kısaca şunlardır: Arjantin (1890), Şili (1891), Haiti (1891, 
1914-34), Hawai (1893), Nikaragua (1894, 1896, 1898, 1899, 1907, 1910, 1912-33), Panama (1895, 
1901-14), Filipinler (1898-1910), Küba (1898-1902, 1904-05, 1912), Puerto Rico (1898), Guam Adaları 
(1898),  Honduras (1907, 1911-12), Dominik Cumhuriyeti (1903-04). Bu örnekler dışında ABD 
askerleri zaman zaman Çin ve Kore’de de sınırlı operasyonlar yapmışlardır. 
http://academic.evergreen.edu/g/grossmaz/interventions.html   
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ABD’nin Birinci Dünya Savaşına katılımı da, Başkan Wilson’nun 14 ilkesi 

de, açık kapı “politika”sının bir devamı niteliğindedir. John Mearsheimer’in 

iddiasının aksine, ABD kendi kıtasında bölgesel bir hegemon, kıyısından uzaktaki 

Avrupa, Uzakdoğu ve Ortadoğu gibi bölgelerde ise bir güç dengeleyici (offshore 

balancer) ülke olma amacıyla savaşlara girmemiştir.444 Marry Ann Heiss’in da 

belirttiği gibi, 20. yüzyıl başındaki koşullarda ABD bölgesel bir güç olma 

konumunu küresel hegemon olma amacı için sıçrama tahtası olarak kullanmıştır.445 

Üstelik bu tepkisel değil, etkisel bir politikadır. Başka bir deyişle, ne Avrupalı 

devletler arasında artan saldırgan rekabet ortamı ne de sonrasında başlayan Birinci 

Dünya Savaşı, ABD’nin güvenliğine bir tehdit oluşturmuştur.446 Zaten ABD Birinci 

Dünya Savaşı’na kadar Avrupa’da yaşanan sekiz önemli savaştan  (1792–1802, 

1804–15, 1853–55, 1859–60, 1866, 1870, 1877–78, 1912–13) uzak durmayı 

başarmıştır.447 Birinci Dünya Savaşı’nı ABD için farklı kılan, savaşın çokboyutlu 

ve topyekün olması değil,  savaşın dönemin hegemon ve hegemon adayları arasında 

çıkan bir küresel paylaşım ve hegemonya savaşı olması ve ABD’nin açık kapı 

“politika”sı bağlamında bu paylaşımdan uzak durmak istememesidir.      

Dolayısıyla, ABD’nin Birinci Dünya Savaşı’na girme nedeni, günümüzde 

olduğu gibi ekonomik altyapıdan kaynaklanan açık kapı “politika”sını yürütmek, bu 

“politika”nın devamı olarak hegemonya projesini gerçekleştirmek ve hegemonya 

projesine tehdit oluşturması muhtemel bir hegemon adayının ortaya çıkmasını 

                                                           
444 John J. Mearsheimer, The Tradegy of Great Power Politics, New York, W. W. Norton, 2001.  
445 Mary Ann Heiss, “The Evolution of the Imperial Idea and U.S. National Identity”, Diplomatic 
History, 2002, C.26, S.4, s. 528. 
446 C. Layne, 2006, s. 183. 
447 Christopher Layne, “Why Die for Gdansk? NATO Enlargement and American Security Interests”, 
NATO Enlargement: Illusions and Reality, Ted Galen Carpenter ve Barbara Conry (der.), Washington, 
Cato Institute, 2001, s. 59. 
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engellemektir.448 Bu bağlamda, ABD’nin savaşa girme sebebi zorunluluk değil, 

açık kapı “politika”sına bağlı olarak yaptığı bir tercihtir.  

Bununla ilişkili olarak, Wilson’nun ilkeleri, dünya politik düzenine idealist 

bir bakış olmaktan ziyade, son derece realist bir küresel hegemonya “politika”sının 

devamı niteliğindedir.449 Bu gerçekçiliğin temelinde ise, Avrupa’nın elinde tutuğu 

sömürgelerin ABD sermayesine açılmasını sağlamak, dünyanın yeniden 

paylaşımının temellerini atmak ve daha “modern” ve “rafine” sömürge yöntemlerini 

uygulabilmek gibi siyasi bir amaç bulunmaktadır.450 Başka bir deyişle, Wilson 

ilkelerinde öne çıkan halkların kendi kaderlerini tayin etme ilkesi ile Milletler 

Cemiyeti gözetiminde nispeten bağımsız yerli yönetimler yaratma yaklaşımı, açık 

kapı “politika”sını ve hegemonya siyasetini engelleyen Fransa ve İngiltere merkezli 

sömürgeciliği tasfiye etmek amaçlıdır.451 Wilson ilkelerinin özündeki emperyalist 

yaklaşıma rağmen, iki dünya savaşı arasında görünüşte izolasyonist bir tavır 

sergilemesi, ABD’nin açık kapı “politika”sından ve hegemonik amaçlarından 

vazgeçmiş olmasından değil, sadece yeniden şekillenen dünya siyasetinde 

yıpranmak istememesinden kaynaklanmıştır.452 Nitekim İkinci Dünya Savaşı’ndan 

sonra ABD açık kapı “politika”sı ve hegemonya siyaseti için sömürgeleri değil, 

Batı Avrupa’yı ve Japonya’yı kontrol etmesi gerektiğini anlamış ve bunu 

başarabileceği koşulların da oluştuğunu farketmiştir.  

 

                                                           
448 Peter Gowan, “A Radical Realist”, New Left Review, 2006, S.41, s. 130. 
449 Layne’nin de belirttiği gibi, liberalizm sayesinde ABD’nin ulusal çıkar kavramı sınırsızlık 
kazanmıştır. C. Layne, 2006, s. 124. 
450 Sinan Sönmez, Dünya Ekonomisinde Dönüşüm, Ankara, İmge Kitabevi, 2005, s. 78. 
451A.g.e., s.162. Wilson’un, Avrupa’da çıkacak olası bir hegemonun ABD’yi izolasyona sürükleyeceği 
ve ABD ekonomisinin oksijenini keseceğine ilişkin kaygıları için bkz. Frank Ninkovich, Modernity and 
Power: A History of the Domino Theory in the Twentieth Century, Chicago, University of Chicago 
Press, 1994, s. 52–53.  
452 P. Gowan, 2004, s. 161. 
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2. Soğuk Savaş Dönemi 

ABD’nin mutlak üstünlüğe dayalı aktif bir hegemonya siyaseti yürütmesi esas 

olarak İkinci Dünya Savaşı ile başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi 

ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’na katılmasının sebebi; Almanya’dan güvenlik 

tehdidi algılaması, denge politikası yürütmesi, faşist ideolojiyi engellemeye 

çalışması, İngiltere ve Fransa gibi müttefiklerini korumak istemesi veya Pearl 

Harbour saldırısına karşılık verme arzusu değildir.453 Zaten ABD’nin savaşa 

girmesine neden olan sebepler bunlar olmuş olsaydı, ABD’nin Fransa’nın işgal 

edildiği ve Almanya’nın İngiltere’ye yönelik tehdidinin arttığı 1940 yılında 

harekete geçmesi gerekirdi.  Oysa Oral Sander’in da dediği gibi, ABD 

müttefiklerine sempatilerini göndermekle yetinmiştir.454 Üstelik 1940 yılının 

Mayıs-Haziran ayları arasında İngiltere içinde Almanya ile barış antlaşması yapma 

yönünde hükümete baskılar artarken, ABD’den bu girişimleri engellemeye veya 

hükümete destek vermeye yönelik bir hareket gelmemiştir.455  

ABD’nin aktif olarak savaşa katılmasının 1943’ten sonra gerçekleşmesinin en 

önemli sebebi, açık kapı “politika”sı ve dolayısıyla, hegemonya projesini 

gerçekleştirmektir. ABD’nin amacı, Avrupa, Ortadoğu-Basra Körfezi ve Japonya 

gibi açık kapı “politika”sının üzerlerine kuracağı bölgelerin başka güçlerin eline 

geçmeden önce sağlama almak ve uygun koşullarda hegemonyasını kurmaktır.  

Thomas McCormick’in de belirttiği üzere, ABD’nin savaş girme amacı, hem 

çıkarlarına uygun yeniden yapılandıracağı hem de lideri olacağı savaş sonrası 

                                                           
453 C. Layne, 2006, s. 184. 
454 Oral Sander, Siyasi Tarih: 1918–1994, İkinci Cilt, Ankara, İmge Kitabevi, 2003, s. 133. 
455 P. Gowan, 2006, s. 6. 
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dünya düzeninin jeopolitik temellerini kurmaktır.456 Mümkün olduğunca az zararla 

savaşı atlatmak, ama aynı zamanda dünya düzeninin şekilleneceği barış 

konferansında baş koltuğu kapmak isteyen ABD, uygun zamanı beklemiş ve ancak 

savaşın sonunun görüldüğü son safhada sürece dahil olmuştur.457  

ABD, iki olası hegemon adayı olan Almanya ve Sovyetlerin savaşta 

birbirlerini yıpratmasından son derece memnun olmakla birlikte, 1942’de 

Stalingrad zaferinden sonra Almanya ve Batı Avrupa’ya doğru ilerleyen Sovyet 

ordularının mutlaka durdurulması gerektiğini, aksi halde Almanya’nın ve Batı 

Avrupa’nın SSCB ve komünizmin etki alanına gireceği bilinciyle harekete 

geçmiştir. Nitekim Marshall Planının fikir babalarından Will Clayton, Avrupa 

pazarının kaybedilmesi veya Batı Avrupalı ülkelerin serbest pazar ekonomisinden 

vazgeçmeleri halinde bütün Amerikan ekonomisinin (dolayısıyla açık kapı 

“politika”sının) yeniden düzenlenmesi gerekeceğini söylemiştir.458  

ABD, Almanya’nın doğal kaynakları ve endüstriyel gücü olmaksızın Batı 

Avrupa’yı açık kapı “politika”sının bir parçası yapamayacağının ve hegemonya 

projesinin sona ereceğinin de farkındadır. Almanya, bütünleşmiş bir Batı Avrupa 

pazarının kurulması ve bu bağlamda, Avrupa’nın savaş nedeniyle dağılmış 

ekonomisinin yeniden yapılandırılmasında hem endüstriyel gücü hem kömür 

yataklarının varlığı açısından kalkınmanın ana motoru olacaktır. ABD açık kapı 

“politika”sının Batı Avrupa’da işlemesi için Almanya’nın anahtar ülke konumunda 

olduğunun bilincindedir. Bununla birlikte, bu pazarın kurulması ve Almanya’nın 

Avrupa’da hegemonya siyaseti yürütmesinin engellenmesi için, Almanya’nın 

                                                           
456 Thomas McCormik, America’s Half Century: United States Foreign Policy in the Cold War, 
Baltimore, John Hopkins University Press, 1989, s. 33. 
457 A.g.e., s. 34. 
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güçsüzleştirilmesi (kontrol edilebilir olması) şarttır.459 Bu bağlamda, Almanya’nın 

ikiye bölünmesi bir soğuk savaş politikası olmaktan ziyade bir açık kapı 

“politika”sıdır. Bu nedenle ABD, SSCB’nin en az üç kere Almanya’nın birleşmesi 

için yaptığı açık teklife (gerginliğin artacağını bile bile) olumsuz yanıt vermiştir.460 

1947 yılının Aralık ayında yazdığı bir mektupta ABD’nin Moskova Büyükelçisi 

Walter Bedell Smith, ABD’nin Almanya politikasını açıkça özetlemektedir. 

Smith’in mektubunda, Dwight Eisenhower’ın şu sözleri yer almaktadır: 

“Almanya’nın birleşmesini arzuladığımızı ilan etmemize rağmen, gerçekte Rusya 

birleşme için hangi koşulu kabul ederse etsin, Almanya’nın birleşmesi yönünde hiç 

bir isteğimiz yoktur ve bu konuda bir çabamız da olmayacaktır”.461 ABD’nin 

Almanya’nın birleşmesine ne kadar karşı olduğu, 1952’de Stalin hayattayken 

(Stalin Barış Notu) ve Stalin sonrası 1953 yıllarında SSCB’nin Almanya’nın 

birleştirilmesi tekliflerine verdiği olumsuz yanıtlarda da ortaya çıkmıştır.  

Marshall Planı ve NATO da birer soğuk savaş projesi değil, doğrudan veya 

dolaylı olarak açık kapı “politika”sının ve hegemonya projesinin devamıdır.462 

Başka bir deyişle, ABD’nin Avrupa’ya veya eski sömürgecilere giydirmek istediği 

iktisadi, askeri ve siyasi modellerin işletim ve denetim mekanizmalarıdır.463 Robert 

W. Tucker’ın gözlemlediği gibi, büyük güce sahip bir ülke geleneksel denge 

politikasının dışına çıkıp diğer ülkelerin iç politik sistemlerini kendi isteklerine göre 

                                                                                                                                                                      
458 Aktaran C. Layne, 2006, s. 77. İkinci Dünya Savaşı başladığında, ABD’nin dış yatırımlarının %60’ı 
kıtanın güneyine yapılmaktadır. Bununla birlikte, ABD’nin sermaye fazlası ve aşırı üretimini 
yönlendirebileceği tek yer Batı Avrupa’dır.  
459 A.g.e., s. 65.  
460 A.g.e., s. 67. 
461 A.g.e. 
462 Daniel Yergin’e göre Marshall Planı’nın birbirinden ayrılmaz iki amacı vardır: komünist modelin 
Batı Avrupa’ya yayılmasını önlemek ve kapitalizmin gelişimi için gerekli olan istikarlı bir uluslararası 
ekonomik ve siyasi ortam kurmak. Daniel Yergin, Shattered Peace: The Origins of the Cold War and 
National Security State, Boston, Houghton Mifflin, 1978, s. 309. John Gimpel, The Origins of Marshall 
Plan, Stanford, Stanford University Press, 1976, s. 5.  
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ayarlamaya başladıysa, burada artık ulusal değil emperyal çıkarlardan 

bahsedilmelidir.464 Bu amaç, özellikle Marshall Planı sözkonusu olduğunda 

görünürlük kazanmaktadır. Alan S. Milward’ın da belirttiği gibi, savaşın yıkıcı 

etkileri halen devam etmekte olsa da, 1947 yılında Batı Avrupa’da ciddi bir 

ekonomik kriz yoktur. Sorun daha çok dış ödemeler dengesindedir ve bu kısa vadeli 

bir problemdir.465  

1945 yılında Fransa’nın Monnet Planı ile ilan ettiği şekilde, Almanya’nın 

endüstriyel kaynaklarını ele geçirerek Avrupa’nın ekonomik ve siyasi merkezi 

olmaya çalıştığı iyice ortaya çıkınca ABD, açık kapı “politika”sının tehlikeye 

girmemesi için Almanya-Fransa arasında işbirliğinin oluşturulması gerektiğini 

faketmiştir.466 Marshall Planı, bir taraftan Fransa’nın güvenlik endişelerine ABD 

garantisi verir ve Batı Almanya’yı sistem içine çekerken ehlileştirirken, diğer 

taraftan açık kapı “politika”sının amaçladığı gibi bütünleşmiş Batı Avrupa 

pazarının kurulmasının zeminini kurmuştur. 1948–52 kesitinde, 16 Avrupa 

Ekonomik İşbirliği (OEEC) üyesi (Marshall Planı dahilinde kurulan) ülkeye %90’ı 

bağış olmak üzere 12.8 milyar dolar kaynak aktarılmıştır. Plan sağlanan 

kaynakların donanım mallarına yönelik yatırımlarda kullanılması, dış ticarette 

serbestleşmeye gidilmesi, dış ödemelerde dengenin sağlanması, denk bütçe ilkesine 

uyulması ve ABD’nin hammadde kaynaklarına serbestçe ulaşması koşullarını 

getirmiştir.467 Marshall Planı sayesinde ABD, bir taraftan siyasi hegemonyasını 

Avrupa’da kurarken, diğer taraftan ekonomik ve mali sorunlarını (aşırı birikim) 

                                                                                                                                                                      
463 Alan S. Milward, The Reconstruction of Western Europe 1945–51, London, Methuen, 1984, s. 60. 
Michael J. Hogan, The Marshall Plan: America, Britain, and the Reconstruction of Western Europe 
1947–52, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, s. 415–24. 
464 Robert W. Tucker, “The American Outlook”, America and the World: From the Truman Doctrine  to 
Vietnam, Robert E. Osgood (der.), Baltimore, John Hopkins University Press, 1970, s. 52. 
465 Alan S. Milward, “Was the Marshall Plan Really Necessary?”, Diplomatic History, 1989, C.13, S.2 , 
s. 231–53. 
466 A. S. Milward, 1984, s. 137. 
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çözmüştür. Nitekim ABD’nin sağladığı mali kaynaklardan yararlanan ülkeler 

ihtiyaç duydukları sınai ürünlerin % 60’ını ve tarımsal ürünlerin % 78’ini ABD’den 

ithal etmişlerdir.468   

NATO ise, Doğu Bloğundan alınan tehditlere karşı kurulmuş görünmekle 

birlikte, bünyesindeki ülkeleri kontrol altında tutma amacıyla daha fazla 

ilgilenmiştir. Amerikalı diplomat Charles Bohen’in 1948 yılında söylediği gibi, 

“Mücadele sadece Rusya ve ABD arasındaymış gibi algılanmamalıdır”. Savaş 

sonrası ABD’nin Avrupa’daki esas mücadelesi, Avrupa’yı kendi askeri, siyasi, 

iktisadi ve kültürel yaşam şekli veya sahasına çekme mücadelesidir.469  

Aslında bu yaşam sahası için oluşturulması gereken koşulları, NATO’nun ilk 

Genel Sekreteri Lord Ismay şu sözlerle özetlemiştir: “NATO’nun amacı 

Amerikalıları içeride, Rusları dışarıda, Almanya’yı etkisizleştirilmiş durumda 

tutmaktır”.470 NATO özelinde söylenmiş bu cümle, ABD’nin küresel politikalarını 

çok iyi yansıtmaktadır. Gilbert Achcar’ın da belirttiği gibi, bu cümle günümüze de 

rahatlıkla ve uyarlanabilmektedir. Örneğin, Ortadoğu bölgesi için Almanya yerine 

AB-Çin, Uzakdoğu’da ise Japonya-Çin olarak yer değiştirilebilmektedir. Bu 

cümlede halen değişmeyen ve küreselliğini koruyan en önemli unsur ise, ABD’nin 

bu bölgelerde mutlaka “içeride” durmaya devam etmesidir. 

ABD’nin “içeride” durma çabası, Marshall Planı, NATO, Dünya Bankası, 

IMF gibi örgütlerin bütünü için geçerlidir. Michael Hogan’nın da belirttiği gibi, bu 

örgütler, komünizm tehdidi olmasaydı da gerçekleşecek daha bütünsel bir açık kapı 

                                                                                                                                                                      
467 S. Sönmez, 2005, s. 89. 
468 A.g.e., s. 90. 
469 Aktaran C. Layne, 2006, s. 79. 
470 Aktaran Peter W. Rodman, “Will NATO Survive?”, National Review, 1995, S.14, s. 98-107 . 
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“politika”sınının ürünleridir.471 Nitekim ABD bu örgütlerin dışında gerçekleşen 

veya kendi etki alanını zayıflatan girişimlere karşı soğuk savaş parametrelerini 

düşünmeden tepki vermiştir. Örneğin, açık kapı “politika”sının Ortadoğu-Basra 

Körfezi ayağında ABD’nin amacı, eski sömürgelerin bağımsız olmakla birlikte 

ulusalcı olmamalarını sağlamak ve eski sömürgecileri/hegemonları bölgeden tasfiye 

etmektir. 1956 Suveyş Kriziyle ABD’nin bu amacı Fransa ve İngiltere’nin 

çıkarlarıyla çatışmış ve ABD alışılmadık bir şekilde SSCB ile birlikte hareket etmiş 

ve müttefiklerini geri çekilmeye zorlamıştır. Benzer şekilde ABD, NATO’dan 

bağımsız bir Avrupa ordusuna, nükleer silah edinimine (Fransa’nın nükleer 

çalışmalarına) veya Almanya’nın 1970’lerde başladığı doğu politikasına (ostpolitik) 

ve ABD’nin hegemonyasını tehdit eden diğer girişimlere karşı çıkmıştır.     

Özetle, ekonomik altyapının temelinden doğmuş olan açık kapı “politika”sı, 

siyasi, askeri ve kültürel tüm üstyapısal öğeleriyle bütünsel ve süreklilik arz eden 

emperyal bir “politika”dır. Soğuk savaş bu “politika”nın sebebi değil, 

sonuçlarındandır.472 Bu nedenle sona ermesi “politika”nın sürekliliğini 

etkilememiştir. Soğuk savaş sonrasında, 100.000 civarındaki ABD askeri 

birliklerinin Avrupa’dan veya G. Kore, Filipinler ve Japonya’dan çekilmesi söz 

konusu olmak bir yana, ABD’nin askeri üs sayısı hem sayısal olarak artmış hem de 

küresel boyutta yayılmıştır. 1994 yılında ABD’nin tek başına savunma harcamaları 

Rusya, Çin, Japonya, Fransa ve Almanya’nın toplamı kadar tutarken, 2004 yılında, 

                                                           
471 Michael J. Hogan, “Paths to Plenty: Marshall Planners and the Debate over European Integration”, 
Pacific Historical Review, 1984, C.53, S.3, s. 338. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin 1950 yılı 
raporunda, ABD’nin Soğuk Savaş stratejisinin kendisine yaşam alanı sağlayacak uluslararası ortamı 
kurmak amacını taşıdığı ve SSCB tehdidi olmamış olsaydı bile aynı stratejinin yürütüleceği açıkça ifade 
edilmiştir. Christopher Layne ve Benjamin Schwarz, “American Hegemony: Without an Enemy”, 
Foreign Policy, 1993, S.92, s. 5.   
472 Tarihsel süreç şimdiye dek kapitalist bir hegemona rakibin yine aynı sistem içinden çıktığını 
göstermektedir. Dolayısıyla, SSCB ABD hegemonyasına karşı gerçek bir meydan okuyucu değildi. 
İlhan Uzgel, “Hegemonik Bir Kriz Olarak ABD’nin Irak’a Müdahalesi Sorunu”, Mülkiye, 
2003,C.XXVII, S.240, s. 70.  
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455 milyar dolar ile ABD, kendisinden sonra en fazla harcama yapan Çin (62,500), 

Rusya (61.900), Fransa (51.600), Japonya (42.442), İngiltere (49.600), Almanya 

(37.700), İtalya (30.500)’nın toplamından çok daha fazla savunmaya pay 

ayırmıştır.473 Bu “politika” nedeniyle, bugün toplamı 997.158 milyar dolar olan 

dünya savunma harcamalarının %46’sını (1997’de bu oran 33.3’dür) ABD tek 

başına yapmaktadır.474  

Öte yandan, soğuk savaş döneminden farklı olarak, ABD’nin değişmeyen 

militarist tutumu daha fazla sorgulanmakta ve hatta bu sorgulamalar, Foreign 

Affairs veya International Relations gibi “neo-neo” sentezine yakın duran 

dergilerde de yer bulmaktadır. Örneğin, Robert Gilpin, Irak’ın ABD’ye herhangi bir 

güvenlik tehdidi yaratmamış olmasına rağmen işgal edilmesinin, Bush 

Yönetimi’nde yer alan aşırı-milliyetçi ve Yahudi kökenli veya yanlısı yeni-

muhafazakarların ideolojik hesaplarından kaynaklandığını belirtmektedir. Gilpin’e 

göre, savaş ideolojik amatörlere bırakılmayacak kadar önemlidir.475  

Gilpin, Irak’ın ABD’ye bir güvenlik tehditi yaratmış olmaması konusundaki 

tespiti doğru olmakla birlikte, sorunu yanlış yerlerde aramaktadır. Öncelikle daha 

önce de belirtildiği gibi, ABD’ye karşı hiçbir zaman bir güvenlik tehdidi 

olmamıştır. Algılanan tehditler açık kapı “politika”sına ve hegemonya projesinin 

devamlılığına etki etme potansiyeline sahip olanlardır. İkincisi, ABD, küçük bir 

siyasi grubun ideolojik hesaplarının peşinden sürüklenmeyecek kadar karmaşık 

siyasi iç dinamiklere ve devasa sınai ve mali sektörlere sahiptir. Dolayısıyla, 

                                                           
473 http://www. sipri.org/contents/milap/milex/mex_database.html. 
474 2005 yılı itibariyle sıralamada değişimler olmuştur.  Buna göre, ABD (528.7, %46), İngiltere (59.2, 
%5), Fransa (53.1, %5), Çin (49.5, %4), Japonya (43.7, %4), Almanya (37.0, %3), Rusya (34.7, %3), 
İtalya (29.9, %3). A.g.m. 
475 R. Gilpin, 2005, s. 5-17. 
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Gilpin’in deyimiyle yönetimdeki “amatörler”, artan militarizmin nedeni değil, 

yalnızca taşıyıcısı konumundadırlar.      

ABD militarizminin ve saldırganlığının başlıca sebebi olarak gösterilen 

“serseri” devletler ve “İslami Terörizm” tehditlerinin geçerliliğine yönelik 

sorgulamalar da artmaktadır. Örneğin, Keir Lieber ve Daryl Press, ABD’nin W–76 

modernizasyon programı dahilinde geliştirdiği ve nükleer gücüne eklediği yeni tip 

nükleer başlıklı füzelerin, iddia edildiği gibi serseri devletlerle veya terörizmle 

ilişkili olamayacağını teknik gerekçelerle açıklamakta ve gerçek hedeflerin Çin ve 

Rusya olduğunu iddia etmektedirler.476 Aslında, on yıl önce Gilbert Achcar, 

ABD’nin güvenlik sorunu olarak hedef gösterdiği Kuzey Kore ve Irak’ın, gerçekte 

Rusya ve Çin’nin kod adları olduğunu ekonomik, siyasi ve jeopolitik gerekçeleriyle 

açıklamış ve kanıt olarak askeri harcamaları ve yenileşme programlarını 

göstermiştir.477  

Sonuç olarak, ABD’nin artan militarizminin içeriği artan oranda 

sorgulanmaktadır. Bununla birlikte, bu artışın sebebini ABD’nin süreklilik arz eden 

açık kapı “politika”sına bağlayan çalışmalar fazla değildir. Her ne kadar bir 

hegemonya sorunuyla karşı karşıya olunduğunu, daha 1980’lerde Paul Kennedy 

oldukça iyi bilinen “Büyük Güçlerin Yükselişi ve Düşüşü” teziyle göstermişse de, 

sorunu sadece bir hegemonya krizi olarak ele almak konunun özünü kaçırmak, 

indirgemeci olmak ve daha küresel ve yapısal nedenleri gözardı etmek anlamına 

gelecektir. Hegemonya krizine odaklanmak günümüzdeki militarizmin “nasıl” 

şekillediğinin anlaşılmasında yardımcı olmakla birlikte, “neden” sorusunun 

                                                           
476 Keir A. Lieber ve Daryl G. Press, “The Rise of U.S. Nuclear Primacy”, Foreign Affairs, 2006, C.85, 
S.2, s. 35–42. 
477 Gilbert Achcar, “The Strategic Triad: The United States, Russia and China”, New Left Review, 1998, 
S.228,, s. 91–126. 
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cevabını aramak için kapitalizmin iç çelişkilerine ve döngülerine bakmak 

gereklidir. Sonuçta, ABD’nin hegemonya projesi ve açık kapı “politika”sı bu 

sürecin bir ürünüdür. Dolayısıyla, çalışmanın bu bölümünde, ABD hegemonyası ve 

sözü edilen açık kapı “politika”sını temellendiren öz olarak kapitalizmin 20. 

yüzyıldaki gelişim süreci incelenecektir. Nitekim bu özün yapısının açığa 

çıkartılması, 2001 sonrası “yeni” olduğu iddia edilen “terörizm”e karşı gene “yeni” 

olarak sunulan “terörizme karşı savaş” yaklaşımının hiç de yeni olmadığı, aksine 

ABD’nin süreklilik arz eden “politika”sının devamı olarak bilinçle seçilmiş bir 

strateji olduğunu gösterecektir.                           
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II. KAPİTALİZMİN YAPISAL SORUNLARI 

Bu çalışmanın temelini kuran anlayışa göre, hegemon kendisini hegemon 

yapan sisteme bağımlıdır, fakat sistem üzerinde etkisiz de değildir. Bu nedenle, 

hegemonya krizi öncelikle sistemsel bir krizin işareti olduğu gibi, hegemonyanın 

krizi de sistemdeki yapısal sorunların boyutunu belirlemektedir. Saldırganlaşan bir 

hegemonun davranışlarını, söylemlerini ve stratejilerinin (“terörizme karşı savaş” 

gibi) nedenlerini anlamak için öncelikle sistemin kendisi analiz edilmeli ve aradaki 

ilişkisellik ortaya çıkartılmalıdır.  

Ticari kapitalizm evresi de dahil son 500 yıldır (sanayi devrimi sonrası olarak 

250 yıldır) başat üretim tarzı olan ve fiilen toplumsal ilişkileri yönlendiren 

kapitalizm, günümüzde yapısal bir kriz içindedir. Aslında kapitalizmin içsel 

düzeneği kriz tohumlarını bizzat içinde taşımaktadır. Bu kriz tohumları zaman 

içinde giderek nedenlere dönüşmekte ve sonuçta kendi kendini besleyen bir kısır 

döngüyü oluşturmaktadır. Bu kriz tohumları kapitalizmin başlıca bileşenleri 

oldukları için, yok edilmeleri mümkün değildir ve bu nedenle, kapitalizmin içsel 

çelişkileri olarak tanımlanmaktadırlar. Bu çelişkileri çok kısaca özetlemek yararlı 

olacaktır. 

Kapitalizmin temel dinamiği sermaye birikimidir ve artı-değer kütlesini 

arttırmak için hareket etmektedir.478 Dolayısıyla, sermaye ipso facto yayılmacı 

karakterlidir. Sermaye birikiminin arkasında yatan itici güç de maksimum karı elde 

etmektir. Öte yandan bu pürüzsüz bir süreç değildir. Öncelikle, kar oranını 

arttırmak için düşürülen maliyet oranları, varolan bilgi ve teknolojinin sınırlarına 

ulaşıldıkça veya ucuz emek-hammaddeye erişilebirlik sınırlandıkça, daha fazla 

                                                           
478 David Harvey, The New Imperialism, Oxford, Oxford University Press, 2003b, s. 101. 
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azaltılamayacak düzeye gelmektedir. İkincisi, kar oranını üretime başlamak için 

yeterli gören diğer sermayedarların de sürece dahil olmasıyla, toplam talebin 

üzerine çıkan aşırı üretim ve/veya aşırı sermaye birikimi gerçekmektedir. Aşırı 

sermaye birikiminin ilk sonucu sermayenin değer yitirmesidir çünkü yatırılan birim 

sermaye başına elde edilen artı-değer azalmakta ve bu da son tahlilde kar 

oranlarının düşme eğilimini beslemektedir. Şiddetlenen rekabetle birlikte ölçeği 

büyüyen sermayenin bu dairesel hareketi, bir taraftan sistemdeki küçük 

sermayedarları tasfiye edip tekelleşmeye ve tekelci rekabete yol açarken (sermaye 

yoğunlaşması ve merkezileşmesi)479, diğer taraftan sermayeyi yeni birikim alanları 

olarak dış pazarlara veya kar oranlarını arttıracak spekülatif sermaye (mali 

sermaye) yatırımlarına yöneltmektedir.480 Ülke içinde aşırı birikim sorununu 

genelleşmiş bir bunalıma dönüşmeden engellemek için kapitalist devlet planlı 

müdahaleler yaparken, ülke dışında da sermayenin dış pazarlardaki yayılmacılığının 

önündeki engelleri (özellikle çevre ülkelerde) kaldırmaya çalışmaktadır.  

Devlet, ilksel birikim sürecinden başlamak üzere sürekli olarak sermayenin 

uluslararasılaşmasına destek vermiştir.481 Sömürge ekonomilerinin oluşmasında ilk 

adımı atan, destek veren devlettir. Daha sonra mal-sermaye devresinin 

uluslararasılaşmasında, yani uluslararası ticaretin gelişmesinde, bir yandan 

sömürgeci politikalarla, diğer yandan serbest ticaret ve gerektiğinde korumacı 

politikalarla devlet daima vazgeçilmez ağırlığını hissettirmiştir.482 Sermaye 

ihracının gelişmesi için kapitalist devletin her türlü önlemi aldığına, bu doğrultuda 

                                                           
479 Sermaye yoğunlaşması ve merkezileşmesi, giderek daha az sayıdaki kapitalistin sürekli olarak 
büyüyen sermaye kitlesine sahip olmasıdır. S. Sönmez, 2005, s. 39. 
480 David McNally, “Turbulance in the World Economy”, Monthly Review, 1999, C. 51, S. 2, s. 38–40. 
481 S. Sönmez, 2005, s. 96. 
482 A.g.e. 
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gerekirse silahlı mücadeleye başvurduğuna tarih tanıklık etmektedir.483 Çokuluslu 

şirketlerin (ÇUŞ) ortaya çıkması ve etkinlik kazanması ise, sermayenin uluslararası 

planda değerlendirilmesinde devletin işlevi ve denetimini yitirdiği anlamına 

gelmemektedir.484  Bu bağlamda, özellikle vurgulanması gereken, ulus ötesi veya 

çokuluslu olarak nitelendirilen şirketlerin aslında ulus temelli oldukları ve rekabetin 

tekelleşmiş büyük şirketler arasında değil de ulusal ekonomiler arasında 

gerçekleştiğidir.485 Dünya üzerindeki dağılımdan bağımsız olarak, sermaye her 

zaman devlete dayanmaktadır.486 Küresel rekabet sıkıştıkça ve aşırı üretim sorunu 

derinleştikçe ve küreselleştikçe, başlangıçta işbirliği yapan merkezdeki kapitalist 

ülkeler, kendi şirketlerini (ulusal ekonomilerini) korumak adına çatışma eğilimi 

içine girmektedirler. Zaten 1997 Asya Krizi sırasında da görüldüğü gibi, özellikle 

mali sermaye en ufak bir kriz riski belirdiğinde hemen ulusal sınırlarına 

(merkezdeki ülkeler için) dönme eğilimine girmektedir.487 İlhan Uzgel’in de 

belirttiği gibi, kar oranları düştükçe, rekabet ve gerginlik arttıkça çokuluslu 

oldukları söylenen dev şirketler doğrudan arkalarında siyasi birimlerini yani 

devletlerinin desteğini aramaya başlamaktadırlar.488  

Özetle, kapitalizm kendi iç krizlerinden veya çelişkilerinden, yeni pazarlar ve 

sömürgeler yaratarak kaçmıştır. Bununla birlikte, günümüzde kapitalizm fiilen 

evrensel bir sisteme dönüştüğünden, onu eskiden iç çelişkilerinden koruyan dış 

genişleme ağına sahip değildir.489 Bu sıkışma iki eğilimi ortaya çıkartmaktadır: 

Birincisi, ulusal ekonomi içinde sosyal devlete saldırıyla refahın topluma 

                                                           
483 A.g.e. 
484 A.g.e. 
485 E. M. Wood, 2007, s. 27.   
486 Soula Avramidis, “Yeni Emperyalizm ve Irak Anayasası”, Küreselleşmeye Güneyden Tepkiler, 
Ceyhun Gürkan, Özlem Taştan ve Oktar Türel (der.), Ankara, Dipnot Yayınları, 2006, s. 25. 
487 Robert Wade ve Frank Veneroso, “The Asian Crises: The High Debt Model Versus the Wall Street 
Treasury-IMF Complex”, New Left Review, 1998a, S.228, s. 20.  
488 İ. Uzgel, 2003, s. 67.  
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yayılmasının sınırlandırılması (böylece kapitalist devletin finansmanını kendisi 

üzerinde bir yük olarak gören sermayenin maliyetlerinin düşürülmesi/ kar 

oranlarının yükseltilmesi); ikincisi, ulusal ekonomiler arasındaki rekabetin petrol, 

gaz gibi doğal kaynakların ve dağıtım kanallarının bulunduğu stratejik bölgelerde 

fiziki kontrol aşamasına dönüşmesi.  

Öte yandan, kapitalizmin iç çelişkilerinin kriz haline dönüşmesi anlık 

oluşumların neticesi olmaktan ziyade tarihsel bir sürecin eseridir. Kapitalizmin 

yapısal bir krizle karşılaşması ise, dünya sisteminin biçimlenişini değiştirecek 

salınımlar yaratması bakımından son derece önemlidir. Bu nedenle, kapitalizmin 

tarihsel salınımlarını inceleyen ve bir düzen dahilinde teorileştirmeye çalışan bir 

çok araştırma yapılmıştır. Çoğunlukla yapısalcı bir anlayışın ürünü olarak bu 

çalışmalar hayli tartışmalı olsalar da, belli bir açıklayıcılık gücüne sahip oldukları 

da inkar edilememektedir. Bu modellere açıklayıcılık gücünü kazandıran temel ise, 

kapitalizmin iç çelişkilerinin eninde sonunda ortaya çıkması ve küçük ya da büyük 

bir sistemsel krizi başlatmasıdır.  

A. Kapitalizmin Tarihsel Salınımlarına İlişkin Modeller  

Kontradieff döngüleri modeli, kapitalizmin tarihsel salınımlarına ilişkin en 

fazla atıf yapılan modeldir.490 Nikolai D. Kondratieff tarafından 1920’lerde 

geliştirilen ve fiyatlardaki değişimi esas alan Kondratieff döngüleri modeline göre, 

kapitalist ekonomilerde her iktisadi büyüme/yükselişi takiben bir iktisadi 

                                                                                                                                                                      
489 E. M. Wood, 2007, s. 250. 
490 Kondratieff’in dalgaları dışında yapılmış başka birçok döngü modeli vardır. Örneğin, Simon Kuznets 
“Uzun Çevirimler” (20–25 yıl süren), Ernest Labrousse “İçdöngüler” (10–12 yıl), Clement Juglar 
“Ticaret döngüleri” (7–8 yılda), Joseph Kitchin “Ticari döngüler” (3–4 yıl) veya iktisadi temele sahip 
olmayan George Modelski ve William R. Thompson’nun  “Uzun döngüler” ( 100 yıla yakın) modelleri 
bunlardan bazılarıdır. Döngü modelleri hakkında daha detaylı bilgi için bkz. David Hackett Fischer, The 
Great Wave: Price Revolutions and the Rhythm of History, New York, Oxford University Press, 1996. 
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küçülme/düşüş dönemi yaşanmaktadır.491 Yükseliş ve düşüş dönemleriyle ortalama 

olarak 40 ile 60 yıl olan her döngü, zamanla yerini bir sonraki ilerleme dalgasına 

bırakmaktadır.  

Immanuel Wallerstein, büyüme/yükseliş dönemine Kondratieff A, 

küçülme/düşüş evresine ise Kondratieff B evresi olarak isimlendirmiştir. Buna 

göre; 1850–1873 ile 1945–1968 yılları arası Kondratieff A Evresi olarak 

nitelendirilirken, 1873–1945 ile 1968-günümüz arası Kondratieff B Evresine denk 

düşmektedir.492 Dünya ekonomisinde daralma ve durgunluğun görüldüğü 

Kondratieff B Evresinin belirtileri şunlardır: Üretimin yanında finansın büyük önem 

kazanması; devlet borçlarının artması; büyüme oranlarında düşüş; işsizliğin 

artması; bölgelerarası göçün sınırlandırılması eğilimi.493 Kontradieff B safhasının 

bir diğer özelliği ise, Kontradieff A Evresinde en fazla sermaye birikimini sağlayan 

ülke olan hegemonun, B safhasında bu hegemonyasını kaybetmesidir.  

Wallerstein’a göre, tarihsel bir sistem olarak kapitalizm, sermayeyi koruyucu 

ve düzenleyici bir lidere ihtiyaç duymaktadır. Her Kondratieff A döneminde 

arkasına aldığı yeni bir ekonomik atılımla sermaye birikiminin kendisinde 

toplanmasını sağlayan ülke, lider (hegemon) olmaktadır.494 Tarihte bu işlevi, 

ticareti arkasına alan Hollanda; sanayi devrimini arkasına alan İngiltere ve ikinci 

sanayi devrimi ile iletişim-bilişim teknoloji devrimini arkasına alan ABD 

gerçekleştirmiştir ve hegemon olmuşlardır. Bununla birlikte, Wallerstein’a göre, 

                                                                                                                                                                      
Andrew Tylecote, “Long Waves, Long Cycles and Long Swings”, Journal of Economic Issues, 1994, 
C.28, S.2, 477–482.  
491 W. W. Rostow, Getting from Here to There, New York, McGraw-Hill, 1978, s. 20–23. Chase Dunn 
ve Peter Grimes, “World-Sytems Analysis”, Annual Review of Sociology, 1995, S.21, s. 387–397. 
492 Immanuel Wallerstein, “The Agonies of Liberalism: What Hope Progress”, New Left Review, 1994, 
S.204, s. 3–17. 
493 Immanuel Wallerstein, Liberalizmden Sonra, İstanbul, Metis Yayınları, 1998, s. 36. 
494 Immanuel Wallerstein, Amerikan Gücünün Gerileyişi, Tuncay Birkan (çev.), İstanbul, Metis 
Yayınları, 2004, s.54. 



 156 

hepsi Kondratieff B Evresinde hegemonyalarını kaybetmeye başlamışlardır. Bu 

süreçte, hegemon ve olası hegemonlar arasında rekabet ortamı artmış, acil çıkarlar 

uzun vadeli çıkarlarla çatışmaya başlamış ve çelişkiler belirli bir yoğunluk düzeyine 

ulaşınca sistemin tarihsel krizi kaçınılmaz hale gelmiştir.495 Hakiki değişim 

kaçınılmaz olduğunda ise hemen herkesin benimsediği tehlike anı başlamış ve 

sistemin eski imtiyazlılarını muhaliflerden, iyiyi kötüden, daha eşitlikçi bir düzen 

isteyenlerle daha azını savunanlar arasında farkı ayırmak imkansız hale gelmiştir.496  

Tarihçi Fernand Braudel de Kondratieff döngülerinden yararlanmış, fakat 

araştırmalarını daha çok mali genişleme süreçlerine yoğunlaştırmıştır. Braudel’e 

göre, her kapitalist büyüme dönemini bir mali genişleme dönemi izlemekte ve 

hegemon ülke bu genişlemeden en büyük payı almaktadır.497 Bununla birlikte, mali 

genişleme dönemi bu ülkenin hegemonyasının da sonbaharı olmakta ve zamanla 

yerini başkasına bırakmaktadır.498  

Braudel’e göre, finans kapitalizm 1900’lerde ortaya çıkan bir gelişme 

değildir, kapitalizmin doğasında bulunmaktadır ve hegemonun bu dönemde 

hegemonyasını kaybetmeye başlaması da aslında dünya sisteminin sürekli 

yinelenen bir eğilimidir. Kapitalizmi ticari kapitalizm aşamasından yani Ortaçağ 

sonlarından başlatan Braudel, her kapitalist gelişmenin kendi olgunluğuna ulaştığını 

gösteren bu eğilimin, 15. yy’de Cenovalı kapitalist oligarşi mal ticaretinden 

bankacılığa döndüğünde, 16. yy’nin ikinci yarısında İspanya ticaretten çekildiğinde,  

18. yy ortasında Hollanda Avrupa’nın bankeri olduğunda ve 19. yy sonlarında 

İngiltere para-sermaye fazlasını finansal sermayeye yönlendirdiğinde görüldüğünü 

                                                           
495 I. Wallerstein, 2006, s. 143. 
496 A.g.e. 
497 Fernand Braudel, The Perspective of the World: Civilisation and Capitalism, New York, Harper & 
Low, 1984, s. 157. 
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söylemektedir.499 Bu süreçte sermaye, çöken merkez hegemondan yükselen 

hegemona doğru akmaya başlamaktadır. Giderek zayıflayan hegemonyanın 

sonbaharı ise uzun sürmemekte ve devletlerarası mücadele dönemleri 

başlamaktadır. Karl Polanyi’nin de belirttiği üzere, mali sermayenin egemenliği 

zayıflayınca devletler öne çıkmakta, militarizm hızlanmakta ve artık kimsenin 

savaşları önleme kapasitesi kalmamaktadır.500     

Kontradieff döngülerini ve tarihçi Fernand Braudel’in mali genişleme 

döngülerinden etkilenen Giovanni Arrighi de, geçici dönüşümlerden ve Kondratieff 

dairelerinden daha geçerli ve güvenilir olduğunu iddia ettiği “sistemik daireler” 

modelini geliştirmiştir.  Sistemik daireler modelinin farkı, döngülerin birbirinin 

özdeşi değil, farklı üretim atılımları üzerine oturmuş ardıllar olmasıdır. Başka bir 

deyişle, Arrighi her döngünün birbirinden farklı koşullarda kuruldukları için başka 

özellikler gösterdiğini ve dolayısıyla, döngülerin her zaman aynı rotada istikrarlı bir 

gidişat göstermediklerini, fakat birbirlerinin üstüne kurulduklarını iddia 

etmektedir.501 Örneğin, farklı sermaye birikim süreçleri üzerine oturan İngiltere ile 

Hollanda’nın hegemonyası birbirinden farklı bir seyir izlemiştir. Hollanda başat 

konuma gelir gelmez, Fransa ve İngiltere’nin merkantalist ticareti tarafından tehdit 

edilmeye başlanmış ve buna karşı duramamıştır. Oysa İngiltere 1815–1914 yılları 

arasında, Hollanda’dan farklı olarak, potansiyel hegemonları güçler dengesi 

yöntemiyle bertaraf etmeyi başarmıştır.502  

Arrighi’nin “sistemik daireler” modeli bir takım farklılıklar içerse de, 

yukarıda bahsi geçen modellere oldukça yakın saptamalar içermektedir. Diğer 

                                                                                                                                                                      
498 A.g.e. 
499 A.g.e., s. 242-246. 
500 Karl Polanyi, Büyük Dönüşüm: Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri, Ayşe Buğra (çev.), 
İstanbul, İletişim Yayınları, 1986. 
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modeller gibi Arrighi’nin modelinde de dört daire dönüşümü vardır: 15. yy’den 17. 

yy başına kadar Ceneviz dairesi; 16. yy sonlarından 18. yy yarısına kadar Hollanda 

dairesi; 18.yy’den 20. yy başlarına kadar İngiliz dairesi; 19. yy sonlarından 

günümüzdeki mali genişleme aşamasına değin süren Amerikan dairesi.503 Her daire 

yüzyıldan fazla sürmektedir ve zaman ilerledikçe süre açısından kısalmaktadırlar. 

Arrighi de Braudel gibi, aşırı birikim krizinin en önemli semptomu olan finans 

sermayesinin genişleme süreci ile hegemonya değişim sürecinin örtüştüğünü ileri 

sürmektedir. Bununla birlikte, Arrighi’ye göre, İngiltere merkezli dönemden farklı 

olarak üretimin ve mali sistemin entegrasyonundaki küresel yayılmışlık, ABD 

merkezli süreçte çok fazla artmıştır ve bu nedenle, kapitalistler arası rekabetin 

mutlaka bir savaşa dönüşeceği iddiası artık büyük ölçüde geçerliliğini yitirmiştir.504  

Sonuç olarak tüm bu modeller, kapitalizmi büyüme (birikim) ve durgunluk 

(aşırı birikim) süreçleri ile hegemonyaların yükselişi ve düşüşünün örtüşmesini 

göstermek açısından son derece yararlıdırlar. Üstelik tarihten bir takım örnekler de 

bu modelleri doğrulamaktadır. Örneğin, 1870–1914 yılları arasında İngiltere milli 

gelirinin yıllık %4’ünü ihraç etmiş ve dönemin sonunda %9 gibi şaşırtıcı bir rakama 

ulaşmıştır.505 1913 yılında İngiltere’nin ihraç etmiş olduğu toplam sermaye tutarı 

3.73 milyar sterline ulaşmış ve bunun %40,1’i Amerika kıtasına gitmiştir.506 Marx 

                                                                                                                                                                      
501 Giovanni Arrighi, “Hegemony Unravelling-II”, New Left Review, 2005b, S.33, s. 90.  
502 A.g.m., s. 98. 
503 Giovanni Arrighi, Uzun Yirminci Yüzyıl: Para, Güç ve Çağımızın Kökenleri, Recep Boztemur (çev.), 
Ankara, İmge Yayınevi, 2000, s. 23. Arrighi, bu kitabında beşinci sistemik birikim dairesinin Japonya 
önderliğinde başlayabileceği öngörüsünde bulunmuşsa da, son yıllarda Çin’i öne çıkartmaya 
başlamıştır.  
504 G. Arrighi, 2005b, s. 116. Giovanni Arrighi, “Global Capitalism and the Persistence of the North-
South Divide”, Science and Society, 2001, C.65, S.4, s. 469–476. 
505 Paul Hirst ve Grahame Thompson, Küreselleşme Sorgulanıyor, Çağla Erdem ve Elif Yücel (çev.), 
Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, 1996, s. 9. 
506 S. Sönmez, 2005, s. 55. 1825–55 arasında İngiltere’nin sermaye ihracı yıllık ortalama 5 milyon 
strelin, 1855–75 arasında ise 40 milyon sterlindir.  
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da, Hollanda’nın 18. yy’de İngiltere’ye inanılmaz sermaye ihraç etmeye başladığını 

ve bunun 19.yy’de İngiltere ve Amerika arasında başladığını yazmıştır.507  

Modellerin açıklayıcılığına ilişkin bir başka örnek de, 1873’de aşırı sermaye 

birikimi ve kar oranlarında düşme sonucunda sermayenin finansal yatırımlara 

yöneldiği ve muazzam bir mali genişlemenin yaşandığı “Belle Epoque” 

dönemidir.508 Bu dönemde kazanılan kardan en büyük payı hegemon konumundaki 

İngiltere almış, fakat bu genişleme dönemi aynı zamanda İngiltere hegemonyasının 

sonbaharı olmuştur. Nitekim aşırı üretim-birikim ve sıkışan rekabet, 19. yy sonunda 

giderek tekelleşmeyi, ekonomik korumacılığı ve sömürgeciliği öne çıkartmış, 

devletlerlararasında rekabet ve çatışma kaçınılmaz hale gelmiştir.509 Bu mücadele 

içinde İngiltere, hegemonyasını ABD’ye devretmek zorunda kalmıştır.  

Öte yandan, bu tür yapısalcı modellere karşı temkinli durmakta yarar vardır. 

Arrighi’nin belirtmiş olduğu gibi, her dönemin kendi özgün koşulları ve bu 

koşullara bağlı ortaya çıkan ilişki türleri vardır. Bununla birlikte, bu farklılıklar 

kapitalizmin içsel çelişkilerinin yok olacağı anlamına gelmemektedir. Aşırı üretim, 

aşırı sermaye birikimi ve azalan kar oranları sorunu, eninde sonunda ortaya 

çıkmakta ve sistemde genelleşmiş bir bunalıma neden olmaktadır. 

Bütün askeri ve siyasi gücüne rağmen kapitalizmin içsel çelişkilerini en 

yoğun şekilde hisseden ülke hegemon ülkedir ve eninde sonunda diğer kapitalist 

ülkeler karşısında cari açık durumu yaşamaktadır.510 Örneğin, İngiltere 19. yy 

sonları ve 20. yy başlarında kıta Avrupa’sıyla, Birinci Dünya Savaşı öncesinde de 

                                                           
507 Aktaran G. Arrighi, 2005a, s. 49. 
508 P. Hirst ve G. Thompson, 1996, s. 8. 
509 S. Sönmez, 2005, s. 50. 
510 Praphat Patnaik, “Emperyalizmin Yeni Evresinde Ekonomi”, Küreselleşmeye Güneyden Tepkiler, 
Ceyhun Gürkan, Özlem Taştan, Oktar Türel (der.), Ankara, Dipnot Yayınları, 2006, s. 103. 
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ABD ile büyük ticaret ve cari işlem açıklarını sürdürmüştür. Bununla birlikte 

günümüzdeki fark, ABD’nin bu cari işlem açıklarını yalnızca diğer önemli 

kapitalist ülkelere, Çin ve Doğu Asya gibi “yeni sanayileşen” bölgelere karşı değil, 

hep birlikte alındığında geri kalan tüm dünyaya karşı vermesidir.511 İkincisi, 

İngiltere belli başlı kapitalist ülkelere karşı sürekli cari işlemler açığı verirken, 

başkalarına borçlanmamak için Hindistan gibi kolonilerini kullanarak yapay bir cari 

işlemler fazlası yaratmış, böylece belli başlı kapitalist ülkelere olan cari işlemler 

açığını halletmenin ötesinde önemli miktarlarda sermaye ihracı da 

gerçekleştirmiştir.512 Buna karşılık kendilerinden artığı çekecek sömürgesi olmayan 

ABD borca batmaktadır.513 Aslında yapay bir cari işlemler fazlası yaratmak için 

ABD, bir sonraki alt bölümde anlatılacak Bretton Woods II sistemini kullanmakta 

ve bu sistem çok kırılgan bir dengede durmaktadır. 

Buna ek olarak, ABD’nin, Irak işgalinde görüldüğü gibi sömürgecilik 

eğilimleri gösterdiği görülmektedir. Aslında bu eğilim sadece hegemon değişimiyle 

bağlantılı olmayan,  daha kapsamlı bir rekabet ortamının oluşmasıyla da ilişkilidir. 

Bu dönem, ağırlaşan aşırı birikim-üretim krizi ve deflasyonist ortamdan 

sömürgecilik gibi yöntemlerle kaçmaya çalışan kapitalist güçlerin, sömürgecilik 

gibi eğilimlere yöneldiği ve sıkışan kaynaklar üzerinde rekabete giriştiği bir 

ortamdır. “Terörizme karşı savaş” bağlamında Afganistan’dan (Kabil’den) 

Taliban’ı tasfiye ederek kukla bir hükümet getirmesi ve gene benzer gerekçelerle 

Irak’ı işgal etmesi, ABD’nin artık çok daha büyük ölçüde savaşa, zorla el koymaya 

ve bölgelerin açık kontrolüne odaklandığını göstermektedir. Dolayısıyla, 

Arrighi’nin iddia ettiğinin aksine, kapitalizmin küresel yayılmışlığının 

                                                           
511 A.g.e., s. 104. 
512 A.g.e. 
513 A.g.e. 
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devletlerarasındaki mücadelenin devamı niteliğindeki askeri yöntemleri 

engelleyebileceği garantisi yoktur. Nitekim 1914’de Norman Angell’den Rudolf 

Hilferding’e değin birçok etkileyici insan, 19. yy’nin ikinci yarısından beri büyük 

ölçüde bütünleşmiş ticaret ve finans sistemini yıkacağı için, Büyük Güçler arasında 

çıkacak bir savaşı ya kısa süreli ya da desteklenmeyecek bir savaş olacağını 

düşünmüş ve yanılmışlardır.514 Finansal yapılanma kapitalizmin üstündeki üst 

yapılanmadır ve kapitalizmden kopmamış, tersine onunla içiçe geçmiştir.515  

Sonuç olarak, yukarıda bahsi geçen modeller veya bu modellerdeki mantık, 

kapitalizmin süreçleri ve hegemonyanın düşüş/yükselişi ilişkiselliğini ortaya 

çıkartması açısından sadece yol göstericidirler. Bu çalışmada da ortaya çıkartılacağı 

gibi, kapitalizmin salınımları ile ABD’nin hegemonik yükseliş-düşüş süreci 

arasında örtüşme vardır. “Terörizme Karşı Savaş” da, genel olarak kapitalist 

sistemin özel olarak da ABD’nin sistemsel liderliğinin krize girdiği bu dönemin 

ürünüdür. 

 

 

 

 

 

 

       

                                                           
514 P. Hirst ve G. Thompson, 1996, s. 10. 
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III. KAPİTALİZMİN SON YÜZYILDAKİ SALINIMLARI VE ABD 

HEGEMONYASI 

 A. İkinci Dünya Savaşı Sonuna Kadar  

19. yy’da İngiltere merkezli kapitalizmin döngüsel süreci ve İkinci Dünya 

Savaşı sonrasındaki ABD merkezli kapitalist süreç arasında çarpıcı benzerlikler 

bulunmaktadır. Bununla birlikte, konunun sapmaması için bu benzerlikler sadece 

bilgi olarak verilecektir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, 19. yy’de sermaye birikiminin istikrarlı bir 

genişleme sürecini yaşadığı dönem 1850–1873 yıllarıdır ve 1873’de aşırı üretimden 

kaynaklanan bir krizle son bulmuştur. Sanayi devrimini arkasına alan ve hegemon 

konumuna yükselen İngiltere, en fazla sermaye birikimine sahip ülke olarak, 

genişleme dönemi boyunca çıkarlarına uygun şekilde uluslararası serbest ticaretin 

yerleştirilmesi için uğraş vermiştir.516 1860–1875 arasında Avrupa’da (kısa bir süre 

için Rusya’yı da içererek) İngiltere’nin zorlamasıyla ve kıta Avrupasında Fransa’yı 

koç başı olarak kullanmasıyla girişilen, kısmen ABD’yi de kapsayan ve ülke sayısı 

çok azalarak 1892’ye kadar sürebilen serbest değişim deneyimi, Osmanlı, Çin ve 

Japonya örneklerinde görüldüğü üzere İngiltere’nin askeri ve/veya diplomatik zor 

unsurlarını kullanmasıyla da yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır.517 Bununla birlikte, 

dış ticarette liberalizasyon ilkesi hem bütün sektörleri kapsamına almamış, hem de 

uygulandığı dönemde dahi hiçbir zaman uluslararası planda tam olarak uygulamaya 

sokulmamıştır. Hem Almanya’da hem de ABD’de dönemin iktisatçıları ve güçlü 

                                                                                                                                                                      
515 P. Patnaik, 2006, s. 98. 
516 Ha-Joon Chang, “Kicking Away the Ladder: An Unofficial History of Capitalism, Especially in 
Britain and United States”, Challenge,2002, C.45, S.5, s. 66–67. 
517 Anthony Howe, Free Trade and Liberal England 1846–1946, Oxford, Clarendon Press, 1997, s. 
191-230. 
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bazı ekonomik çıkar grupları serbest ticarete karşı çıkmışlar ve gümrük vergilerinin 

önemini vurgulamışlardır.518 Nitekim kısa süreli bu serbest ticaret deneyiminde, 

İngiltere imalat sanayi malları üzerinde aynı dönemde % 0 gümrük uygularken, 

ABD % 40–50, Fransa % 10–12, Almanya % 4–6, İtalya %8–10, Rusya %15–20 

gümrük oranları uygulamışlardır.519  

Öte yandan, İngiltere sömürgeci yöntemlerle bir taraftan çevre ülkelerdeki 

sanayiyi tasfiye sürecine sokup pazarlarını kendi sermayesine açarken, diğer 

taraftan ucuz yolla elde ettiği artı değeri ülkesine transfer etmiştir. Sonuçta, 18. yy’a 

değin dünya tekstil imalatında lider konumunda olan Hindistan, 19. yy’nin 

başlarında tekstil ihtiyacının % 70’ini ithal eden ve karşılığında ham pamuk ihracatı 

yapan bir çevre ekonomisine dönüşmüştür.520 Hindistan’da dokumacılığın 

tasfiyesine bağlı olarak 19. yy’nin üçüncü çeyreğinde sanayi sektöründe 

çalışanların ve zanaatkarların sayısı %36 azalmış ve kamusal borç 1843–80 

arasında 6 milyon sterlinden 70 milyona çıkmıştır.521 Benzer şekilde, 1870’lerde 

Latin Amerika’da ilk dış borç krizi başgöstermiştir. Osmanlı İmparatorluğu, 

1854’te başladığı dış borçlanma sürecini 1875’te bir moratoryum (mali iflas ilanı) 

ile sonuçlandırmış ve 1881’den itibaren Düyun-u Umumiye (Genel Borçlar) 

İdaresi’nin kurulmasına ve bir paralel maliye bakanlığı rolünü üstlenmesine rıza 

gösterecek noktaya gelmiştir. Osmanlı’ya bağımlılığı henüz resmen bitmemiş olan 

Mısır’da da 1863’te 340 milyon mark olan toplam dış borç, 1874’te 3 milyar marka 

tırmanmıştır.522  

                                                           
518 Gülten Kazgan, Küreselleşme ve Ulus-Devlet: Yeni Ekonomik Düzen, İstanbul, Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, 2002, s. 26.  
519 P. Bairoch, Economics and World History: Myths and Paradoxes, Brighton, Wheatsheaf, 1993, s. 40. 
520 Erinç Yeldan, “Neoliberal Küreselleşme İdeolojisinin Kalkınma Söylemi Üzerine 
Değerlendirmeler”, Praksis, 2002, S.7, s. 23. 
521 S. Sönmez, 2005, s. 33. 
522 A.g.e., s, 25. 
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Kapitalizmdeki dönüşümün habercisi olan Avrupa’daki 1873’deki mali 

kriziyle başlayan ve 1873–1895 yılları arasında inişli çıkışılı ekonomik krizlerle 

geçen bir dönemin sonunda, 1896’dan başlayarak neredeyse iki on yıl süren bir 

mali ve ekonomik genişleme dönemi yaşanmıştır.523 “Belle Epoque” (“Tatlı Çağ”) 

adını alan bu dönemin arka planındaki hareketli ekonomik süreci, uluslararası para 

ve sermaye hareketlerindeki olağanüstü artışlar simgelemiştir. 1907–1908 arasında 

kısa süren bir ekonomik kriz dönemi dışında, I. Dünya Savaşı’na kadar nispeten 

barış içinde geçen bu dönem aslında sonraki çatışmaların hazırlık sürecini 

oluşturmuştur. Üretim teknolojisindeki yeniliklerin (petrol ve elektriğin 

kullanılmasıyla) öne çıkması (ikinci sanayileşme dalgası); aşırı üretimle 

başedebilen ve devlet desteği alan büyük sermaye gruplarının güçlenmesiyle 

sermaye yoğunlaşması ve merkezileşmesi eğiliminin ortaya çıkması; sanayi ve 

bankacılık sektörlerinde yaşanan yoğunlaşmanın kar oranlarını düşürmesi; 

korumacı politikaların 1892 sonrasında İngiltere hariç tüm ülkelerde gümrük 

duvarlarını yükselterek uygulanmaya konması; sermayenin dış pazarlar arayışının 

hızlanması; hızla sanayileşen diğer kapitalist ülkelerin (özellikle Almanya ve ABD) 

İngiltere’nin hegemonyasını tehdit etmeye başlaması gibi hazırlayıcı oluşumlar 

sonucunda, başlıca kapitalist güçlerin sömürgeci paylaşım mücadelesi hızlanmış ve 

çatışma kaçınılmaz hale gelmiştir.524 20. yy’ın başında, İngiltere hegemon ülke 

olmaya devam etmekteyse de, başta Almanya ve ABD olmak üzere, Fransa, Çarlık 

Rusya’sı ve Japonya’ya karşı isteklerini tek başına dünyaya dayatabilecek 

konumunu yitirmiştir.     

                                                           
523 Samir Amin, “The Political Economy of the Twentieth Century: The Belle Epoque”, Monthly 
Review, 2000, C.52, S.2, s,  1–8. 
524 S. Sönmez, 2005, s. 35–50.  
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Kapitalizmin iç çelişkilerinin önlenemez hale gelmesi ve pazar paylaşımından 

kaynaklanan Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 1923–28 yılları arasında kısa süreli 

genişleme sağlanmış, fakat aşırı sermaye birikimi, aşırı üretim, aşırı genişleyen 

kredi hacmi ve yoğunlaşan spekülatif hareketler nedeniyle sermayenin 

değerlenmesinde tıkanıklıklar oluşmuş ve 1929 krizi patlak vermiştir.525 Bu kriz 

sonrasında ortaya çıkan ithal ikameci ve korumacı politikalar, ABD’nin daha savaş 

sürerken uluslararası serbest ticareti (19. yy’de İngiltere gibi) uygulamaya koymak 

için (açık kapı “politika”sının en önemli ayağı) yeni bir uluslararası düzen 

kurulması gerektiği bilincine varmasına neden olmuştur.  

Bu dönemle ilgili son bir çarpıcı nokta da, 1920’lerde ABD’de tasarruf 

oranının hızla artarak 1907 öncesi düzeyini yakalamasına karşılık, ABD’nin verdiği 

dış borcun %50-60’ını alan Avrupa ülkelerinde, hükümetlerin ulusal gelirdeki 

azalmanın geçici olduğu düşüncesiyle iç tasarrufu arttıracak önlemleri bir kenara 

bırakarak tüketimi özendirmeleri ve desteklemeleridir.526 Benzer bir süreç şu anda 

ABD ile Doğu Asya ülkeleri (özellikle Çin) arasında, fakat bu sefer tersine bir 

istikamette yaşanmaktadır. 

Sonuç olarak, 19. yy’den İkinci Dünya Savaşı’na kadar yaşananlar, 

günümüzde de hayli konuşulan ve daha önce bahsedilen modellere de konu olan şu 

dörtlü dizilişi doğrular nitelikte seyretmiştir: maddi genişleme, kriz, mali genişleme 

ve rekabet-çatışma (hegemonya değişimi). 

 

 

                                                           
525 A.g.e., s. 76.  
526 A.g.e., s. 74–75. 
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B. Kapitalizmin Altın Çağı: 1945–1968 

  İkinci Dünya Savaşı’ndan 1970’lere kadar olan dönem, Wallerstein’ın 

deyimiyle tam bir Kondratieff A safhası olarak geçmiştir.527 Sermaye birikiminin 

hızlı ve yüksek düzeyde üretken olduğu bu dönem, aynı zamanda ABD’nin 

hegemonyasını da askeri, ekonomik ve siyasi kurum ve kurallarıyla kurduğu ve 

pekiştirdiği dönemdir. Bununla birlikte, ABD gerek bu ilişkilerin askeri ve siyasi 

kurulumunda ve gerekse de “hür dünya” söylemi gibi gerçekleri tersyüz gösteren 

küresel ideolojisinin benimsenmesi sürecinde, soğuk savaş koşullarının avantaj 

sağladığı unutulmamalıdır. 

Petrol, elektro-mekanik, otomotiv ve kimya sanayiilerine dayanan ikinci 

sanayi devrimine öncülük eden ve bu atılımları arkasına alan ABD, iç pazarının da 

geniş olması avantajını kullanarak yoğun sermaye birikim modelini 

uluslararasılaştırabilmiştir. Başka bir deyişle, bilimsel ve teknolojik devrimin ilk 

aşamasında yoğun sermaye birikimi ve tekelci düzenleme mekanizmasını 

yerleştiren ABD, tüketim modelini ve üretim normlarını ihraç ederek birikim 

modeli veya rejiminin uluslararasılaşmasını sağlamıştır.528  

Keynesci devlet müdahaleciliği, Fordist üretim ve birikim modeli, Bretton 

Woods para sistemine dayanan bu ekonomik rejim, OEEC, IMF, IBRD ve GATT 

gibi kurumsal yapılarla desteklenmiş ve ABD’nin kapitalist sistem içindeki 

hegemonyasının temelini oluşturmuştur.529 Japon ve Batı Avrupa ekonomilerinin 

sermaye birikimlerini ve üretkenliklerini arttırma çabaları ve bu alanda önemli bir 

                                                           
527 John Bellamy Foster, 1950–70 arasındaki büyüme hızı değişmeden sürmüş olsaydı, 2000 yılında 
gerçekte olduğundan 20 kat daha büyük bir dünya ekonomisine ulaşılmış olunacağını belirtmektedir. J. 
B. Foster, 2005, s. 224. 
528 S. Sönmez, 2005, s. 94. 
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potansiyele sahip olmaları da, hem ekonomik büyüme hem de ABD 

hegemonyasının kabülü sürecine ivme sağlamıştır. Bu ülkelerdeki ekonomik 

genişleme süreci, donanım malları ihraç eden ve daha sonra doğrudan yatırım 

yapan ABD sanayiine kaynak yaratmış ve ABD’deki büyüme sürecini 

hızlandırmıştır.530 Dolayısıyla, savaş sonrası uluslararasılaşma, ABD kökenli 

sermaye birikimi rejiminin Batı Avrupa ve Japonya’ya akması biçiminde 

gelişmiştir.531 Bu dönemde hızla oluşturulan işbölümünde teknoloji yoğun 

faaliyetler ABD başta olmak üzere, önde gelen birkaç “merkez”532 ülkesinde 

toplanırken, sıradanlaşarak kitlesel olma niteliğini kazanan ürünler ikincil 

konumdaki gelişmiş ülkelerde, basit üretim gerektiren ürünler ise çevre ülkelerde 

üretilmeye başlanmıştır.533 1960’ların başında kitlesel üretime geçilmesiyle birlikte, 

üretim Batı Avrupa ve Japonya’ya kaymış, 1970’lerde ise düşük ücretlerin ödendiği 

Hong Kong, Tayvan ve Singapur gibi ülkeler devreye sokulmuştur. 534 

Bu arada ABD daha rafine sömürge yöntemleri kullanarak, üzerine kurulduğu 

ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerinin hammaddesi olan fosil bazlı yakıtların dünya 

piyasasına engelsiz ulaşması için, Ortadoğu-Basra Körfezi üzerinde (sömürgeciliği 

ve eski hegemonları tasfiye ederek) uzaktan fakat etkili bir denetim sağlamaya 

çalışmıştır.535 Başta Mısır olmak üzere bölgedeki milliyetçi yönetimlerin ulusalcı 

                                                                                                                                                                      
529 Ali Ekber Doğan, Birikimin Hamalları: Kriz, Neo-Liberalizm ve Kent, İstanbul, Donkişot Yayınları, 
2002, s. 7. Ekin Oyan, “Güncel Uluslararası Siyasal Ortam ve Türkiye’nin Hukuksal Dayanakları”, 
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,2005,  S.5, s. 63. 
530 S. Sönmez, 2005, s. 94. 
531 A.g.e.,s. 95. 
532 Sanayileşmiş-gelişmiş, bilgi çağına giren, sermayesiyle, kültürüyle, para birimi yoluyla dünya 
ekonomisine ilişkin kararlarda ABD ile birlikte etkili olan ülkeler bütünü “merkez” olarak 
adlandırılırken, kararları ve koşulları etkileme gücüne sahip olmayıp bunlara sadece boyun eğme 
durumunda kalan ülkeler takımı “çevre” olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde sayısı 200’ü aşkın 
devletin sadece 25 kadarı merkezde yer alırken, geri kalanlar çok farklı gelişme düzeylerinde olsalar da, 
çevrenin üyeleridir.  G. Kazgan, 2002, s. 24. 
533 S. Sönmez, 2005, s. 95. 
534 A.g.e. 
535 Örneğin, 15 Mart 1951’de Musaddık’ın İran petrollerini millileştirme kararına karşı tepki veren ve 
19 Ağustos 1953 ‘de Şah Rız Pehlevi’nin İran’a geri dönmesini sağlayan ABD, aynı dönemde bir taşla 
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direnişine karşı, ABD, uluslararası sermaye hareketlerinin dolaşımına izin verecek, 

liberal ekonomik politikalar benimseyecek ve ABD’nin siyasi, ekonomik, askeri 

çekim alanından çıkmayacak, kontrol edilebilen  “ılımlı” ve İslami temellere 

dayanan hareketlere destek vermiştir.  

Sonuç olarak, ABD kapitalizmin altın çağında ekonomiyle birlikte 

hegemonyasını da güçlendirmiş ve düzenleyici rolünden ötürü kapitalist merkez 

ülkeler arasında liderliği onay görmüştür.  

C. Altın Çağın Çözülüşü ve ABD Hegemonyasında Başlayan Düşüş  

1960’ların sonuna dek devam eden altın çağ, 1970’lerden itibaren iktisadi ve 

siyasi sınırlarına ulaşmış ve dünya kapitalizmininin lider ülkelerinin büyüme 

hızlarında ciddi düşüşler yaşanmaya başlanmıştır.536 Kapitalizmin altın çağı 

boyunca süren yüksek birikim temposunun yarattığı aşırı üretim ve Fordist 

endüstriyel ilişkilerin beslediği kar sıkışması ve bunun sonucu olarak, sermayenin 

değersizleşmesi kriz eğilimini yaratan başlıca unsurlardır.537  

Sermaye birikimi “genişlemiş yeniden üretim” aracılığıyla hızla artmaya 

devam etmiş, dünya ölçeğinde arz fazlasının ortaya çıkmasına neden olmuş ve ileri 

sanayi ülkelerindeki merkezileşmiş üretken sermaye blokları arasındaki rekabetin 

yoğunlaşmasını beraberinde getirmiştir.538 

1950–1970 arası dönemde, ABD aşırı sermaye birikimi sorununu üretken 

sermaye ihracını merkez bloğa, özellikle Batı Avrupa ve Japonya’ya açarak 

                                                                                                                                                                      
iki kuş vurmuştur. 1940’larda İran petrolünün yaklaşık %70’i İngiltere, %30’u da ABD şirketlerince 
çıkartılmaktayken, kriz sonrası bu rakam %60 ABD,  %30 İngiltere olarak değişmiştir. Huck Gutman, 
“Capitalism a World Economy”, Monthly Review, 2003, C.55, S.4, s. 8.  
536 E. Yeldan, 2002, s. 21. 
537 A.g.m.  
538 A. H. Köse ve A. Öncü, 2006, s. 28–29. 
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çözümlerken, kendi pazarını açarak bu bölgelerin zamanla başgösteren aşırı üretim 

sorununu da çözümlemiştir. Nitekim gelişmiş ülkelerin ABD’deki yatırım payı 

1955’te % 54’e, 1973’te % 69,7’ye ulaşmıştır.  

Öte yandan bu dönemde, Almanya önderliğindeki Batı Avrupa ve 

Uzakdoğu’da Japonya, dünya ticaretinde ABD’nin konumunu giderek daha fazla 

tehdit etmeye başlamıştır. 1950–1973 yılları arasında ABD’nin dünya ticaretindeki 

payı %32’den %20’ye gerilemiş, fakat aynı dönemde Almanya’nın payı % 6’dan % 

9’a, Japonya’nın payı da % 3’ten % 11’e sıçramıştır.539 1960 yılında ABD’nin F. 

Almanya ve Japonya karşısında sırasıyla 43,2 ve 113,4 olan dış doğrudan yatırıma 

ilişkin üstünlük katsayısı, 1971’de 11,9 ve 19,2’ye düşmüştür.540 Doğrudan dış 

yatırım akımlarının yatırımcı ülkelere göre dağılımında ise, ABD’nin 1961–67 

arasında %61,1 olan payı, 1968–73 kesitinde % 45,8’e gerilemiştir. Aynı dönemde 

Almanya’nın payı % 7,2’den % 12,5’e, Japonya’nın %2,4 olan payı % 6,7’ye 

çıkmıştır.541 1971 yılında ABD, 1893 yılından beri ilk defa mal ticaretinde açık 

vermiştir.  

1960’lar boyunca yeni sabit yatırımları yapabilen Alman ve Japon şirketleri, 

ABD’li şirketleri her geçen yıl karlılıkta daha da geride bırakmışlardır. Bu eğilim 

merkez ülkeler bloğunda bir taraftan sermayenin daha da yoğunlaşmasına ve 

merkezileşmesine, diğer yandan da karlı olarak üretken alana aktarılamayacak 

kadar çok büyük bir sermaye fazlasının ortaya çıkmasına yol açmıştır.542 Kar 

oranları, özellikle 1965’den sonra ABD’de, 1970’lerin başında da Batı Avrupa’da, 

dramatik bir şekilde düşmüş ve kapitalist birikimin kabul edemeyeceği bir düzeye 

                                                           
539 S. Sönmez, 2005, s. 155. 
540 A.g.e., s. 102. Üstünlük katsayısı, verilen örnekte, ABD’nin toplam dış doğrudan yatırımlar içindeki 
payının F. Almanya ve Japonya’nın paylarına ayrı ayrı oranlanmasıyla bulunmaktadır.  
541 A.g.e. 
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inmiştir. Örneğin, ABD’de vergi öncesi ve sonrası kar oranları 1948–50 döneminde 

sırasıyla %16,2 ve % 8,6 iken, 1970’te % 9,1 ve % 5,3’e düşmüştür. İngiltere’de 

1950–54 arası bu rakamlar % 16,5 ve % 6,7 iken, 1970’te % 9,7 ve % 4,1 olarak 

gerçekleşmiştir.543 ABD’nin imalat ve özel sektör kar oranları, 1965–1973 yılları 

arasında sırasıyla %40,9 ve % 29,3 oranında gerilemiştir.544  

Tüm bu sürece paralel olarak, Bretton Woods sistemi de sarsılmaya 

başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 20 milyar dolar olan altın rezervi 

1971’de 10 milyar dolara inmiş, dış ticarette ve cari bilançodaki açığa bağlı olarak 

ABD’nin yabancı merkez bankalarına olan borcu iki katına, toplam 

yükümlülüklerinin altın rezervine oranı da beş katına ulaşmıştır.545 Sonunda, 

Smithsonian Enstitüsü’nde toplanan G-10 (Onlar Grubu) doların devalüasyonunu 

kabul etmiş ve 18 Aralık 1971’de doların altına konvertibilitesi ortadan kaldırılmış, 

altın karşısında da %7,89 oranında değer kaybetmiştir.546 14 Şubat 1973’de dolar 

%10 oranında bir kez daha devalüe edilmiş ve 1 Mart 1973’de dalgalanmaya 

bırakılmıştır.547  

Bretton Woods sisteminin çöküşü, ABD hegemonyasının zayıfladığını ve 

düşüş sürecinin başladığının sinyallerini vermiştir. Bununla birlikte, ABD’nin 

hegemonik pozisyonunda radikal bir değişim yaratmamıştır. Zaten hegemonya 

kaybı tarihsel bir süreç içinde gerçekleşmektedir. Nitekim İngiltere’nin de 

endüstriyel güç olma özelliği 1880’lerde zayıflamış, fakat İngiliz hegemonyasının 

uzun süren düşüşüne paralel olarak sterlin 1931’e kadar en önemli uluslararası para 

                                                                                                                                                                      
542 A. H. Köse ve A. Öncü, 2006, s. 29. 
543 S. Sönmez, 2005, s. 143–150. 
544 Robert Brenner, “The Onset of Crises”, New Left Review, 1998, C.A, S.229, s. 97. 
545 S. Sönmez, 2005, s. 157. 1 Kasım 1978’de doların güçlenmesi politikalarına paralel olarak FED  %1 
oranında doları revelüe etmiştir. Richard N. Cooper ve Jane Sneddon, “U.S. Monetary Policy in an 
Integrating World: 1960 to 2000”, New England Economic Review,  2001, S.45, s. 78. 
546 S. Sönmez, 2005, s. 143.  
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birimi olmaya devam etmiştir.548 Benzer şekilde dolar da,  ABD hegemonyasının 

ekonomik, siyasi ve askeri gücü ve güvenilirliğine bağlı olarak önemini korumaya 

devam etmiştir. Bununla birlikte, diyalektik süreç içinde doların küresel bir rezerv 

parası olmaya devam edip etmeyeceği de, ABD’nin hegemonik konumunu 

belirlemeye başlamıştır.    

D. Neo-Liberal Politikalar ve ABD’nin Artan Militarizmi 

16 Ekim 1973’de petrol fiyatlarının varil başına %70 oranında artmasıyla 

başlayan birinci petrol krizi, 1982’ye kadar süren resesyonun başlangıç tarihi olarak 

gösterilmektedir. Bununla birlikte, yukarıda da anlatıldığı üzere kriz gerçekte 

1960’ların ikinci yarısında başlamış olan, kapitalizmin çelişkisel/yapısal krizidir. 

Bununla birlikte, 1973 ve 1979 petrol krizleri ve Vietnam savaşı yenilgisi bu 

yapısal sorunları ağırlaştırmıştır. Nitekim çoğu petrol üreticisi ülke kökenli yabancı 

uyrukluların Avrupa mevduatları, 1965’te 55 milyar dolardan 1975’te 565 milyar 

dolara, 1984’te 2 trilyon 100 milyara ulaşmıştır.549 Bu arada zaten kriz başlamadan 

önce aşırı sermaye birikimi nedeniyle artan finansal hareketlere bağlı olarak, 

uluslararası likidite 1960’ta 70 milyardan 1973’te 300 milyar dolara çıkmış 

durumdadır. Dolayısıyla, kapitalist süreç durgunluk evresine girmiş ve bir anlamda 

hegemon ülkenin zayıfladığı dönem başlamıştır. 

  Kapitalizmin duraklama dönemine girmesi, ABD’nin ve diğer kapitalist 

ülkelerin bu süreçte yöneldiği çözümler, günümüzdeki askeri, siyasi, ekonomik ve 

hatta kültürel yapılanmaları da doğrudan etkilemiştir. Örneğin, daha önceki 

bölümlerde bahsedilen postmodernist akımların gelişimi esas olarak bu dönemde 

                                                                                                                                                                      
547 A.g.e. 
548 Samir Amin, “Fifty Years is Enough”, Monthly Review, 1995, C.46, S.11, s. 15. 
549 Ergin Yıldızoğlu, Globalleşme ve Kriz, İstanbul, Alan Yayınları, 1996, s. 41. 



 172 

gerçekleşmiştir. Bunun nedeni, sermayenin, dolaşımı sırasında sınırsız birikim ve 

kar güdüsü temelinde, belli bir düşünce sistemi ve buna tekabül eden kurumsal 

mekanizmalar geliştirmesi ve kapitalist toplumsal ilişkilerin yaygınlaşmasına 

paralel olarak bu düşünce ve kurumları meşrulaştırmasıdır.550 Postmodernizm de, 

1975’ten itibaren hızlanan finansal sermayeye kayış, mülksüzleştirme üzerinden 

sermaye birikimi ve bireycilik akımlarının etkisiyle gelişmiştir. Tüm bu süreçte 

başlayan suni ekonomik canlanmalar (booms) içinde, kapitalizmin 

durgunluk/genişleme döngülerinin ve kriz olgusunun tarihe karıştığı ilan edilmiştir. 

Reaganizm ve Thatcherizm’in toplumu parçalayıcı neoliberal düzenlemeleri de 

“Toplum diye bir şey yoktur, yalnızca bireyler ve aileleri vardır” ve “Serbest piyasa 

dışında başka bir alternatif yok” gibi ideolojik sloganlarla desteklenmiştir.551 Sonuç 

olarak, kapitalizme ilişkin eleştirel yaklaşımların yerini parçalı ve bireye odaklanan 

çalışmalar almıştır.  

Kapitalizmin durgunluk dönemine geri dönülürse, 1873-95 döneminde 

Avrupa’nın yaşadığı Büyük Depresyon’un ardından sermayeyi küreselleştirmesi, 

bir yüzyıl sonra 1970’in ikinci yarısından başlayarak tekrarlanmıştır.552 1970’lerin 

ikinci yarısından başlayarak aşırı sermaye birikimi, aşırı likidite ve azalan kar 

oranlarını arttırmak için 19. yy’daki eski reçeteler tekrar uygulanmaya başlanmıştır: 

Mali genişleme; maliyet düşürme; çevre ülkelerin pazarları ve kaynaklarını 

kullanarak mümkün olduğunca dış artı-değeri transfer etme. Böylelikle, 1980’lerin 

sorunları 1990’lara, 1990’ların kabaran sorunları da 2000’lere havale edilmiş ve 

                                                           
550 A. H. Köse ve A. Öncü, 2006, s. 24. 
551 Neoliberalizme herhangi bir alternatif olamayacağı iddiası ilk kez Margaret Thatcher tarafından ileri 
sürülmüştür. Thatcher’ın “There is no alternative” (Başka alternatif yok) cümlesi, zamanla baş 
harfleriyle kısaltılarak TINA biçiminde ünlenmiştir. Sungur Savran, “Öteki Alternatif: 
“Küreselleşme”ye Karşı İsyan”,  Küreselleşmeye Güney’den Tepkiler, Ceyhun Gürkan, Özlem Taştan 
ve Oktar Türel, Ankara, Dipnot Yayınları, 2006, s. 261.  
552  G. Kazgan, 2002, s,. 28. 
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sonuçta, Irak işgalinde görüldüğü üzere 19. yy’ın sonundaki doğrudan sömürgeci 

yöntemler tekrar hayata geçirilmiştir. 

Bretton Woods sistemi, sabit kurlar ve spekülatif sermaye hareketlerine karşı 

ulusal kontrol olanaklarını kullanarak, bir tür spekülatif birikim sürecine karşı, 30 

yıl boyunca bir savunma mekanizması sağlamıştır. Bununla birlikte finansal 

sistemin serbestleştirilmesi sonucunda, yükselen finansal sermaye ve spekülatif 

birikim tercihleri (krediler, borsa, döviz) sanayi yatırımlarının önüne geçmiştir.553 

Örneğin, finansal serbestleşmenin ilk dönemi sayılan 1975’ten 1980’lere kadar olan 

dönemde, uluslararası krediler 1975’te 260 milyar dolardan 1984’te 1 trilyon 265 

milyar dolara çıkmıştır.554 1970 ile 1982 arasında çevre ülkelerin toplam borç 

miktarları, 62,5 milyar dolardan 743,5 milyar dolara yükselmiş ve özellikle Latin 

Amerika’da (19. yy’da olduğu gibi) dış borç krizleri patlak vermiştir.555 Öte 

yandan, borç üzerinden ekonomik sanal büyüme dönemi sadece çevre ülkelerde 

değil, merkez ülkelerde de görülmüştür. Örneğin, ABD’de emeklilik fonlarının 

sektör içindeki payı %1’den %39’a çıkmış, fakat eskiden fonlar içinde % 13 olan 

borçlanma payı % 50’ye fırlamıştır.556  

1970’li ve 80’li yıllarda açıklarını azaltmak, sermaye fazlasını dünya 

ölçeğinde karlı yatırımlara yöneltmek için, düşen kar oranlarını arttırabilmek, 

Japonya ve Batı Avrupa (özellikle Almanya) karşısında nispeten azalan ekonomik 

gücünü geri kazanmak amaçlarıyla, Reagan yönetiminde ABD üç temel siyaseti 

harekete geçirmiştir:557 

                                                           
553 E. Yeldan, 2002, s. 21. 
554 E. Yıldızoğlu, 1996, s. 41. 
555 A. H. Köse ve A. Öncü, 2006, s. 71. 
556 Charles J. Whalen, “Money Manager Capitalism: Still Here, But Not Quite As Expected”, Journal of 
Economic Issues, 2002, C.36, S.2, s. 401. 
557 A. H. Köse ve A. Öncü, 2006, s. 72.  
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• Sermaye üzerindeki vergi ve kontrolleri kaldırmak ve sermayeye yeni 

değerlenme alanları açmak,   

• Militarizme yönelmek, 

• Cari açıklarını, yüksek faiz oranlarıyla dünyadan ve özellikle diğer merkez 

ülkelerden sermayeyi çekerek karşılamak ve üretken sermayenin rekabetçi 

konumunu arttırmak.  

Bu amaçlar, sırasıyla, küreselleşme (ABD’nin başlıca dış politikası), hukuk 

dışı askeri eylemleri savunan Reagan Doktrini ve Plaza Antlaşması olarak şekil 

bulmuştur.  

1. Sermaye üzerindeki vergi ve kontroleri kaldırmak: Küreselleşmeci Dış 

Siyaset 

1970 ve 80’lerde, ABD bir taraftan üretim karşılığı olmaksızın sürekli dolar 

arzını arttırmış, sermaye üzerindeki vergi yükünü düşürmüş (maliyeti orta sınıfa 

yükleyerek), kamu harcamalarını azaltmış ve sosyal haklarda kısıtlamalar getirmiş; 

diğer taraftan sermaye fazlasını dünya ölçeğinde yeniden karlı yatırımlara 

yöneltmek için uluslararası sermaye hareketlerinin önündeki siyasi kısıtlamaları 

ekonomik, siyasi ve gerektiğinde askeri yöntemlerle kaldırtmaya girişmiştir.  

Küreselleşmeye önderlik eden ABD, sermayenin dolaşım süreciyle ilgili 

olarak “serbestleştirme” (liberalizasyon), toplumsal ve ekonomik politikayla ilgili 

olarak “düzenleme dışı bırakma veya kuralsızlaştırma” (deregülasyon) ve üretim-

emek süreçleriyle ilgili olarak “esnekleştirme” (post-Fordizm) politikalarından 
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oluşan neoliberal yeniden yapılanma politikalarını yürürlüğe sokmuştur.558 Bu 

süreçte ABD, farklı amaçlarla kurulmuş olmalarına rağmen,1986’da fiilen tek bir 

örgüt gibi aynılaşan IMF, IBRD, GATT/Dünya Ticaret Örgütü (Washington 

Oydaşması)559 gibi kuruluşların etkin desteğini almıştır.  

Bu ortaklık içinde ABD, çevre ülkeleri ekonomilerini, daha fazla dışa 

açılmaya, paralarını konvertible yapmaya, kambiyo ve ithalat denetimini 

gevşetmeye, mal ve sermaye piyasalarını tümüyle ve denetimsiz olarak 

serbestleştirmeye, emek piyasalarını kuralsızlaştırmaya560, ulus-devlet modeli 

yerine yerel yönetimleri öne çıkartan düzenlemeler getirilmesine, mevcut kamu 

işletmelerini özelleştirmeye, yurtiçi harcamalarını daraltmaya, daha fazla ihracata 

ve cari fazla yaratımına yöneltmeye ve dolara endeksli dış borçlanmaya zorlamıştır.  

Böylece, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki “altın çağda” kalkınmak için 

göreli bir süre bulan gelişmekte olan ülkeler, tekrar “ele geçirerek-

mülksüzleştirerek” birikim rejiminin muhatabı olmuşlardır. Bu bağlamda, çevre 

ülkerdeki madenler, doğal kaynaklar, tarım ve daha birçok sektör ve kamu 

işletmeleri, özelleştirmeler vasıtasıyla bir bir ÇUŞ’ların denetimine geçmiş veya 

sadece rekabeti tasfiye için bile ele geçirilen işletmelerin önemli bir kısmı 

                                                           
558 A. E. Doğan, 2002, s. 16. 
559 Washington Oydaşması, ABD, IMF, IBRD ve GATT/DTÖ’nün yapısal uyum ve reform 
programlarıyla ABD merkezli dünya ekonomisinde çevre ülkelerin ekonomilerini gelişmiş ülkelerin 
kullanımına açması olarak tanımlanabilir. Ergin Yıldızoğlu, Hegemonyadan İmparatorluğa, İstanbul, 
Everest Yayınları, 2003, s. 367.  
560 Kar oranlarını arttırmak için işgücü maliyetleri düşük çevre ülkelerde imalat veya montaj yapmak, 
ÇUŞ’ların en önem verdiği konulardan olmuştur. Bunun nedenine yönelik bir örnek verilirse, 1994 
yılında imalat sektöründe saat başına işgücü maliyeti B. Almanya’da 24.90; Eski Doğu Almanya’da 
17.30; Fransa’da 16.30; ABD’de 16.40; İngiltere’de 12.40; Japonya’da 16.90 dolar iken, Singapur’da 
5.10; G. Kore’de 4.90; Macaristan’da 1.80; Çek Cum. 1.10; Çin’de 50 senttir. William Greider, Tek 
Dünya: Küresel Kapitalizmin Manik Mantığı,  Yavuz Alogan (çev.), Ankara, İmge Kitabevi, 2003, s. 
79. 
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kapatılmıştır.561 Çevre ülkelerde, kalkınma politikalarının yerini küreselleşme 

politikaları almıştır. 

Tüm bu sürecin etkisiyle, 1960 yılında dünya nüfusunun en zengin % 20’sine 

sahip ülkelerin toplam geliri, en fakir yüzde % 20’sine sahip ülkelerin toplam 

gelirinin 30 katıyken, 1980’de 45’e, 1989 itibariyle 59’a, 1997’de ise 70 kata 

çıkmıştır.562 1980–95 yılları arasında dünya nüfusundaki payı % 82,9’dan % 85,9’a 

çıkan çevre ülkelerin dünya GSYİH’sindeki payı % 29, 2’den % 19,3’e 

düşmüştür.563  

Artan eşitsizlik sadece çevre ülkelerle sınırlı kalmamış, merkez ülkelerin 

içinde de görülmüştür. Örneğin, 1979 ile 1998 arasında İngiltere’de en üst %1’lik 

dilimdekilerin toplam gelirdeki payı %5.37’den %9.57’ye yükselerek neredeyse 

ikiye katlanmıştır.564 1990’lı yılların ortalarında ABD’deki toplam servetin üçte 

ikisi nüfusun % 10’u tarafından,  kalan üçte biri de nüfusun %90’ı tarafından 

sahiplenilmektedir. Bununla birlikte, OECD ülkelerinde kişi başına yıllık gelir artışı 

büyüme oranları ortalaması 1960–79 arasında %3,4’dan, 1980–98 kesitinde % 1,8’e 

düşerken, aynı oran gelişmekte olan ülkelerde sırasıyla % 2,5 ve % 0,0 olmuştur.565  

Sonuç olarak, piyasalarını kontrolsüz olarak uluslararası sermayeye açmak 

zorunda kalan birçok gelişmekte olan ülkede, mali denge ve gelir dağılımı 

bozukluğu görülmüş ve toplumsal bağlar ciddi oranda yıpranmıştır. IMF 

                                                           
561 G. Kazgan, 2002, s. 161. 
562 Ha-Joon Chang ve Ilene Grabel, Kalkınma Yeniden: Alternatif İktisat Politikaları, Emre Özçelik 
(çev.), Ankara, İmge Kitabevi, 2005, s. 37.  
563 G. Kazgan, 2002, s. 112. Öte yandan, son yıllarda, ekonomik sorguyu tamamen devre dışı bırakarak 
hem geri kalmışlık sorununu hem de yükselen radikalizm, artan terörizm sorunlarını, doğrudan ve 
sadece demografiyle nedenselleştiren çalışmaların sayısı hızla artmaktadır. Örneğin, B. Nichiporuk, 
2003, s. 22–29.  
564 H. Chang ve I. Grabel, 2005,s,. 38. 
565 William Easterly, “The Lost Decade: Explaining Developing Countries Stagnation 1980–1998, 
World Bank, Ocak 2000, http://www.worldbank.org/research/growth/padate.htm. 



 177 

paketlerinin uygulandığı Yugoslavya ve Türkiye gibi etnik ve dini kimliklerin 

sivrildiği görülmüştür.566 Küreselleşme olgusuyla, devlet ile birey, ekonomi, 

yönetim ve birey güvenliği arasındaki bağlantıyı (gerektiğinde devleti atlamak için) 

kesme uğraşı veren ABD için, kimliğin subjektif tanımlanması ve siyasetin 

kimlikler üzerinden yapılması, genel “politika”sının devamı olarak bu dönemdeki 

tercihli siyaset araçlarından olmuştur. Nitekim medeniyetler çatışması tezi de, bu 

araçların akademik düzlemde teorileştirmesi çabasına tekabül etmektedir.   

2. “Terörizme Karşı Savaş” Yaklaşımının Atası: Reagan Doktrini 

Bu dönem, ABD’nin militarist politikalar yürüttüğü, en saldırgan olduğu 

yıllardır. ABD’nin artan militarizmi, aslında aynı “politika”nın devamı olmakla 

birlikte iki parçadan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi, SSCB ve Doğu Bloku’nu 

hedef alan ve yıldız savaşlarının da yer aldığı büyük askeri projelerdir. Her ne kadar 

bu projeler SSCB’nin Afganistan işgali, Reagan yönetiminin askeri-sınai endüstriye 

yakın durması veya militarist-Fordizm gibi nedenlerle ilişkili olsa da, bu süreç aynı 

zamanda ABD’nin açık kapı “politika”sının bir devamı olarak, Doğu Bloku 

ülkelerinin küresel düzeyde sermayeye yeni değerlenme alanları şeklinde açılmasını 

sağlamaya odaklanmıştır. Başka bir deyişle, ABD, sermaye birikim süreci son 

derece ağır işleyen ve ciddi ekonomik ve siyasi sıkıntılar içinde bulunan SSCB’yi, 

yüksek teknoloji ve dolayısıyla yüksek bütçeler gerektiren askeri projelere çekerek 

çöküşünü sağlamaya çalışmış ve bunda da başarılı olmuştur.  

ABD’nin 1980’lerdeki saldırganlığının diğer hedefi, başta Latin Amerika 

ülkeleri olmak üzere neoliberal politikaları kabul etmekte direnen veya 

neoliberalizm için koşulların yeniden yapılandırılması gereken (Granada, Lübnan, 

                                                           
566 E. Yıldızoğlu, 2003, s. 276. 
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Libya, Kamboçya, Angola ve Nikaragua) ülkelerdir. Günümüzdeki Bush Doktrinin 

ve “terörizme karşı savaş” yaklaşımının atası olan Reagan Doktrini bu dönemin 

ürünüdür. Bununla birlikte, hem Bush Doktrini (dolayısıyla “terörizme karşı 

savaş”) hem de Reagan Doktrini kendi dönemlerinin ürünleri olmakla birlikte, 

aslında daha geniş bir “politika”nın, yani açık kapı “politika”sının ve hegemonya 

projesinin devamı niteliğindedirler. Aralarında mekan, hedef ve militarizmin 

boyutu bakımından önemli farklar olsa da, her iki doktrin de ABD’nin hegemonik 

güç kaybını hukuk dışına kayarak-kendi üstünde kural tanımayarak askeri 

yöntemlerle telafi etme niyetinin göstergeleridir.  

Reagan Doktrini’nde, Guatemala, Küba veya Şili olaylarında olduğu gibi 

örtülü eylemlerin aksine, Nikaragua, Angola ve Kamboçya’da gerçekleştirilen ve 

BM Andlaşması’nın hükümleri çerçevesinde izahı zor olan silahlı eylemler, ilk kez 

açıkça savunulmuştur.567 Reagan Doktrini’nin temel ilkeleri ABD’nin BM Daimi 

Temsilcisi Jeane J. Kirkpatrick’in 12 Nisan 1984’te Amerikan Uluslararası Hukuk 

Derneğinin yıllık konuşmasında ortaya konulmuştur: 

“ Zamanımızda, Orta Amerika, Orta Doğu, Asya ve Afrika’da ulusal kurtuluş 

mücadelesine girenler için, ABD’nin BM Andlaşması’nın müdahale etmeme ve 

kuvvet kullanmamayı öngören kurallarına tek taraflı olarak uymasının bir önemi 

yoktur. BM Andlaşması’nın bizden istediği bu değildir. Eğer hukuk hakimiyeti 

varsa -ki biz, bugün tüm tarihimiz boyunca olduğu gibi Dünyadaki herhangi bir 

millet kadar buna inanıyoruz- bu hukuk hakimiyeti evrensel olarak kabul 

edilmelidir. 

                                                           
567 Mark P. Lagon, The Reagan Doctrine: Sources of American Conduct in the Cold War’s Last 
Chapter, Westport, Praeger Publishers, 1994, s. xii.    
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Biz sadece ülkemizi değil, demokratik devletlerin davranmak zorunda olduğu 

hukuk hakimiyetini savunurken, BM Andlaşması’nda mevcut olan fakat diğerleri 

tarafından tanınmayan yükümlülüklere bağlı olmaya tahammül edemeyiz. Bu hukuk 

hakimiyeti değildir. Çağdaş Dünya’nın mevcut açık tehlikeleri karşısında, BM 

Andlaşması’nın bireysel ve kollektif meşru müdafaa ilkelerinin karşılıklılık ilkesine 

izin verdiğini kabul etmek gerekir”.568  

Böylece, ABD hukuku yürütmek için kendisini hukuka hakim kılmış ve halk 

isteğine dayanmadığını iddia ettiği diğer hükümetleri devirmek amacıyla sınırsız 

kuvvet kullanma hakkını kendisine tanımıştır.569  

Reagan Doktrini, 1980’lerde akademik düzeyde tartışma yaratmasına rağmen, 

bir bütün olarak uluslararası sermayeye yeni değerlenme alanları açtığı için, merkez 

ülkelerden ciddi bir tepki almamıştır. Terörizme karşı savaş stratejisi ve Irak işgali 

ise, sıkışan rekabetin somut sömürgeci pratiklere dönüşmesi ve merkez ülkeler 

arasındaki mücadeleyi askeri alana taşımak anlamına geldiği için (tekelin haksız 

rekabete neden olması gibi), merkez ülkelerin tepkisini çekmiştir.  

3. Ekonomik İktidarın Korunması: Plaza Anlaşması 

Reagan Yönetimi, 1980’lerin ikinci yarısından itibaren Almanya ve Japonya 

karşısında rekabet gücü azalan üretken sermayesini güçlendirme çabasına 

girişmiştir. Bu amaçla, 1980 sonrası dünya ekonomisindeki ticaret dengelerini 

doğrudan etkileyen ilk önemli müdahale olan Plaza Anlaşması, 12 Eylül 1985’te 

G–5 (Japonya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ülkeleri arasında imzalanmıştır. Esas 

                                                           
568 Aktaran Sertaç Hami Başeren, Uluslararası Hukukta Devletlerin Münferiden Kuvvet 
Kullanmalarının Sınırları, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2003, s. 2. Ayrıca bkz. Jeane J. 
Kirkpatrick, The Reagan Phenomenon, and Other Speeches on Foreign Policy, Washington, American 
Enterprise Institute, 1983. 
569 S. H. Başeren, 2003, s. 13. 
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olarak Japonya’yı hedef almakla birlikte, başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere 

neredeyse tüm merkez ülkelerin ekonomisi durgunluğa itilmiştir.570 Merkez 

ekonomi bloğunun en önemli iki ekonomisi, Japonya ve Almanya, İkinci Dünya 

Savaşı sonrasında yaşadıkları krizlerin en derin olanlarıyla yüzyüze gelmişlerdir.571 

ABD’nin bu anlaşmayı imzalatabilmesini ve dünya para ilişkisine siyasal olarak 

müdahale edebilmesini sağlayan iki unsur vardır: ABD hegemonyasının üzerine 

oturduğu ekonomik-askeri-siyasi üçlünün halen güçlü olması; Japonya ve Batı 

Avrupa ülkelerinin en azından günümüzdeki potansiyel hegemon adayları kadar 

güçlü olmamaları. Bununla birlikte, bu iki unsur da günümüzde değişmiştir. 

Nitekim ABD benzer bir anlaşmayı günümüzde Çin’e imzalatamamaktadır. 

Plaza Anlaşması ile ABD, dünya parası niteliğinde olan doları diğer merkez 

ülkeleri paraları karşısında değersizleştirerek, yapay bir rekabet avantajı sağlayıp 

ihracatını arttırmayı ve 1970’li yıllardan beri giderek değersizleşen üretken 

sermayesini bu yolla canlandırmayı hedeflemiştir.572 Bu anlaşma ile Tersine Plaza 

Anlaşması olarak bilinen ve doların yeniden değerlenmeye başladığı 1995 yılına 

kadar, dolar Alman markı karşısında % 40, Japon yeni karşısında da % 60 oranında 

değer kaybetmiştir.573  Bu dönemde, ABD imalat sanayi kar oranları % 70 oranında 

artarak ciddi bir düzelme kaydetmiştir.574 Aynı dönemde ABD, içte uyguladığı 

neoliberal politikalarla imalat sanayiinde net ücret artışını % 0,5 ile sınırlamış ve 

Almanya’nın % 3 ve Japonya’nın da % 2,9 olan oranlarını hayli geride bırakmıştır. 

Öte yandan, tüm bu kar artışı aslında “değersiz dolar-ihracat artışı” döngüsü içinde 

kazanılmış yapay bir canlılıktır. Nitekim tüm bu kur avantajı, vergi indirimleri, 

                                                           
570 D. McNally, 1999, s. 46. 
571 A. H. Köse ve A. Öncü, 2006, s. 86. 
572 A.g.e., s. 86. 
573 Robert Brenner, “The Boom and the Bubble”, New Left Review, 2000,  S.6, s. 7. 
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işgücü alanındaki maliyet düşürücü önlemlere rağmen, üretken sanayideki kar oranı 

1978’deki kar oranlarının % 20, 1965’teki kar oranlarının % 50 altında kalmıştır.575 

Kapitalizmin aşırı üretim ve aşırı sermaye birikimi sorunları, daha fazla kar etmenin 

önünü kapatmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, dünya ekonomisinde bu 

dönem Kondratieff B evresidir ve kapitalizmin yapısal sorunları sadece sonraki 

yıllara ertelenmektedir. Bununla birlikte, bu erteleme sabit kalmamakta her geçen 

yıl içinde katlanmakta ve derinleşmektedir.  

ABD, Plaza anlaşması’na ek olarak 1988 yılında yürürlüğe soktuğu ticaret 

düzenlemeleriyle elektronik, telekomünikasyon gibi stratejik açıdan önemli 

gördüğü sektörlerde bir tür korumacılığa gitmiş ve Japonya’yı “adil olmayan ticaret 

ortağı” ilan ederek Japonya’nın ABD’ye ihracatının önemli ölçüde daralmasına yol 

açmıştır.576  Böylece, Japonya’nın 1988 yılında 48 milyar dolar olan ABD ticaret 

fazlası, 1990 yılında hızla daralarak 38 milyar dolara düşmüştür.577 1996-97’ye 

gelindiğinde ise, Japonya % 0,5 olan büyüme hızı ile dibe vurmuştur.578 

Kısacası, bu dönemde ABD, ekonomisindeki durgunluğu başta Almanya ve 

Japonya olmak üzere dünyaya ihraç etmiş ve merkez ülkeler arasında iç çekişmenin 

tohumlarını serpmiştir. Merkez ülkelerin krizleri, çevre ülkeler dışında veya aynı 

anda, birbirlerine ihraç etmeye başlamaları, merkez içi çekişmelerinin, yani 

hegemonya rekabetinin başladığının da bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Nitekim iç hegemonu olan Almanya’nın öncülüğündeki AB, 1980’lerde, bir 

taraftan parasal ve siyasal derinleşmeye yönelmiş, diğer taraftan da Plaza 

Anlaşması’nın bir sonucu olarak bir tür aşırı üretim alanına dönüşmüş bölgesinde 

                                                                                                                                                                      
574 Robert Brenner, “New Boom or New Bubble: The Trajectory of the US Economy”, New Left 
Review, 2004, S.25, s. 58. 
575 R. Brenner, 2000, s. 7. 
576 A. H. Köse ve A. Öncü, 2006, s. 87. 
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mevcut birikim ilişkilerini sürdürebilmek için, genişleme ve serbest ticaret alanları 

oluşturma  (Barcelona Süreci ile Akdeniz bölgesinden başlayıp, Yeni Komşuluk 

ilişkileriyle AB dışı Doğu Avrupa ülkelerini kapsayan) stratejisine yönelmiştir. 

Aslında önemli ticaret haddi kayıplarıyla karşılaşmasına rağmen, ticaretinin önemli 

kısmını AB içinde gerçekleştiren, genel olarak ticaret fazlası veren ve küresel 

gücünü ve sermaye birikimini arttırmak isteyen Almanya, AB’nin aynı anda hem 

derinleşmesini hem de genişlemesini isteyen ülke konumunda olmuştur. Öte 

yandan, ABD ile en fazla ticareti gerçekleştiren ve dolayısıyla Plaza Anlaşması 

sonrasında en fazla ticaret açığı veren İngiltere, merkez bloğunda giderek gerileyen 

gücünü ABD’ye daha fazla yakınlaşarak ve açılan yeni sermaye alanlarından daha 

fazla yararlanarak çözmeye çalışan ülke konumunu sabitleştirmiştir.579  

4: Değerlendirme: Merkez İçi Çekişmelerin Yükselişi 

1970 ve 80’lerde yaşanan ekonomik gelişmelerin, genel olarak kapitalizm 

özel olarak da ABD hegemonyası üzerindeki etkilerini kısaca değerlendirmek 

yararlı olacaktır.   

1980’lerin ilk yarısından itibaren hammadde, döviz, hisse senetleri, altın, 

antikalar, taşınmaz mallar vb. her türlü nesneyi metalaştırarak spekülatif 

sermayenin çeperini büyüten mali genişleme süreci, 1987 yılında borsa köpüğünün 

patlamasıyla ilk darbesini almıştır.580 1929 borsa çöküşünü bile gölgede bırakacak 

kadar büyük bir düşüş yaşayan New York Borsası’nı, 1990 yılında Tokyo 

                                                                                                                                                                      
577 A.g.e. 
578 G. Kazgan, 2002, s. 110. 
579 A. H. Köse ve A. Öncü, 2006, s. 90. Tüm G–7 ülkeleri arasında her dönem en düşük kar hadleri ve 
milli gelirdeki sermaye pay oranıyla İngiltere sonunculuğu hep korumuştur. G. Kazgan, 2002, s. 166. 
580 Köpük veya balon: Bir piyasada fiyat artışı beklentilerinin aşırı alımlara neden olması yüzünden 
fiyatların yapay olarak ve temelsiz bir biçimde hızla yükselmesi durumu. Fiyatlarda düşme beklentisi 
başladığında oluşmuş “köpük”leri daha da aşırı satışlar izler ve bu duruma köpüğün veya balonun 
patlaması denir. H. Chang ve I. Grabel, 2005, s. 13. 
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Borsası’nın çöküşü izlemiştir. Bu sırada çevre ülkelerin piyasalarında aynı çöküşün 

yaşanmamış olması, merkez ile çevrenin sermaye piyasalarının birbiriyle bağlantılı 

olmadığını göstermiştir. Rizikoyu, portföyü çeşitlendirerek azaltmak için çevre 

ülkelerin (Doğu Bloku’nun da yıkılmasıyla) sermaye piyasalarına yatırım süreci 

“Washington Oydaşması”581 aracılığıyla başlamıştır.582 Çevre’ye portfolyo 

yatırımları 1987 öncesinde neredeyse sıfırken, 1987 sonrasında patlamış ve 1995’te 

81,6 milyar dolara çıkmıştır.583 Çevre ülkelerin borsaları üzerinden getiri oranı ise 

inanılmaz düzeylere yükselmiştir. Örneğin, 1993 yılında “yükselen” borsaların 

getiri oranları, Türkiye’de  %209, Macaristan’da %124, Filipinler’de %110, 

Malezya’da %100, Hong Kong’da %97, Endonezya’da % 91, Tayland’da % 84 ve 

Brezilya’da % 76 olmuştur.584 

Çevre ülkelerin, hem reel piyasada hem de mali piyasada başta ABD olmak 

üzere merkez ülkelerin lehine sürdürdüğü bu kaynak aktarımı o derece büyümüştür 

ki, orta vadede kar oranlarını düşürecek şekilde talep azalması ortaya çıkmıştır. 

Başka bir deyişle, aşırı sermaye birikimi ve azalan kar sorununu çevre ülkeleri 

sömürerek çözme çabası, sermayenin üzerine bindiği dalı yavaş yavaş kesme 

sürecini başlatmıştır. Üstelik merkez ve çevrenin mali piyasaları bütünleştikçe, 

değerini bir başka mali enstrümandan türeten mali yatırımların sayısı artmış ve 

türevler oluşturmuştur. Köpükler şiştikçe türevlenen piyasaların küresel riski de 

                                                           
581 Washington Oydaşması’nın ana hedefi, çevre ülkelerin sermaye birikimini ABD hegemonyası ve 
merkez ülkelere akıtmak, bu arada bu ülkelerdeki sermaye fazlasını emilmek üzere çevre ülkelerin 
piyasalarına yönlendirmek ve oluşan karları merkezde değerlendirmek üzere transfer edilmesini 
sağlamaktır.  
582 Borsa krizleri sonrasında yükselen döviz faizlerinin artmasına ve merkez grubu bankalarının riskli 
gördükleri azgelişmiş ülkelere borç verme yönelişini sınırlandırmıştır. Daralan finans olanaklarına ilk 
tepki Brezilya’nın 1987’deki moratoryum ilanı ile gelmiştir. Bunun üzerine ABD, Brady Planı’nı 
yürürlüğe koymuştur. Buna göre, borçlular zorunlu olarak ABD hazine bonolarını satın alacak, böylece 
ileride IMF’den, merkez ülkelerin ticari bankalarından ve Dünya Bankası’ndan alınacak borçlar teminat 
altına alınmış olacaktır. A. H. Köse ve A. Öncü, 2006, s. 74. 
583 G. Kazgan, 2002, s. 180. 
584 A.g.e., s. 178. 
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büyümüştür. Üstelik denge kırılganlaştıkça merkez ülkeler de bu riskten 

kaçamamaya ve kontrol edememeye başlamışlardır.  Hegemon ülke olarak mali 

piyasa genişlemesinden en fazla yararlanan ülke ABD olmasına rağmen, merkez 

ülkeler arasında bu kırılgan dengelerden en fazla etkilenecek ülke de ABD 

olmuştur.    

Buna ek olarak, küreselleşmeyle üretim dışarı taşındıkça ülke olarak ABD 

giderek fiziksel malların üretim kaynağı olmaktan çıkmaya başlamış ve üretim 

alanındaki istihdamın dışarı taşınmasına karşılık istihdam verimsiz birtakım yerel 

hizmetlerle arttırılmaya çalışılmıştır. Sonuçta, ABD ekonomisindeki zaaflarla dış 

dünyadaki güç arasındaki fark giderek büyümüş ve birinci ikinciyi taşıyamaz 

duruma gelmiştir.585  

1970’lerin ilk yarısına kadar, merkez ülkeler büyüme hızının yüksekliği 

sayesinde genişleyen pazar olanaklarıyla, kendi içinde fazla sürtüşmeye düşmeden 

yaşamıştır.586 Bununla birlikte, 1980’lerde ABD’nin hegemonyasındaki aşınmaya 

hem paralel giden hem de bu aşınmayı derinleştiren (henüz çıkar birliği 

bozulmamış olsa da) bir merkez içi rekabet süreci başlamıştır. Örneğin, dünyanın 

en büyük tarım ürünü ihracatçısı olan ABD, AT’nin Ortak Tarım Politikası’nın 

olağanüstü mali desteğiyle ucuz tarım ürünlerini dünya pazarlarına sürmesinden ve 

kendi iç pazarını ABD’ye kapatmasından son derece rahatsızdır.587 Sivil havacılıkta 

dünya pazarınının neredeyse tamamını elinde tutan ABD’li Lockheed ve McDonell 

Douglas firmalarının tekelini, dört AT üyesi ülkenin 40 milyar dolar gibi yüksek 

sübvansiyonlar vererek ürettiği Airbus firmasının kırması bir başka rahatsızlık ve 

                                                           
585 A.g.e.,s. 111. 
586 A.g.e.s,. 92. 
587 Ayrıntılı bilgi için bkz. Harriet Friedmann, “The Political Economy of Food”, New Left Review, 
1993, S.197, s. 29–57. 
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rekabet konusu olmuştur.588 Bütün bunlardan daha da önemlisi, AT, 1980’li yıllarda 

iç pazarını bütünleştirmekte, dolar egemenliğine karşı parasal birliğe gitmekte, tüm 

Avrupa’yı kapsayacak şekilde genişleme süreci başlatmakta, siyasi birleşme 

hazırlıkları yapmakta, NATO’dan bağımsız bir Avrupa ordusu kurma niyeti 

göstermekte ve herhangi bir maliyete girmeden sermayesini Doğu Avrupa gibi yeni 

birikim alanlarına açarak nüfuz kazanmaktadır. Benzer şekilde,  Uzakdoğu’da 

Japon “yen”i etrafında, Japon yatırım ve kredileriyle beslenen bir blok oluşumu 

yaşanmaktadır.  

Bu oluşumlar üzerine ABD, bir taraftan Kuzey Amerika (NAFTA) 

bölgeselleşme sürecini başlatmış diğer taraftan da bölgesel blokların kendi içlerinde 

kapalı kaleler olmasını engellemek ve kendi isteklerini uluslararası kurallara 

bağlamak için GATT/Uruguay görüşmelerini (1986–94) başlatmıştır.589 Bu 

bağlamda, Uruguay görüşmelerinin başlamasına sebebiyet veren en önemli etken, 

kolay hedef niteliğindeki (2000’lerde bu da değişti) çevre ülkelere karşı ticari 

avantajlar elde etmek değil, GATT/DTÖ aracılığıyla ABD’nin merkez içi 

çekişmede başarı kazanmasını sağlamaktır.590 Nitekim görüşmeler sırasında da 

görüldüğü üzere, tartışmalar en yoğun olarak merkez içi rekabetin yoğunlaştığı 

tarım ve hizmetler alanında gerçekleşmiştir.  

Sonuçta, ABD bu yıllarda merkez içi çatışmalarda başarılı çıkmıştır. Ancak 

cari açıkları büyüyen, tasarruf oranları giderek düşen ve ekonomide birçok yeni ve 

                                                           
588 G. Kazgan, 2002, s. 104. ABD’nin 1978’de sivil havacılıkta başlattığı deregülasyon sürecine karşı 
AT komisyonunun hava sahalarını birleştirerek kabotaj kuralını yürürlüğe koymaya çalışması, ABD’yi 
çeşitli tavizler vermek zorunda kalacağı ikili anlaşmalara yöneltmiş ve Uruguay Round’da sıkı 
pazarlıklar yapmaya itmiştir. Baldev R. Nayar, “Regimes, Power and International Aviation”, 
International Organisation, 1995, C.49, S.1, s. 163. 
589 G. Kazgan, 2002, s. 145. 
590 A.g.e., s. 113. 
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çok şişen köpüklerle, ABD’nin bir “Pirus Zaferi” yaşadığı 2000’li yıllarda ortaya 

çıkacaktır.  

Öte yandan, ABD’nin hegemonyasındaki ciddi zaafiyetler 1980’li yıllarda 

farkedilmemiş de değildir. Paul Kennedy’nin çok ünlü olan “Büyük güçlerin 

yükseliş ve çöküşleri” tezinin de, bu dönemde (1987) yayımlanması ve ABD’ye 

hegemonyasıyla ilgili öğütler vermesi tesadüf değildir. ABD’nin özellikle yıldız 

savaşları projesi ve Reagan Doktriniyle giderek militarizme yönelmesine karşı 

Kennedy şu uyarıları yapmıştır:  

“Zenginliğini koruma için daha fazla askeri gücüne mali kaynak ayırmaya 

başlayan devlet, kaynaklarını varlık yaratmak amacı ile kullanmaktan uzaklaşmaya 

başlar. Ülke pahalı savaşlar ile stratejik yönden aşırı genişlemeye gider, askeri 

masraflarını daha da arttırır ve bu arada ekonomisi de nisbi bir gerileme içine 

girerse, hegemonun uzun vadeli çöküş dönemi başlar. Kaynaklarını ekonomisinin 

verimliliğini arttırmak için harcayan ve zamanla askeri gücünü de geliştiren 

hegemon adayları belirmeye başlar. Nisbi gerileme içindeki hegemon konumunu 

yitirmemek için içgüdüsel olarak güvenliğe daha fazla para harcamaya ve 

böylelikle potansiyel kaynaklarını iyice yatırımdan uzaklaştırmaya başlar. Oysa 

önemli olan güçlü olmak değil, diğerlerine oranla daha güçlü olmak ve bunu 

sürdürebilecek ekonomik verimliliği yitirmemektir. Bir ülkenin ekonomisi ve askeri 

yapısı ne kadar büyük olursa olsun zafer çoğu kez daha fazlasına sahip olan ve 

verimlilik tabanını daha geliştirmiş tarafın olur.” 591     

Öte yandan, bu dönemde artan ABD militarizmi henüz merkeze karşı 

olmadığı ve merkez sermayesine yeni değerlendirme alanları açtığı için bir tehdit 
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olarak algılanmamıştır. Bununla birlikte, 1992’de Paul Wolfowitz, Dick Cheney ve 

Donald Rumsfeld tarafından hazırlanan “Yeni Bir Amerikan Yüzyılı için Stratejiler, 

Güçler ve Öneriler” raporu, rakip bir gücün (merkez içinden) yükselişine meydan 

vermeyecek şekilde ABD’nin askeri kapasitesini geliştirmesi gerektiği ve 

uluslararası güvenlik düzenini kendi ilke ve çıkarlarına uygun bir şekilde 

biçimlendirmesinin şart olduğundan bahsedince, büyük tepki almış ve sonuçta rafa 

kaldırılmıştır.592 Benzer şekilde, ABD’nin Balkanlarda NATO’yu kullanarak veya 

tek başına güç kullanması sorun yaratmazken, Irak’ı işgaliyle kendine (merkez 

ülkelere karşı) fiziki nüfuz alanları oluşturmaya çalışması, olası hegemon 

adaylarının, Almanya gibi, (merkez ülkeler içinde) tepki vermesine yol açmıştır. Bu 

değişime bir başka örnek, 1991 Irak/Körfez savaşı ile 2003 Irak işgalinin mali 

yükünün üstlenilmesi sürecinde görülebilmektedir. 1991 Körfez savaşında ABD 7 

milyar dolar maliyet üstlenirken, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Almanya ve Japonya toplam 54,1 milyar dolar katkıda bulunmuşlardır. 

2003 Irak işgalinden sonra Madrid’de yapılan Irak’ta yardım toplantısında ise 

sadece Japonya’nın 1,5 milyar dolar sözünden başka (Japonya’nın 1991’deki 

katkısı 13 milyar dolardır) hiçbir ülke maliyete katılma niyeti göstermemiştir.593 

Bunun sebebi, Irak işgalinin uluslararası sermayeye yeni bir değerlendirme alanı 

açmadığı (hatta kapattığı) gibi, merkez ülkelerin sermayesi aleyhine (Çin ve 

Rusya’yı dahil ederek) ABD’nin kendi nüfuz alanını genişletmiş olmasıdır.     

 

 

                                                                                                                                                                      
591 Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, Birtane Karanakçı (çev.), Ankara, İş Bankası 
Kültür Yayınları, 1990, s. viii. 
592 Güncel Siyaset ve Siyaset Felsefesi Çalışma Grubu, 2004, s. 47.  
593 G. Arrighi, 2005b, s. 114. 
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E. Yeni “Belle Epoque”: Küreselleşmenin Yükselişi ve Düşüşü 

Global büyüme dinamikleri özellikle 1990’ların ikinci yarısından itibaren 

büyümenin % 50’sini sağlayan ABD ekonomik büyümesine ve halkının tüketim 

yapmasına bağımlıdır.594 Bununla birlikte, aşağıda ele alınacağı gibi bu diyalektik 

bir ilişkidir ve ABD de başta Çin ve Japonya olmak üzere diğer halkların 

tasarrufları ve ülkelerin cari fazlalarına bağımlıdır. Dolayısıyla, 1945’lerden 

başlayarak oluşan günümüzdeki sermaye birikimi rejiminin hegemonu olan ABD, 

1990’larda hızlanan yapısal sorunlar ve artan rekabetle birlikte, hegemonik 

manevra alanını kaybetmeye başlamıştır. Bu karmaşık bağımlılık ilişkisini ve 

terörizme karşı savaş stratejisinin hangi dinamikler içinden yetiştiğini anlayabilmek 

için, 1990’lardan itibaren ABD ekonomisi ve bunun dünya ekonomilerine olan 

etkilerini incelemekte fayda vardır.  

Kapitalizmin içsel çelişkilerine bağlı olarak, ABD 1970’lerde başlayan aşırı 

sermaye birikimi sorununuyla başlayan resesyonunu 1985 yılında Plaza Anlaşması 

ile dünyaya ihraç etmiş ve ekonomisinin gerçek motoru/itici gücü olan reel üretimin 

rekabet gücünü arttırarak, 1995’e kadar göreli bir büyüme dönemi geçirmiştir.  Bu 

göreli bir büyümedir, çünkü standart makroekonomik göstergelere bakıldığında, 

1990’lardaki büyüme performansının 1980’dekinden, 1980’lerin 1970’lerden ve 

1970’lerin de 1950-60’lardaki ekonomik büyüme rakamlarından uzak olduğu 

görülmektedir.595 Üstelik ABD’nin 1985–1995 yılları arasında reel üretime dayalı 

kâr oranları artışının arkasındaki sebep, yeni bir ekonomik atılımı arkasına alması 

veya yapısal sorunları (aşırı üretim-sermaye birikimi) çözecek bir formül bulmuş 

olması değildir.  

                                                           
594 E. Yıldızoğlu, 2003, s. 259. 
595 R. Brenner, 2004, s. 59. 
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ABD’nin 1985–95 arasında yaşadığı göreli büyümenin başlıca sebepleri, 

1985 dolar develüasyonu ile rakip ekonomilerin karlılık oranlarını düşürülmesi; reel 

ücretlerin 10 yıl boyunca neredeyse sıfıra yakın arttırılması; 1988 yılında 

uygulamaya konan birtakım ticari düzenlemelerle stratejik sektörlerde alınan 

(elektronik, telekomünikasyon, otomotiv, mikroçip gibi) korumacı tedbirler; 

1991’de FED’in bankaların durumunu düzeltmek ve kar oranlarını arttırmak için 

kısa vadeli reel faiz oranlarını indirmesi ve Robert Rubin, Alan Greenspan ve Bill 

Clinton üçlüsünün denk bütçe çabalarıdır.596 Hem reel üretimin hem de bankaların 

karlılık oranlarını arttırarak büyümeleri, ABD ekonomisinin genelinin canlanmasını 

sağlamıştır.597 FED Başkanı Alan Greenspan, 1994 yılında ekonominin bu yapay 

büyümesininin daha da artmaması için faiz oranlarını % 2,5 arttırmıştır.598 1995 

yılında ise, ABD bu yapay canlılık sürecini sona erdirmek zorunda kalmış ve 

1985’te dışarıya ihraç veya emanet ettiği resesyonu tekrar geri almak zorunda 

kalmıştır. Başka bir deyişle, kapitalizmin aşırı kapasite sorunu/yükü tekrar 

ABD’nin sırtına binmiştir. Öte yandan 1997–99 Asya, Rusya ve Brezilya 

krizlerinin de ortaya çıkardığı gibi, ABD bu yükü Washington Oydaşması 

aracılığıyla dünyaya fatura etmeye çalışmıştır.   

1990’ların ilk yarısından itibaren ABD dışındaki tüm merkez ekonomilerde 

derinleşen resesyon, 1995 yılında dünya ekonomisini tıkanma noktasına getirmiştir. 

Japon “yen”i 1991’e göre % 60 değer kazanmış ve sadece 1994–95 arasında % 30 

oranında daha değer kazanmıştır.599 En sonunda 1995 yılında Japonya (Çin’in 

1994’deki devalüasyonun da etkisiyle), ABD’ye doların değeri düşürülmediği 

                                                           
596 A.g.m.,s. 60. 
597 Robert Brenner, “The Boom, The Bubble, The Future”, Challenge, 2002, C. 45, S. 4, s. 9. 
598 R. Brenner, 2000, s. 10. 
599 A.g.m., s. 15. 
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takdirde kur sabitlemesine gideceği tehdidini savurmak zorunda kalmıştır.600  Bu 

arada, nasıl çıktığını anlamadığı 1994 Meksika kriziyle şok olmuş olan ABD, 

Japonya’dan dünyaya dalgalanacak yeni bir krizin çok daha tehlikeli olacağını 

görerek “değersiz dolar-ihracat-büyüme” döngüsünü sona erdirmek ve “Tersine 

Plaza Anlaşması”nı onaylayarak doların yeniden değerlenmesine göz yummak 

zorunda kalmıştır.601 Bu Anlaşma ile Japonya faiz oranlarını indirecek ve Almanya 

ile birlikte doları desteklemek için rezervlerindeki dolar miktarını arttıracaklardır.602 

Nitekim 1995 Nisan ayında Japonya zaten % 1,75 gibi düşük olan iskonto faiz 

oranını önce % 1’e, Eylül ayında da % 0,5’e düşürmüştür.603 Böylece, “düşük 

kredili borçlanma ve mali genişleme”ye dayalı “dolarizasyon-tüketim artışı-ithalat” 

döngüsü, 1995’ten itibaren uygulamaya girmiştir.604  

1960’ların sonlarından başlayan bir sürecin devamı olmakla birlikte, Tersine 

Plaza Anlaşması’nın, dünya ekonomisine ve hegemonya davranışlarına yönelik çok 

önemli etkileri olmuştur. İlk olarak, Nisan 1995 ile Aralık 1996 arasında dolar 

Japon Yen’i karşısında % 50, Asya Krizi sonrasında 1997–98 yılları arasında 

Endonezya, Tayland, Malezya, G. Kore para birimleri karşısında sırasıyla % 80, % 

54, % 44 ve % 36 oranında değer kazanmıştır.605 Doların revalüe edilmesiyle 

birlikte, 1980’lerin ikinci yarısından itibaren yükselişe geçmiş olan ABD imalat 

sanayisinin kar oranları sadece iki senede % 12 oranında azalmıştır.606 Böylece, 

ABD ekonomisinin itici motoru olan ve doların gerçek anlamda istikrarı için gerekli 

                                                           
600 A.g.m.  
601 A.g.m. A. H. Köse ve A. Öncü, 2006, s. 87. 
602 R. Brenner, 2000, s. 15.  
603 A.g.m.,s. 17. 
604 . H. Köse ve A. Öncü, 2006, s. 87. 
605 Bill Lucarelli, “The East Asian Financial Meltdown”, Journal of Contemporary Asia, 2002, C. 32, S. 
4, s. 502. 1997 yılına kadar Asya kaplanlarının para birimleri ABD dolarına bağlıdır ve dolayısıyla, 
1995’teki revalüasyon sonrasında bu ülkelerin paralarının değeri de artmıştır. İhracata dayalı 
ekonomiler olarak Asya Kaplanlarının rekabetçiliği ciddi şekilde darbe almıştır. Bu durum 1997 
Krizinin de hazırlayıcılarından olmuştur. R. Wade ve F. Veneroso, 1998a, s. 10.  
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ekonomik temeli sağlayan imalat sanayiinin küresel rekabet gücü ciddi şekilde 

aşınmaya başlamıştır. Örneğin sadece 1997–98 arasında imalat sanayinin yıllık 

ihracatı % 14’ten % 2’ye düşmüştür.607 Üstelik ABD’nin imalat sanayisi ulusal 

paraları devalüe edilen başta Doğu Asya olmak üzere, diğer ülkelerin imalat 

sanayileri karşısında rekabet gücünü büyük ölçüde kaybetmekle kalmamış, 

ucuzlayan ithalatla birlikte yurtiçi pazarda da kayıplar yaşamaya başlamıştır. Öyle 

ki, sadece 1997 yılında ihracat rakamları % 14,2 oranında artmış ve 1998 yılında 

ihraç edilen malların fiyatları % 3,1 ithal edilen malların fiyatları da % 5,9 oranında 

düşmüştür.608 1997 Nisan ayından Ağustos ayına kadar küçük şirketlerin dahil 

olduğu Russell 2000 endeksi % 20 oranında değer kaybetmiştir.609 1997-2000 

yılları arasında, reel üretimin karlılık oranı % 19 azalmıştır. 

Bununla birlikte, ABD finansal sermayesi yüzyıl öncesinin Belle Epoque 

dönemini andıran (fasit daire içinde hareket eden) bir genişleme dönemine 

girmiştir.610 Japonya’nın iç yatırımları arttıracağını ve ekonomideki tıkanıklığı 

açacağını varsaydığı faiz indirimi ve devalüasyon, bir anda likiditeyi ve kredi arzını 

arttırmış ve Japonya kaynaklı uzun vadeli ve düşük faizli kredilerin küresel mali 

piyasaya akmasına neden olmuştur. Başta büyük ABD yatırım şirketleri olmak 

üzere birçok küresel yatırım şirketi, Japonya’dan aldıkları %1 gibi çok düşük faizli 

kredileri dolara çevirerek, öncelikle ABD piyasaları ve enstrümanları olmak üzere, 

küresel mali piyasalardaki hisse senetleri, hazine bonoları, tahviller gibi karlı, ama 

                                                                                                                                                                      
606 R. Brenner, 2000, s. 20. 
607 A.g.m. 
608 A.g.m. 
609 A.g.m. 
610 1970’li yıllarda finansal sermayenin küresel hareketi yıllık 59 milyar dolar civarındadır. 1980’li 
yıllarda bu rakam, günlük 300 milyar dolara, 1992’de 1 trilyon dolara ve 1990 sonlarında 3,2 trilyon 
dolar günlük işlem hacmine yükselmiştir. Roy E. Allen, Financial Crises and Recession in the Global 
Economy, Cheltenham, Edgard Elgar, 2000, s. 1–2.     
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riskli finansal enstrümanlara yatırmışlardır.611 Bu döngünün (carry trade) içinde, 

genellikle kısa vadeli hareket eden ve yüksek kar amacıyla piyasadan piyasaya 

dolaşan fonlar (hedge fonlar) ortaya çıkmıştır. Her ne kadar, küresel dolaşımda 

olsalar da, uluslararası finansal sermaye hareketleri, karlar düşme eğilimine girdiği 

anda veya sadece karı transfer etmek için, başta ABD olmak üzere merkez ülkelerin 

menkul kıymetler piyasasına geri dönmüşlerdir.   

Borsa, döviz, devlet borç kağıtları, kredi, teknoloji, gayrimenkül gibi 

piyasalarda birbiri üzerinden işlem yapılması sonucunda fiyatlar olması gerekenden 

çok daha yüksek rakamlarda yapay-köpük fiyatların oluşmasına neden olmuştur. 

Başka bir deyişle, küresel finansal sermaye hareketleri, birbiri üzerine türevlenmiş 

ve kısa bir sürede köpükler oluşturacak şekilde yapay yüksek rakamlara 

ulaşmışlardır.  Örneğin, sadece 1995’te, 197,2 milyar dolarlık Amerikan devlet 

tahvilleri küresel alıcılara satılmıştır. Bu rakam, önceki dört yılın ortalamasının 2,5 

katıdır ve 1996 yılında 312 milyar dolara çıkmıştır.612  

Mali sermaye patlaması borsalarda da çok büyük artışlara sebep olmuştur. 

Örneğin, 1994 yılında sırasıyla % 2 ve % 1,8 büyüyen S&500 ile NYSE endeksleri, 

1995 yılında % 17,6 ve % 14,6 oranında, 1996’da % 23’er ve 1997 yılında ise % 30 

ve % 27 oranında büyümüşlerdir.613 1994 yılında 3,600 sınırında olan Dow Jones 

Sanayi Endeksi 1999 yılında 11,000 düzeyine çıkmış ve menkul kıymetlerin 

fiyatları % 200 yükselmiştir.614 Büyüme oranları ve oluşan spektaküler köpükler o 

                                                           
611 R. Brenner, 2000, s. 17. İnanılmaz derecede artan likidite bolluğundan gerilla veya terörist örgütler 
de yararlanmış ve eskiden çoğunlukla mal ticaretine dayanan ve nispeten kayıtlarda iz bırakan işlemleri 
azaltmalarını sağlamıştır. Robert Wade, “A New Global Financial Architecture”, New Left Review, 
2007, S. 46, s. 114. 
612 R. Brenner, 2000, s. 18. 
613 A.g.m.,s. 19. 
614 Robert J Shiller, Irrational Exuberance, New Jersey, Pirinceton University Press, 2000, s. 3. Bu 
dönemde, Fransa, Almanya, İtalya, ispanya, İngiltere gibi ülkelerin borsaları da iki katı genişlemiştir. 
Bu dönemde 1997 hariç, Asya (Hong Kong, Endonezya, Japonya, Malezya, Singapur, Güney Kore) ve 
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kadar irrasyonel düzeylere ulaşmıştır ki, 5 Aralık 1996’da Alan Greenspan, 

“irrasyonal canlılık” (irrational exuberance) olarak bilinen ünlü uyarısını yapmak 

zorunda kalmıştır.615  

Öte yandan, irrasyonel olmasına rağmen tüm bu süreç, bir kısır döngü gibi 

birbirini besleyen dinamiklerle devam etmiştir. Artan likidite, borsaların yükselişi, 

“yükselen piyasalar” olarak tabir edilmeye başlanan çevre ülkelerden gelen kar 

transferleri, reel ücretlerin artması ve ithal malların ucuzlamasıyla fiyatların 

düşmesi gibi etkenler, ABD’de sanal bir servet etkisine neden olmuştur. Bu sanal 

servetin etkisiyle ve 1998–99 yılları arasında gerçek ücretlerin % 3,3 oranında 

yükselmesiyle, ABD’de hanehalkları tasarruf yapmayı büyük ölçüde bırakmışlar ve 

tüketime yönelmişlerdir.616 1990 yılı başlarında hanehalkları gelirlerinin % 8’ini 

tasarruf ederken, 1990’ların sonunda bu oran % 0,3’e düşmüştür.617 Buna karşılık, 

hanehalkları bankalardan aldıkları kredilerle ya borçlanarak kazanç sağlayacaklarını 

düşündükleri finansal araçlara ya da gayrimenkul gibi yatırımlara yönelmişlerdir.618 

1999 yılında hanehalklarının kişisel tasarrufları içindeki borçlanma payı % 97’ye 

çıkmış ve ellerindeki finansal araçların yıllık işlem hacmi 218 milyar doları 

bulmuştur. Öte yandan, 1994–2000 yılları arasında hanehalkları varlıklarının değeri 

4,5 trilyon dolardan 11,5 trilyon dolara çıkmıştır. 619 

ABD’de borçlanarak yatırım yapmaya yönelen sadece hanehalkları değildir. 

1983–90 yılları arasında şirketlerin toplam harcamaları içinde % 87,5 oranında yer 

kaplayan nakit akışının sadece % 12,5’i borçlanma yoluyla elde edilmektedir. 

                                                                                                                                                                      
Latin Amerika menkül kıymetler piyasaları da yükselişe geçmiştir. Fakat hiçbiri ABD’deki hacime 
ulaşamamışlardır.   
615 A.g.m. 
616 R. Brenner, 2000, s. 28.  
617 R. Brenner, 2004, s. 61.  
618 A.g.m.  
619 R. Brenner, 2000, s. 26. 
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1990’larda ise, kredi faizlerinin düşük olması, kredi genişlemelerinin borçlanarak 

büyümeyi teşvik etmesi, vergi sisteminin faiz harcamalarının bildirilmemesine izin 

vermesi ve reel üretimde kar oranlarının düşmesi gibi nedenlerle, şirketler mali 

sermayeye yönelmişlerdir.620 1994–99 yılları arasında reel üretim yapan imalat 

şirketlerinin toplam borcu 1,22 trilyon dolara yükselmiştir. 1999 yılında S&500 

içinde yer alan şirketlerin borçlarının net varlıklarına göre borçluluk oranları % 

116’ya ulaşmıştır. Öte yandan, bu borcun sadece % 15,3’lük kesimi üretim 

sermayesine yatırılırken, %57’si (697 milyar dolar) tekrar finansal enstrümanlar 

almak için harcanmıştır ki, bu da şirket gelirlerinin % 75’ine tekabül etmektedir.621 

Böylece 1994 yılında, 6,3 trilyon olan toplam şirket sermayeleri, 2000 yılının ilk 

çeyreğinde 19,6 trilyona çıkmıştır.  

Rakamların gösterdiği tüm bu muazzam ekonomik büyümeye rağmen, kar 

oranları 2000’li yıllara doğru giderek düşme eğilimine girmiştir. Başka bir deyişle, 

yapay bir büyüme içinde olan ekonominin temelleri sallanmaya başlamıştır. 

Menkul kıymetler varlıklarının başka mali araçlarla türevlenmesi ve gerçek 

üretimle olan bağın kopması sonucunda, yapay olarak yükselen fiyatlar ve oluşan 

köpükler kendi sınırlarına ulaşmış ve karlar düşmeye başlamıştır. Nitekim 1995–

2000 arasında finansal sermayenin aşırı büyümesinin etkisiyle, Gayrisafi Yurtiçi 

Hasıla (GSYİH) neredeyse üç katı büyümüş, fakat karlılık oranı % 41,2’de 

kalmıştır.622  

Aslında spekülatif kar amaçlı borç döngüsü, kırılmaya başladığının 

sinyallerini 1998’de vermiştir. Michel Aglietta’nın 1979’da belirttiği gibi, mali 

sermaye hareketleri arttıkça bankalar bir taraftan artan kredi taleplerine yetişmeye 

                                                           
620 A.g.m.,s. 24. 
621 A.g.m. 
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çalışmakta fakat diğer taraftan eski kredilerin ödenme miktarı azalmaktadır. 

Herkesin likiditeye ihtiyaç duyduğu bu dönemde, spektaküler borç sarmalı 

kırılırken, bankalar da taahhütlerini yerine getirememeye başlamaktadır. Sonuçta 

çıkan finansal krizde, yapay olarak yükselmiş fiyatlar, yükselme sürecinde 

olduğundan daha hızlı (yıkıcı) bir şekilde düşüşe geçmektedir.623   

Benzer şekilde, 1998–99 yıllarında finans sektörünün borçluluk oranı 1997’ye 

göre % 75 oranında artmış ve GSYİH’nin % 12’sine yaklaşmıştır.624 Bu yıllarda 

sadece, Federal Ulusal İpotek Birliği ile Federal Konut Kredisi İpotek Birliği 600 

milyar dolar gibi büyük likiditeyi gayrimenkul piyasasına arz etmiştir ki, bu finans 

sektörünün toplam borcunun % 30’una denk düşmektedir.625 1999 yılının 

sonlarında, hanehalklarının, özel sektörün ve finansal sermayenin borçları ve oluşan 

köpükler artık bu saadet zincirini taşıyamaz duruma gelmiştir. Nitekim 1999’da 

teknoloji piyasaları köpüğü, 2000’de de borsa köpüğü patlamış ve dünya ekonomisi 

tekrar büyük bir sermaye ve üretim fazlası ile karşı karşıya kalmıştır.626 2001 

yılında, 1983’ten itibaren yaşanan en yüksek aşırı kapasite düzeyine ulaşılmıştır.627  

 

 

                                                                                                                                                                      
622 A.g.m. 
623 Michel Aglietta, A Theory of Capitalist Regulation, London, New Left Books, 1979, s. 341–342. 
624 Bu arada 1998 yılında, içinde iki tane de Nobel ödüllü ekonomistin çalıştığı “Long-Term Capital 
Management” Hedge Fonu, 1998 Rusya krizinin de etkisiyle, 4,6 milyar dolar kaybetmiş ve aciziyetini 
FED’e bildirmiştir. Finansal hareketlerin zarar görmemesi için, FED öncülüğünde Amerikan 
bankalarınca kurulan bir konsorsiyum, 3,65 milyar dolarlık bir kredi paketi açarak fonun ayakta 
kalmasını sağlamıştır. Finans sisteminin çok kırılgan bir düzeye geldiğini gören FED, sistemin bir anda 
çökmemesi için faiz indirimine gitmiş ve hem bu indirim hem de kurtarma operasyonu, finans 
piyasalarının moralinin yükselmesine ve daha riskli yatırımlara doğru genişlemelerine neden olmuştur. 
Stephen Bell ve John Quiggin, “Asset Price Instability and Policy Responses: The Legacy of 
Liberalization”, Journal of Economic Issues, 2006, C. 46, S. 3, s.636. Robert Pollin, “Resurrection of 
the Rentier”, New Left Review, 2007, S. 46, s. 147. 
625 R. Brenner, 2000, s. 27. 
626 E. Yıldızoğlu, 2003, s. 227. 
627 J. B. Foster, 2005, s. 227. 
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F. ABD Hegemonyasının İçeriye Çöküşü  

1990’ların ikinci yarısından itibaren tüm dünyada yapay da olsa yaşanan 

ekonomik canlanmanın/büyümenin en büyük kar payını, küresel finansal sermaye 

hareketlerinin merkezi konumundaki ABD almıştır. Öte yandan bu büyüme ne 

bedelsiz olmuştur ne de ileri sürüldüğü gibi tüm dünyayı kapsayan bir gül bahçesi 

yaratmıştır. Aslında tıpkı  Belle Epoque döneminde İngiltere’nin yaşadığı gibi, 

ABD’de uluslararası ekonomik sistemi kendi çıkarlarına uygun şekilde dönüştürme 

yetisini kaybetmeye başlamıştır.628  

1990’ların ikinci yarısında iyice hız kazanan Belle Epoque, aslında giderek 

hegemonun üzerine daralan bir fasit daire dönemidir. Hyman Minsky’nin de 

belirtmiş olduğu gibi, mali piyasalar eninde sonunda krize girmektedir.629 Bu fasit 

daire esas olarak, Tersine Plaza Anlaşması’yla ortaya çıkmıştır. Bu kısır döngü, 

ABD’nin resesyona girmemesi, fakat başta Japonya olmak üzere dünyanın 

resesyondan çıkması için, borçlanma ve mali genişlemeye dayanmaktadır. Böylece, 

devalüasyon sonrasında rekabetçiliği artan mallar ABD piyasalarına girebilecek, 

fakat karşılığında dolar cinsinden gerçekleşen ihracat gelirleriyle ABD bono ve 

                                                           
628Patrick K. O’Brien ve Geoffrey A. Pigman, “Free Trade, British Hegemony and International Economic 
Order”, Review of International Studies, 1992, S. 18, s. 104–10. İlginç bir şekilde, ABD’nin 
hegemonyasını taşıyacak kaynaklarının kalmadığını ilk söyleyenlerden biri, 1993 yılında ABD Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Peter Tarnoff olmuştur. Tarnoff’un bu ifadesi birkaç saat içinde Bakanlık tarafından 
yapılan açıklamayla yalanlanmış olmasına rağmen, “Tarnoff Doktrine” olarak zaman zaman 
kullanılmıştır. Aktaran Charles William Maynes, “A Workable Clinton Doctrine”, Foreign Policy, 1993, 
S. 93, s. 3. 

629 Aktaran Charles J. Whalen, “Integrating Schumpeter anad Keynes: Hyman Minsky’s Theory of 
Capitalist Development”, Journal of Economic Issues, 2001, C. 35, S. 4, s. 819. 1990’ardaki Belle 
Epoque’nin mimarlarından olan Hazine Bakanı Robert Rubin, 2003 yılında yazdığı “In an Uncertain 
World” adlı kitabında, artık finansal krizlerin kaçınılmaz hale geldiğini ve hangi köpüğün ne zaman 
patlayacağının öngörülemez olduğunu itiraf etmiştir. Aktaran Walden Bello, “Marking Time Until The 
Meltdown”, Asia Times, 9 Ağustos 2007, http://www.atimes.com/atimes/Asian_Economy/IH09Dk01. 
html 
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devlet tahvilleri alınarak rezerv birikimine dönüşecektir.630 Tüketimi arttırmak ve 

mali genişlemeye yeterli likiditeyi sağlamak için, faiz oranları düşürülecek ve kredi 

genişlemeleriyle ABD kurumsal ve hanehalklarının borç alarak servet edinmeleri 

sağlanacaktır. Bu döngüden beslenen ABD merkezli uluslararası finans sermayesi 

ise özellikle çevre ülkelerin piyasalarına girerek mümkün olduğunca çok artı değeri 

toplayarak, başta ABD olmak üzere merkez ülkelere taşıyacaktır. Washington 

Oydaşması ile IMF, IBRD gibi kurumlar da, uluslararası sermaye hareketlerinin 

serbest hareketi için yükselen piyasalar denilen çevre ülkelerin piyasalarının 

kuralsızlaştırılması, esnekleştirilmesi ve devletin süreçteki kontrolünün mümkün 

olduğunca azaltılmasına çalışacaklardır. Toplanan artı değerler ABD tüketicisini ve 

mali piyasasını zenginleştirerek, ithalatın devam etmesini sağlayacak ve küresel bir 

resesyona düşülmesini önleyecektir. Krize düşen ülkelere ise, IMF aracılığıyla kısa 

vadeli neoliberal kurtama paketleri düzenlenerek krizlerin bulaşıcılığı önlenmiş 

olacaktır.631   

Öte yandan, ABD merkezli saadet zinciri modeli, kısa vadede ABD’ye büyük 

karlar getirmiş olmasına rağmen, orta vadede ‘çok bilinmeyenli denklemler’i içeren 

sorunlara neden olmuştur. Bununla birlikte sorunun özü, kapitalizmin içsel 

çelişkileri ve artık önlenemez hale gelmiş olan yapısal krizinde olduğu için, bu çok 

bilinmeyenli denklem benzeri sorunlar buzdağının sadece görünür kısmını 

oluşturmuşlardır.  

Öncelikle, aşırı genişleyen mali piyasalar büyük ölçüde ABD’ye yöneldiği 

için, ABD ekonomisi patlamaya hazır köpüklerle dolmuş ve kırılganlaşmıştır.  

                                                           
630 Joseph Halevi ve Bill Lucarelli, “Japon’s Stagnationist Crises”, Monthly Review, 2002, C. 53, S. 9, s. 
24–25.  
631 E. Yıldızoğlu, 2003, s. 361. 
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İkincisi, imalat sanayi reel üretimden tüketici de reel ücretinden bağımsız 

davranma kalıpları geliştirerek, ekonomideki köpük oluşumuna süreklilik 

kazandırmışlardır.  

Üçüncüsü, üretime dayanmayan spekülatif mali piyasanın karına dayalı 

ekonomik refah, ABD ekonomisini ithal tüketime dayalı bir ekonomi haline 

getirmiştir. Nitekim 1985–1995 yılları arasında % 6,1 olan ithal mal ve hizmetler 

tüketimi, değerli dolar kuru ve artan tüketim nedenleriyle 1995–1999 arasında % 

11,2’ye çıkmıştır.632  

Dördüncüsü, tassarufların azalması, ithalata dayalı tüketimin aşırı artması, 

reel üretimin işgücü maliyeti düşük ülkelere taşınmış olması ve ABD’nin en fazla 

ithalat yaptığı Doğu Asya ülkelerinin para birimlerini dolar kuruna sabitlemeleri 

gibi nedenlerle, ABD giderek artan oranda dış ticaret açıkları vermeye başlamıştır. 

Örneğin, 1999 yılında 264 milyar dolar olan ticari açık, 2000 yılında 360 milyar 

dolara çıkmıştır.633 Bununla birlikte, henüz spektaküler kazancın iyi olması 

sebebiyle 2000 Kasım’ında, Clinton, başkanlığı 236 milyar dolarlık bütçe fazlasıyla 

devretmiştir. Sadece iki buçuk yıl sonra ise, bütçe açıkları 450 milyar dolar negatife 

düşmüş ve cari açıklarla birlikte ikiz açıklar olarak anılmaya başlamıştır.634    

Beşincisi ve son olarak, ABD, hem tüketim düzeyini yüksek tutmak hem de 

cari açıkları finanse edebilmek için dünyadaki diğer ülkelerin tasarruf etmesi, cari 

fazla vermesi ve doları başlıca rezerv parası olarak tutmalarına bağımlı hale 

gelmiştir. Bu sürecin devamlılığını sağlamak, ABD için bir hegemonya siyaseti 

olmuş ve bu amaçla Washington Oydaşması’ndan yararlanmıştır. Temelinde 

                                                           
632 R. Brenner, 2000, s. 28. 
633 Daniel Grisworld, “America’s Record Trade Deficit: A Reflection of Economic Strength”, USA 
Today, 2001, C. 129, S. 2672, s. 24. 
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asimetrik bir ilişki bulunan bu süreçte, ABD dışında açık veren tüm ülkeler daraltıcı 

“istikrar” politikalarıyla açıklarını kapatma yükümlülüğü altına girerken, ABD aynı 

yükümlülüğe de facto bir kural olarak uymak zorunda kalmamıştır.635 ABD’nin bu 

hegemonya siyaseti, 1997 Doğu Asya Krizi ve sonrasında olanlarla ciddi şekilde 

sarsılmış ve ABD’nin Washington Oydaşması ile sunduğu neoliberal düzenleme 

modeline güven kaybolmaya başlamıştır. 11 Eylül sonrasında giderek aşınan ve 

ABD’nin Irak işgali ile kırılan “siyasi zaman”ının, ekonomik öncülü 1997 Asya 

Krizi’dir. Asya Krizi hem mali genişlemenin sona ermeye başladığını hem de ABD 

hegemonyasının ekonomik zaafiyet ve bağımlılık içinde olduğunun göstergesi 

olmuştur. 

1. 1997 Asya Krizi ve ABD Hegemonyası Bağlamında Sonuçları  

1997 Asya Krizi patlayıncaya kadar ABD ve merkez ülkeler, krizlerin sadece 

kamu açıklarıyla ilgili olduğunu kabul etmekte ve buna uygun açık kapatma 

formülleri ileri sürmektedirler. Oysa Doğu Asya ekonomilerinde ne devlet bütçesi 

açık vermekte, ne enflasyon görülmekte ne de iç tasarruf oranları yetersiz 

kalmaktadır.636 1996–1999 yılları arasında Dünya Bankası’nın başekonomisti olan 

Joseph Stiglitz’in istifa ettikten sonra yaptığı konuşmalarında da belirttiği gibi, 

%30’un üzerinde tassaruf oranları bulunan bu ülkelerin hiçbir fon girişine ihtiyaç 

duymamalarına rağmen finans piyasalarını dışa açmalarının nedeni, başta ABD 

olmak üzere uluslararası baskılardan kaynaklanmaktadır.637 Korkut Boratav’ın da 

                                                                                                                                                                      
634 R. Brenner, 2004, s. 73. 
635 A. H. Köse ve A. Öncü, 2006, s. 88. 
636 G. Kazgan, 2002, s. 183.   
637 Joseph E. Stiglitz, “What I Learned at the World Economic Crisis”, The New Republic, 2000, 
http:///www.tnr.com/search/html. Stiglitz daha sonraki yazılarında, IMF’nin Asya Krizi sırasında 
varolan istikarı da bozduğunu ve müdahalelerinin tümüyle bir başarısızlık olduğunu söylemiştir. Bkz. 
Joseph E. Stiglitz, “Failure of the Fund”, Harvard International Review, 2001, C. 23, S. 2, s. 14–23.  
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belirttiği gibi, bu süreçte Doğu Asya ekonomileri, liberalizasyona çok fazla ve 

dikkatsizce yönelmişlerdir.638  

Doğu Asya ekonomileri, 1990’lı yıllarda yatırım oranlarının çok üzerinde 

sermaye birikimi yapmışlar ve 1989–1993 yılları arasında Kore, Tayland ve 

Endonezya’da sermaye birikim oranları % 35’lere çıkmıştır.639 Kapasite 

oluşumundaki bu hızlı genişleme, bir yandan finansman diğer yandan pazar 

sorununu sürekli canlı tutmuştur.  

G. Kore ekonomisi, yatırım finansmanını uzun vadeli banka kredileriyle 

gerçekleştiren ve bu kredi sistemini banka-sanayi-devlet işbirliği ve gerektiğinde bu 

işbirliği çerçevesinde yapılan kurtarma operasyonlarıyle güvence altına alan bir 

ekonomidir.640 1996 yılında, Kore’nin ana ihraç ürünleri bazında fiyat düşmeleri 

ortaya çıkmıştır. Bu arada Kore, Washington Oydaşması’nın bir parçası olan OECD 

üyeliğinin bir koşulu olarak finansal piyasalarını dışa açmış ve bu durum firmaların 

dış borçlanmaları üzerindeki hükümet kontrol ve kısıtlamalarını hafifletmiştir. Dış 

talepte yaşanan bir daralma sonrasında nakit akımında sorun çıkınca, firmalar Batı 

bankalarından kısa vadeli borçlanma yolunu seçmişlerdir.641 1997 yılında Hanbo, 

Sammi, Kia ve Jinro gibi dev Kore firmaları dış borçlarında ödeme güçlükleriyle 

karşılaşmışlar, fakat bu sefer alacaklı olanlar yabancı bankalar olduğu için ve 

neoliberal yöntemler uygulamaya kararlı bir Maliye Bakanı olduğu için kurtarma 

operasyonu gerçekleşmemiştir.642  

                                                           
638 Korkut Boratav, Yeni Dünya Düzeni Nereye, Ankara, İmge Kitabevi, 2000, s. 111.  
639 A.g.e.,s. 108. Aynı dönemde sermaye birikimi Türkiye ve Meksika’da % 25’ler dolaşmakta, Brezilya 
ve Arjantin’de ise % 20’lerin altında kalmaktadır. 
640 A.g.e.  
641 K. Boratav, 2000, s. 108.  
642 A.g.e.s,. 109. 
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Kriz başladığında Kore, IMF’ye gitmek zorunda kalmamak için ABD ve 

Japonya’ya doğrudan destek başvurusunda bulunmuştur. Kore krizini, ülkeyi IMF 

koşullarına tabi kılacak ve hem reel üretim hem de mali piyasalarını ABD 

sermayesinin girişine açmak için bir fırsat olarak değerlendiren ABD,  Kore’nin ne 

bankalarla ne de Japonya ile doğrudan anlaşma yapmasına karşı çıkmıştır.643 Hatta 

Hazine Bakanı Summers, Kore krizinden daha tehlikeli olarak, Japonya’nın Asya 

Para Fonu kurma ve krizlere karşı bölgesel savunma mekanizmaları geliştirme 

önerisini göstermiştir.644 Summers ayrıca, “küresel ekonominin temel yapılanmasını 

tümüyle serbestleşmiş piyasalarla inşa etme hedefi, ABD’nin en önemli uluslararası 

önceliğidir” sözleriyle645, ABD’nin açık kapı “politika”sının ve hegemonya 

projesininin özünü de açığa vurmuştur. Bu bağlamda, Stephen Gill’in de belirttiği 

gibi, Asya krizi sadece uluslararası piyasaların serbestleştirilmesi değil, ABD’nin 

hem bölgesel hem de küresel jeopolitik çıkarlarıyla doğrudan ilişkilidir.646   

Asya Krizi’ne dönülürse, G. Kore Krizi sadece kendi sınırlarında kalmamış, 

bölgedeki diğer ülkelere (Tayland, Malezya, Endonezya, Filipinler, Hong Kong, 

Tayvan) domino etkisiyle yayılmış ve bölgeyi aşarak 1998–99 Rusya ve Brezilya 

krizlerini tetiklemiştir. Trilyonlarca doların bir anda bölgeden kaçtığı ve serbest 

piyasanın ne kadar kontrolsüz olduğunun ortaya çıktığı bu krizin çok önemli 

sonuçları olmuştur.  

1. Öncelikle, ABD’nin önderliğinde ve Washington Oydaşması’nın 

denetiminde sürdürülen ekonomik model sorgulanmaya başlanmış, hatta bölge 

                                                           
643 A.g.e. İlginç bir “tesadüfle” dönemin ABD Dışişleri Bakanı William Cohen, bölgedeki ülkeleri 
ziyaret etmiş ve ABD’nin bölgedeki istikrarsızlıklardan endişe duyduğunu belirtmiştir. Bölge 
liderlerinin artan toplumsal protestoları ve sosyal patlamaları gerekirse askeri tedbirlerle kontrol altında 
tutacakları teminatını aldıktan sonra Cohen ülkesine dönmüştür. William K. Tabb, “East Asian 
Financial Crisis”, Monthly Review, 1998, C. 50, S. 2, s. 30. 
644 Stephen Gill, “The Geopolitics of the Asian Crisis”, Monthly Review, 1999, C. 50, S. 10, s. 28.  
645 Aktaran Robert Wade, “Showdown at the World Bank”, New Left Review, 2001, S. 7, s. 124. 
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ülkeleri açısından büyük ölçüde güvenilirliğini yitirmiştir.647 Bunun iki nedeni 

vardır: 

• İlk olarak, IMF, krizin çıkış sebebini, uluslararası finans piyasalarının Asya 

devletlerinin kötü yönetimlerine tepki göstermeleri şeklinde açıklamaya 

çalışmıştır.648 Bu gerekçeden hareketle, IMF ilk defa Kore’de olmak üzere 

standart kredi anlaşmalarının dışına çıkmış ve krizle ilgisi olmayan ciddi 

yapısal reform paketlerini ve siyasi bir takım şartları yeni stand-by kredi 

anlaşmaları için önkoşul olarak koymuştur.649 Örneğin, Kore Hükümeti IMF 

koşullarına razı olduktan sonra IMF Başkanı Michel Camdesus, anlaşmanın 

yürürlüğe girip para akımının başlayabilmesi için 18 Aralıkta yapılacak 

başkanlık seçimlerinin üç adayının da kendisine yazılı olarak IMF 

anlaşmasına seçimlerden sonra uyacaklarını bildirmelerini önkoşul olarak 

ileri sürmüştür.650  

• İkincisi, IMF’nin bölge ülkelere dayattığı yapısal reformlar, Asya’nın 

gelişmesini sağlayan modelin tasfiyesini içermektedir. Buna göre,  

şirketlerde yabancı ortaklığı ve sermaye hareketlerini kısıtlayan tüm 

engeller, bankalara ve şirketler arasındaki işbirliğine dayalı sanayi 

politikaları ve işyerlerinde istihdam güvencesi ortadan kaldırılıyordu.651 

Buna ek olarak, özel sektör borçlarının devlet garantisi altına sokulması, 

                                                                                                                                                                      
646 S. Gill, 1999, s. 24. 
647 1998 Rusya ve Brezilya ve 2002 Arjantin krizlerinden sonra IMF’nin güvenilirlik düzeyi iyice 
azalmış ve birçok ülke borçlarını erken kapatmaya ve bir daha borç almamaya özen göstermiştir.   
648 Robert Wade ve Frank Veneroso, “The Gathering World Slump and the Battle Over Capital 
Controls”, New Left Review, 1998b, S.231, s. 18–19. Bu dönemde IMF’nin Birinci Başkan Yrd. olan 
Stanley Fischer’e göre ise krizin sebebi, tamamen ülkenin banka-sanayi-devlet işbirliği içinde dost-
ahbap-çavuş kapitalist (crony capitalism) ilişkileridir. Bununla birlikte, Fischer 1998 yılında ABD’de 
FED Başkanı Greenspan’ın girişimiyle kurulan konsorsiyumun Long-Term Capital Management” 
Fonunu kurtarmasında bir sakınca görmemiştir.  
649 R. Wade ve F. Veneroso, 1998a, s. 11.  
650 K. Boratav, 2000, s. 109. 
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Merkez Bankalarının giderek daha yüksek miktarlarda dolar rezervi tutması, 

Merkez Bankalarının bağımsız para ve faiz politikaları izleme olanaklarının 

kısıtlanması, ülke bütçesinin cari fazla verecek şekilde ayarlanması gibi 

kurallar getiriliyordu.652 IMF’nin bu reçeteleri sonucunda, büyük 

devalüasyonlarla ülkelerin varlıklarının yok pahasına yabancı sermayenin 

eline geçirilmesi sağlanmış ve siyasal ve toplumsal krizlerin fitili 

ateşlenmiştir.653  

2. Asya ülkeleri kriz sonrasında tekrar IMF’nin reçetelerine maruz 

kalmamak için dış ticaret fazlasıyla oluşan döviz rezervlerinin bir kısmını, 

paralarının ABD doları karşısında değerlenmesini engellemeye yönelik döviz 

operasyonlarında kullanmaya başlamışlardır. Böylece paraları fiilen dolara 

bağlanmıştır.654 Bu ülkeler, bir kriz anında yeniden IMF’ye muhtaç olmamak için 

rezervlerinde biriken dolarlarla ABD kağıtları almaya başlamışlardır. Aslında bu 

durum, cari açıklarını dünyadaki cari fazlalarla finanse etmek isteyen, doları 

dünyanın rezerv parası olarak tutmak ve uluslararası konumunu korumak isteyen 

ABD’nin, siyasi ve ekonomik gücüne doğrudan destek olmuştur. Böylece Bretton 

Woods II olarak adlandırılacak denklem kurulmuştur.655 Buna göre,  ABD başta 

Çin ve Asya ülkeleri olmak üzere dünyadaki tasarrufları borçlanarak (günde 2–3 

milyar dolar) hem küresel lokomotif konumunu koruyacak biçimde ithalatını hem 

de ekonomik büyümesini destekleyecek biçimde tüketici harcamalarını finanse 

etme olanağına kavuşmuştur.656 Bu sermaye girişi sayesinde ABD’nin, dünya 

tüketimindeki payı düzenli olarak artmış ve toplam tüketimin % 35’ini 

                                                                                                                                                                      
651 A.g.e.s, 120. 
652 R. Wade ve F. Veneroso, 1998b, s. 18. 
653 Ergin Yıldızoğlu, “10 Yıl Sonra Asya Krizi”, Cumhuriyet, 9 Temmuz 2007, s. 13. 
654 A.g.m.  
655 A.g.m. 
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gerçekleştirir hale gelmiştir.657 Bu denklem içinde, kısa vadede ABD giderek aşınan 

ekonomik hegemonyasını ayakta tutabilmiş, Asya ülkeleri de hem ihracata dayalı 

ekonomilerini geliştirmiş hem IMF’den kurtulmuşlardır. Bununla birlikte, orta 

vadede cari açıkları ve borçları artan ABD, ithalatı azalmaya başladığında dünya 

ekonomisini genel bir depresyona sokacak hale gelmiştir. Öte yandan, ABD cari 

fazlalara ve doların rezerv para olarak tutulmasının devamlılığına bağımlılaşmıştır. 

Asya ülkelerinin rezervlerindeki ABD kağıtlarını azaltması, iç tüketimi 

canlandırmaya yönelmesi ve dolara taleplerinin düşmesi (örneğin rezervlerindeki 

dövizleri çeşitlendirmeye yönelmeleri) halinde ABD hem ucuz dolarla borçlanma 

olanağını hem de lokomotif konumunu kaybetmiş olacaktır. Dolayısıyla, ABD’nin 

hegemonyası Bretton Woods II sisteminin devamlılığına bağımlılaşmıştır ve bu 

denklemin sürekliliğini sağlamak için gerektiğinde farklı enstrümanlara 

başvurmaktan çekinmeyecek hale gelmiştir.      

3. Asya krizinin bir başka önemi -aslında bir bütün olarak Bretton Woods II 

sistemiyle bağlantılı şekilde-, bölgede başta Çin olmak üzere ciddi büyüklükte 

döviz rezervleri oluşmasıdır. Bu büyük döviz rezervleri, bir mali kriz anında 

“kurtarma işlemleri” için gerekecek fonların bölgeden karşılanmasının olanağını 

yaratmış ve Washington Oydaşması’nın bu bölgede krizi yönetme kapasitesine 

ciddi bir engel oluşturmuştur.658 Üstelik bu rezervler Asya ülkelerinin dünya 

pazarlarında ve gelişmiş ülkelerde şirket satın alma, varlık edinme operasyonlarını 

finanse etmekte de kullanılmaya başlanmıştır. Böylece Asya krizi, uluslararası 

                                                                                                                                                                      
656 A.g.m. 
657 A. H. Köse ve A. Öncü, 2006, s. 87. 
658 A.g.m. 
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dengeleri etkilemiş, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin yükselmesini, dünyanın 

ekonomik merkezinin doğuya kaymasını da hızlandırmıştır.659  

4. Asya krizi, ABD’nin açık kapı politikasının Avrupa’dan sonra üzerine 

kurulduğu ülke olan Japonya ile ilişkilerini yıpratmıştır. Japonya, İkinci Dünya 

Savaşı sonrasında ABD’nin açık kapı “politika”sının Uzakdoğu ayağındaki merkezi 

ülkesi olmasından bu yana, hiç bir zaman ABD’nin bölgeye yönelik jeopolitik ve 

jeoekonomik stratejilerinden bağımsız bir politika yürütememiştir.660 1985 yılında 

Plaza Anlaşması ile ABD doları karşısında parasının değer kazanmasıyla birlikte 

Japonya, ABD’ye yönelik ihracatında düşüş yaşamış, fakat bunu Doğu Asya 

bölgesine sermaye aktararak ve bu ülkeler üzerinden üretim ve ihraç yaparak telafi 

etmeye çalışmıştır. 1985–1995 arasında Japonya bölge ülkelerine hem aşırı sermaye 

ve aşırı üretim fazlasını ihraç edebilmiş hem de kazandığı ekonomik ve siyasi güçle 

bölge ülkelerinin ekonomik modeli olabilmiştir. Öte yandan, 1993’den itibaren 

ABD bölgede “Çin öncelikli” bir ekonomik, askeri ve siyasi politika yürütmeye 

başlamış ve bölgedeki rekabet gücünü azaltmak istediği Japonya’yı ikinci plana 

itmiştir.661 Çin’in avantajı, 1994 yılında parasını % 50 oranında devalüe etmesiyle 

artmıştır. Çin’in Asya krizinden neredeyse hiç etkilenmemesi ve Japonya’nın bölge 

ülkelerine müdahale etmekte yetersiz kalması veya ABD tarafından engellenmesi 

gibi nedenlerle, Çin’in devlet kontrollü ve nispeten bağımsız ekonomik modeli, 

bölge ülkeleri tarafından benimsenmeye başlanmıştır. Çin’in büyüyen pazarı, 

yükselen rekabetçiliği, güçlenen ekonomik yapısı ve artan askeri gücü bölgede yeni 

bir çekim alanı yaratmıştır. Japonya ise, 1995’den itibaren bölgedeki güçlü para, 

                                                           
659 A.g.m. 
660 J. Halevi ve B. Lucarelli, 2002, s. 33–34. 
661 Ayrıntılı bilgi için bkz. John W. Dietrich, “Interest Groups and Foreign Policy: Clinton and China 
MFN Debates”, Presidential Studies Quarterly, 1999, C. 29, S. 2, s. 280–301.  
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mali piyasa ve bankacılık sisteminin avantajlarını kaybetmeye başlamıştır.662 

Bununla birlikte, Japonya’ya esas darbe Asya krizi sırasında ABD’den gelmiştir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, ABD Japonya’nın krize müdahale etmesine ve “Asya 

Para Fonu” kurulması yönündeki önerisine karşı çıkmış ve sonuçta, Japonya’nın 

1985’den itibaren bölgede artan çekim gücünü ciddi şekilde yitirmesine yol 

açmıştır. Sadece dört yıl önce Körfez Savaşı’nın maliyetinin önemli bir kısmını 

karşılayan Japonya’da, ABD’nin hem bölgesel hem de genel olarak küreselleşme 

politikaları ile düzenleyici rolü-hegemonyası sorgulanmaya başlanmıştır. Japonya 

Maliye Bakanlığı’nda çok önemli bir pozisyonda bulunan ve Asya Krizi sırasında 

“Mr. Yen” olarak adlandırılan Eisuke Sakakibara, Ocak 1999’da Keynes ve 

Polanyi’den alıntılarla yaptığı konuşmasında, Asya Kriziyle birlikte “Serbest Piyasa 

Köktenciliğinin Sona Erdiğini” belirtmiş ve ABD’nin öne sürdüğü modelin aksine, 

devlet kontrollü kapitalizme dönülmesinin en iyisi olduğuna dair vurgulamalarda 

bulunmuştur.663 Sonuç olarak, ABD’nin açık kapı “politika”sı ve hegemonya 

projesi, bu “politika”nın Avrupa ile birlikte en önemli dayanağı olan Japonya 

tarafından sorgulanmaya başlanmıştır. Japonya ile birlikte neredeyse tüm Asya 

ülkelerinin, Washington Oydaşması ve ABD’nin neoliberal ekonomik modeline 

yönelik giderek artan tepkilerini, Wall Street Journal “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu 

yana serbest piyasa anlayışına yönelik en büyük meydan okuma” olarak 

değerlendirmiştir.664         

5.  Asya Krizi sonrasında, Washington Oydaşması, ABD hegemonyası ve 

genel olarak küreselleşme hakkında başlayan sorgulama dünyanın geri kalanında, 

                                                           
662 Halevi ve B. Lucarelli, 2002, s. 34-35. 
663 Aktaran S. Gill, 1999, 34. 
664 David Wessell ve Bob Davis, “Currency Controls Gain a Hearing as Crisis in Asia Takes Its Toll: 
Curbs Seem to Limit Damage in some Nations, Leading Opponents to Reconsider”, The Wall Street 
Journal, 4 Eylül 1998, s. 1–2. 
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özellikle merkez ülkelere de yayılmıştır. Serbest piyasa, ilk kez mali piyasalarda 

serbestliğin sorunları açısından sorgulanmaya başlanmıştır. IMF programları 

Asya’da istikrar getirmemiş, Rusya’da yıkım yaratmış ve Yugoslavya’yı parçalamış 

ama gerekli “mekan düzenlemesini” gerçekleştirememiştir.665 Daha da önemlisi, 

Japonya örneğinde görüldüğü gibi, ABD’nin merkez adına yürüttüğü düzenleyici 

rolün giderek merkez ülkelere karşı da yönelebileceği ortaya çıkmıştır.  Bu 

ortamda, kapitalizmin uluslararası üstyapısını kuran ve küreselleşmeyi merkez 

ülkeler lehine oldu bittiye getirecek olan Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAI), 

merkez ülkeler tarafından reddedilmiştir.666 1990’lardaki Belle Epoque dönemini, 

devletlerarası çelişkilerin/rekabetin küreselleşme ve süper emperyalizmle aşılacağı 

düşüncesini taşıyan Karl Kautsky’yi haklı çıkardığını düşünenlerin (Hardt ve Negri 

veya Kozmopolitanlar gibi) aksine, merkez ülkeler arasında neoliberal iman 

sarsılmaya ve çelişkiler açığa çıkmaya başlamıştır. Henüz kimse açıkça telaffuz 

etmese de, küreselleşme retoriği sona ermeye başlamıştır. Artık devir, konum 

güçlendirme ve jeopolitiğe dönüş devridir. Nitekim; 

• Clinton yönetimi; 1997 “Savunma Değerlendirme Raporu”nda (QDR 

1997) “tehdit merkezli” askeri savunma doktrininden, “olasılık merkezli” askeri-

politik yaklaşıma geçmiş; Askeri İlişkilerde Devrim (Revolution in Military 

Affairs) anlayışını uygulamaya sokmuş; NATO’nun Madrid Zirvesi’nde ittifakın 

genişlemesini garanti altına almış; 1997’ye kadar sessizce tanıdığı Rusya’nın 

“yakın çevre” doktrinini artık tanımadığını ve Rusya’nın Kafkasya-Orta Asya’daki 

hegemonyacı politikasına gözyummayacağını açıkça ilan etmiş;  Orta Asya’daki 

doğalgaz ve petrol gibi yeraltı zenginliklerinin Batı pazarlarına ulaşmasında artık 

“çok yönlü geçiş” modelini destekleyeceğini açıklamış; tüm Ortadoğu petrol 

                                                           
665 E. Yıldızoğlu, 2006a, s. 54. 
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bölgesinden ve yollarından sorumlu olmak üzere Asya ve Ortadoğu ordularını 

birleştirerek CENTCOM’u kurmuş ve Çin’in küresel politikalar yürütmemesi 

gerektiğini Belgrad’daki Çin Büyükelçiliğine “yanlışlıkla” füze atarak 

göstermiştir.667  

• Bu sertleşme karşısında Rusya da jeostratejik hamlelerde bulunarak, 

Ermenistan ile Dostluk Anlaşması imzalamış, S–300 füzeleriyle NATO’nun güney 

kanadında sorun yaratmaya çalışmış, İran’la yakınlaşmaya başlamıştır.668 Bununla 

birlikte, Rusya NATO’nun Kosova’ya müdahalesini engelleyememiştir. Rusya’nın 

jeopolitiğini güçlendirmesi ancak Vladimir Putin’in öncelikle ekonomiyi ve enerji 

sektörünü tekrar devlet kontrolüne almasıyla gerçekleşecektir. 

• Bu dönemde Çin, daha temkinli bir politika yürütmüş, fakat ABD’nin 

proaktif Orta Asya politikasına karşı Rusya, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan 

ile birlikte kurdukları “Şanghay Beşlisi”ni güçlendirmeye yönelmiştir. Öte yandan, 

tüm bu pozisyon alma ve kollama hamleleri henüz çok sınırlı ve zayıftır.  

• AB ise, Akdeniz Havzası ve Doğu Avrupa’yı ekonomik açıdan çekim 

alanına dahil etmeye çalışmakta ve bu amaçla, Avrupa-Akdeniz Ortaklık (Euro-

Med) sürecini derinleştirmeye, Güneydoğu Avrupa girişimini de genişletmeye 

uğraşmaktadır.669 Buna ek olarak, AB, Ortadoğu enerji kaynakları üzerinde bir 

köprübaşı elde etmek için Kürt hareketini desteklemiştir. Ancak AB’nin 

                                                                                                                                                                      
666 Stephen J. Kobrin, “The MAI and the Clash of Globalizations”, Foreign Policy, 1998, S. 111, s. 98. 
667 Nurşin Ateşoğlu Güney, “Rusya Federasyonu’nun Yeni Güvenlik Politikası Çeçevesinde Türkiye’ye 
Bakışı”, Türkiye’nin Komşuları, Mustafa Türkeş ve İlhan Uzgel (der.), Ankara, İmge Kitabevi, 2002, s. 
362–364. 
668 A.g.e., s, 367. 
669 AB’nin Akdeniz Havzasına ve Orta-Doğu Avrupa’ya açılmasının esas nedeni, sermayesine güvenli 
ve yeni bir alan açmaktır. Bu zaten bölgesel bir güç olma bağlamında siyasal bir süreçtir. Bununla 
birlikte bu süreç, 1990’ların ikinci yarısından itibaren jeopolitiğin önem kazanmasıyla çakışmış ve 
siyasal süreci sıkıştırmıştır. Örneğin, şartlarına uymamasına rağmen AB’nin Bulgaristan ve Romanya’yı 



 209 

desteklediği PKK’ya karşı, ABD Abdullah Öcalan’ı Türkiye’ye teslim ederek bir 

taraftan bu örgütü kendi kontrolüne alarak kış uykusuna çekmiş, diğer taraftan 

kendi güdümünde Barzani ve Talabani önderliğinde yeni bir oluşum yaratmak 

üzere Kuzey Irak Federe Kürt Devleti’ni de facto kurdurmuştur.670 İstediğini elde 

edemeyen AB’nin, tam da bu süreçte 1999 Helsinki Zirvesi ile Türkiye’yi aday ülke 

ilan etmesi, son derece manidardır. 

Tüm bu jeopolitik hamlelere rağmen, 1990’lı yıllarda ABD ve potansiyel 

hegemon adayları arasında henüz açık bir restleşme yaşanmamış ve bir takım 

işbirlikleri halen devam etmiştir. Örneğin, ABD, Rusya ile petrol fiyatları üzerinde 

büyük etkisi olan S. Arabistan’a karşı zaman zaman işbirliği yapmakta, Rusya’yı 

Çeçenistan’da nispeten serbest bırakmakta ve karşılığında Orta Asya’da bir takım 

ilişkileri daha rahat kurmaktadır.671 Diğer taraftan ABD, Rusya’nın bölgedeki nüfuz 

alanını daraltmak, Avrupa güzergahındaki enerji nakil hatlarını denetleyebilmek, 

NATO’nun görev alanını genişletmek, askeri üsleriyle (müdahale sonrası 

Kosova’da NATO’dan bağımsız Bond Steel üssü kurulmuştur) bölgeye (özellikle 

Akdeniz’e) konuşlanmak için, AB ile Balkanlar ve Kosova’ya müdahale konusunda 

işbirliğine gitmiştir. AB ise yakın çevresinde çözemediği askeri konuları ABD 

aracılığıyla halletmiş ve bu yeni alanları yörüngesine sokmuştur. Sonuç olarak, 

siyasal ve askeri konum kapma ve birbirini kollama olarak geçen 1990’larda 

rekabet/çekişme, liberal araç ve söylemlerin arka planında kalmış, fakat giderek 

güçlenmiştir. 

                                                                                                                                                                      
apar topar 2007’de üye yapmasının nedeni, Karadeniz havzası ve enerji nakil hatlarında Rusya, ABD ve 
AB arasında artan nüfuz alanı rekabeti ve jeopolitik sıkışmadır.   
670 G. Kazgan, 2002, s. 148. 
671 İ. Uzgel, 2003, s. 61. 
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6. Son olarak, Asya Krizi sonrasında Post-Washington Oydaşması olarak 

bilinen yeni bir yapılanma anlayışı gelişmiştir. Buna göre, küreselleşmenin 

“kuralsızlaştırma” reformlarıyla “piyasanın kuralları” karşısında “edilgen” konuma 

konulan “devlet”, yeni anlayışında yerini piyasanın toplumsal olan her alana 

yaygınlaştırılması görevini üstlenen “etkin” ve yeniden düzenleyici devlete 

bırakmıştır.672 Başka bir deyişle, Washington Oydaşması’nın en önemli amacı olan, 

küresel sermaye hareketlerinin çıkarlarını kollama görevi, toplumsal uzlaşıyı da 

sağlayacak (ama ulusalcı refleksleri olmayacak) şekilde yeni düzenleyici “devlet”e 

yüklenmiştir. Bunun önemi, 2000’li yıllarda Kadife Devrimlerle başlayan ve Büyük 

Ortadoğu Projesi ile devam eden dost veya kukla, ama güçlü hükümet/devlet 

(koşullu egemenlik anlayışı içinde kalmak şartıyla) modelinin, jeopolitik rekabette 

yerini almasıyla anlaşılacaktır.  

2. Terörizme Karşı Savaş Stratejisinin İkinci Öncülü: Clinton Doktrini  

Clinton Doktrini, diğer ABD Başkanların doktrinlerinden farklı olarak açık 

bir şekilde tanımlanmamıştır. Clinton Doktrini, ABD’nin 1994’de savaşı bitirmek 

için Bosna’ya havadan müdahale yaptığı dönemlere kadar tarihlendirilebilmekle 

birlikte, esas olarak 24 Mart 1999 tarihinde BM kararları dışında NATO güçlerinin, 

Kosova’daki halka yönelik saldırılarını durdurmak amacıyla, Sırbistan’a (eski 

Yugoslavya’ya) karşı askeri güç kullanması sürecinde şekillenmiştir. Clinton’ın 

Haziran 1999 tarihinde Makedonya’daki K.F.O.R. birliklerini gezerken yaptığı 

konuşma doktrinin ana hatlarını ortaya çıkartmıştır. Clinton kısaca şunları 

söylemiştir:  

                                                           
672 A. H. Köse ve A. Öncü, 2006, s. 154. 
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“İster Afrika ister Orta Avrupa veya herhangi bir yer, dünyanın neresinde 

olursa olsun, ırk, etnik köken veya dinleri sebebiyle katliama uğrayan masum 

sivilleri korumak ve saldırıları durdurmak, ABD’nin gücü dahilindedir ve biz bunu 

yapacağız.” 673  

ABD’nin neden 1994’deki Ruanda soykırımına müdahale etmediği üzerine 

tartışmalar artınca, Ulusal Güvenlik Danışmanı Sandy Berger, Clinton Doktrini’nin 

üç maddelik uygulama şartlarını sıralamıştır:674 

� Soykırım veya etnik temizlik amaçlı bir saldırı olması; 

� ABD’nin askeri kapasitesinin sorunu çözebilecek güçte olması; 

� ABD’nin müdahale etmek için ulusal bir çıkarının bulunması. 

Clinton Doktrini, Wilson’un 14 maddesi gibi son derece idealist ve “insani” 

temalar içermekte ve özündeki militarizm ve hegemonya stratejisi, liberal ve 

çoktaraflılık söylemleri arkasında kaybolmaktadır. Nitekim neoliberal 

kozmopolitanlar bu söylemleri temel kabül etmekte ve Clinton Doktrini’ni sürekli 

barış için gerekli bir militer hümanizm olarak değerlendirmektedirler. Oysa Clinton 

Doktrini, Bush Doktrini’nin hazırlayıcısıdır. Bununla bilikte, Belle Epoque’un 

“barışçıl” ortamında özündeki hegemonya siyaseti saklı kalmış ya da öne 

çıkartılmamıştır. Clinton Doktrini’nde şu tehlikeler bulunmaktadır: 

o İnsani müdahaleler, BM 2(4) kuvvet kullanma yasağının delinmesinde 

“haklı” gerekçe haline getirilmektedir. Böylece Reagan Doktrini’nden sonra bir kez 

daha, ABD’nin “haklı” sebeplerle BM sisteminin dışına çıkabileceği ilan edilmiştir. 

                                                           
673 Bartram Brown, “Humanitarian Intervention at a Crossroads”, William and Mary Law Review, 2000, 
C. 41, S. 5, s. 1685.  
674 A.g.m. 
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o Tıpkı Bush Doktrini’nde olduğu gibi, ABD hukuku yürütmek için 

kendisini hukuka hakim kılmış ve saldırının türüne, ne zaman, nerede ve kime 

kuvvet kullanacağına karar vermeyi kendisine hak tanımıştır. Evrensel değerleri 

kendi ulusal çıkarlarına endeksleyerek küresel haklara sahip olduğunu açıkça ifade 

etmiştir. Bush Dokrini’nde ise, sadece daha açık ifadelerle ABD’nin küresel 

çıkarlara sahip tek ülke olduğu belirtilmiştir.   

o İnsani müdahale kavramı, terörizme karşı savaş kavramında olduğu gibi 

ABD militarizmini mekansızlaştırmıştır. Bununla birlikte, ABD merkez ülkeler 

arasında devam eden işbirliğinden yararlanarak, mekansızlaştırılmış militarizmini 

çoktaraflılık ve insani değerler içinde aklamıştır. Çoktaraflılığın çıkartılması 

halinde, Clinton Doktrini 19. yy’de kolonileşme sırasında ileri sürülen “medeniyet 

götürme” bahanesinden çok uzak değildir.675 Üstelik ABD Dışişleri Bakanı 

Madeleine Albright’ın: “ABD’nin yapabildiği durumlarda çoktaraflı olarak, ancak 

gerekli olduğunda tekyanlı davranmaktan çekinmeyeceğini” açıklaması, farkın daha 

da az olduğunu göstermiştir.676  

Öte yandan, Clinton Dokrini’ndeki “insani müdahale” ile Bush 

Doktrini’ndeki “terörizme karşı savaş” kavramını eşitlememek gereklidir. 

Terörizme karşı savaş stratejisinde, terörizmin yapısından kaynaklanan mekansız, 

hedefsiz ve zaman dışılık unsurları ile Bush Doktrini’ndeki “olasılık” veya henüz 

tehdit sınırına ulaşmamış tehlikelere karşı ABD’nin önleyici saldırılar düzenleme 

hakkı, nispeten konuyla sınırlanmış “insani müdahale” stratejisinden farklıdır. 

Ayrıca “insani müdahale”de kollektif bir alan açma çabası görülürken, “terörizme 

                                                           
675 Maxine Marcus, “Humanitarian Intervention Without Borders: Belligerent Occupation or 
Colonization”, Houston Journal of International Law, 2002, C. 25, S. 1, s. 127. 
676 Madeleine Albright’den aktaran Helle Bering, “Birth of the Clinton Doctrine”, The Washington 
Times, 20 Ağustos, 1998, s. 21.  
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karşı savaş”ta tamamen kollektif alana karşı bireysel bir alan kurtarma çabası 

görülmektedir. Öte yandan, bu farklar “politika”da değil, konjonktürel 

yöntemlerdeki farklardır. Clinton Doktrini Belle Epoque döneminin rekabet hazırlık 

ortamının ürünüdür.  

Clinton Doktrini’nin liberal cazibesine rağmen sadece Rusya ve Çin’de değil, 

diğer merkez ülkeler arasında da rahatsızlık yarattığı görülmüştür. Örneğin, Çin 

ulusal haber ajansı Xinhua’nın, Clinton Doktrini’ni “iyilikseverlik adı altında tam 

bir hegemonya pratiği” olarak yorumlaması normal bir tepki olarak 

değerlendirilebilirken, İtalya Başbakanı Lamberto Dini’nin, “Kosova 

müdahalesinde yaşanan kuraldışılığın ABD’nin gelecekteki hegemonik amaçlarına 

hizmet etmesinden ve hegemonyasını güçlendirmesinden korktuğu” yönündeki 

açıklaması oldukça sıradışı kalmıştır.677  

Öte yandan, daha önce belirtildiği gibi, Kosova müdahalesi merkez ülkelerin 

kollektif kullanımına bir alan açtığı için, rahatsızlıklar son derece cılız kalmıştır. 

Rusya’nın ekonomik kriz sebebiyle fazla direniş gösterememesi veya dikkate 

alınmaması ve Çin’in de Belgrad’daki Büyükelçiliği’nin “yanlışlıkla” 

bombalanması sonucunda beklemeye çekilmesi gibi nedenlerle, Clinton 

Doktrini’nin hegemonik özüne yönelik tepkiler sınırlı kalmıştır. Bununla birlikte, 

Rusya, Çin ve AB ülkeleri, yakın çevrelerini denetim altına alma, bloklar kurma 

veya varolanları derinleştirme, yeni ittifak ilişkileri kurma, çokkutuplu bir dünya 

düzenine artan oranda vurgu yapma ve askeri yapılarını geliştirme eğilimlerine 

girmişlerdir. 

                                                           
677 David Sands, “Whiter Clinton Doctrine? Some Question Scope, Cost of Humanitarian 
Interventions”, The Washington Times, 22 Haziran 1999, s. 1. Lamberto Dini’den aktaran B. Brown, 
2000, s. 1723. 
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Son olarak, bu dönemin ideolojik tutkalda da zayıflamaların başladığını 

söylemek gereklidir. Genel olarak küreselleşmenin ve özel olarak Belle Epoque 

döneminde merkezin çevreye yayılma politikalarının ideolojisi, veya ABD’nin 

merkeze sunduğu ideoloji olan medeniyetler çatışması tezi, bu işbirliğinin rekabete 

dönüşmeye başlaması ve ABD’nin tek başına Ortadoğu’daki enerji kaynakları 

üzerinde fiziki kontrol sağlama amacının ortaya çıkmasıyla birlikte, merkez ülkeler 

arasındaki gücünü yitirme eğilimine girmiştir. Hatta medeniyetler çatışması tezinin 

savunucuları, giderek küreselleşmenin kurduğu kırılgan saadet zincirine en fazla 

bağımlılaşan veya ABD’ye yakınlık üzerinden iktidarını yürütebilen çevre ülkeler 

ile küreselleşmeye en fazla karşı çıkan köktendinci İslami terör örgütleri olmaya 

başlamıştır. Merkez ülkeler arasında işbirliğinin azalma eğiliminin hızlandığı ve 

jeopolitiğin öne çıktığı 2000’li yıllarda ise, artık ideolojiler yerine stratejiler öne 

çıkmaya başlamıştır. “Terörizme karşı savaş” hem 11 Eylül terör eylemlerinin 

kazandırdığı ivme hem de yapısındaki esneklik bağlamında, en potansiyelli veya en 

fazla faydayı sağlayacak strateji olarak sivrilmiştir. Ortadoğu ve Orta Asya’yı 

“demokratikleştirme” bahanesiyle, bölgeye yerleşmeye çalışan BOP stratejisi ise, 

bu faydayı sağlayamamıştır. Terörizme karşı savaş stratejisi merkez ülkeler 

tarafından pek hoş karşılanmamıştır, çünkü Reagan ve Clinton Doktrinleri’nden 

farklı olarak Bush Doktrini, terörizme karşı savaş stratejisini merkez ülkelerin 

sermayelerine alan açmak adına değil, merkez ülkelere karşı alanı kaptırmamak ve 

kendi tekeline almak amacıyla geliştirmiştir.  
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G. 2000’li Yıllar: “Yeni” Ekonomik Düzenden “Eski” Hegemonya 

Rekabetine Dönüş 

Terörizme karşı savaş stratejisi, çoktaraflılık ve küreselleşme retoriklerinden 

eski hegemonya rekabetine dönüşün stratejisidir. Bu strateji, her ne kadar 11 Eylül 

2001 sonrasında geliştirilmiş gözükse de, aslında “politika”nın değişen ihtiyaçlarına 

uygun modifiye edilmiş yeni bir modelden başka bir şey değildir. Terörizme karşı 

savaş stratejisi, aktörlerini “piyasa oyuncusu” olarak sunan küreselleşmeden, gerçek 

oyuncuların ulus-devletler olduğunu ortaya çıkartan jeopolitiğe geçişin stratejisidir. 

Terörizme karşı savaş stratejisi, 2000’li yılların üç basınç alanının çakışarak, 

kırılma yarattığı noktada ortaya çıkmıştır. Bu üç basınç alanı kısaca şunlardır: 

• Kapitalizmin iç çelişkilerinden kaynaklanan resesyonun, mali 

genişleme ile ertelenemez boyutlara gelmesi ve küresel mali sistemin çok türevli ve 

geniş çaplı köpükler üreterek dünya ekonomisini sürekli kriz haline sokması; 

• Petrolde “Hubbert’s Peak”e, yani arzın tepe noktasına yaklaşılması; 

• ABD’nin Hegemonya projesinde çıkan krizle dünyayı şekillendirme 

kapasitesini giderek yitirmesi ve potansiyel rakiplerin bu projeye dirençlerinin 

artması sonucunda jeopolitiğin öne çıkması. 

1. Resesyona Geri Sayım: 2000’li Yıllarda Küresel Ekonomik Dengeler   

2001 başında patlayan borsa köpüğü sonrasında dünya ekonomisi, çok sert bir 

frenle yavaşlama dönemine girmiştir. Aslında akut bir finansal krizle başlamış gibi 

görünen krizin temelinde, 1980’lerden beri mali genişlemeyle sürekli ertelenen ve 

ertelendikçe ekonominin temelini kayganlaştıran kronik aşırı üretim sorunu 

bulunmaktadır. Dolayısıyla, ani frenle birlikte bu sorun tekrar su yüzüne çıkmıştır. 
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Bununla birlikte, ABD öncülüğünde başlayan yeni bir mali genişleme dalgası bu 

sorunu günümüze kadar taşımaya devam etmiş ve üstüne Bretton Woods II’nin 

sürekli köpükler yaratan denklemini de eklemiştir. 2001 yılında ertelenen ve 1929 

krizini hatırlatan resesyonunun, dünya ve ABD ekonomisine yaptıklarının daha iyi 

anlaşılması için birkaç istatiksel bilgi vermek yararlı olacaktır.  

Dünya ekonomisinde resesyon sınırı olarak kabul edilen % 2,5’lik büyüme 

hızı, 2001’de 2,2 düzeyinde kalmıştır. AB ülkelerinin 2000 yılında toplam yıllık 

büyüme hızları % 3,4 iken, 2001’de % 1,6’ya düşmüş ve 2002’nin birinci yarısı 

sonunda % 0,7 civarına gelmiştir. 2000 yılında % 3,5–4,5 arasında seyreden 

Almanya, Fransa ve İtalya’nın büyüme hızları, 2002’nin ilk döneminde sırasıyla 

%0,1, % 0,2 ve % 0,7 düzeyine gerilemiştir.678 Japonya’da ise büyüme hızı % 

2,4’ten % -0,3’e düşmüştür. 2000 Yılında %12,4 büyümüş olan dünya ticareti % 

5’in altına inmiştir.679   

Dünya ekonomisindeki büyümenin o dönemde % 40’ını sağlayan ABD ise 

2001 Mart ayında resesyona girmiştir. 2000 yılında % 3,8 olan büyüme hızı, İkinci 

Dünya Savaşı sonrası dönemde ilk defa bu kadar ani bir düşüş yaşarak % 0,3’e 

gerilemiştir.680 Dow Jones Sanayi Endeksi 1999’da 11.000’i aşmışken, 2001’de 

7500’e, Nasdaq Endeksi 5000’den 1100’e düşmüştür. Yatırım/kredi 

enstrümanlarının (türevler) 1990’da toplam 6 trilyon dolar olan hacmi, 2000’de 

95,2 trilyon dolara çıkmış ve 2002’de ABD’nin en büyük şirketlerinden Enron’un 

batmasına sebep olmuştur.681  ABD’nin 2000 yılında % 13,2 büyüyen ithalat 

oranları, 2001’de % 2,9 düzeyine inmiş, 2000 yılında % 9,7 büyüyen ihracat ise, 

                                                           
678 E. Yıldızoğlu, 2003, s. 48. 
679 A.g.e.s. 362. 
680 A.g.e. 
681 J. B. Foster, 2005, s. 234–235. 
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2001’de % 5,4’e, 2002’de de % 3,6’ya düşmüştür.682 Bu dönemde dolar da da 

önemli değer kayıpları yaşanmıştır. 2000’de 0,924 olan Euro/Dolar seviyesi 2003 

yılında 1,131’e gerilemiştir.683 Tüketici borç stokları ise hızla artarak 6,5 trilyon 

dolara çıkmıştır. İmalat sanatinin kar oranları 1997 yılına göre üç kat azalmış ve 

%44,4 oranında düşüş yaşamıştır.684 2000–2003 yılları arasında 2,8 milyon kişinin 

işine son verilmiştir. Morgan Stanley Dean Witter’ın başekonomisti Stephen Roach 

Mayıs 2001’de: “ABD liderliğinde dünya ekonomisinin küreselleşme sürecinde bir 

devrilme noktasına yaklaşmakta olduğumuzdan şüpheleniyorum” demiştir.685 

Kısacası, Köse ve Öncü’nin ileri sürdükleri gibi, ikiz kuleler 9/11’den önce ciddi 

ölçüde hasar görmüştür.686  

Tüm bu sürecin içinde, FED’in mali disipline öncelik veren neoliberal 

paradigmasının yıkılacağı zannedilirken, FED yeni bir mali genişlemeye 

yönelmiştir.687 Başka bir deyişle, merkez ülkelerin Merkez Bankaları, FED 

öncülüğünde faizleri düşürmek suretiyle büyük bir likidite (ABD doları ve Japon 

yeni olmak üzere) genişlemesi başlatmışlar ve borsa köpüklerinin delinmesiyle 

kaçan spekülatif enerjiyi gayrimenkul piyasalarına, yeni bir köpüğün oluşma 

sürecine yönlendirmişlerdir.688 Bu yeni süreçte, borsa köpüğü yerine gayrimenkul 

                                                           
682 R. Brenner, 2004, s. 64. 
683 A. H. Köse ve A. Öncü, 2006, s. 36. 
684 R. Brenner, 2004, s. 66. Bu dönemde sektörlerin karlılık rakamlarında çok sert bir iniş yaşanmıştır. 
Örneğin, 1995 yılına göre 2001 yılında kar rakamları, elektronik eşya sektöründe 59,5 milyar dolardan 
12,2 milyara dolara, endüstriyel ürünler sektöründe 13,3 milyar dolardan 2,9 milyara, 
telekomünikasyonda 24,4 milyar dolardan 6,8 milyara ve iş hizmetleri alanında 76,2 milyara dolardan 
33,5 milyar dolara düşmüştür. 
685 E. Yıldızoğlu, 2003, s. 340. 
686 A. H. Köse ve A. Öncü, 2006, s. 47.  
687 Axel Merk’in belirttiği gibi, sürekli köpük oluşumlarıyla ekonomiyi idare eden FED, bu 
genişlemeyle paranın kontrolünü iyice elinden kaçırmaya başlamış ve bir nevi kendisini ayağından 
vurmuştur. Axel Merk, “When Hedge Funds Implode”, Asia Times, 27 Haziran 2007, 
http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/IF27Dj02.html 
688 Ergin Yıldızoğlu, “Kağıttan Kuleler Sallanırken”, Cumhuriyet, 6 Ağustos 2007, s. 13. Tahterevanın 
diğer tarafında ise, çevre ülkelerin Merkez Bankaları yüksek reel faizlerle ve aşırı değerli ulusal para 
birimleriyle merkez ülkelerin finans varlıklarını kara dönüştürmeye zorlanmışlardır. Bu ülkeler yüksek 
faizler pahasına sağladıkları sermaye girişlerinin de yaklaşık üçte birini küresel mali sermayenin riskini 
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köpüğü üzerinden bir kez daha sermaye girişleri, ABD’nin büyümesini finanse 

etmeye başlamıştır.689 Başta Çin olmak üzere Doğu Asya, Bretton Woods II 

rejiminin devam etmesi için sürekli doları destekleyici döviz operasyonları 

yapmaya ve rezervlerini dolar ve ABD hazine kağıtlarıyla doldurmaya devam 

etmişlerdir. Bu arada, ABD Irak’ı işgal etmiş ve askeri-sınai kompleksin silah 

harcamalarından ve dev petrol şirketlerinin yükselen petrol fiyatlarından piyasa 

giren likiditeyle, küresel mali piyasaların güveni yerine gelmiş ve tarihte 

görülmemiş bir patlamayla yükselişe geçmiştir.690   

ABD öncülüğündeki küresel mali sistemdeki patlamanın merkez üssü, 

FED’in konut kredi faizleri indirimleri olmuştur. FED sadece 2000–2003 yılları 

arasında konut kredi faizlerinde % 37 oranında indirime gitmiş ve bunun etkileri 

hemen ekonomide görülmeye başlamıştır.691 Konut kredilerindeki düşüşle birlikte, 

konut fiyatları yıllık % 7 gibi hızlı bir artış göstermiştir.692 Beş yıl içinde ABD’deki 

evlerin toplam değeri, 9 trilyon dolardan 22 trilyon dolara yükselmiştir.693 2001 

yılında 6,2 trilyon dolar konut satışları, 2003 itibariyle 7 trilyon dolara çıkmış ve 

mortgage piyasası (ipotekli konut satışı) 1,2 trilyon dolardan 3 trilyon dolara 

yükselmiştir. 2001–2003 yılları arasında mortgage kredileriyle piyasaya aktarılan 

                                                                                                                                                                      
azaltmak için rezerv olarak ayırmak zorunda kalmışlardır. Örneğin, gelişmekte olan ülkelerin 2003 
yılında 1,6 trilyon dolar olan rezervleri 2006 yılında 3,6 trilyon dolara çıkmıştır. Sonuçta, yatırıma 
gitmeyen, fakat sürekli artırılması için baskı yapılan maliyetli rezervler ile artan borç yükleri, 
gelişmekte olan ülkeleri kalkınma politikalarından uzaklaştırmıştır. Erinç Yeldan, Küreselleşme 
Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölüşüm, Birikim ve Büyüme, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, s. 22–
23. Max Fraad Wolff, “Markets Marching in Step into Trouble”, Asia Times, 4 Temmuz 2007, 
http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/IG04Dj01.html 
689 C. P. Chandrasekhar, “Küresel Ekonomide Ekonomik Karşılıklı Bağımlılık ve İstikrarsızlık”, 
Küreselleşmeye Güney’den Tepkiler, Ceyhun Gürkan, Özlem Taştan ve Oktar Türel (der.), Ankara, 
Dipnot Yayınları, 2006, s. 71. 
690 E. Yıldızoğlu, 6 Ağustos 2007, s. 13.   
691 R. Brenner, 2004, s. 70. 
692 A.g.m. 
693 Kaan Öğüt, “Finansal Sermaye Krize Sürüklüyor”, Cumhuriyet Strateji, 26 Mart 2007, C. 4, S. 143, 
s. 22. 
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likidite miktarı, muazzam bir artışla 420 milyar dolardan 716 milyara dolara 

yükselmiştir.694  

Emlak varlıkları hanehalkı servetinin 1996’da % 39’u iken, 2006’da 

%48,5’ine yükselmiştir. Üstelik Nouriel Roubini’nin belirttiği gibi, emlak 

varlıklarındaki yükseliş ile dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarının tüketimi 

arasında anlamlı bir bağ bulunmakta ve bu nedenle, borsa köpüğünün sebep 

olduğundan daha fazla bir tüketim harcamasına sebep olmaktadır. Örneğin, sadece 

2005 yılında 800 milyar dolarlık emlak varlığının, 200 milyar doları tüketime 

yönelmiştir.695 Bununla birlikte, emlak varlıkları artan maaşlarla değil, çoğunlukla 

borçlanma üzerinden alınmaktadır. Henüz 2003 yılında, hanehalkının gelirine göre 

borçlanma oranı yılda % 110 gibi tarihi bir rakama ulaşmıştır.696  

Konut piyasalarında oluşmaya başlayan köpük, ekonominin genelinde de bir 

canlanma yaratmıştır. Roubini, 2003’den itibaren istihdamda yaşanan büyümenin % 

30’unun doğrudan veya dolaylı olarak emlak piyasasıyla ilişkili olduğunun altını 

çizmektedir.697 Robert Brenner da, 2000–2003 arasında GSMH’deki büyümenin 

üçte ikisinin, inşaat sektörü, yapı malzemeleri, emlakçılar ve emlak finans piyasası 

gibi gayrimenkul piyasasındaki canlanma ile gerçekleştiğini belirtmektedir.698  

Ekonomideki bu canlanmanın sonucunda, hem Bretton Woods rejimi devam 

ettirilmiş hem de spekülatif sermayede muazzam bir genişleme gerçeklemiştir. Bu 

genişleme rakamlarla ifade edilirse: 

                                                           
694 R. Brenner, 2004, s. 89. 
695 Nouriel Roubini, “The Biggest Slump in US Housing in the Last 40 Years”...or 53 Years?”, 23 
Ağustos 2006, http://www.rgemonitor.com/blog/roubini/14759. 
696 A.g.m.,s. 82. 
697 N. Roubini, 23 Ağustos 2006.  
698 Brenner, 2004, s. 81. 
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• Kredi türevlerinin hacmi 1990 yılında 3,5 trilyon dolarla dünya hasılasının 

% 27’sine eşit bir büyüklükten, 2007 itibariyle 380 trilyon dolara yükselmiş 

ve dünya hasılasının % 778’ine ulaşmıştır. Kredi türevlerinin hacmi 

1987’den 2007’ye kadar % 23000 artmıştır.699 

• Dünyadaki toplam mali varlıkların, toplam çıktıya oranı 1980’de % 

109’dan, 2005’te % 316’ya yükselmiştir. Finansal enstrümanların 

dünyadaki günlük işlem hacmi 1,9 trilyona ulaşırken, reel üretim ve 

hizmetler sektörlerindeki yıllık işlem hacmi 3,1 trilyon dolar olmaktadır. 

Başka bir deyişle, günlük spekülatif işlemlerin hacmi, dünya ticaretinin 

yıllık hacminin % 20’sine tekabül etmektedir.700  

• Dünyadaki türevlerin %55’i hedge fonlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Hedge fonların toplamı 2000–2007 yılları arasında üç kat büyüyerek 1,5 

milyar dolara ulaşmıştır.701  

• Şirket birleşmeleri ve satın almaları üzerine çalışan “özel varlık 

şirketleri”nin ABD ve Avrupa’daki varlıkları 600 milyar dolara 

yaklaşmıştır. Sadece ABD’de bu şirketlerin büyüme hızları, 2000–2005 

yılları arasında yıllık % 51 düzeyinde olmuştur.702  

Başta ABD olmak üzere merkez ülkelerin mali sermayeleri için rüya gibi 

geçen bu kolay para dönemi, 2000’li yılların ikinci yarısı itibariyle teklemeye ve 

sürekli kriz dalgalanmaları içinde iniş çıkışlar yaşamaya başlamıştır. 2004 yılında 

FED’in faiz arttırıma gitmesiyle birlikte, küresel likiditede daralma başlamıştır. 

                                                           
699 Ergin Yıldızoğlu, “2007 Yılına Girerken İki Köpük”, Cumhuriyet, 13 Aralık 2006, s. 4. 
700 C. P. Chandrasekhar, “Continuity or Change: Finance Capital in Developing Countries a Decade 
After”, International Development Economic Associaties, 12 Temmuz 2007, s. 3–4. 
http://www.networkideas.org/feathm/jul2007/ft17. 
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2004 yılında hedge fonların % 4,7’si, 2005 yılında ise % 11,4 oranında hedge fonu 

iflas etmiştir.703 Gelişen piyasalara birleşmeler veya satın almalarla giren özel varlık 

şirketlerinin hareket alanı daralmaya başlamıştır. 2005 Ağustos ayında 20,8 milyar 

dolarlık birleşme ve satın alma anlaşması yapılmışken, 2006’da bu rakam 19,5 

milyar dolara, 2007 Ağustos’unda ise 13,2 milyara dolara düşmüştür.704  

Öte yandan, büyüklüğü 10,2 trilyon dolara yaklaşan gayrimenkul köpüğünün 

patlamak üzere olduğunu gösteren ve tüm sistemi altüst edecek olan kriz, 2007 

Haziran-Ağustos ayında gelmiştir. Kriz kısaca, ABD’deki yüksek riskli mortgage 

kredilerinde başlayan sorunun dünyaya yayılmasıdır. Krizin temeline inilirse, 

ABD’de gerek para hacminin yüksek olması gerekse de kar oranlarının cazip 

olması sebepleriyle, bazı finansal kuruluşlar 2003 yılından itibaren kredibilitesi 

zayıf çok sayıda kişiye, ödeme güçlerinin çok üstünde krediler (subprime krediler) 

vermişlerdir. 

2005 yılında neredeyse iki kat arttırılan faiz oranları, 1,5 trilyon dolara 

yaklaşan bu yüksek riskli kredilerin geri ödenmesini zora sokmuştur. ResMae, 

Countrywide, IndyMac, American Home Mortgage gibi finans şirketleri artan batık 

kredileriyle büyük zarara uğramaya başlamışlardır.705 Bu arada, riskli kredileri 

veren bankalar ve kredi kurumları mortgage kredilerinden doğacak alacaklarını 

daha önceden menkülleştirerek tahvil olarak piyasa arz etmiş oldukları için, 

ödenmeyen krediler hem bu tahvilleri ellerinde tutan hedge fonları hem de tahvili 

                                                                                                                                                                      
701 R. Wade, 2007, s. 113.  
702 C. P. Chandrasekhar, 12 Temmuz 2007, s. 4. 
703 Ergin Yıldızoğlu, 13 Aralık 2006, s. 4. 
704 Türkel Minibaş, “Kolay Para Dönemi Bitti, Gün Toparlanma Günü”, Cumhuriyet, 13 Ağustos 2007, 
s. 6. 
705 Kaan Öğüt, 26 Mart 2007, s. 23. 
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çıkaran finans kuruluşlarını saadet zinciri gibi birbirine bağlamıştır.706 Hedge fonlar 

yatırım yaparken sermayelerinin on katına kadar borçlandıkları için kriz ortamına 

son derece hazırlıksız ve kırılgan bir şekilde girmişlerdir.  

Sonuç olarak, Haziran 2007’de yatırım bankası Bear Stearns’a ait iki hedge 

fonunun işlemleri durdurulmuş, Ağustos ayında Fransız BNP Paribas 2,2 milyar 

dolarlık mortgage fonlarını durdurmuş, American Home Mortgage Investment 

iflasını ilan etmiş, ABD’nin en büyük mortgage şirketi Countrywide ile American 

Capital One Financial Şirketi işten çıkarmalara başvuracaklarını açıklamış, 

Accredited Home Lenders Holding yeni kredi başvurusu kabul etmeyeceğini ve 

çalışanlarının yarısını işten çıkartacağını ilan etmiştir.707 Bu arada, başta ABD 

olmak üzere dünyadaki bütün borsalar ani bir inişe geçmiştir.  

Daralan likiditeye çözüm bulmak ve krizi derinleşmeden durdurmak için 

ABD öncülüğünde, Avrupa, Avustralya ve Tokyo Merkez Bankaları hep birlikte 

mali piyasalara 325 milyar dolar civarında likidite akıtmaya başlamışlardır.708 

FED’in banka iskonto faiz oranlarını 0,5’lik düşüşle % 5,25’e düşürmesi krizin kısa 

bir süre yavaşlamasını sağlamıştır.709 

Bununla birlikte, dünya hasılasının on katına kadar ulaşan 415 trilyon dolarlık 

kredi köpüğü artık patlamak üzeredir.710 Üstelik ABD tüketicisi artık tüketimini 

azaltmak eğilimine girmiş, gayrimenkul piyasaları da bu tüketimi destekleyecek 

                                                           
706 Kaan Öğüt, “Ekonomi Küresel Rüzgarın Etkisinde”, Cumhuriyet Strateji, 20 Ağustos 2007, C. 4, S. 
164, s. 6. Üstelik gayrimenkül borçları banka sektörünün toplam borç portföyünün % 44’ünü 
oluşturmaktadır. 
707 Fatma Koşar, “Ev Düşünden Borç Kabusuna”, Cumhuriyet, 24 Ağustos 2007, s. 12.  
708 Julian Delasantellis, “Central Bank’s Easy Virtue, Easy Money”, Asia Times, 14 Ağustos 2007,  
http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/IH14Dj01.html.  325 milyar doların önemli bir kısmı 
batık ipotekler üzerine çıkartılmış kağıtları satın almak şeklinde dağıtıldığı için, bir nevi hibe olmuştur.  
709 Eoin Callan, “FED Cuts Discount Rate in Suprise Move”, Financial Times, 17 Ağustos 2007, 
http://www.ft.com/cms. 
710 Ergin Yıldızoğlu, “Bu Kriz O Kriz Mi”, Cumhuriyet, 27 Ağustos 2007, s. 13. 
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gücünü yitirmiştir. Mortgage piyasasının en büyük şirketi Countrywide’ın Finans 

Müdürü Angelo Mozilla, bu tür bir krizin resesyona yol açmamasının garip 

olacağını söylerken, dünyanın önde gelen ekonomistleri (Paul Samuelson gibi) ve 

hatta Alan Greenspan da resesyonun kaçınılmaz olduğunu açıklamaya 

başlamışlardır.711 Almanya Bankalar Düzenleme Kurulu Başkanı Jochen Sanio, 

ülkesinin 1931’den bu yana en büyük banka kriziyle karşı karşıya olduğunu 

söylerken, APEC Toplantısında G. Kore Maliye Bakanı “yen” üzerinden yapılan 

carry trade işlemlerinin küresel ekonomi açısından iyi olmadığını ifade etmiştir.712  

Üstellik ABD ekonomisinin potansiyel hegemon adayları karşısında 

2000’lerin ikinci yarısından itibaren keskinleşen çok önemli zaafları vardır ve 

dünya ekonomisinde dengeler değişmektedir: 

• ABD’nin cari açıkları 2007 itibariyle 800 milyar dolar civarına ulaşmış ve 

GSMH’sinin %6’sını geçmeye başlamıştır. Dünyadaki toplam cari açığın % 

70’i ABD’ye aittir. ABD’nin GSMH’si içinde en büyük pay ise % 71 ile 

tüketim kalemindedir. 713 

• ABD’deki tasarruf oranları % 0,6 dolaylarındadır. ABD’nin ekonomik 

büyümesini finanse edebilmek için günde 3 milyar dolar sermaye girişine 

ihtiyacı vardır.714 

• ABD’nin üretken sermayesi, diğer merkez ülkeler ve Asya (özellikle Çin) 

karşısındaki rekabetçi konumunu giderek yitirmektedir.715 Üstelik Çin’le 

ABD arasındaki işgücü maliyeti o derece farklıdır ki, Çin, parasını % 30 

                                                           
711A.g.m. 
712 K. Öğüt, 20 Ağustos 2007, s. 7. 
713 Ergin Yıldızoğlu, Küreselleşmeden Sonra: Geçiş Sürecinde Gezintiler, Ankara, Ütopya Yayınevi, 
2006b, s. 91. 
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oranında revalüe etse bile, Amerikan üreticilerinin aleyhlerinde devam eden 

üretim maliyetlerini lehlerine çevirmelerine yetmeyecektir. Oysa 

Japonya’daki işgücü maliyetleri benzer olduğu için, 1985 Plaza Anlaşması 

işe yaramıştır.716    

• ABD artık Dünya Bankası, IMF ve DTÖ’yü dünyanın ekonomik ve siyasi 

yapısını şekillendirmek için kullanamamaktadır. IMF giderek saygınlığını, 

gücünü ve müşterilerini kaybederken, Dünya Bankası’nın işlevi 

belirsizleşmekte ve Dünya Ticaret Örgütü’nün “küresel serbest piyasa 

projesi” Doha Round’nda gelişmekte olan ülkelerin direncine takılmıştır. 

Nitekim Hindistan Maliye Bakanı Kamal Nath: “ABD dünyanın 

değiştiğinin farkında değil” diyerek, ABD’nin ekonomik hegemonyasının 

eskisi gibi küresel kuralları dayatacak güçte olmadığını ve kendilerinin de 

ekonomik gündemi belirleme gücüne sahip olduklarını açıkça belli 

etmiştir.717 

• Başta Çin olmak üzere Doğu Asya ülkeleri ellerindeki büyük rezervleri 

uluslararası piyasalarda değerlendirmek için, ulus-devlet kontrolünde 

işletilen “Egemen Servet Fonlarını” kurmuşlardır. Petrol ihracatçısı 

ülkelerin de katılmasıyla 12 trilyon dolara yakın para bu fonlarda 

birikmiştir. Dolayısıyla, devlet kapitalizmi ve kaynak ulusalcılığı, 

2000’lerin iki ana ekonomik konusu olmaya başlamıştır.718 Kimi devletler, 

bu fonlar aracılığıyla merkez ülkelerin stratejik kaynaklarını ve şirketlerini 

ele geçirmeye ve pazarın yönünü etkilemeye başlamıştır. Buna göre, Çin, 

                                                                                                                                                                      
714 A.g.e. 
715 A. H. Köse ve A. Öncü, 2006, s. 36. 
716 R. Brenner, 2004, S. 97. 
717 Ergin Yıldızoğlu, “Potsdam’dan Brüksel’e Zamanın Ruhu”, Cumhuriyet, 25 Haziran 2007, s. 13. 
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Rusya, Katar, Dubai ve diğer Arap ülkeleri artık ellerindeki paraları devlet 

tahvillerinde değerlendirmek yerine, ABD ve Avrupa’daki şirketlere 

yatırmaya başlamışlardır.719 Örneğin, Çin bir taraftan elindeki Amerikan 

mortgage hisselerini azaltacağını ve rezervlerinde döviz cinslerini 

çeşitlendireceğini açıklarken, diğer taraftan ABD’nin en önemli varlık 

şirketlerinden Blackstone’nun çoğunluk hisselerini üç milyar dolara almış 

ve Avrupa’nın en önemli bankalarından Barclays’a talip olmuştur.720 Katar 

Yatırım Fonu Delta Two ise İngiltere’nin üçüncü parakende şirketi 

Sainsburry’nin % 24’lük hissesini almış ve 17,8 milyar avroluk bir teklif 

daha vermiştir. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Dubai Ports, İngiltere’nin en 

eski liman işletmecilerinden P&Q’yu 2005 yılında 4,1 milyar avroya satın 

almıştır.721 Rusya’nın Gaz şirketi Gasprom, Avrupa’nın en büyük havacılık 

ve savunma şirketi EADS’nin % 5’lik hissesini satın almıştır.722 Almanya 

Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Başkanı Nicolas Sarkozy, yabancı 

ülkelerin devlet eliyle yaptıkları yatırımlar karşısında ABD’de olduğu gibi 

kolektif teftiş politikası oluşturmaktan yana çıkmaya ve korumacı önlemler 

almaktan bahsetmeye başlamışlardır.723 Kısacası, küreselleşme rüzgarı 

merkez ülkelerin aleyhine de esmeye başlamıştır.  

• Asya Krizi’nde başlayan ve 11 Eylül sonrasında hızlanan jeopolitikte, 

ekonomik ulusalcılık ortaya çıkmış ve korumacı bloklar/ittifaklar oluşumu 

artmıştır. Amerikan hükümeti stratejik alanlarda kendi ulusal şirketlerini 

                                                                                                                                                                      
718 A.g.m. 
719 Melek Kırmacı, “Avrupa’nın Ekonomik Korkuları”, Cumhuriyet Strateji, 2007, C. 4, S. 163, s. 16. 
720 Olivia Chung, “China Shying From Shaky US Mortgage Market”, Asia Times, 26 Temmuz, 2007, 
http://www.atimes.com/atimes/china_Business/IG26Cb02.html. 
721 Kırmacı, 2007, s. 16. 
722 A.g.m., s. 17. 
723 A.g.m.  
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korumaya almaktan söz ederken, Almanya-Fransa ittifakı, 21 Haziran 2007 

tarihinde toplanan zirvede anayasa belgesinden serbest ticaret ilkesini 

çıkartmışlardır.724 Zaten AB anayasası da, artık ABD ve diğer yükselen 

güçler karşısında kendi çıkarlarını tek tek koruyamayan AB ülkelerinin, 

Almanya ve Fransa’nın siyasi hakimiyeti altında ortak güç oluşturması 

anlamında hazırlanmış, korumacı blok kurma belgesi idi. Tüm bu ekonomik 

ulusalcılık ve korumacı bloklar, Niall Feguson’un da belirttiği gibi, 1914’te 

küreselleşme çökmeden önce yaşananları hatırlatmaktadır.725                                                                                                                                                                                        

Tüm bu oluşumların ışığında, 2007’nin ilk yarısında % 1, 3 büyüme hızına 

düşen ABD’nin, 1970’lerden beri mali genişlemelerle erteleyerek veya bastırılarak 

devam ettirdiği kapitalizmin içsel çelişkilerini-yapısal sorunlarını, artık sürdüremez 

düzeye geldiği anlaşılmaktadır. Aynı zamanda hegemonya sorunu da yaratan bu 

durum, küreselleşmeninin de sonunun geldiğini göstermektedir. Ergin 

Yıldızoğlu’nun da belirttiği gibi; “Küreselleşme yapısal ve uluslararasılaşmış bir 

ekonomik krizin dışavurum biçimi”726 olarak değerlendirilirse, yapısal sorunların 

artık kriz halini kaldıramayacak düzeye geldiği görülmektedir. Nitekim artık 

oluşturulacak yeni bir köpük alanı da kalmamış gibi gözükmektedir. Dolayısıyla, 

dünya ekonomisinde kendisine yeni bir yatırım alanı bulamayan muazzam bir “aşırı 

birikim” sorunu oluşmaktadır.727 

Bu durumun, ABD “politikası” ve hegemonya projesi açısından çok önemli 

bir sonucu vardır: Bretton Woods II rejiminin sonu görünmeye başlamıştır. Öte 

yandan, daha önce belirtildiği gibi, ABD hegemonyasının sürdürülebilirliği bu 

                                                           
724 E. Yıldızoğlu, 25 Haziran 2007, s. 13. 
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rejimin devamlılığına bağımlıdır. Dolayısıyla, yeni bir birikim rejimi hegemonun da 

değişimi anlamına gelebilecektir. Üstelik bu birikim rejiminin ABD’nin ekonomik 

ve siyasi hegemonyasını alttan oyup, ABD’yi kısır döngüsüne mahkum etmesine 

rağmen, ABD bu ilişkinin devamlılığına muhtaçtır.  

Başta Çin’in 1,3 trilyon dolarlık rezervi olmak üzere, Doğu Asya’da üç 

trilyon civarında biriken ABD hazine kağıdının piyasaya sürülebilecek olması, 

ABD’nin en önemli ekonomik zafiyetini oluşturmaktadır. ABD, Bretton Woods II 

düzeninin ani bir frenle hegemonyasına çarpmasını engellemek için, Çin’in ABD 

dolarına sabitlediği “yuan”ı % 40 oranında revalüe etmesini istemektedir. Bretton 

Woods düzeninin iyice sıkışması sonucunda, 2007 Temmuz ayında ABD 

Senatosu’nun Finans Komitesi’ndeki her iki partiden dört senatör paralarını düşük 

değerde tutan ülkeleri (Çin’i) cezalandırmayı amaçlayan bir yasa tasarısı 

hazırlamışlardır.728 Buna karşılık olarak Çin, daha fazla baskı halinde, elindeki 

ABD hazine kağıtlarını satacağı tehdidini savurarak, 1985’de Japonya’nın yaptığı 

gibi bir Plaza Anlaşması’na oturmayacaklarını açıkça belli etmiştir.729  

Sonuç olarak, ABD’nin “politika”sının temeli olan ekonomik gücü, artık 

hegemonya projesini taşıyamayacak kadar zayıf düşmüş ve bağımlılaşmıştır. 

ABD’de Sayıştay görevi yürüten federal kuruluşun başında bulunan David Walker: 

“ABD çok büyük bir ülke olmasına rağmen, sürdürülebilirlik sorunlarını (süreğen 

bütçe açıkları) yeterince ciddiyetle ele almamakta ve Roma gibi çöküşe 

gitmektedir” açıklamasıyla durumun ne kadar ciddi olduğunu resmi ağızdan itiraf 
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etmiştir.730 Bu zayıflama, bugün oluşan “yeni” bir durum değil, 1970’lerden beri 

devam eden bir sürecin devamıdır. Nitekim 2001 yılında resesyonda olan ve elde 

kalan son mali genişleme alanına yönelen ABD, bu zayıflamanın son derece 

farkındadır. Zaten bu nedenle, 2001’den sonra yeni ve son bir mali genişlemeyle 

gidilirken, aynı dönemde  “terörizme karşı savaş” stratejisi ve Irak’ı işgal planları 

eşgüdüm içinde başlatılmıştır.  

Dolayısıyla, “terörizme karşı savaş stratejisi” hegemonun ekonomik 

tedbirlerinin yetersiz kaldığı ve askeri hamlelere gerek duyduğu bir dönemin, planlı 

ve böyle bir geleceğe yönelik geliştirilmiş bir stratejisidir. Zaten bu nedenle, QDR 

2005 terörizme karşı savaş stratejisini sisteme (ABD hegemonyasına) yönelik tüm 

tehditleri kapsayacak biçimde genişletmiştir. Nitekim Paul Kennedy de, 11 Eylül 

sonrasında yazdığı makalesinde ABD’nin askeri gücüne ağırlık vermesi gerektiğini 

yazmıştır.731 Bu strateji reel terör tehditiyle uyumsuz, ama ABD’nin 

“politika”sındaki tıkanma ve hegemonya projesindeki zayıflamayla son derece 

uyumludur.  

2. Küresel Rekabette Yeni bir Sıkışma Noktası: Azalan Enerji Rezervleri 

ve Artan Talep 

19. yüzyıl boyunca İngiltere bütün uluslararası su yollarını kontrolü altında 

tutarak, uluslararası ticareti büyük deniz filosuyla güvenceye alarak ve Batı etkisine 

kapalı bölgeleri siyasi ve ekonomik açıdan Batı nüfuzuna açarak sistemin istikrarlı 

işlemesini sağlamış, bunun için gerektiğinde müdahalelerde bulunmuştur.732 20. 

                                                           
730 Aktaran Dış Haberler Servisi, “ABD, Roma gibi Çöküşe Gidiyor”, Cumhuriyet, 15 Ağustos 2007, s. 
11. 

731 Paul Kennedy, “Maintaining American Power: From Injury to Recovery”, The Age of Terror: 
America and the World After September 11, Strobe Talbott ve Nayan Chanda (der.), New York, Basic 
Books, 2001, s. 55–79. 
732 İ. Uzgel, 2003, s. 56. 
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yüzyılda da ABD açık kapı “politika”sı ve hegemonya projesi dahilinde, benzer bir 

uygulamayı enerji kaynaklarının ve ulaşım kanallarının denetimi ve Batı pazarlarına 

ulaşımını sağlayarak yapmıştır. Bu amaçla, gerektiğinde güç kullanmaktan veya 

Muhammed Mussadık’ın 1953’te İran petrolünü milleştirmesi olayında olduğu gibi 

CIA methodlarını devreye sokmaktan kaçınmamıştır. Buna ek olarak, Carter 

doktrini’yle (Reagan Doktrini’nden farklı olarak bir savunma doktirini) ABD 

küresel Basra Körfezi temelinde küresel enerji kaynaklarını ve yollarını gerekirse 

askeri yöntemlerle kontrol edeceğini ilan etmiştir.  

Bununla birlikte, G. W. Bush Başkanlığı’nda enerji kaynaklarını ve ulaşım 

yollarını ABD kontrolü altına alma amacı, ABD tarihinde hiç olmadığı kadar önem 

kazanmış ve ABD’nin bu yolda, merkez ülkeleri dahi karşısına almaktan 

çekinmemesine sebep olmuştur. Enerji politikalarının bir anda bu kadar önem 

kazanmasının nedeni sanıldığı gibi, Başkan Yardımcısı Cheney’den başlayarak 

yönetimdeki neo-muhafazakarlarla petrol şirketleri arasında devam eden organik 

bağ değil, çok daha somut nedenlerdir. Bunun nedeni; üst bölümde anlatılan 

ABD’nin ekonomik hegemonyasının zayıflaması ile alt bölümde anlatılacak 

jeopolitik süreçlerin, küresel enerji kaynaklarındaki arzın tepe noktasına (Hubbert’s 

Peak) yaklaşılması süreciyle çakışmasıdır. 

Petrolün üretim zirvesi veya tepe noktası kavramını ortaya ilk atan kişi, 

Marion King Hubbert’tır. Hubbert’ın tezine göre, petrol yatağındaki miktarın yarısı 

çıkartıldıktan sonra üretim de azalmaya başlamakta ve bu andan itibaren, talebin 

karşılanması mümkün olamamaktadır. Hubbert petrol arzındaki tepe noktasının 

hesaplanabileceğini iddiasıyla, kendi adıyla anılacak eğriler geliştirmiş ve 1956 

yılında Amerikan Petrol Enstitüsü Petrol Rezervleri Komitesinin toplantısında, 
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Amerikan petrol üretiminin 1970 başlarında zirve noktasına geleceğini 

açıklamıştır.733 Hubbert’ın teorisi, bu dönemde ne sektör içinde ne de dışında 

önemsenmemiştir, ta ki 1970 yılında Amerikan petrol üretiminin gerçekten de 

üretim zirvesine geldiğinin anlaşılmasına kadar. Bunun üzerine, Hubbert’in üretim 

zirvesi teorisi bir anda tekrar gündeme gelmiştir.734 Daha da önemlisi, Hubbert’ın 

küresel petrol arzındaki öngörüsü tam bir panik yaratmıştır, çünkü Hubbert’a göre, 

küresel petrol arzında tepe noktası 2003 yılıdır.735  

Hubbert’ın eğrilerini yeni verilerle güncelleyen Colin J. Campbell ve Jean H. 

Laherrere, dünya petrollerinin iki trilyon varil olduğunu ve 2010 tarihine kadar 

bunun bir trilyonunun üretilmiş olacağını ve acilen yeni petrol alanlarının aranması 

gerektiğini vurgulamışlardır.736 İkiliye göre, petrolün üretim zirvesine ulaşmasıyla 

birlikte artık bol ve ucuz petrol dönemi kapanacaktır. Dolayısıyla, önemli olan 

petrolün ne zaman biteceğinde çok, ne zaman yarısının tüketilmiş olacağıdır.  

Dünya petrol üretiminin % 98,7’sine sahip 15 ülkeyi Hubbert eğrisine göre 

modelleyen ve çıkarılabilir dünya petrol miktarını 3,3 trilyon varil olarak 

hesaplayan Richard Duncan, üretim zirvesinin 2010 yılı olacağını iddia etmiştir.737  

2000 yılına yaklaşılırken, dünya petrol üretiminin zirve yapmaya başladığına 

dair belirtiler oluşmaya ve üretimde düşmeler yaşanmaya başlamıştır. Council on 

Foreign Relations ve Baker Enstitüsü’nün beraber hazırladıkları raporla yaklaşan 

                                                           
733 Marion King Hubbert, “Nuclear Energy anf the Fossil Fuels”, American Petroleum Insititute 
Drilling and Production Practice Proceedings of Spring Meeting, San Antonio, Shell Development 
Company Publication, 1956, s. 7–25. 
734 Kenneth S. Deffeyes, Hubbert’s Peak: The Impending World Oil Shortage, New Jersey, Princeton 
University Press, 2001, s. 1. 
735 A.g.e.,s. 146. 
736 Colin J. Campbell ve Jean J. Laherrere, “The End of Cheap Oil”, Scientific American, 1998, S. 3, s. 
78–83. 
737 Richard C. Duncan, “Big Jump in Ultimate Recovery Would Ease, Not Reverse, Postpeak 
Production Decline”, Oil and Gas Journal, 2004, S. 102, s. 18–21. 
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bir enerji krizine dikkate çekmiş ve enerji güvenliği, rafine kapasitesi yetersizliği 

gibi sorunları çözmekte serbest piyasanın yetersiz kaldığını, bu nedenle devletin 

enerji alanına geri dönmesi gerektiğini savunmuştur.738  

Enerji yatırım piyasasında çok önemli bir banker olan ve daha sonra Bush’un 

Enerji Danışmanı olacak olan Mattehew Simmons ise, enerjide başlayan 

daralmanın, ABD ekonomisinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana karşılaştığı en 

büyük tehlike olduğunu iddia etmiştir.739 Simmons, Suudi Arabistan petrol 

rezervlerinin miktarı hakkında bilinçli bir şekilde aşırı yüksek rakamların 

verildiğini ve rezervlerin tahmin edilenden çok daha önce tüketileceğini ileri 

sürerek, petrolde üretim zirvesinin çok yakın bir tarihte (2008 gibi) 

gerçekleşeceğinin altını çizmiştir.740 Simmons ayrıca, kuzeyde Kerkük, sol altta 

Birleşik Arap Emirlikleri ve sağ altta Suudi Arabistan’dan oluşan “altın üçgen”nin, 

yıllardır dünyaya sağladığı ucuz petrol döneminin sona ermekte olduğunu 

belirtmiştir.741 

Gerçekten de petrol üretiminde tepe noktasına ulaşıldığına dair bir takım 

belirtiler 1990’lı yılların sonundan beri görülmekte ve ABD hegemonyası üzerinde 

baskı yaratmaktadır. Bunlar kısaca maddelenirse: 

• Dünyada günde 80 milyon varil ham petrol tüketilmekteyken, başta 

Çin ve Hindistan kaynaklı artan talep gözönünde tutulursa 2020–2030 

yılları arasında bu rakam % 50 artarak 115–130 milyon varile 

                                                           
738 E. Yıldızoğlu, 2006b, s. 192. 
739 Aktaran Kenneth R. Timmerman, “Charting America’s Energy Plan”, Insight on the News, 2001, C. 
17, S. 22, s. 10–22. 
740 Matthew Simmons, “Shock to the System: The Impending Global Energy Supply Crisis”, Harvard 
International Review, 2006, C. 28, S. 3, s. 68–69.  
741 A.g.e.,s. 64. Öte yandan, petrol fiyatları, uzun zamandır arz-talep ilişkisine göre değil, . Morgan 
Stanley, ABN Amro, Citigroup gibi finans şirketlerinin büyük hacimli işlemler yaptığı vadeli işlemler 
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çıkacaktır.742 Oysa dünyada keşfedilen petrol miktarı istikrarlı bir 

şekilde düşmektedir. Örneğin, 1960’larda 365 milyar, 1970’lerde 275 

milyar, 1980’lerde 150 milyar ve 1990’larda 75 milyar, 1999 ile 2003 

arasında 62 milyar varil keşfedilmiştir.  Uluslararası Enerji Ajansı’na 

göre, 2012 yılında talebi karşılamak için günde 10 milyon varil petrol 

üretilmesi gerekirken, 2007 Ağustos itibariyle bu rakam 2 milyon 

varildir. Bu hesaba göre, 2012 yılında petrol krizi yaşanmaması için 

her yıl 5 milyon varillik yeni petrol yatakları bulunmalı ve üretime 

geçirilmelidir.743 Oysa Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, OPEC 

üretimi son iki yılın en düşük düzeyine inmiştir. 

• OPEC ülkelerinden Abu Dabi, İran, Suudi, Arabistan ve Irak’ın beyan 

ettikleri petrol rezervleri, kağıt üzerinde çarpıtılarak verilmiş 

rakamlardır. Bu rakamlara göre, bu ülkelerin dünya petrol rezevleri 

içindeki oranları, 1988 yılında bir gecede % 42’den % 197’ye 

çıkmıştır.744 Dolayısıyla, varolduğu bildirilen petrol rezerv 

miktarlarına da güvenmemek gereklidir.  

• Günde 100 bin varilden fazla petrol üreten petrol sahası sayısı 120’dir 

ve bunların 40 tanesi Ortadoğu bölgesinde bulunmaktadır.745 Ortalama 

üretimi 500 bin varilden fazla olan 14 büyük petrol sahasının günlük 

                                                                                                                                                                      
piyasasında belirlenmektedir. Londra ve New York petrol borsalarında günlük ortlama 250 milyon 
kağıt varil el değiştirmektedir.  
742 A.g.e. 
743 Michael T. Klare, “A New Energy Pessimism Emerges”, Asia Times, 18 Ağustos 2007, 
http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/IH18Dj02.html. 
 
744 C. J. Campbell ve J. J. Laherrere, 1998, s. 79. 1987 ve 1988 arasndaki fark milyar varil olarak 
şöyledir.; Abu Dabi 31 miyardan 92 milyara varile, İran 49 milyardan 93 milyar varile, Irak 47 
milyardan 100 milyar varile. Suudi Arabistan ise iki sene beklemiş ve 1989’daki 170 milyar varillik 
rezerv miktarını 1990’da 258 milyar varile çıkartmıştır. Colin J. Campbell, “Just How Much Oil Does 
in the Middle East Really Have, Does It Matter”, Oil and Gas Journal, 2005, S. 4, http://www.ogj.com.    
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dünya üretimine katkısı % 20’den fazladır. Bununla birlikte, bu petrol 

sahalarının yaşı 70’ten fazladır ve mevcut üretim düzeyini daha ne 

kadar sürdürebilecekleri hakkında net-doğru bilgi verilmemektedir.746 

• Artan talebi karşılamak için 2030 yılına kadar 4,2 trilyon dolarlık yeni 

yatırım yapılması gereklidir.747 Bununla birlikte, artan petrol fiyatları 

sayesinde muazzam karlar kazanan büyük petrol şirketleri, Belle 

Epoque’nin tatlı kar döneminde yeniden yatırım yapmak spekülatif 

işlemlere, şirket evliliklerine ve başka enerji şirketleri satın almaya 

yönelmişlerdir. Öte yandan, aşırı yüksek petrol fiyatlarından elde 

edilen karlar da artan maliyet ve azalan arz miktarına bağlı olarak 

azalmaya başlamıştır. Exxon Mobil ve Royal Dutch Shell 2007 ilk 

yarısı için açıkladıkları sırasıyla 10,3 milyar ve 8,7 milyar dolar kar 

rakamları, hem şirketlerde hem de enerji piyasasında ciddi bir hayal 

kırıklığına neden olmuştur.748  

• Çin ve ABD’nin petrol talepleri her geçen gün artmaktadır. Çin’in 

Sadece 2002–2003 yılları arasındaki petrol tüketim artışı % 6,9’dan % 

11,2 düzeyine çıkmış ve 2010 yılında bugünkü tüketiminin on katına 

çıkması beklenmektedir. ABD ise dünya petrol tüketiminin şu anda % 

25’ini gerçekleştirmektedir ve kendi topraklarından çıkardığı petrol 

giderek azalmaktadır. ABD 2020 itibariyle petrol gereksiniminin % 

70’ini dışardan temin etmeye bağımlı bir ülke olacaktır.749      

                                                                                                                                                                      
745 M. Simmons, 2006, 63. 
746 Matthew Simmons, “The World’s Giant Oilfields: How Many Exist? How Much Do They Produce? 
How Fast Are They Declining”, Hubbert Center Newsletter, 2002, C. 1, s. 1–7. 
747 E. Yıldızoğlu, 2006b, s. 192. 
748 M. T. Klare, 18 Ağustos 2007. 
749 E.Yıldızoğlu, 2006, s. 192. 
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Sonuç olarak, birinci sanayi devriminden beri dünya ekonomisininin birincil 

kaynağı olan petrolde üretim zirvesine yaklaşıldığı, 1990’ların ikici yarısından 

itibaren sıkça dile getirilmeye başlanmış ve rakamlar da bu eğilimi doğrulamıştır. 

Bununla birlikte, gelişen enerji krizi tek başına, ABD’nin “altın üçgen” ve Orta 

Asya enerji kaynaklarına yönelik militarist eylemlerini açıklamakta yeterli değildir. 

Enerjideki daralma, bir bütün olarak ABD’nin ekonomik hegemonyasının düşüşe 

geçmesi ve hızlanan jeopolitikle çakıştığı için, aciliyet kazanan ve saldırganlaştıran-

ittifaklar yaptıran bir soruna dönüşmüştür.  

3. Jeopolitikanın Muhteşem Dönüşü: Bush Doktrini ve “Terörizme Karşı 

Savaş” Statejisi 

G. W. Bush 2001 Ocak ayında ABD Başkanlığı görevini devralmadan önce, 

ABD’nin altyapısını kapitalizmin çözülemeyen yapısal sorunlarının, üstyapısını da 

azalan enerji arzı ile Asya Krizi sonrası hızlanan jeopolitik arayışların oluşturduğu 

bir hegemonya sorunu vardır. Zaten bu sebeple, 1997 yılından itibaren ABD 

önleyici müdahalelerden bahsetmeye, askeri doktrininde değişiklikler yapmaya, 

NATO’nun alan ve görev tanımını genişletmeye, Irak’a karşı sertleşmeye ve “füze 

kalkanı projesi”nin temelini oluşturacak şekilde İran, Irak ve K. Kore’den 

kaynaklanan kıtalararası füze tehdidini dile getirmeye ve Kosova müdahalesiyle 

görüldüğü gibi Rusya ve Çin öncelikli stratejisini değiştirmeye başlamıştır.  

2001’de yönetime gelecek olan neo-muhfazakar ekip ise, 1997 yılında ilan 

ettikleri “Amerikan Yüzyılı Projesi”yle ve Clinton’a gönderdikleri mektupla, Irak 

ve Afganistan’a müdahale edilmesi, İran ve Suriye’nin etkisizleştirilmesi, İsrail’in 

desteklenmesi ve askeri harcamaların arttırılması gibi daha somut politikaların 

yürütülmesi gerektiğini dile getirmiş ve Clinton’u eleştirmişlerdir. Aslında hem 
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Clinton yönetiminin hem de neo-muhafazakarların politikalarının esası aynı amaç 

etrafında birleşmektedir: ABD’nin hegemonya projesini korumak ve yeni bir 

hegemon adayının (ki çokkutuplu dünya düzeni de buna dahildir) çıkamamasını 

sağlamak amacıyla, gerektiği yerde rejim değişiklikleriyle gerektiği zaman da 

askeri müdahalelerle dünyanın enerji kaynaklarını ve ulaşım yollarını ABD’nin tam 

denetimi altına almak. Böylece, ABD dünyadaki tüm diğer ülkelerin ekonomik, 

askeri ve siyasi kararları üzerinde veto hakkı elde etmiş olacak ve tüm büyük 

güçlerin, ABD merkezli bir küresel ekonomik siyasi sistemi kabul etmesini 

sağlayacaktır.  

Bununla birlikte, Bush ve ekibi, 2001 yılında yönetime geldiklerinde, daha 

önce bahsedilen üç basınç alanının çakışmasıyla ortaya çıkan sorunların tam 

ortasında kalmışlardır: 

• ABD’yi hegemon yapan İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan yeni 

kapitalist birikim rejiminin sonuna gelinmeye başlanmıştır. Mali 

genişlemelerle veya resesyonun kısa bir süre için dünyaya ihraç 

edilmesiyle 1980’lerden beri bastırılan aşırı birikim/üretim sorunu 

artık sürdürülemez hale gelmiştir. ABD resesyona girmek üzeredir. 

Üstelik ABD’nin ekonomik hegemonyası, Bretton Woods II 

sisteminin sürdürülebilirliğine endekslenmiştir. 

• Council on Foreign Relations ve Baker Enstitüsü’nün 2001 yılında 

beraber hazırladıkları rapor ve Bush’un Enerji Danışmanı Matthew 

Simmons’un çalışmalarının da ortaya koyduğu gibi, petrolde arzın 

tepe noktasına yaklaşılmıştır ve küresel bir enerji krizi kapıdadır. 17 

Mayıs 2001’de Dick Cheney tarafından hazırlanan rapor ise, Bush 
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yönetiminin enerji sorununa bakış açısını ortaya koymuştur. Rapor, 

ABD’nin 2020’de enerji ihtiyacının yarısını ithal etmek zorunda 

kalacağına dikkat çekerek, Ortadoğu petrollerinin ABD için merkezi 

önemde olacağını ve Hazar bölgesi, Afrika ve Latin Amerika 

kaynaklarının da ABD için “yüksek öncelikli” bölgeler olacağını 

belirtmiştir.750 Rapordaki en hassas nokta ise, Kazakistan’da bulunan 

20 milyar varillik petrol rezervinin mutlaka dünya piyasasına güvenli 

bir şekilde ulaştırılması gerektiğinin veya daha doğru bir tanımla, 

ABD’nin kontrolüne girmesi gerektiğinin vurgulanmasıdır.751 Öte 

yandan, ABD’nin petrol ve petrol rekabetleri hakkında hassasiyeti 

artarken, Uluslararası Enerji Ajansı 2001 kitapçığına göre, Saddam 

Hüseyin, ABD’nin toplam kalan rezervleri kadar bir miktarı, yaklaşık 

44 milyar varillik bir petrol havzasını, Avrupa, Çin ve Rusya şirketleri 

arasında paylaştıracak bir anlaşma yapmaya hazırlanmaktadır.752    

• ABD’nin açık kapı “politika”sı ve hegemonya projesinin en önemli 

ayağı olan Avrupa’da, siyasi, ekonomik ve bir ölçüde askeri hareketler 

ortaya çıkmıştır. Fransa-Almanya ekseni pekişerek bir taraftan AB’yi 

küresel bir güç yapma çabasıyla hareket etmeye (özellikle Akdeniz ve 

Ortadoğu’da) başlamış, diğer taraftan NATO’dan bağımsız bir AB 

ordusu projesi geliştirmeye girişmiştir. Avrupa para birimi “avro”ya 

da geçilmesiyle birlikte, ABD’nin küresel dolar hegemonyası 

tehlikeye girmeye başlamıştır.   

                                                           
750 Michael T. Klare, “Oil Moves the War Machine”, The Progressive, 2002a, C. 66, S. 6, s. 18. 
751 A.g.m.  
752 Michael T. Klare, “Oiling the Wheels of War”, The Nation, 2002b, C. 275, S. 11, s. 6.   
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• Uzakdoğu’da Asya krizi sonrasında ABD’nin sunduğu hegemonik 

ekonomik model, Washington Konsensusu, sorgulanmaya başlanmış 

ve güvenilirliğini kaybetmiştir. Japonya ise, ABD’den kopmamakla 

birlikte hem bölgedeki ekonomik çekim gücünü Çin lehine kaybetmiş 

hem bölgenin ekonomik merkezi olma işlevini yitirmiştir. Çin, hem 

devlet kontrollü kapitalist gelişme modeliyle hem de küresel 

ekonomide güçlenen rolüyle, Doğu Asya’da tercih edilen-onaylanan 

bir bölgesel hegemon olarak yükselmeye başlamıştır. Rusya’dan farklı 

olarak, Çin bu özellikleriyle kapitalizmin uzun vadeli çıkarlarını 

koruyacak yeni bir birikim rejimi sunmaya, yani hegemon olmaya 

daha yakın bir aday olarak gözükmektedir. Bu nedenle, ABD’de 

Rusya’dan ziyade Çin merkezli bir hegemonya tehdidi algısı öne 

çıkmaktadır.753  ABD’nin açık kapı “politika”sının ve hegemonya 

projesinin diğer ayağı Uzakdoğu, Japonya merkezinden ABD kontrolü 

dışındaki Çin merkezine geçmeye ve ABD’nin ekonomik 

hegemonyasının etki alanı dışına çıkmaya başlamıştır. 

• 2000 yılına kadar bir takım ekonomik ve siyasi tavizlerle nispeten 

kontrol altında tutulan Rusya, Vladimir Putin’in başkan seçilmesiyle 

birlikte tekrar küresel rekabet arenasına güçlü bir şekilde katılmaya 

başlamıştır. Putin, Yeltsin’den farklı olarak Rusya’nın en önemli 

zaafiyetinin, ülkeyi küreselleşmeye çok kontrolsüz olarak açan 

neoliberal politikalar olduğunu bilmektedir. Putin, Rusya’yı tekrar 

bağımsız politikalar yürütebilen küresel bir güç yapmak amacıyla; 

                                                           
753 Bu konuda birkaç örnek için bkz. Robert Kaplan, “How We Would Fight China”, The Atlantic 
Monthly, Haziran 2005, www.theatlantic.com/doc/200506/kaplan/html. John J. Mearsheimer, “Better 
Than be Godzilla Than Bambi”, Foreign Policy, 2005, S. 146, s. 47–49.   
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merkezi yönetimi güçlendirmeye başlamış; ABD, IMF ve uluslararası 

sermayenin etki alanına çıkartacak şekilde ekonomiyi devletin 

kontrolüne almış; enerji ve maden kaynaklarını devlet denetimi altına 

alma yolunda Yeltsin döneminden kalma oligarklara karşı harekete 

geçmiş; enerji alanını uluslararası sermayeye kapatacak önlemler 

almaya başlamış; yakın coğrafyasında ABD’ye kaybettiği nüfuz 

alanlarını yeniden inşa etmeye girişmiş; gaz ve petrol kaynaklarını 

stratejik güç kaynakları olarak değerlendirmeye başlamış; nükleer 

kapasitesini, askeri yapısını ve silah sanayisini güçlendirecek 

politikalar yürütmeye başlamıştır.754  

• 1999 yılında NATO’nun genişlemesi ve eski Doğu Bloku ülkelerinin 

NATO’ya alınmasından rahatsız olan Rusya, 1990’ların ikinci 

yarısından itibaren Çin’le stratejik ortaklık anlaşmaları yapmaya 

başlamıştır. Bununla beraber, 2000’den itibaren Uzakdoğu’da 

ekonomik, siyasi ve askeri bir güç olarak yükselen Çin ile küresel 

rekabete geri dönen Rusya arasında, ABD hegemonyasına karşı ittifak 

anlaşmalarının sayısı artmaya ve Şanghay Beşlisi’nin (2001’de 

Özbekistan’ın katılımıyla Şanghay İşbirliği Örgütü adını almıştır) Orta 

Asya’daki etkinliğini arttırma çabaları hız kazanmaya başlamıştır.755 

Temmuz 2001’de Rusya ve Çin, NATO anlaşması hükümlerini 

andıran 20 yıl geçerli “Dostluk ve Askeri İttifak” anlaşmasıyla, tehdit 

                                                           
754 Peter H. Solomon, “Vladimir Putin’s Quest for a Strong State”, International Journal on World 
Peace, 2005, C. 22, S. 2, s. 3–15.  
755 James C. Hsiung, “Dynamics between China, Russia and the United States”, Harvard International 
Journal, 2004, C. 26, S. 1, s. 14.-15. 



 239 

tanımlarını ortaklaşa belirlemeye ve saldırıya uğramaları halinde 

birbirlerine yardım etmeye karar vermişlerdir.756  

• 1823 Monreo Doktrini’nden beri ABD’nin arka bahçesi olan Latin 

Amerika’da da, Venezüella Başkanı Hugo Chavez önderliğinde 

ABD’nin bölgedeki hegemonyasını sorgulamaya açan ve buna karşı 

bağımsız-ulusalcı politikalar yürütmeye çağıran, halkçı bir hareket 

oluşmaya başlamıştır.  

Sonuç olarak, Bush’un Başkan olduğu 2001 yılında ABD’nin hegemonyası, 

tarihinde hiç olmadığı kadar gerilemiş durumdadır. “Neyse ki”, Bush yönetiminin 

bu soruna neredeyse 1992 yılından bu yana bir reçetesi vardır. Bu reçete, tarihteki 

tüm hegemonların hegemonyalarını kaybederken uyguladıkları reçetenin aynısıdır: 

Hegemonyayı askeri güç kullanarak sürdürmek.  

i. Gerileyen ABD Hegemonyasının Küresel Reçetesi   

Bush Başkanlığı’ndaki neo-muhafazakar ekip, daha 11 Eylül gerçekleşmeden 

önce yayınladıkları birçok raporla 11 Eylül sonrası yapılacakları beyan etmişlerdir. 

Kısacası, nasıl -metaforik olarak- İkiz Kuleler 11 Eylül öncesi yıkıldıysa, 

Afganistan ve Irak da 11 Eylül-sonrasından önce işgal edilmiştir. Bu nedenle, 

büyük bir “tesadüf”le tam bu raporların gerçekleşmesine gerekçe yaratacak şekilde 

gerçekleşen 11 Eylül terör saldırıları, ABD’nin bu tarihten sonra yürüteceği 

politikalar için bir milat değildir. Dolayısıyla, “terörizme karşı savaş” stratejisini bu 

tarihe endeksleyerek incelemek, sorunun özünün gözden kaçmasına neden 

olacaktır. Terörizme karşı savaş stratejisi “politika”nın devamı devamı olarak, 

konjonktürel ihtiyaçlara göre belirlenmiş bir stratejidir. Bu nedenle, öncelikle 

                                                           
756 John L. Scherer, “America on the Defensive”, USA Today, 2005, C. 134, S. 2722, s. 22. 
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yukarıda maddelenen sorunlar ışığında, ABD’nin hegemonyasını kurtarmak için 

nasıl bir plan dahilinde hareket ettiğini incelemek gereklidir.  

Daha önceki bölümlerde anlatıldığı üzere, ABD ekonomik hegemonyasını 

sürdürmek için tarihte görülmemiş bir mali genişleme dönemini başlatmıştır. 

Azalan petrol arzı ve artan jeopolitik mücadele için ise, iki yaklaşım geliştirmiştir: 

AB, Rusya ve Çin’i askeri ve siyasi olarak kuşatmak ve mümkün olduğunca bu 

ülkeler arasında ABD hegemonyasına direnç oluşturabilecek ittifaklar yapılmasını 

engellemek ve ikinci olarak, küresel enerji kaynakları ile bu kaynakların ulaşım-

dağıtım kanalları üzerinde tam denetim kurmak ve ABD kontrolü dışında bağımsız 

kaynak dağıtım kanalı bırakmamak. 

Bu amaçların açılımı ise şunlar olmuştur: 

1. Baltık denizinden başlayan ve Karadeniz’e uzanan bir hat ile bütün eski 

Doğu Bloku ülkelerini NATO üyesi yapmış ve Polonya, Macaristan, Çek 

Cumhuriyeti, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerde askeri varlığını oluşturmaya 

başlamıştır.757 Bu sayede ABD’nin kazanımları şunlar olmuştur: 

• ABD, siyasi ve askeri varlığını AB içine sokarak, AB’yi bağımsız bir 

küresel güç haline getirebilecek tek potansiyeli yani, Fransa-Almanya 

eksenli merkezde bütünleşmiş AB projesini (en azından kendi 

hegemonyasını kurtarmasına yetecek bir süre için) geciktirmeyi 

başarmıştır.758 Hatta Irak işgaline karşı çıktıkları için ABD tarafından 

“eski Avrupa” olarak nitelendirilen Fransa ve Almanya’ya kaşı “yeni 

                                                           
757 İlhan Uzgel, “ABD Hegemonyasının Yeniden İnşası, Ortadoğu ve NATO”, Mülkiye, 2004b, C. 
XXVIII, S. 243, s. 13. 
758 Gabriel Kolko’ya göre, zaten kuruluş amacı ABD çıkarları doğrultusunda Avrupa’nın bağımsız bir 
askeri güç geliştirmesini engellemek olan NATO, bir kez daha asli görevini yerine getirmiştir. Gabriel 
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Avrupa” olarak tanımlanan Estonya, Litvanya, Letonya, Romanya, 

Slovakya ve Slovenya’nın Irak işgalini destekleyen bir ortak bildiri 

yayınlamasını sağlamıştır.759  

• ABD Almanya-Fransa ekseni ile Rusya arasına yerleşmiştir.760 Daha 

sonra, Polonya ve Çek Cumhuriyeti üzerine olası saldırılardan 

gelebilecek tehdidi bahane ederek, füze kalkanı projesini 

yerleştireceğini açıklamıştır. Böylece, hem AB’yi Rusya’yla karşı 

karşıya bırakmış, hem Rusya’yı Avrupa’dan çevrelemiş hem de 

Rusya’nın Avrupa’daki nüfuz alanını sınırlamıştır.  

2. ABD, ikili ilişkiler sonucunda Bulgaristan (Sarafovo limanı) ve 

Romanya’nın (Constanza limanı) Karadeniz Limanlarında askeri üsler kurmuş ve 

Afganistan ve Irak işgalleri sırasında bu üsleri kullanmıştır. Böylece Karadeniz 

üzerinden geçen Orta Asya (özellikle Kazakistan’ın Tengiz bölgesinden çıkan) 

petrolleri ile Rusya petrol ve doğalgaz ulaşım hattının kontrolünde söz sahibi 

olabilecek duruma gelmiştir.761 Buna ek olarak, AB’nin ABD denetimi dışında 

enerji kaynaklarına ulaşımını ve Orta Asya’da nüfuz kazanmasını engellemek için 

önemli bir konum elde etmiştir. Ayrıca ABD, Rusya’nın Karadeniz üzerindeki 

askeri hakimiyeti ve boru hatları üzerindeki kontrolüne rakip çıkmıştır. Ukranya ve 

Gürcistan’da sivil toplum kuruluşları aracığıyla renkli devrimler örgütleyerek, 

Rusya’nın bu ülkeler ve dolayısıyla, Karadeniz üzerindeki hakimiyetini kırmaya ve 

kendisine yakın hükümetler aracılığıyla Orta Asya enerji hatları üzerindeki 

                                                                                                                                                                      
Kolko, “Iraq, the United States and the End of the European Coalition”, Journal of Contemporary Asia, 
2003, C. 33, S. 3, s. 291–305.   
759 Rossen Vassilev, “Public Opinion and Bulgaria’s Involvement in the Iraq War”, The East European 
Quarterly, 2006, C. 40, S. 4, s. 474. 
760 I. Uzgel, 2004b, s. 13. 
761 A.g.m., s. 14. 
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nüfuzunu arttırmaya çalışmıştır. Bununla birlikte, Türkiye’de 1 Mart 2003 

tezkeresinin reddedilmesiyle birlikte, ABD, Rusya’yı güneyden çevrelemesini ve 

Karadeniz’de stratejik üstünlük elde etmesini sağlayacak olan Trabzon ve Sinop 

limanlarından mahrum kalmıştır.  

3. ABD, Afganistan işgaliyle Rusya ve Çin’in arasına yerleşmiştir. Buna ek 

olarak, ABD Orta Asya kaynakları ve dağıtımı üzerinde doğrudan etki sahibi 

olabilecek konuma gelmiştir. En önemlisi, ABD küresel rekabetin en yoğun 

yaşandığı Doğu-Batı hattı yerine, alternatif olarak kullanabileceği Kuzey-Güney 

hattına, yani Trans-Afgan boru hattının denetimine sahip olmuştur. Trans-Afgan 

boru hattı, Türkmen gazının (Özbekistan ve Kazakistan’ın da orta vadede projeye 

katılmaları hedeflenmiştir) Afganistan üzerinden Pakistan ve Hindistan’a 

ulaştırılmasına olanak sağlayacak bir boru hattı projesidir.762  Trans-Afgan boru 

hattının önemi (ABD’nin Özbekistan üssünü kaybetmesiyle bunun önemi artmıştır), 

Orta Asya petrol ve doğalgazının Rusya ve Çin’in denetimi dışında kalan bir 

güzargahtan Hint okyanusuna indirilebilecek olmasıdır. ABD’nin 2001 sonrasında 

tarihinde hiç olmadığı kadar Hindistan’a yakınlaşması, 2005’te stratejik ortak ilan 

etmesi, nükleer silah geliştirmesini onaylaması ve hatta Alaska’da NATO 

tatbikatına katılmasını önermesinin tek olmasa da önemli sebeplerinden biri, Trans-

Afgan boru hattı projesidir.763 Hindistan’ın Rusya-Çin eksenine kayması halinde 

Trans-Afgan boru hattı projesinin de bir işlevi kalmayacaktır.      

4. ABD’nin Irak işgali ise, bütün açılımlar içinde en önemlisi ve en etkilisi 

olmuştur. Irak işgaliyle ABD’nin asıl olarak üç amacı olmuştur: Irak’ın 112 milyar 

                                                           
762 Gürol Kıraç, “ABD’nin Alternatif Arayışları”, Cumhuriyet Strateji, 23 Temmuz 2007, C. 4, S. 160, 
s. 19. 
763 Sharif Shuja, “The United States and India”, International Journal on World Peace, 2006, C. 23, S. 
2, s. 35–49. 
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varil dolayında olduğu varsayılan petrol kaynağı üzerinde fiziki denetim kurmak, 

OPEC’in fiyat tekelini kırarak petrol fiyatlarını saptayabilmek ve Rusya, Çin ve 

Almanya gibi yükselen hegemon adaylarının ekonomileri ve dolayısıyla, askeri ve 

siyasi kararları üzerinde belirleyici olabilmek.764  

Birinci Dünya Savaşı öncesi dünya düzeninin emperyal militarizmini 

hatırlatan ABD’nin bu hareketleri, Bush Doktrini temelinde esneyen iki stratejiye 

dayandırılmıştır: Büyük Ortadoğu Projesi veya Genişletilmiş Ortadoğu Projesi ve 

Terörizme Karşı Savaş. 

ii. Bush Doktrini ve Terörizme Karşı Savaş Stratejisi 

Bush Doktrini, tehdit merkezine terörizmi koyan ve sürekli terörizm karşıtlığı 

üzerinden sürekli militarizmi gerçekleştirmeyi öngören ABD tarihinin en belirsiz, 

kapsayıcı, esnek ve açık uçlu doktrinidir. Bunun nedeni ise, ABD hegemonyasının 

konjonktürel zayıflaması değil, hegemonyaya temel sağlayan modelinde bir kayma 

yaşanmasıdır. Başka bir deyişle, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan kapitalist 

birikim modelinin, yapısal sorunları artık ABD’nin hegemonya müdahaleleriyle 

bastırılamayacak hale gelmiştir. Modelde kayma ise, tarihteki örneklerde olduğu 

gibi, hegemonun da değişimi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, ABD yeni bir 

birikim modelinin oluşmasını ve yeni bir birikim rejimi sunan hegemonya adayının 

ortaya çıkmasını engellemek için, kendisinin hegemon olduğu düzene karşı yapılan 

her türlü karşıtlığı tehdit saymıştır.  

                                                           
764 M. T. Klare, 2002b, s. 6. 
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Bush Doktrini, kısaca, Bush’un 20 Eylül 2001 ve 1 Haziran 2002’deki şu 

konuşmaları üzerine kurulmuştur: 

“Düşmanımız radikal bir terörist ağı ve ona destek olan bütün ülkelerdir. 

Bizim terörle savaşımız, El Kaide ile başlamakta ama onunla bitmemektedir. Bu 

savaş, dünyadaki bütün teröristler bulunup yokedilmediği sürece devam edecektir. 

Bu savaş uzun bir savaştır ve tarihimizdeki hiçbir savaşa benzememektedir. Şu 

andan itibaren, teröristlere güvenli bölge sağlamaya ve desteklemeye devam eden 

tüm ülkeler ABD’ye düşman rejimler olarak değerlendirilecektir. Buna göre tüm 

ülkeler seçimlerini yapmalılardır: Ya Bizimlesiniz Ya da Teröristlerle. Artık ABD 

düşmanlarını yenmek için reaktif değil proaktif olmak zorundadır. ABD, bundan 

sonra tehditlerin oluşmasını beklemeden harekete geçecektir ABD, dünyanın en 

tehlikeli rejimlerinin elinlerindeki kitle imha silahlarıyla tehdit edilmeye izin 

vermeyecektir”.765 

Kısacası Bush Doktrini, henüz bir tehdit oluşturmamasına rağmen 

“olasılıklar” üzerinden ABD’nin, terörizm gibi ortak bir tanımı yapılamamış bir 

kavramı kullanarak istediği zaman, istediği hedefe ve istediği yerde kuvvet 

kullanmasının yolunu açmıştır. Bush Doktrini ile ABD, Reagan ve Clinton 

Doktrinlerinden farklı olarak kendisini hukuka hakim kılmamış, doğrudan hukuku 

reddetmiştir. Üstelik bu hakkı sadece kendisine tanımış ve diğerlerinin kendisine 

biat etmesini istemiştir. Bu bağlamda, ABD tekkutuplu bir dünya için küresel 

yayılmacı bir politika izleyeceğini ilan etmiştir.  

   Bu yayılmacı çerçeve içinde iki strateji öne çıkmıştır. Birincisi, dünyanın 

jeopolitik enerji merkezi olan Ortadoğu ve Orta Asya bölgesindeki rejimleri, siyasi 
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ve iktisadi yapıları ABD’nin emperyal çıkarlarına uyumlaştırma politikası olarak, 

BOP ve bunun bir diğer ayağı olan “kadife devrimler”olmuştur. İkincisi ise, 

terörizme karşı savaştır. 

Daha önce de belirtildiği gibi, BOP hem Ortadoğu’da hoş karşılanmamış hem 

de yarar yerine zarar getireceği anlaşılınca rafa kaldırılmıştır. Kadife devrimler ise, 

Gürcistan ve Ukranya’da kısa vadeli olarak işe yaramasına rağmen, Kırgızistan’da 

gelen yönetimin öncekinden farklı olmadığının anlaşılmasıyla hayal kırıklığı 

yaratmıştır. Daha sonra, Özbekistan’da Andican olaylarının patlaması sırasında 

ABD’nin takındığı tavır, Özbekistan-ABD ilişkilerini kopma noktasına getirmiş ve 

ABD stratejik olarak çok önemli olan Karşı-Hanabad üssünü kaybetmiştir.766 

Üstelik Irak işgalinin de etkisiyle, ABD’nin bölgedeki askeri varlığı artan oranda 

sorgulanmaya başlanmıştır. ABD’nin bölgedeki yönetimler için oluşturduğu 

tehdide karşın, Rusya-Çin eksenindeki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİO) bu 

yönetimlere güvence sunarak kredibilite kazanmıştır. Sonuçta, ABD 2005 yılında 

renkli devrimler stratejisini de rafa kaldırmıştır.  

Bununla birlikte, terörizme karşı savaş stratejisinin sınırları QDR 2005’te 

genişletilmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, “terörizme karşı” kavramının yerine 

“terörü yöntem olarak seçmiş aşırı uçlar” kavramını kullanarak, savaşın kapsamını 

Batı merkezli sisteme yönelik tüm tehditleri kapsayacak biçimde genişletmiştir. 

Terörizme karşı savaş stratejisinin, hem 2001 yılında hem de bugün tercih edilir 

olmasının nedeni, ABD’ye sınırsız bir manevra alanı içinde somut kazanımlar 

sağlıyor olmasıdır.   

                                                           
766 Anar Somuncuoğlu, “Avrasya’da Saflar Netleşiyor”,  
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Terörizme karşı savaş stratejisi, ABD’ye her yerde ve zamanda, “mekan 

düzeltme” operasyonları yapma olanağı tanımıştır. Bu, Orta Asya için, Tacikistan, 

Özbekistan (daha sonra kapatılan) ve Kırgızistan’da kalıcı askeri üsler edinme 

şeklinde olurken, Somali olayında stratejik bölgelere nokta atışlar, Gürcistan’da 

Amerikan terör uzmanlarının hükümetle “teröre” karşı ortak çalışmalar yürütmesi 

biçiminde gerçekleşmiştir.  

Michael Klare’in de dikkat çektiği gibi, ister Gürcistan ister Kolombiya 

olsun, ABD’nın terörizme karşı savaş stratejisi ile enerji kaynakları arasında her 

zaman organik bir bağ bulunmaktadır.767 Örneğin, Somali’ye karşı “El Kaide”yle 

mücadele bağlamında gerçekleştirilen füze saldırılarının amacı, ABD’ye yakın bir 

yönetimi başa geçirmektir. Bu sayede ABD, Somali’nin kıyısındaki Berbera 

kentinde bir deniz üssü edinerek hem Aden Körfezini hem de Çin-Hindistan 

arasındaki petrol tankerlerinin geçiş yollarını denetleyebilecektir.768 Buna ek olarak, 

ABD Somali’nin kuzey kesimlerinde bulunan önemli büyüklükteki gaz ve petrol 

kaynağının çıkartılması amacıyla, 1990’larda Siad Barre hükümeti ile ABD’nin 

dört enerji devi, Conoco, Amoco, Chevron ve Phillips’in arasında imzalanan çok 

imtiyazlı konsorsiyumu tekrar işleme koymaya çalışmaktadır.769 

Benzer şekilde, ABD petrol dahil yılda 1,3 trilyon dolarlık bir ticaretin geçtiği 

Malacca Boğazı ve Güney Çin denizindeki gaz rezervleri üzerine oturan Spratley ve 

Parcel adaları ve Doğu Timor açıklarındaki gaz ve petrol yataklarını dikkate alarak, 

Filipinler ve Endonezya’da da terörizme karşı savaş bahanesiyle siyasi veya askeri 
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mekan düzenleme eylemleri gerçekleştirmektedir.770 Jim Glassman’ın da 

ayrıntılarıyla açıkladığı gibi, terörizme karşı savaş stratejisi ABD’nin Vietnam 

Savaşı’ndan beri fiziki olarak giremediği Güneydoğu Asya’ya girmesini 

sağlamıştır.771 Üstelik 11 Eyül’den önce 2000 yılında RAND ve 2001 ortalarında 

Council on Foreign Relations tarafından hazırlanmış iki ayrı raporda da, Malacca, 

Sunda, Lombok ve Makassar Boğazları’nda askeri olarak konuşlanmanın, bölgede 

ekonomik ve askeri olarak yükselen Çin’e karşı çok stratejik bir kazanım 

sağlayacağı öne sürülmüştür.772 Dolayısıyla, 11 Eylül’den sonra bir anda Singapur, 

Malezya ve Tayland’da El Kaide bağlantıları aranması boşuna değildir. 

Son olarak, ABD’nin Irak işgali için öne sürdüğü sebeplerden birinin, 

Saddam Hüseyin ile El Kaide arasındaki “yakın ilişki” varsayımı olduğu da 

unutulmamalıdır.  

Terörizme karşı savaş stratejisinin bir diğer yararı, ABD’nin güvenlik 

gerekçesiyle uluslararası mali işlemler üzerinde olağanüstü bir denetim kurmuş 

olmasıdır. 11 Eylül’den itibaren, artık uluslararası işlem yapan bankalar, her 

işlemlerini ABD yetkililerine bildirmek zorundadırlar.773 Böylece ABD, dünyadaki 

fon akışını yakından izleyebilme olanağına kavuşmuştur. ABD uluslararası ticarette 

de benzer bir denetim kurmuştur. 2001’den itibaren ABD’ye yalnızca ABD 

tarafından onaylanmış 20 limandan konteyner göndermek mümkündür. Bu listeye 

girmek isteyenler ise, ABD’nin güvenlik kurallarını ve ABD gümrük görevlilerinin 

yerinde denetim hakkını kabul etmek zorundadırlar.774 Buna ek olarak, işleme 
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konulan yeni güvenlik yasaları ve “topyekun bilişim farkındalığı” projesiyle, ABD 

küresel iletişimin tümünü gözetleyebilme imkanına sahip olmuştur.775  

   Terörizme karşı savaşın hegemon güç açısından bir diğer faydası da, artık 

emperyal politikalar yürütmeye başlamış olan ABD’nin,  kendi halkını da 

gözetleyebilmesini, denetleyebilmesini ve sürekli terör korkusuyla mobilize 

etmesini sağlayacak, büyük bir idari düzenlemeye yolaçmasıdır. Bu bağlamda, 

“Yurtseverlik Yasası” hazırlanmış, İç Güvenlik Bakanlığı kurulmuş ve FBI yeniden 

organize edilmiştir.776 

Özetle, terörizme karşı savaş stratejisi fiziki ve söylemsel manevra alanını 

genişleterek, ABD’nin Rusya, Çin ve AB’yi askeri, ekonomik ve siyasi etkileri 

olacak şekilde bir ağ gibi çevrelemesine olanak tanımıştır.  

Öte yandan, terörizme karşı savaş stratejisinin ABD’ye sağladığı tüm somut 

kazanımlara rağmen, başarılı olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Bunun en 

önemli sebebi, ABD’nin hegemonyasındaki yapısal sorunların askeri stratejilerle 

kapatılamamasıdır. Dolayısıyla, ABD terörizme karşı savaş stratejisiyle bir taraftan 

AB, Rusya ve Çin’i çevrelerken diğer taraftan küresel rekabet sürecini ve ittifak 

oluşumlarını hızlandırmıştır. Üstelik süreç içinde terörizme karşı savaş stratejisinin 

reel terör tehdidiyle ne kadar uyumsuz olduğu görülmüş ve ABD’nin 1900’lerin 

başından beri sürdürdüğü görünüşte “iyi huylu” hegemonya projesinin, emperyalist 

özünün açığa çıkmasına sebep olmuştur.  

ABD, terörizme karşı savaş stratejisiyle girdiği Orta Asya’daki etkinliğini 

büyük ölçüde kaybetmiş ve bıraktığı jeopolitik boşluğa Rusya-Çin eksenli ŞİO 

                                                           
775 A.g.e. 
776 I. Uzgel, 2003, s. 68. 
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girmiştir. 16 Ağustos 2007 Bişkek Zirvesi’nde kendisini ekonomik ve kültürel bir 

örgüt olma ötesinde güvenlik bazlı bir örgüt olarak tanımlayan ŞİO, gövde gösterisi 

gibi geçen “Barış Misyonu” tatbikatını terörizme karşı savaş olarak nitelendirerek, 

bu stratejinin tekelinin ABD’ye ait olmadığını da açıkça göstermiştir.777 ABD, 

terörizme karşı savaş stratejisiyle girdiği Orta Asya’daki etkinliğini büyük ölçüde 

kaybetmiş ve bıraktığı jeopolitik boşluğa Rusya-Çin eksenli ŞİO girmiştir. 16 

Ağustos 2007 Bişkek Zirvesi’nde kendisini ekonomik ve kültürel bir örgüt olma 

ötesinde güvenlik bazlı bir örgüt olarak tanımlayan ŞİO, gövde gösterisi gibi geçen 

“Barış Misyonu” tatbikatını terörizme karşı savaş olarak nitelendirerek, bu 

stratejinin tekelinin ABD’ye ait olmadığını da açıkça göstermiştir.778 

Putin’in Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada da ifade ettiği 

üzere, artık, ABD’nin terörizme karşı savaş stratejisi gibi tek taraflı ve emperyal 

politikalar üretme dönemi eskisi kadar kolay olmayacaktır.   

Sonuç olarak, 1980’lerden itibaren yeni bir birikim rejimi olarak devreye 

giren üçüncü küreselleşme dalgasının son evrelerinin yaşandığı bugünkü 

konjonktürde, ABD hegemonyasının sürdürülmesinde güçlükler iyice 

belirginleşmeye başlamıştır. Tıkanmalar hem ABD-içi, hem de ABD-dışı olarak 

birikmektedir. ABD merkezli tıkanmalar, “çifte açıklar” denilen dış açıkların ve 

bütçe açıklarının sürdürülemez boyutlara ulaşması; açıkların, genel ekonomi ve 

kamu ekonomisi düzlemiyle sınırlı kalmayıp hanehalklarını bütünüyle kapsaması 

ve Amerikan halkının tasarruf eğiliminin sıfıra düşmesi; mali piyasalarda yeni türev 

piyasalarının artık oluşmasının zorluğu yanında mevcut piyasalardaki köpüklerin 

                                                           
777 Nikolas K. Givosdev, “ Eurasian Bloc Seeks World Without West”, Asia Times, 14 Ağustos 2007, 
http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/IH14Ag01.html. 
778 Nikolas K. Givosdev, “ Eurasian Bloc Seeks World Without West”, Asia Times, 14 Ağustos 2007, 
http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/IH14Ag01.html. 
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patlamaya başlaması ve Haziran-Ağustos 2007 mali krizinin nerede duracağının 

uzmanlarca bile öngörülememesi; ABD’nin yeni açıklar doğuracak yeni çatışma 

alanlarına kolayca girmeyi göze alabilecek konumunu yitirmesi, yani bu ülkenin 

hegemonyasını taşıyabilecek kaynaklarının kalmaması; bu arada dış askeri 

müdahalelerinin içerde yarattığı hoşnutsuzlukların, demokratik bir ortamda 

taşınmasının giderek zorlaşmasıyla kendilerini göstermektedir. 

ABD’nin hegemonyası Bretton Woods II sisteminin devamlılığına 

bağımlılaşmıştır. ABD ekonomisinin dünya ekonomisine, bu arada özellikle cari 

fazlalar veren Uzak-Doğu ekonomilerine bağımlılığının artması, buna karşılık 

Ağustos 2007 krizinin, en azından başlangıç aşamalarında, bütün gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelere güçlü yansımaları olurken Çin’in bunun dışında kalması, 

Çin ekonomik modeline olan ilgiyi daha da körükleyecek gibi gözükmektedir.  

Her durumda, gelişmiş Batı ekonomilerinde bir süredir ortaya çıkan 

korumacılık eğilimlerinin, stratejik olarak tanımlanan enerji, telekomünikasyon, 

bankacılık, elektronik gibi sektörlerde yer alan kamu veya özel şirketlerin, 

“ekonomik yurtseverlik” gibi korumacı gerekçesiyle diğer ülkelerin şirketlerinin 

mülkiyetine geçmesine yazılı olmayan kısıtlamalar getirmelerinin, üstelik bunun 

AB gibi bir ekonomik entegrasyonun üyesi olan devletler arasında dahi ortaya 

çıkmasının, ulus-devletin ulusalcı reflekslerinin yeniden güç kazanmasından başka 

bir anlamı bulunmamaktadır. Bu süreç, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana serbest 

piyasa anlayışına yönelik en büyük meydan okumaya dönüşme potansiyelini içinde 

taşımaktadır. Bu sürecin önemi, yeni bir birikim rejiminin, hegemonun da değişimi 

anlamına gelebilecek olmasındandır.  
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Jeopolitiğe bu yeniden dönüşün, ekonomi-dışı alanlarda, özellikle dış politika 

ve savunma alanlarında da simetrileri oluşmakta ve ABD açısından her şey 

eskisinden daha zor denetlenebilir hale gelmektedir. 

İnandırıcılığını giderek yitirmiş ve emperyalist yüzünü ele vermiş bulunan  

“terörizme karşı savaş” stratejisi ve bunu merkeze alan bir “politika”nın, ABD’nin 

hegemonya strajesini sürükleyebilme yetisi bundan böyle iyice sorgulanır duruma 

gelmiştir. Bununla birlikte, sorunun özü kapitalizmin içsel çelişkileri ve artık 

önlenemez hale gelmiş olan yapısal krizinde olduğu için, sistemin sürekliliğini 

sağlamak için “alışılmadık” enstrümanlara başvurulmaktan çekinilmeyebilecektir.   

Yaralı aslanların bir süre için daha tehlikeli olabileceklerinin dersleri, insanlık tarihi 

içinde de fazlasıyla mevcuttur. 
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SONUÇ 

Terörizme karşı savaş, kapitalizmin yapısal bir krize girmesiyle ortaya çıkan 

hegemonya mücadelesinde, hem “terörizm”in muğlak tanımını hem de “savaş”ın 

geniş manevra alanını birleştiren, dış politikaya yönelik bir stratejidir. Bu 

bağlamda, “terörizme karşı savaş”, somut hedefleri olan bir “politika”nın somut 

ihtiyaçlarına yönelik üretilmiş bir stratejidir.  

Bununla birlikte, günümüzde terörizm üzerine yapılan çalışmaların önemli bir 

kısmı, genel olarak terörizmi özel olarak da terörizme karşı savaşı somut bir strateji 

olarak değerlendirmek yerine, kimlik veya fikir çatışması, nihilist isyan hareketleri 

ve bu hareketlere karşı geliştirilen bir savunma tepkisi olarak ele almaktadır. Başka 

bir deyişle, bu çalışmalar, terörizm ve terörizme karşı savaşı, güvenlik, ahlak, 

ideoloji, kimlik, demokrasi gibi üstyapısal faktörlerle açıklamakta ve bu kavramları 

sürekli üreten “gerçek” ilişkilerin altyapıda neden ve nasıl oluştuğu ile 

ilgilenmemektedirler.  

Öte yandan, sorunları üstyapısal faktörlerde aramak sadece bu çalışmalara 

özgü bir durum değildir. Sorun, Hegelci diyalektik anlayışının sosyal bilimlerde 

hakim olmasından kaynaklanmaktadır. Hegelci diyalektik anlayışına göre, insan 

karşılıklı etkileşimle sistematik olarak bir yandan gerçeklik tarafından şekillenirken 

diğer yandan bu gerçekliği şekillendirmektedir. Dolayısıyla, “gerçeklik” toplum ve 

insan arasındaki sürekliliğe dayalı diyalektik ilişki sonucunda oluşmaktadır. 

İlişkinin başlangıç noktası ise “tinsel varlık”tır. Bu bağlamda, sistemin sürekli 

yeniden üretilmesini sağlayan üstyapıdır. 
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Buna karşılılık, Marx tarafından geliştirilen maddeci diyalektikte “tinsel 

varlık” yerine “maddi pratik” konulmuştur. Buna göre, sistemde dönüşümü başlatan 

altyapıdır. Üstyapı ise, göreli bir özerkliğe sahip bağımlı değişkenlerden 

oluşmaktadır.  

Diyalektik materyalizm anlayışı içinde, kapitalist toplumların esas olarak ikili 

bir iktidar yapısına sahip olduklarını söylemek mümkündür. Bu iktidarlardan 

birincisi sermaye iktidarı (altyapı), ikincisi ise devlet iktidarıdır (üstyapı). Kapitalist 

toplumların iç dinamikleri bu iki iktidarın mantığından türeyen eylemlerin 

bileşkesince belirlenmektedir. Bununla birlikte, bu mekanik-pasif bir koşullanma 

ilişkisi içinde gerçekleşmemekte, toplumların özgün tarihsel gelişim süreçleri içinde 

oluşmaktadır. Bu süreç içerisinde, üstyapı göreli bir özerklik içinde altyapının genel 

eğilimleri içinde kurulmakta ve hareket etmektedir.  

Bu bağlamda değerlendirilirse,  ABD’nin, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

hegemon olmasını sağlayan unsur altyapısındaki güçlü sermaye birikimidir. 

Dolayısıyla, ABD’nin genel olarak kapitalist sınıfının özel olarak da oligopollerinin 

çıkarlarını küresel çapta koruma çabası, kendi hegemonik gücünün ve çıkarlarının 

da korunması anlamına gelmektedir.  

Hegelci diyalektik anlayışına dönülürse, paradoksal bir şekilde kapitalizm 

küreselleştikçe (ilk yönelim 1890’larda başlayan Belle Epoque döneminde) altyapı 

eleştirisinden uzaklaşıldığı ve sorgulamanın üstyapıya ve söylemlere yöneltildiği 

görülmüştür. Benzer şekilde, 1970’lerde başlayan küreselleşmede de postmodernist 

akımlar yükselmiştir. Söylemler platformundaki yaklaşımların ortak özelliği, 

kapitalizmin (altyapı) tamamen sorgu dışı bırakılması ve altyapıdan bağımsız 

ideolojiyle sürekli yeniden üretilen bir sivil toplum anlayışının geliştirilmesidir. 
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Oysa maddeci diyalektiğe göre, fikirlerin, anlayışların ve bilincin üretimini, 

tarihsel ve toplumsal ilişkiler dışında temellendiren bir ideoloji anlayışı, “yanlış 

bilinç” veya “yanılsamalar”a karşı hiçbir eleştiri getirmemiş olacaktır. Marx’ın 

ideoloji eleştirisi, insan bilincindeki yanılsamalara karşı değil, bu yanılsamalara 

neden olan iktisadi altyapı ve onun çelişkilerine yöneliktir. Dolayısıyla, insan 

bilincindeki tersyüzlülük aslında gerçeğin kendisinin tersyüz olmasından 

kaynaklanmaktadır. Örneğin, günümüzde oryantalizmi-medeniyetler çatışmasını 

halen mümkün kılan bilinçaltına itilmiş “öteki” korkuları değil, son derece gerçek 

politikalara bağlı faydacı bir strateji olarak bizzat ABD tarafından bilinçüstünde 

tutulmasıdır.  

Maddeci diyaleklektik anlayışına paralel bir yaklaşım gösteren Clausewitz’in 

savaş kuramına göre, savaş kendi yasalarına göre hareket eden bir varlık değil, bir 

bütünün parçasıdır. Bu bütün ise “politika”dır. Politika amaç, gaye; savaş ise bir 

araçtır. Clausewitz’in savaş anlayışına karşı çıkan, postmodern “IV. kuşak savaş” 

kuramcısı Martin Van Creveld’e göre, savaşı “politika”nın bir devamı olarak gören 

anlayış günün gereklerine uygun değildir. Günümüzde, savaşlar “politika”nın bir 

devamı değil, insani müdahale gibi adaleti sağlama veya köktendincilik gibi dini 

ideolojilerin devamıdır. Kısacası, Creveld savaş ile altyapı arasındaki bağlantıyı 

kopartarak, savaşı tamamen üstyapının belirsiz bir nüvesi haline getirmiştir. 

Creveld’e göre, artık araçlarla amaçların bir olduğu savaş hali yaşanmaktadır. 

IV. kuşak savaş kuramı, hemen iki grup tarafından sahip çıkılmıştır. 

Bunlardan ilki, uzun yıllar boyunca terörizm çalışmalarını (küresel boyutta) domine 

etmiş olan Anglo-Amerikan akademik dünyasının realist ve neo-muhafazakar 

eğilimli akademisyenlerinin oluşturduğu “terörizm endüstrisi”, diğeri de söylemler 
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platformudur. Birbirinlerini eleştirir gibi gözükmelerine rağmen, aslında her iki 

taraf arasındaki fark, tarihin liberalizm lehine sonunun geldiğini ilan eden Francis 

Fukuyama ile medeniyetler arası çatışmaların başladığını ilan eden Huntington 

arasındaki fark kadardır.  

Hem terörizm endüstrisi hem de söylemler platformu, Creveld’in IV. kuşak 

savaş kuramını 11 Eylül’de ortaya çıktığına inanılan “yeni terörizm” kavramı içine 

yerleştirmişlerdir. Yeni terörizm anlayışında terörizm, Clausewitzci anlayıştaki 

“politika”nın kendisi yerine konulmuştur. Buna göre, “yeni terörizm” iktisadi ve 

siyasi temellerle değil, etnik, dini kimlikler ve farklı dünya görüşleriyle 

açıklanmalıdır. Bu bağlamda, terörizm endüstrisinin bir kısmı medeniyetler 

çatışmasına yönelerek, ABD’nin terörizme karşı savaş stratejisini, Batı medeniyeti 

adına yürütülen meşru müdafaa olarak değerlendirmiş, kalanlar da ABD’nin 

güvenliğini sağlamak için bu terör ağına karşı askeri operasyonlar düzenlemekte 

haklı olduğunu savunmuşlardır. 

Söylemler platformu ise, “yeni terörizmi” kimlik temelli ve nihilist karakterli 

bir isyan hareketi olarak değerlendirmiş ve devleti dışlayan, toplumu temel alan, 

çokkültürcü, iletişime (medeniyetler arası) dayalı, sivil toplumcu ve küresel 

vatandaşlığı hedef alan bir güvenlik anlayışının oluşturulması gerektiğini 

savunmuşlardır. Söylemler platformu içinden, ABD’nin terörizme karşı savaş 

stratejisine yönelik temel eleştiri ise, ABD’nin tektaraflı hareket etmemesi gerektiği 

ile sınırlı kalmıştır. 

Sonuç olarak, terörizm endüstrisi ve söylemler platformu farklı 

perspektiflerden olmak üzere ABD çıkarlarına uygun saptamalar yapmışlar ve 

terörizme karşı savaşı temelde bir savunma savaşı olarak değerlendirmişlerdir.  
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Terörizm endüstrisi ve söylemler platformunun iddialarının aksine, 

teknolojinin kullanımı haricinde terörizm ne yenidir ne de terörizme karşı savaş bir 

savunma savaşıdır. Terörizme karşı savaş, Clausewitz savaş kuramına kanıt olarak 

sunulabilecek kadar, ABD “politika”sının devamıdır. Üstelik bu politika neredeyse 

yüz yıllık bir “politika”dır ve hedefi terör ağları değil, kendi hegemonyası 

gerilerken güçlenen diğer potansiyel hegemon adaylarıdır. Ayrıca terörizme karşı 

savaş stratejisi çerçevesinde yürütülen operasyonlara bakıldığında, bunların 

ABD’nin “politika”sıyla uyumlu, fakat reel terör tehididine iki boy büyük geldikleri 

görülmektedir. Zaten kuruluşundan bu yana soğuk savaş ve 11 Eylül’de dahil 

olmak üzere, ABD’nin tarihinde hiç bir zaman reel bir güvenlik sorunu 

yaşanmamıştır. 

ABD’nin “politikası”nın temelinde, ikinci sanayi devrimini arkasına alan çok 

güçlü bir sermaye iktidarının, küresel boyutta yayılması amacı vardır. Kapitalist 

birikim modelinin, uluslararası ekonomik model olarak kabul edilmesini mümkün 

kılacak ve gerekli siyasi ve askeri şartları oluşturacak hegemonya projesi de bu 

politikaya bütünleşiktir. Bu bağlamda, ABD hegemonyası tesadüf değil, planlıdır. 

ABD’nin iki dünya savaşına da katılmasının, Almanya’nın ikiye bölünmesini 

istemiş olmasının, Marshall Planı, NATO, IMF, IBRD, GATT üzerinden 

uluslararası düzeni kuracak örgütlenmeye gitmesinin de sebebi, hep bu emperyal 

“politika”sı ve hegemonya projesidir. Bu “politika”sının devamlılığı nedeniyle 

soğuk savaşın sona ermesi devamlılığını engellememiştir. 

Bununla birlikte, ABD’nin “politika”sı daha uygulamaya konar konmaz, kum 

saati boşalmaya başlamıştır. Bunun nedeni, bizzat kapitalizmin içsel çelişkileriden 

kaynaklanmaktadır; aşırı sermaye birikimi ve azalan kar oranları. Son 500 senedir 



 257 

diğer hegemonların farklı şekillerde karşılaştıkları içsel çelişkiler sorunuyla, ABD 

de 1970’lerden itibaren tanışmıştır. ABD’nin 1971’den itibaren karşılaştığı 

sorunlar, İngiltere’nin 19. yy sonlarında hegemonyasını kaybı ile tamamladığı şu 

dörtlü dizilişi takip eder tarzda yaşanmaya başlamıştır: maddi genişleme, kriz, mali 

genişleme ve rekabet-çatışma (hegemonya değişimi). 

1970’li ve 80’li yıllarda açıklarını azaltmak, sermaye fazlasını dünya 

ölçeğinde karlı yatırımlara yöneltmek için, düşen kar oranlarını arttırabilmek, 

Japonya ve Batı Avrupa (özellikle Almanya) karşısında nispeten azalan ekonomik 

gücünü geri kazanmak amaçlarıyla, Reagan yönetiminde ABD üç temel siyaseti 

harekete geçirmiştir; mali genişleme, militarizm ve Plaza Anlaşması. Bu amaçlar, 

sırasıyla, küreselleşme (ABD’nin 2000’lere kadar en önemli “mekan düzenleme” 

aracı), terörizme karşı savaş stratejisinin birinci öncülü, yani, hukuk dışı askeri 

eylemleri savunan Reagan Doktrini ve Plaza Antlaşması olarak şekil bulmuştur.     

Mali genişlme ve Plaza Anlaşması ile resesyonu dünyaya ihraç etme stratejsi 

kapitalizmin yapısal sorunlarını bir süre için ertelemiş, fakat yoketmemiştir. 

Nitekim 1987 yılında borsa köpüğünün delinmesiyle, sürecin yakında biteceğinin 

sinyallerini vermiştir. Reagan Dokrtrini ise bir bütün olarak uluslararası sermayeye 

yeni değerlenme alanları açtığı için merkez ülkelerden ciddi bir tepki almamıştır. 

Bununla birlikte, merkez içi rekabetin sinyalleri GATT/Uruguay görüşmelerinde 

görülmeye başlanmıştır.  

1995 yılında ABD, Tersine Plaza Anlaşması ile resesyonu Japonya’dan geri 

almak zorunda kalmış ve yeni bir mali genişleme dalgasıyla, ABD finansal 

sermayesi yüzyıl öncesinin Belle Epoque dönemini andıran (fasit daire içinde 

hareket eden) bir genişleme dönemine girmiştir. Yapay da olsa yaşanan 
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canlanmadan en büyük payı ABD almış, fakat aynı zamanda reel üretimden 

uzaklaşarak ekonomisini borç üzerinden büyütmeye başlamıştır. Bununla birlikte, 

ABD hem tüketim düzeyini yüksek tutmak hem de cari açıkları finanse edebilmek 

için dünyadaki diğer ülkelerin tasarruf etmesi, cari fazla vermesi ve doları başlıca 

rezerv parası olarak tutmalarına bağımlı hale gelmiştir. Bu sürecin devamlılığını 

sağlamak, ABD için bir hegemonya siyaseti olmuş ve bu amaçla Washington 

Oydaşması’ndan yararlanmıştır.  

11 Eylül sonrasında giderek aşınan ve ABD’nin Irak işgali ile kırılan “siyasi 

zaman”ının, ekonomik öncülü 1997 Asya Krizi ile yaşanmıştır. Asya Krizi hem 

mali genişlemenin sona ermeye başladığını hem de ABD hegemonyasının 

ekonomik zaafiyet ve bağımlılık içinde olduğunun göstergesi olmuştur. Doğu Asya 

ülkeleri, bir kriz anında yeniden IMF’ye muhtaç olmamak için rezervlerinde biriken 

dolarlarla ABD kağıtları almaya başlamışlardır. Aslında bu durum, cari açıklarını 

dünyadaki cari fazlalarla finanse etmek isteyen, doları dünyanın rezerv parası 

olarak tutmak ve uluslararası konumunu korumak isteyen ABD’nin, siyasi ve 

ekonomik gücüne doğrudan destek olmuştur. Böylece Bretton Woods II olarak 

adlandırılacak denklem kurulmuştur. Buna göre,  ABD başta Çin ve Asya ülkeleri 

olmak üzere dünyadaki tasarrufları borçlanarak (günde 2–3 milyar dolar) hem 

küresel lokomotif konumunu koruyacak biçimde ithalatını hem de ekonomik 

büyümesini destekleyecek biçimde tüketici harcamalarını finanse etme olanağına 

kavuşmuştur. Bununla birlikte, ABD hegemonyası zamanla Bretton Woods 

sisteminin devamlılığına bağımlılaşmıştır.  
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Öte yandan, ABD hegemonyasındaki ekonomik model sorgulanmaya 

başlanmış ve henüz kimse telaffuz etmese de, küreselleşme retoriği sona ermeye, 

jeopolitik öne çıkmaya başlamıştır. 

Bu dönemde, terörizme karşı savaşın ikinci öncülü olarak Clinton Doktrini 

“insani militarizm”i kullanmış ama mekan düzenlemeleri çoktaraflılık üzerinden 

gerçekleştiği ve yine bir değerlenme alanı açtığı için merkez ülkeler arasında (bu 

seferlik) sorun yaratmamıştır. Bununla birlikte, Rusya ciddi bir prestij kaybına 

uğramış, Çin ise “yanlışlıkla” Belgrad’daki Büyükelçiliği’ne füze yemiştir.  

2000’li yılların mekan düzenleme aracı olarak terörizme karşı savaş stratejisi,  

üç basınç alanının çakıştığı kırılma hattında ortaya çıkmıştır: Kapitalizmin iç 

çelişkilerinin elde kalan son bir mali genişleme (mortgage) köpüğüne kaldığı; 

Petrolde arzın tepe noktasına yaklaşıldığı; ABD hegemonyasının dünyayı 

şekillendirme kapasitesinin azaldığı ve potansiyel rakiplerinin güçlendiği bir 

evredir bu. 

Böylece, ABD, FED öncülüğünde dünya tarihinin en büyük mali 

genişlemesini başlatırken, diğer taraftan da AB, Rusya ve Çin’i askeri, siyasi ve 

ekonomik açıdan kuşatabilmek için, küresel enerji kaynakları ile bu kaynakların 

ulaşım-dağıtım kanalları üzerinde tam denetim denetim kurma çabasına girişmiştir. 

ABD bu amaçla; Baltık denizinden başlayan ve Karadeniz’e uzanan bir hat ile 

bütün eski Doğu Bloku ülkelerini NATO üyesi yapmış ve Polonya, Macaristan, 

Çek Cumhuriyeti, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerde askeri varlığını oluşturmaya 

başlamış;  ikili ilişkiler sonucunda Bulgaristan (Sarafovo limanı) ve Romanya’nın 

(Constanza limanı) Karadeniz Limanlarında askeri üsler kurmuş ve Karadeniz’de 

söz sahibi olma şansını elde etmiş; Afganistan işgaliyle Rusya ve Çin’in arasına 
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yerleşmiş ve Trans-Afgan boru hattını sağlama almış; Irak işgaliyle petrol 

kaynakları üzerinde ve Basra Körfezi’nde önemli bir etki alanına sahip olmuştur.  

ABD,  tüm bu emperyal hareketleri için, 2005’te yürürlükten kaldırılan BOP 

ile Bush Doktrini temelinde esneyen terörizme karşı savaş stratejisini kullanmıştır. 

Henüz bir tehdit oluşmadan olasılıklar üzerinden müdahale etmeye olanak tanıyan 

Bush Doktrini ile terörizmin zaten son derece esnek olan yapısı birleşmiş ve 

terörizme karşı savaş stratejisi her yerde ve zamanda ABD’ye “mekan düzenleme” 

imkanını kazandırmıştır. Terörizme karşı savaş stratejisini kullanarak, ABD farklı 

yöntemlerle Orta Asya’dan, Somali’ye, Malacca Boğazı’ndan Singapur’a kadar 

stratejik kazanımlar elde etmiş ve ayrıca uluslararası fon akışlarından küresel 

iletişimin tümünü gözetleyebilme olanağına kavuşmuştur.  

Tüm bu avantajlarına rağmen, terörizme karşı savaş stratejisinin başarılı 

olduğunu söylemek zordur. ABD terörizme karşı savaş stratejisiyle bir taraftan AB, 

Rusya ve Çin’i çevrelerken diğer taraftan küresel rekabet sürecini ve ittifak 

oluşumlarını hızlandırmıştır. Üstelik süreç içinde terörizme karşı savaş stratejisinin 

reel terör tehdidiyle ne kadar uyumsuz olduğu görülmüş ve ABD’nin 1900’lerin 

başından beri sürdürdüğü görünüşte “iyi huylu” hegemonya projesinin, emperyalist 

özünün açığa çıkmasına sebep olmuştur.  

ABD, terörizme karşı savaş stratejisiyle girdiği Orta Asya’daki etkinliğini 

büyük ölçüde kaybetmiş ve bıraktığı jeopolitik boşluğa Rusya-Çin eksenli ŞİO 

girmiştir. 16 Ağustos 2007 Bişkek Zirvesi’nde kendisini ekonomik ve kültürel bir 

örgüt olma ötesinde güvenlik bazlı bir örgüt olarak tanımlayan ŞİO, gövde gösterisi 

gibi geçen “Barış Misyonu” tatbikatını terörizme karşı savaş olarak nitelendirerek, 
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bu stratejinin tekelinin ABD’ye ait olmadığını da açıkça göstermiştir.779 Bunun 

dışında Rusya-Çin ittifakı güçlenmekte ve bu ittifaka Hindistan’ı da dahil etmeye 

çalışmaktadırlar.  

Putin’in Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada da ifade ettiği 

üzere, artık ABD’nin terörizme karşı savaş stratejisi gibi tek taraflı ve emperyal 

politikalar üretme dönemi eskisi kadar kolay olmayacaktır.   

Son olarak, Ağustos 2007’de patlayan ve kısa bir süre için ertelenen mortgage 

ve türev piyasalar köpüğü, ABD’yi hegemon yapan kapitalist birikim rejiminin 

daha fazla dayanamayacağını göstermektedir. Dolayısıyla, terörizme karşı savaş 

stratejisinin de yakında ABD’ye dar gelmeye başlayacağı yeni bir döneme 

girilmektedir.   

 

                                                           
779 Nikolas K. Givosdev, “ Eurasian Bloc Seeks World Without West”, Asia Times, 14 Ağustos 2007, 
http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/IH14Ag01.html. 
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ÖZET 

Terörizme karşı savaş, “terörizm”in muğlak tanımıyla “savaş”ın geniş 

manevra alanını birleştiren, dış politikaya yönelik bir stratejidir. Bu bağlamda, 

“terörizme karşı savaş”, somut hedefleri olan bir “politika”nın somut ihtiyaçlarına 

yönelik üretilmiş bir stratejidir. Dolayısıyla, “terörizme karşı savaş” ne anarşik 

sistem içinde haklı bir güvenlik arayışı, ne biyopolitika içinde barışçıl bir polisiye 

müdahale, ne yeni tip savaşlarla mücadele şekli ne de salt dezenformasyona yönelik 

ideolojik bir kurgudur.  

Terörizme karşı savaş, kapitalizmin aşırı üretim krizine girdiği, petrolde arzın 

tepe noktasına yaklaşıldığı ve küresel jeopolitik rekabetin hız kazandığı 

günümüzde, ABD’nin gerileyen hegemonyasını kurtarmak için stratejik bölgelere 

askeri yöntemlerle girmesini sağlayan bir stratejidir. Bir strateji olarak terörizme 

karşı savaş, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan kapitalist birikim 

rejimini sürdürme “politika”sı ile hegemonya projesinin bir devamıdır.   
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ABSTRACT 

The war against terror is a foreign policy strategy which combines the 

ambiguous definition of terrorism with the wide area of maneuver of the term 

“war”.  Within this context, the war against terror is a strategy created for the 

concrete needs of a policy which has concrete intentions. Thus, the war against 

terror is neither a just search for security in an anarchic system, neither a peaceful 

policial intervention within the realms of bio-policy, neither a new means of 

struggling against new methods of warfare, nor an ideological fiction/fabrication 

aimed at pure disinformation.  

The war against terror is a strategy which enables the United States of 

America to engage in military interventions in strategic areas of the world in order 

to consolidate its diminishing hegemony when nowadays capitalism is in a crisis of 

over-production and the demand for oil has reached its peak. As a strategy, the war 

against terror is a policy of sustaining the capitalist accumulation regime 

established in the aftermath of the Second Word War and the continuation of its 

project of hegemony.  

  


