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GİRİŞ
Tezde öncelik itibariyle şunu ifade etmek gerekir ki; tezin başlangıç noktası
olarak 1990 yılını ve bitim noktası olarak 2003 yılını seçmek tesadüfi değildir. Zira
1990 yılı, yıl olarak, Soğuk Savaş’ın bittiğini ve iki kutuplu dünyanın bir anlamda
sona erdiğini gösteren Berlin Duvarının yıkılışı olan Kasım 1989 tarihinden hemen
sonra gelmekte ve bu süreçte ABD’nin nasıl bir dış politika izlemekte olacağı ciddi
merak uyandırmaktadır. Buna karşın, 2003 yılı ise, ABD’nin, 1990’dan sonra Irak’a
yapacağı bir diğer müdahale olup, hemen 11 Eylül’ün akabinde gerçekleşmiş olduğu
tarihtir. Bu anlamda, yani 1990-2003 arası dönemde Irak, ABD dış politikası
açısından önemli bir “laboratuar”dır. Bu kapsamda, ABD dış politikasının Soğuk
Savaş sonrası nasıl işlediğine dair ilk intibaayı elde etme olasılığına sebebiyet verdiği
için Irak, ABD’nin dış politikası bakımından önemli bir çalışma alanını
oluşturmaktadır.

ABD’nin

Irak

politikasının

önemi

de

zaten

buradan

kaynaklanmaktadır. Bu önemi daha iyi kavrayabilmek açısından tezde, ABD’nin
yayınladığı 1990’lar için Savunma Stratejisi, 1993 Ulusal Güvenlik Stratejisi
Belgesi, 1997 Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi, 2000 Amerikan Savunmasını Yeniden
İnşa Etmek Raporu, 2000 Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi, 2002 Ulusal Güvenlik
Stratejisi Belgesi gibi birçok rapor ve strateji belgeleri incelenmiş ve sözkonusu
raporlar ile strateji belgeleri doğrultusunda ABD’nin Soğuk Savaş sonrası kendisine
rakip olabilecek yeni bir tehdidin ortaya çıkmasını engellemesi, tehdidin vukuu
bulmadan önce onu bertaraf etmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.
Bu kapsamda, tezde genel olarak Soğuk Savaş sonrası, hegemonik bir güç
olan ABD için güvenlik konseptinin ne denli önemli olduğu hususu tartışılmıştır. Bu
bağlamda, ABD’nin, hegemonyasının devamlılığı açısından ulusal güvenliğinin
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tehdit altında olmaması gerekir. Bununla birlikte, uluslararası sistemin de bir merkezi
otoriteye sahip olmaması ve haliyle sistemin anarşik olması nedeniyle, hegemonik
bir güç olan ABD’nin küresel uygulamalarına ihtiyaç duyar. Bu anlamda, ABD’nin
hem kendi ulusal güvenliği açısından hem de uluslararası güvenlik açısından tehdit
altında olmaması gerekir ve bu kapsamda küresel uygulamaları “meşrudur”.1
Tezin kavramsal çerçevesini oluşturan I.Bölümde ise, 1990-2003 döneminde
ABD’nin Irak politikası ile ilgili gelişen olaylar değerlendirilmiş, bu sayede, salt
kavramların analizinden ziyade olaylar ve kavramlar, teorik çerçeve içinde
birbirinden kopmadan irdelenmeye çalışılmıştır. Bunun sebebi, olayların içine
geçirilmemiş bir kavramsal çerçevenin, oldukça soyut bir anlatıma yol açacağı
endişesini gidermektir.
II.Bölümde ise, I.Bölümde çizilen kavramsal çerçeveden hareketle, 19902001 dönemi ele alınmış, 1990 Körfez Krizi’nden 11 Eylül 2001’e değin gelişen
süreç incelenmiştir. II.Bölümde 11 Eylül 2001 saldırısı ile birlikte dünyada yeni bir
döneme girilmiş ve ardından gelen tek taraflı müdahale kapsamında 2003’te Irak’ın
işgali gerçekleşmiştir.
11 Eylül 2001’e kadar olan II.Bölümde ele alınacak konular, öncelikle A
kısmı olmak üzere 1990’da sona eren Soğuk Savaş’ın ABD tarafından nasıl
algılandığı ve bu dönemin ABD dış politikasında ne tür belirsizliklere yol açtığı

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, Vol:146,
No:1, 2005, s. 68; Christopher Layne, “Rethinking American Grand Strategy,” World Policy
Journal, Yaz 1998, Vol:15, No:2, s.16-17; Joseph S. Nye, Amerikan Gücünün Paradoksu, Gürol
Koca (çev.), İstanbul, Literatür Yayıncılık, 2003, s.18; Elke Krahmann, “American Hegemony or
Global Governance? Competing Visions of International Security,” International Studies Review,
Vol:7, No:3, 2005, s.536-539
1
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hususlarıdır.2 Bu kapsamda, birçok akademik görüşe yer verilmiş ve ABD’nin Soğuk
Savaş sonrası çizeceği yol ile ilgili bir çerçeve çizilmiştir.
Yine tezin II.Bölümünün A kısmında, Körfez Krizi, Irak’ta de facto (fiili)
yapılanma, ABD dış politikasının Irak’a yönelik olarak yavaş yavaş şekillenmesi ve
çifte çevreleme politikasının öne çıkışı yer almaktadır. B kısmında ise ABD’nin çifte
çevreleme politikasının 1990’lar boyunca hakim oluşu, 1998 Çöl Tilkisi Operasyonu,
çifte çevreleme politikasından Çöl Tilkisi Operasyonu ile birlikte ABD’nin Irak’ta
Saddam yönetimini devirme politikasına gidiş konuları irdelenecektir.
Kısaca belirtmek gerekirse, 11 Eylül’e kadar olan dönem ABD’nin Irak ile
ilgili dış politikasında iki temel kısma ayrılabilir niteliktedir. Bunlardan birincisi
1990-1998 Dönemi’nde genel anlamda hakim olan çifte çevreleme politikası. Ve
ikincisi; çifte çevreleme politikasına ek olarak, 1998 Çöl Tilkisi Operasyonu ile
ortaya çıkan ABD’nin Irak’taki Saddam yönetimini devirme politikası.
I.Bölümdeki kavramsal çerçeve ile II. Bölümün (1990-2001) üzerine inşa
edilen III.Bölümde ise 2001-2003 arası dönem ele alınmaya çalışılmıştır.
III.Bölümün A kısmında 11 Eylül’den Irak’ın işgaline kadar 2001-2003 arası dönem
değerlendirilmiş, burada 11 Eylül saldırısı ve ABD’nin 2002 Eylül’ünde ortaya atılan
Ulusal Güvenlik Stratejisi (Bush Doktrini) kapsamlı şekilde irdelenmiştir.
III.Bölümün B kısmında ise Irak’ın işgal edilme ve söz konusu ülkedeki mevcut
rejimin tasfiye edilme süreciyle birlikte yeni yönetimin teşekkülü konuları
değerlendirilmiştir.

Soğuk Savaş bitimi ABD dış politikasında tam anlamıyla bir belirsizliktir. Literatürdeki görüşlerin
birbirleri ile uyuşmazlığı ve dönemin “kafa karışıklığı” da elden geldiğince ifade edilmeye çalışılmış
ve buradan II. Bölüm A-3 kısmının sonu ile bir senteze ulaşılmıştır.
2
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I.BÖLÜM:KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Reel dünyada takip edilen güvenlik politikaları, ulusal ve uluslararası
güvenlik stratejilerinin bir karışımı görünümündedir. Dolayısıyla bütünlükçü
(integrative) bir güvenlik anlayışından bahsedilebilir. Nitekim pek çok ülke, ulusal
güvenlik stratejilerinin uluslararası güvenlik stratejisine bağlı olduğunu kabul
etmektedir. Uluslararası güvenlik stratejileri vasıtasıyla devletler, birbirlerini daha
güvenli

hale

getirmeye

çalışırlar,

uluslararası

sistemin

şartlarını

ulusal

güvenliklerinin gerektirdiği şekilde değişime uğratmaya gayret ederler ve bu
anlamda da tehditlerin köken ve temel sebeplerine inmiş olurlar. Anlaşılacağı üzere,
uluslararası güvenlik stratejisinin amacı, tehdidi büyük oranda veya tamamen ortadan
kaldırmaya çalışmaktır.3
Uluslararası güvenlik stratejileri, global ve bölgesel güvensizliklere karşı
önleyici tarzda cevap vermeye çalışmaktadırlar. Bu bağlamda agresiflikten ziyade
daha işbirlikçi bir takım güvenlik stratejileri benimsenmektedir. Dolayısıyla, güçlü
ve etkin bir uluslararası güvenlik stratejisi, rekabetten ziyade, işbirliğini ve birlikte
hareket etmeyi öne çıkarmalıdır.4 Devletler ulusal güvenlik stratejilerini tek başlarına
güç potansiyelleri nispetinde aldıkları tedbirlerle uygularlar, bunu da kısmen
uluslararası destek alarak veya uluslararası ya da bölgesel konjonktüre uygunluğu
nispetinde yapmaya çalışırlar.5

3

Barry Buzan, People, States and Fear: The National Security Problems in International
Relations, The University of North Carolina Press, Chicago, 1983, s.24; Anthony McGrew & David
Held, “Globalization and the End of the Old Order,” Ken Booth, Michael Cox & Tim Dunne (der.),
The Eighty Years’ Crisis: International Relations 1919-1999, Cambridge University Press,
Cambridge, 1998, s. 226.
4
Karin M. Fierke, “Critical Approaches to International Security,” Polity, Cambridge, U.K., 2007, s.
16
5
Barry Buzan, Security: A New Framework for Analysis, Lynne Rienner Publishers, London, 1998,
s.36-37
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Bu bağlamda, ABD’nin ulusal güvenliği ve uluslararası güvenlik bir bütün
(bütünlükçü yaklaşım) içinde ele alınır. Zira hegemonik bir güç olan ABD hem kendi
ulusal güvenliği ve hem de uluslararası güvenlik anlamında risk altında olmamalıdır.
Bu anlamda, kitle imha silahları geliştirme eğiliminde olan “haydut devletler” /“asi
devletler” (rogue states) ve onların “beslediği” teröristler tehdit olma durumundan
çıkartılmalıdır. Bu sebeple, bu devletler ve teröristler ulusal sınırlara saygı
göstermiyorlarsa, ABD de, gerekirse tek taraflı hareket edip, bu devletlerin sınırına
saygı göstermeyebilir ve müdahale etme hakkını kendinde görebilir. ABD, bu
müdahale etme hakkının gereği olan güç kullanımını, ulusal güvenliğini ve
uluslararası güvenliği koruma kapsamında gerçekleştirir.6 Güvenliğe yönelik bir
tehdit varsa, ortadan kaldırılmasının “meşru” olduğu açıktır. Bu anlamda, güvenlik
konsepti güç kullanımını “meşrulaştırır” ve ister ulusal düzlemde isterse uluslararası
düzlemde olsun, devleti “korunması gereken” bir düzen haline getirir.7 “Kılıcın zoru
olmadıkça ahitler (anlaşmalar) sözlerden ibarettir ve insanları güvence altına almaya
yetmez”8 Bu kapsamda, güç kullanımı bir haktır ve yapılan savaşlar “meşru”dur.
“Devletler arası anlaşmazlıklar, bir anlaşma zemini bulamadığı taktirde ancak
savaşla giderilebilir”9 Uluslararası sistemde istikrarın ve düzenin sağlanmasına yol
açan; hukuk ve ahlak normları değil ve “nispi iktidar”ın (hegemon) yetenekli ve

6

Thomas Donnelly, “Preserving American Primacy, Institutionalising Unipolarity,” National
Secıırity Outlook, AEI Online, Mayıs 2003
7
Deniz Ülke Arıboğan, “Güvenliksiz Barıştan Barışsız Güvenliğe,” Toktamış Ateş (der.), ABD Dış
Politikasında Yeni Yönelimler ve Dünya, Ankara, Ümit Yayıncılık, 2004, s.47
8
Thomas Hobbes, Leviathan, Semih Lim (çev.), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1993, s.127
9
Demek ki G.W.Friedrich Hegel, savaşı, devletler arası anlaşmazlıkların çözümü için olağan bir araç
olarak görüyor. Bununla birlikte Hegel, savaşı sadece bir devletin egemenliğini korumak amacıyla
dışa yayılması ve bu şekilde çıkarlarını korumasının bir aracı değil, devlet olmanın olmazsa olmazı,
ayrılmaz bir parçası olarak da sunuyor. Zira, Hegel’e göre devlet bir bireydir ve birey özü gereği
karşıtlık yaratmak ve düşman üretmek zorundadır. Bu nedenle, savaşlar kaçınılmazdır. Bkz.
G.W.Friedrich Hegel, Philosophy of Right, S.W. Dyde (çev.), Canada, Batoche Books Limited,
2001, par.324 ve eki; Faruk Yalvaç, “Hegel, Dünya Tarihi ve Özgürlük Mücadelesi Olarak
Uluslararası İlişkiler,” Uluslararası İlişkiler Dergisi, Vol:6, No::21, Bahar 2009, s.26-31
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tedbirli yönetimidir.10 Bu kapsamda, neorealist kuramcı Stephen D.Krasner’e göre;
devlet, güç-güvenlik merkezli bir yapı olup toplumdaki her türlü çıkar gruplarından
ve sınıfsal baskılardan bağımsız hareket eder. Krasner, bu bağlamda, “haydut
devletler”e karşı işgale varan müdahaleleri ve bu devletlerin yönetimini ele
geçirmeyi, tamamen terör odaklı bir güvenlik meselesine oturtarak, ABD’nin küresel
pratiklerini “meşrulaştırır”.11 Bu durum, uluslararası sistemin anarşik olması,
dolayısıyla

sistemde

düzenleyici

merkezi

bir

otoritenin

olmamasından

kaynaklanmaktadır. Bu anlamda, ABD, John Mearsheimer’ın neorealizmin bir türü
olan “offensive realism” teorisinde belirttiği gibi, caydırma ve çevreleme
politikalarından ziyade bölgelere yönelik- Orta Doğu- yayılmacı (expansionist) /
revizyonist bir politika izlemek zorundadır. Bu kapsamda, ön alıcı vuruşun,
“offensive realism” teorisinin bir yansıması ve yayılmacı politikanın bir aracı olduğu
söylenebilir.12 “Offensive realism” teorisi, savunmada kalarak “terörizme karşı
savaş”ın kazanılamayacağını, ulusal çıkarın en önemli unsuru olan güvenlik
sözkonusu olduğunda çok taraflılığın bırakılarak tek taraflı hareket edilmesi
gerektiğini vurgulamaktadır. Bu anlamda, “offensive realizm” teorisinde, ABD’nin
uluslararası sistemi kendi çıkarlarına göre düzenleyen, uluslararası normları ve
hukuku göz ardı eden bir anlayış vardır.13

Richard A. Falk, Dünya Düzeni Nereye? Amerikan Emperyal Jeopolitikası, Nusret Arhan ve
Neşenur Domaniç (çev.), Metis Yayınları, 2004, s.32-33
11
Stephen D. Krasner, a.g.m., s. 68
12
Buna karşılık neorealist kuramın bir diğer türü olan “defensive realism” teorisine göre bir devletin
güvenliğinin güçlenmesi diğer devletlerin güvenliğinin zayıflamasına yol açar. Ancak; bir devlet
kendi güvenliğini artırmak için ille de yayılmacı politikalara başvurmaz. “Defensive realism” teorisi,
bir devletin güvenliğini artırmasının askeri kapasiteyi artırma, diplomatik ve dış ekonomik ilişkileri
geliştirme gibi daha ılımlı araçları olduğunu belirtir. Amaç, diğer ülkeler üzerindeki caydırıcılığı
artırmaktır. Bu nedenle, ülkeler arası işbirliği kavramı, “defensive realism” teorisinde öne çıkar. Bkz.
Jeffrey W. Taliaferro, “Security Seeking Under Anarchy:Defensive Realism Reconsidered,”
International Security, Vol:25, No:3, Kış 2000/2001, s.152-161
13
Carlos L. Yordan, “America’s Quest for Global Hegemony, Offensive Realism, the Bush Doctrine
and the 2003 Iraq War,” Theoria, Vol:53, No:2, Ağustos 2006, s.125-146
10
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Zayıf devlet olmanın saldırıyı davet ettiğini, bu nedenle devletlerin zayıf
kalmak istemeyeceklerinden silahlanma kapasitelerini artıracağını, bunun da
devletler açısından güvenlik endişesi yaratacağını savunan neorealist kuram, bu
anlamda, gücü devletler için faydalı bir araç olarak tanımlayıp, devletlerin gücü
oranında uluslararası sisteme etki edeceğini belirtir. Bu durumda, en güçlü olan
devletin, uluslararası sisteme en fazla etki edeceğini söylemek mümkündür.14
Neorealist kurama göre, devlet gücünü, uluslararası sistemde en fazla etkiyi
yaratabilmek için maksimize etmek ister ve zayıf devletlerle güçlü devletler
arasındaki fark, bu nedenle, iyice açılır. Güç, bu şekilde, devletlere, uluslararası
sistemde eşit olmayan şekilde dağılmış olur. Sonuçta, sistemdeki en güçlü devletin
tüm sistem üzerinde hakimiyet kurması, sürdürmesi ve koruması durumunu ortaya
çıkarır ki, bu durumun adı hegemonyadır.15 Şu anda, hiçbir devlet, ABD’yle, gayri
safi yurt içi hasıla (gross domestic product:gdp), askeri kapasite ve uluslararası
alandaki siyasi etkisi gibi faktörler baz alındığında kıyaslanamaz.16 Bu durumda,
barış ve istikrarın korunması için uluslararası sistemin, kendisini ele geçiren
hegemonik gücün, düzenleyici bir rol oynamasına ve onun küresel uygulamalarına
ihtiyaç duyma gereği ortaya çıkar ki bu kapsamda ABD’nin küresel uygulamaları
“meşruiyet” kazanır. Bu durum, bir bakıma “düzenin efendisi” olmanın dayattığı bir
gereksinimden kaynaklanmaktadır.17 “...Birleşmiş Milletler hiçbir şeyin garantörü
değildir. ABD, eylemleri için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin onayını

Kenneth Waltz, “Realist Thought and Neorealist Theory,” Journal of International Affairs,
Vol:44, No:1, 1990, s.34-36
15
Robert Gilpin, War and Change In World Politics, Cambridge University Press, 1981, s.155-162
16
Elke Krahmann, a.g.m., s.533-537
17
Ahmet K. Han, “Tarafsızı Olmayan Savaş, Yeni Muhafazakar Komplo (?) ve Bush Doktrini,”
Toktamış Ateş (der.), ABD Dış Politikasında Yeni Yönelimler ve Dünya, Ankara, Ümit Yayıncılık,
2004, s.133
14
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almak zorunda değildir. Zaten, meşruiyet denilen kavram Güvenlik Konseyi’nde yer
alan Fransa ve Rusya’nın onayı halinde mi sağlanacaktır?..”18
Bununla birlikte, bir devlet uluslararası güvenliğe tehlike arz edebilir ve böyle
bir durumda uluslararası toplumun (Birleşmiş Milletler) kuralları eğer işletilemezse,
uluslararası güvenlik risk altında olabilir ve bu kapsamda, küresel bir güç olan
ABD’nin uluslararası güvenliği sağlama adına diğer devletlere karşı üstünlüğü
vardır, bu anlamda ABD, devletlerin egemen eşitliği kavramının dışındadır.19 20
Neorealist kurama göre, uluslararası sistemin düzenleyicisi olma rolünü
üstlenen hegemon, tehditleri bertaraf etmek üzere uluslararası güvenliği tesis etmek
için hareket ederken, temelde amaç olan ulusal güvenliği de tesis etmiş olur. Ya da,
ulusal güvenliğini tesis etmek için tehditleri bertaraf etmek üzere hareket eden
hegemon, uluslararası sistemin düzenleyicisi olma rolünü de üstlenmiş olur. Bu
anlamda, uluslararası sistemin düzenleyicisi olma rolünü üstlenen hegemon, hem
ulusal güvenliğini ve hem de uluslararası güvenliği tesis etmek üzere hareket eder ki,
bu durum da neorealist kuramın, güvenlik konusunu bütünlükçü bir yaklaşım içinde
değerlendirdiği söylenebilir.21
Bu durum ise, ekonomi, çevresel konular, demokratikleşme ve insan hakları
meselelerini uluslararası sistemde öne çıkaran, “high politics-low politics” ayrımını
reddeden neoliberal kuramla ters düşer. Zira, uluslararası sisteme etki etmesi
açısından, “high politics” askeri ve güvenlik meselelerini öne çıkarırken, “low
Charles Krauthammer, “The Unipolar Moment,” Foreign Affairs, Vol:70, No:1, Kış 1990-1991,
s.25-26; Charles Krauthammer, “The Unipolar Moment Revisited,” The National Interest, No:70,
Kış 2002-2003, s.11
19
Stephen D. Krasner, a.g.m., s.68-70
20
Devletlerin egemen eşitliği kavramı için Bkz. “UN Charter, Chapter I Article 2/1,”
http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml Buna göre, Birleşmiş Milletler örgütü,
bütün üyelerinin egemen eşitliği prensibi üzerine kurulmuştur.
21
Charles J.Kegley, World Politics Trend and Transformation, Belmont CA, Wadsworth
Publishing , 2009, s.419-430
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politics” ekonomi, çevresel konular, demokratikleşme ve insan hakları meselelerine
yoğunlaşır.22 Bu kapsamda, neoliberal kuram, gücün (askeri güç) güvenliği sağlama
noktasında etkisinin azaldığını, yerel, ulusal aktörler ile çok uluslu şirketler gibi ulusüstü aktörlerin de karmaşık karşılıklı bağımlılık (complex interdependence) içinde
hareket ederek uluslararası sistemi etkilediğini savunur, bu anlamda, “high politicslow politics” ayrımını reddeder. Bu durumda, neoliberal kuram, uluslararası sistemi
temel olarak, güç-güvenlik konularını işleyen bir alan olmaktan çıkarır.23
Neoliberal kuramın temelleri belirtildiği üzere, güç-güvenlik konularını işleyen bir
alan üzerine dayanmaktan ziyade, 19. yüzyıl entellektüellerinin “pax oeconomica”
konseptine dayandırılır. Bu konsepte göre, mal yoğunluklu değişim ve uluslararası
ticaret olası savaşları engelleyecek, barışa zemin oluşturabilecek en önemli unsurdur.
Dünya ölçeğinde iktisadi liberalizmin desteklenmesi, uluslararası çıkar haline
getirilecek, sistem ister istemez barışa yönlenecektir. Bu öngörü, ülkelerin birbirine
“karşılıklı bağımlılık” olgusunu önplana çıkaran neoliberal kuramcıların temel
argümanı ile örtüşmektedir. ABD’nin hegemonyasının altyapı taşları olarak
nitelendirilen, küresel kapitalizmin dünya sathında yaygınlaşması, uluslararası
ticaretin devletler arasında kopmaz karşılıklı bir bağımlılık yaratması, küresel bir
pazarın ortaya çıkması, tüketim alışkanlarının benzeşmesi, üretimin ulus aşırı bir
işbirliği içersinde gerçekleştirilmesi gibi iktisadi küreselleşme dinamikleri bir “pax
oeconomica” oluşturmakla birlikte, neoliberal kuramın temel argümanını da ifade
etmektedir. Zira, neoliberal kurama göre, küresel bir ekonomi politikası, ABD’nin

Brian C.Schmidt, “On the History and Historiography of International Relations,” Walter Carlsnaes,
Beth A. Simmons & Thomas Risse (der), Handbook of International Relations, Third Edition,
London, Sage Publications, 2005, s.8-17; Ayrıca bkz. Robert O.Keohane & Joseph S. Nye (der.),
Transnational Relations and World Politics, Cambridge, Harvard University Press, 1971
23
Robert O.Keohane & Joseph S. Nye, Power and Interdependence:World Politics and
Transition, Boston, Little, Brown, 1977, s.23-35
22
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hegemonik üstünlüğünün sürdürülebilir kılınması için en önemli araçtır. Serbest
ticaret

ve

liberal

ekonomiye

dayanan

küresel

ölçekli

ekonominin

kurumsallaştırılması ve geliştirilmesi ise çok taraflılığı gerektirir. Bu ise, Anthony
Lake’in ileri sürdüğü genişleme (enlargement) politikasıdır. Lake’e göre, ABD’nin
stratejisi serbest pazar demokrasileri topluluğunu yaymak ve sağlamlaştırmak
olmalıdır.24 Bu da, tam olarak Amerikan değerleri olan serbest piyasa ekonomisi ve
demokrasi gibi “yumuşak güç” araçlarını stratejik olarak ABD dış politikasında
hakim kılmak ve bu araçları küreselleşmenin etkisiyle birlikte ulusal çıkar zeminine
oturtmaktır.25

26

Hegemon devletin toplum ile kültürü ne kadar çekiciyse, diğer

devletler tarafından algılanan tehdit duygusu ve onu dengeleme ihtiyacı da o kadar
azalır. ABD, başka ülkelerin peşinden gitmek istedikleri demokrasi, serbest piyasa
ekonomisi gibi değerleri temsil etmelidir, bu da ancak askeri güç yerine dış
politikada “yumuşak güç” araçlarını öne çıkarmak demektir ve bu sayede, askeri
harcama yapmaya fazla gerek kalmaz, bu anlamda liderlik “ucuza mal olur.”

27

Dünya çapında karşılıklı bağımlılık ağı olan ve ABD’nin “yumuşak gücü”nü artıran
küreselleşme, malların, insanların ve sermayenin serbestçe dolaşabildiği bir pazarı
teşkil etmektedir.28 ABD, küresel liderlik (global leadership) konumu sayesinde

Deniz Ülke Arıboğan, a.g.m., s.52-56; “Remarks of Anthony Lake: From Containment to
Enlargement,” Washington, Johns Hopkins University, 21 Eylül 1993,
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/lakedoc.html
25
Joseph S. Nye, Amerikan Gücünün Paradoksu, s.119
26
Demokrasi, hukuk, insan haklarını geliştirme, serbest piyasa ekonomisi ve sürdürülebilir ekonomik
kalkınma gibi Amerika’nın temel değerleri olan “yumuşak güç” araçlarıyla küresel liderliğin
sağlanabileceğini savunan Joseph Nye ABD’yi ‘iyi huylu’ (benign) hegemon olarak tanımlamıştır.
Nye’a göre, ABD, ülkelere yapacağı askeri müdahalelerle değil, “yumuşak güç” araçlarıyla küresel
liderliğini sürdürmelidir. Bkz. Joseph S. Nye, The Power in the Global Information Age: From
Realism to Globalisation, New York, Routledge, 2004; Andreas Paulus, “The Influence of the
United States on the Concept of International Community,” Michael Byers & Georg Nolte (der.),
United States Hegemony and the Foundations of International Law, Cambridge University Press,
2003, s.64
27
Joseph S. Nye, Amerikan Gücünün Paradoksu, s.21
28
Keith Griffin, “Globalization and the Shape of Things to Come,” Macalester
International:Globalization and Economic Space, Bahar 1999, s.3
24
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küreselleşmenin tüm boyutlarında merkezi bir role sahiptir. Zira, dünyanın en büyük
sermaye piyasası ABD’dedir, askeri anlamda dünyanın her tarafına uzanabilen tek
ülkedir. Bu açıdan bakıldığında, ABD, merkezden çevreye uzanan ve dünyanın dört
bir yanını saran küresel bir ağ görünümündedir. ABD, bu anlamda, dünyayı, “dev bir
heykel” gibi kaplamıştır.29
Bununla birlikte bu çalışma, ABD’nin 1990-2003 yılları arasındaki Irak
politikasını neorealist kuram kapsamında güç-güvenlik ilişkisi içinde ele almıştır.
Zira, hegemon güç olan ABD için güvenlik hala çok elzem bir konu olarak
gündeminde yer almaktadır. Bu kapsamda, Irak’a 1998’de gerçekleştirmiş olduğu
Çöl Tilkisi Operasyonu ile başlayan ve 2003’teki müdahaleye kadar giden devirme
süreci, ayrıca, 1991’deki Çöl Fırtınası Operasyonu sonrası Irak’ta 1990’lar boyunca
uygulamış olduğu ve 2003’teki müdahaleye kadar devam eden çifte çevreleme
politikasını öne çıkararak Irak’ı baskı ve denetim altına alma süreci, ABD’nin
güvenlik kavramına atfettiği önemi göstermesi anlamında “küresel pratiklerini
meşrulaştırır.” “Küresel pratiği meşrulaştırma” açısından Irak, ABD için kitle imha
silahları olan “haydut bir devlettir” ve bu tehdidin ABD tarafından “sert güc”ün
kullanılarak pasifize edilmesi gerekir.
Bu bağlamda, hegemonik bir güç olan ABD’nin ulusal güvenliğinin ve
uluslararası güvenliğin risk altında olmaması gerekir. Ancak, ABD’nin ulusal
güvenliğini ve uluslararası güvenliği tesis ederken tek taraflı hareket edip etmeyeceği
önemli bir husus olarak öne çıkmaktadır. Örneğin, ortak petrol yataklarından
Kuveyt’in daha fazla petrol çıkarttığı, bir anlamda “petrol çaldığı” ve aşırı üretim
yapıp petrol fiyatlarını düşürdüğü gerekçesiyle 2 Ağustos 1990’da Kuveyt’i işgal

29

Joseph S.Nye, Amerikan Gücünün Paradoksu, s.106-111
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eden Irak’ın 15 Ocak 1991’e değin Kuveyt’ten çekilmediği taktirde, Irak’a güç
kullanımını öngören 29 Kasım 1990 tarihli 678 sayılı Güvenlik Konseyi kararına
uymaması nedeniyle 17 Ocak 1991’de Birleşmiş Milletler çatısı altındaki koalisyon
güçleri tarafından uluslararası barış ve güvenliğin devamını sağlamak için başlatılmış
olan Çöl Fırtınası Operasyonu, Soğuk Savaş sonrası düzenin bir gereği olarak ortaya
çıkmakta, tek taraflı hareket etme yerine ülkeler arası işbirliğini önplana
çıkarmaktadır.30 17 Ocak 1991’de ABD öncülüğünde, Soğuk Savaş sonrası “yeni
dünya düzeni”nin bir gereği olarak 34 Birleşmiş Milletler üyesi (Arjantin, Avusturya,
Bahreyn, Bangladeş, Belçika, Kanada, Danimarka, Mısır, Fransa, Yunanistan, İtalya,
Kuveyt, Fas, Hollanda, Yeni Zelanda, Nijer, Norveç, Oman, Pakistan, Filipinler,
Portekiz, Katar, Güney Kore, Suudi Arabistan, Senegal, Sierra Leone, Singapur,
İspanya, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere) ülkenin oluşturduğu koalisyon
güçleri tarafından gerçekleştirilen ve hava harekatıyla başlayan sözkonusu Çöl
Fırtınası Operasyonu, 24 Şubat 1991’de başlayan kara harekatının da etkisiyle 28
Şubat 1991’de başarıyla sonuçlanmıştır.31 ABD merkezde, diğer ülkeler yanında
dünya barışını tehdit eden ortak bir saldırgana karşı birlikte hareket etmeyi öngören
bir anlayışı beraberinde getiren bu “yeni dünya düzeni” anlayışı çok taraflılığı
öngörmektedir.32 Çok taraflılığı ve işbirliğini öngören küresel yönetişim (global
governance) kavramı ise “yeni dünya düzeni”nin bir gereği olup uluslararası
güvenliğin tesis edilmesi için ülkelerin vereceği katkıya önem atfeder.33

30

http://www.un.org/Docs/scres/1990/scres90.htm
http://www.globalsecurity.org/military/ops/desert_storm.htm;
http://www.state.gov/s/d/rm/rls/perfrpt/2008/html/112199.htm
32
Lawrence Freedman, “The Gulf War and The New World Order,” Survival, Vol: 33, No: 3,
Mayıs/Haziran 1991, s.197. Şunu da ifade etmek gerekir ki ABD’nin, gerek Çöl Tilkisi
Operasyonu’nda (1998) gerekse Irak’ı Özgürleştirme Operasyonu’nda (2003) “yeni dünya düzeni”
anlayışından uzak hareket ettiği açıktır. Zira bu iki operasyonda da çok taraflılık ve işbirliği
sağlanamamış, ABD tek taraflı hareket etmek durumunda kalmıştır.
33
Elke Krahmann, a.g.m., s.531-533
31
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Çöl Fırtınası Operasyonu’nda, 33 ülkenin (ABD hariç) operasyona asker
verme katkısı hesaba katıldığında, bu oran tüm koalisyon güçlerinin %22’sini
oluşturuyordu. Müttefik İngiltere’nin de katkısı dışarıda tutulduğunda, bu oran
%17’ye iniyordu. Yani, 1991’deki Çöl Fırtınası Operasyonu’nda ABD’nin
uluslararası barış ve güvenliği korumak için katkısı, müttefiki İngiltere’yle birlikte
düşünüldüğünde %83’e, İngiltere dışarıda bırakılıp düşünüldüğünde ise %78’e
çıkıyordu. Bu nedenle, Çöl Fırtınası Operasyonu’nun, uluslararası barış ve güvenliği
korumak için ABD öncülüğünde (US-led coalition forces) yapıldığını söylemek
mümkündür. Operasyon, ABD öncülüğündedir zira, ulusal ve uluslararası güvenliğin
korunması, risk altında olmaması gerekir. 34
18 Mayıs 1993’te ise, ABD Başkanı Clinton’un Yakın Doğu ve Güney Asya
Direktörü olarak özel danışmanlığını yapan Martin Indyk tarafından ortaya atılan
çifte çevreleme politikası, 1990’da Körfez Savaşı’ndan sonra başlayıp 2003’teki Irak
işgaline devam eder. 1990’larda, kendisiyle uyuşmayan rejimleri “haydut devletler”
olarak adlandırıp onları uluslararası alanda yalıtma ve sıkıştırma politikası
uygulamasının bir uzantısı olarak ortaya çıkan, bu bağlamda Irak ve İran’a
uygulanan çifte çevreleme politikasının temel amacı, bahsi geçen devletleri
uluslararası sistemin barış, güvenlik ve istikrarına katkı sağlayan ülkeler haline
getirmek, bunun için de, bu devletlerin uluslararası terörizmin kaynakları olma
durumunu engellemek gerekir.35 Zira, bu rejimler kendi varlıklarını devam
ettirebilmek için kitle imha silahı üretmeye ve füze programları geliştirmeye
eğilimlidir ki bu durum ABD’nin ulusal güvenliğine ve uluslararası güvenliğe bir
Michael E. O’Hanlon, “Coalitions in Iraq: ‘91 versus Now,” Foreign Policy, Ekim 2004,
http://www.brookings.edu/2004/1019iraq_ohanlon.aspx
35
Noam Chomsky, Rouge States: The Rule of Force in World Affairs, London, Pluto Press, 2000,
s.20
34
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tehdittir. Bu nedenle, bu rejimleri baskı ve tecrit altında tutma zorunluluğu doğar. Bu
anlamda, ABD’ye, hegemon güç olarak, baskı ve tecrit altında tutarak bu asi
rejimlerin tehditlerini nötralize ederek uluslararası topluma kazandırma gibi özel bir
sorumluluk düşer.36 ABD, liberal, demokratik değerlere vurgu yaparak bu “haydut
devletler”i uluslararası topluma kazandırır. Bu durum, ABD için bir zorunluluk arz
eder zira barışçıl bir dünya düzeninin gereği olan uluslararası güvenliğin önkoşulu
ABD hegemonyasının devamlılığıdır. Bu anlamda, uluslararası sistem, hegemon
gücün uygulamalarına ihtiyaç duyar.37 Bu ihtiyaç, uluslararası sistemin anarşik
olmasından doğar zira uluslararası seviyede düzeni sağlayacak bir merkezi otorite
yoktur.38
1997 yılında ise, William Kristol ve Robert Kagan tarafından ABD’nin
küresel liderliğini geliştirmeye hizmet etme amaçlı kurulan, temel prensip olarak
uluslararası güvenliği sağlamada ABD’ye hayati bir rol biçen ve bu anlamda
ABD’nin küresel liderliğin getirmiş olduğu sorumluluklardan ve güç kullanımının
doğuracağı sonuçlardan kaçınmasının mümkün olmayacağını ve tehditlerin (threats)
korkunç bir hal almadan bertaraf edilmesi gerektiğini belirten, ABD yönetiminde
hakim olan yeni muhafazakar (neo conservatives) hareketin görüşlerini yansıtan Yeni
Amerikan Yüzyılı Projesi (PNAC:Project for the New American Century)
yayınlanmıştır.39 40

36

Harry L.Myers, The US Policy of Dual Containment Toward Iran and Iraq in Theory and
Practice, Maxwell Air Force Base, Alabama, Nisan 1997, s.13.14
37
Christopher Layne, a.g.e., s.16-17; Joseph S. Nye, Amerikan Gücünün Paradoksu, s.18
38
Elke Krahmann, a.g.m,, s.536-539
39
ABD’nin asıl üstünlüğünü ekonomiden ziyade askeri güce dayandıran yeni muhafazakarlar,
1997’de ABD Başkanı Clinton döneminde yayınlanan PNAC’da ifade bulduğu üzere, “güvenlik”
adına güç kullanımını gerekli gören bir yaklaşıma sahiptir.
Bkz. http://www.newamericancentury.org; Deniz Ülke Arıboğan, a.g.m., s.61
40
PNAC’da ifade bulduğu üzere, ‘Tehditlerin korkunç bir hal almadan bertaraf edilmesi gerektiği’
vurgusu, Ocak 1993’te ABD Başkanı H.Bush’un döneminde yayınlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi
Belgesi’nde de ‘İhtilaflar (disputes), askeri çatışmaya dönüşmeden bertaraf edilmelidir’ şeklinde yer
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Bir yıl sonra (1998) gerçekleştirilen Çöl Tilkisi Operasyonu ise, ABD’nin
küresel güvenliğine tehdit oluşturan ve 3 Nisan 1991 tarihli 687 sayılı Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi kararına dayanarak oluşturulan UNSCOM (United
Nations Special Committee:Birleşmiş Milletler Özel Komisyonu) silah denetçilerinin
Irak yönetimi tarafından rahat çalıştırılmaması sonucunda ABD tarafından yapılmış,
Birleşmiş Milletler tarafından destek bulamayan, tek taraflı bir müdahaledir.41 Soğuk
Savaş döneminde bölgesel ve küresel tehditlere, acil karşı koyma amaçlı kurulan
ABD Merkezi Komutanlık (US Central Command) tarafından İngiliz birliklerinin
desteğiyle yapılan Çöl Tilkisi Operasyonu dört gün boyunca süren yoğun hava
bombardımanı sayesinde başarı ile sonuçlanmıştır.42 5 Kasım 1998 tarihli 1205 sayılı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ise, Irak’ı sadece silah denetimlerindeki
tutumundan dolayı kınamıyor, Konsey’in öncelikli görevinin uluslararası barış ve
güvenliğin muhafazası olduğuna (...its primary responsibility for the maintenance of
international peace and security..) vurgu yapıyordu.43 Buradan devletlerin tek taraflı
müdahale yolunun kapalı olduğu çıkarımı da yapılabilirdi ki zira Konsey, kararda
“öncelikli görevini” belirtme ihtiyacı hissetmişti.44
Irak Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz ise, 1205 sayılı karardan bir hafta sonra
UNSCOM silah denetçilerini yeniden ülkeye davet ettiğini belirtirken, ABD Dışişleri
Bakanı Madeleine Albright, Savunma Bakanı William Cohen ve Genelkurmay

buluyordu. Ayrıca, yine Ocak 1993’te, ABD Savunma Bakanı Dick Cheney tarafından hazırlanıp
Başkan H.Bush döneminde yayınlanan 1990’lar için Savunma Stratejisi’nde ABD’nin kendisine rakip
olabilecek bir devletin veya ittifakın büyük güç olmasını önceden engellemesi gerektiği ifade
edilmiştir. Bkz. The National Security Strategy of the United States of America, Ocak 1993,
http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/1993/nss.pdf, s.8; Defense Strategy for the 1990s:The Regional
Defense Strategy, Ocak 1993, http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb245/doc15.pdf
41
http://www.globalsecurity.org/military/ops/desert_fox_orbat_981216.htm
42
http://www.centcom.mil/en/about-centcom/our-history
43
http://www.un.org/docs/scres/1998/scres98.htm
44
Marc Weller, “The US, Iraq and the Use of Force in a Unipolar World,” Survival, Vol:41, No: 4,
Kış 1999-2000, s.82-85
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Başkanı Hugh Shelton, Irak’a yönelik bir operasyon yapılması konusunda ısrarlı
olduklarını açıklıyorlardı.45 Başbakan Yardımcısı Aziz’in daveti üzerine Richard
Butler

başkanlığında

UNSCOM

silah

denetçileri

geliyor,

ancak

Irak’ın

silahsızlanmaya ilişkin denetim konusunda işbirliği içinde olmamasından dolayı 15
Aralık 1998’de Irak’tan çekiliyorlardı.
Sonuçta, operasyonu engellemek için diplomatik çözüm bulunamamış,
ABD’nin müttefiki İngiltere’nin Başbakanı Tony Blair operasyon için “Mecbur
kaldık” ifadesini kullanmıştır.46
Ancak, Güvenlik Konseyi üyesi Rusya’nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi
Sergey Lavrov, Çöl Tilkisi Operasyonu’nun hemen sonrasında yaptığı açıklamada,
“Hiçbir ülkenin Konsey adına hareket etmemesi ve ‘küresel polis’ rolünü
üstlenmemesi gerektiğini” belirtmiş ve Birleşmiş Milletler tarafından destek
bulmayan operasyona yönelik tepkisini dile getirmiştir.47 ABD’nin, sonuçta, 16
Aralık 1998’de İngiltere’yle birlikte gerçekleştirdiği Çöl Tilkisi Operasyonu’yla
Birleşmiş Milletler’i saf dışı bırakıp, tek taraflı olarak ‘küresel polis’ rolünü
üstlendiği kesindir.48
Çöl Tilkisi Operasyonu ile, uluslararası uzlaşma tesis edilemese dahi,
ABD’ye karşı acil stratejik bir tehdit olarak Irak’ın yeniden ortaya çıkması

Congressional Quarterly Weekly, 21 Kasım 1998
“Statement by the Prime Minister Tony Blair: Downing Street,” London, 16 Aralık 1998,
http://www.fco.gov.uk; Mark Oakes & Tim Youngs, “Iraq:Desert Fox and Policy Developments,”
Research Paper Internatıonal Affairs and Defence Sectıon House of Commons Library, 10 Şubat 1999,
http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp99/rp99-013.pdf, s.32
47
Mark Oakes & Tim Youngs, “Iraq:Desert Fox and Policy Developments,” a.g.r.,
http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp99/rp99-013.pdf, s.32-34; “Statement by the Prime
Minister Tony Blair at the House of Commons,”17 Aralık 1998,
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199899/cmhansrd/vo981217/debtext/81217-07.htm
48
Noam Chomsky, Rouge States: The Rule of Force in World Affairs, London, Pluto Press, 2000,
s.15-16
45
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(reemerging as an immediate strategic threat) engellenmiştir.49 Irak’taki Saddam
yönetimine yönelik devirme politikasının başlangıcını oluşturan Çöl Tilkisi
Operasyonu, gücün kötüye kullanımı (abuse of force) anlamında belki iyi bir örnek
olamayabilir, ancak düşmana kitle imha silahlarını yeniden yapılandırarak tehdit
oluşturma şansı ve zamanı verilmemesi noktasında ABD açısından gerekli bir
operasyondur.50
Haziran 2000’de ise Başkan Clinton döneminde yayınlanan Ulusal Güvenlik
Stratejisi Belgesi, her ne kadar, ülkelerin küresel düzeyde refahı paylaşmalarının,
açık piyasa ekonomilerinin, serbest ticaretin, demokrasiyi yaygınlaştırmanın ve
sürdürülebilir kalkınmanın çatışmaları önlemek açısından önemine vurgu yapsa da,
terörizme karşı koyma kapsamında güç kullanımına atıfta bulunarak sorunların
(problems) krizlere dönüşmeden bertaraf edilmesi gerektiğine değiniyordu.51
1992 Savunma Planlama Rehberi’ne (Defense Planning Guidance:DPG),
ABD’nin kendi hegemonyasını devam ettirebilmesi ve uluslararası güvenlik düzenini
kendi prensipleri ve çıkarları doğrultusunda şekillendirebilmesi için Soğuk Savaş
sonrası askeri harcamalarını azaltmaması konusunda atıfta bulunan ve PNAC
tarafından yayınlanan 2000 Eylül tarihli Amerikan Savunması’nı Yeniden İnşa
Etmek Raporu (Rebuilding America’s Defenses) ise, Soğuk Savaş sonrası barışçıl bir
dünya düzeninin ancak ABD’nin silahlı kuvvetlerinin hakimiyetinde ve küresel

Kenneth Katzman, “Iraq: Weapons Threat, Compliance, Sanctions, and U.S. Policy,” Foreign
Affairs, Defense, and Trade Division, Kasım 2002, s.i
50
Richard N.Haass, “The Use and Abuse of Military Force,” Kasım 1999,
http://www.brookings.edu/comm/PolicyBriefs/pb54.pdf, s.5
51
The National Security Strategy of the United States of America, Haziran 2000,
http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2000/nss.pdf, s.6-8;
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liderliğinde gerçekleşebileceğini vurgulamıştır. Bu nedenle ABD, askeri gücü
korumalı ve geliştirmelidir.52
Rapor, Saddam Hüseyin’in, özgürlük, barış ve istikrarın küresel garantörü
olan (global guarantor of liberty, peace and stability) ABD’ye yönelik tehdit
oluşturduğunu belirtmiştir.53 Rapor, ayrıca, Clinton yönetimini savunma planlama
konusunda başarısız bularak, sözkonusu yönetimin bugün var olan tehditlere ve
gelecekte ortaya çıkabilecek daha kapsamlı tehditlere karşı koymada yeterli
olamayacağını, savunmaya ayrılan bütçelerin yetersiz olduğunu ve savaş harici
durumlara göre yapıldığını belirtmiştir. Rapor’da şu ifadenin de önemle altı
çizilmiştir:

“Ulusal

ve uluslararası

güvenlik, ABD’nin

küresel

liderliğini

sürdürmesine bağlıdır. Küresel liderlik ise, ABD’nin küresel anlamda askeri
hakimiyetini sürdürmesine bağlıdır.”54 Bu noktada, sözkonusu raporla, ABD’nin
ulusal ve uluslararası güvenliği bir bütün/ bütünlükçü (integrative) yaklaşımla ele
aldığı ve ABD’nin sadece ulusal güvenliğini değil, uluslararası güvenliği tesis
etmesinin de kendisine bağlı olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, ulusal çıkarın
‘hayati’ bir unsuru olarak kategorize edilen ulusal güvenliğin, uluslararası güvenliğin
tesis edildiği bir ortamda varlığını devam ettirebileceği hususu 2000 tarihli Ulusal
Güvenlik Stratejisi’nde belirtilmiştir. Zaten, ulusal çıkarın korunmasının birinci
unsuru ise, “güvenlik”in ne pahasına olursa olsun korunmasıdır. Bu kapsamda,
George Kennan’ın da belirttiği üzere, “Ulusal çıkarları korumakla görevli hükümetin
öncelikli görevi askeri güvenliği tesis etmektir” sözü ABD’nin güvenliğe atfettiği

Thomas Donnelly, Donald Kagan & Garry Schmitt, Rebuilding America’s Defenses, Eylül 2000,
http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf, s.i-v
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Donald Kagan, Garry Schmitt & Thomas Donnelly, a.g.r.,
http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf, s.14
54
Donald Kagan, Garry Schmitt & Thomas Donnelly, a.g.r,
http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf, s.72-76
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önemi göstermektedir.55 Örneğin; kitle imha silahlarının ve bunların fırlatma
sistemlerinin yayılmasının önlenmesi ulusal ve uluslararası güvenlik için büyük
önem arz etmektedir. ABD, kitle imha silahlarının ve bunların fırlatma sistemlerinin
yayılmasının önlenmesi konusunda başarı sağlarsa, sadece uluslararası güvenliği
tesis etmekle kalmaz, ulusal çıkarının ‘hayati’ bir unsurunu oluşturan ulusal
güvenliğini de bu sayede tesis etmiş olur.56 Ulusal çıkarı güvenlik zeminine oturtan,
uluslararası kurumlar yerine ulusal askeri gücü önplana çıkaran ve bu bağlamda,
uluslararası normlar ve değerler yerine ulusal çıkarı temel alan yeni muhafazakar
yaklaşım açısından ABD’ye direnenlerin ya da direnme potansiyeli olanların bertaraf
edilmesi hem ABD için hem de dünya için gereklidir.57 Bu bakımdan, ABD’nin
ulusal güvenliğini ve uluslararası güvenliği bir bütün şeklinde algıladığı söylenebilir.
Ulusal çıkarı güvenlik zeminine oturtan bu gelenekselci yaklaşıma göre, insan
haklarını korumak, demokrasiyi teşvik etmek ve serbest piyasa ekonomisini
geliştirmek gibi liberal dünya görüşünü yansıtan hususlar ulusal çıkar açısından
ikinci derecede önem taşır.58
Amerikan Savunmasını İnşa Etmek Raporu’ndan bir yıl sonra (2001)
gerçekleşen 11 Eylül saldırıları ise “terörizme karşı savaş” (war on terror)
bağlamında askeri düzeyi, hukuki düzeyin üzerine çıkarmıştır ki “yumuşak bir güç”
olan demokrasinin küreselleşmesi çağında risk, güvensizlik ve belirsizlikler artmış ve
uluslararası alanda güvenliği sağlama adına ABD tarafından yeni bir “küresel risk
55

Robert W. Mc Elroy, Morality and American Foreign Policy, The Role of Ethics in
International Affairs, New Jersey, Princeton University Press, 1992, s.27
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The National Security Strategy of the United States of America, a.g.r.,
http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2000/nss.pdf, s.10-13;
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Deniz Ülke Arıboğan, a.g.m, s.61
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Joseph S. Nye, Amerikan Gücünün Paradoksu, s.170-171. Liberal dünya görüşü daha az
militarist ve daha az devletçi bir güvenlik anlayışını ortaya koyarak, teknolojik yenilikler sayesinde
maddi refahın artmasına, maddi kıtlıkların daha az görülmesine, servet ve kaynak eşitsizliğinin
azalmasına ve dünya halkları arasında daha iyi bir iletişim kurulup karşılıklı anlayışın ve işbirliğinin
geliştirilmesine dayanmaktadır. Liberal dünya görüşü için bkz. Richard A. Falk, a.g.e., s.34-37.

23

toplumu”nun oluşturulma sürecine girilmiştir.59 Esas itibariyle, temel sıkıntı, “terör
nedir?”, “terörist kimdir?” gibi sorulara net ortak tanım getirememe olup, bu durum
terörizme karşı verilecek uluslararası düzeyde ortak mücadeleyi de zorlaştırmaktadır.
Terörizme karşı başarılı bir uluslararası strateji izlenebilmesi için tehdidin
kimliğinin, coğrafi konumunun ve eylem stratejisinin önceden bilinmesi gerekir.
ABD, bu tespit meselesinde dünyaya öncülük yapmak istemekte ve 17 Eylül 2002’de
yayınlanan Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi’nde ana tehdit kaynağı
olarak terörizme üç boyutlu bir tanım getirmiştir. Buna göre terörizm, siyasal amaçlı,
önceden tasarlanmış ve masumları hedef alan şiddet eylemleridir.60 61
Anılan 2002 tarihli Strateji Belgesi’nde terörizmle bağlantılı “haydut
devletler”den bahsedilmekte ve özellikleri şöyle sıralanmaktadır: Uluslararası
hukuka riayet etmeyen, yasadışı yollardan kitle imha silahları elde etmeye çalışan ve
topraklarında teröristleri barındıran ülkeler.62 ABD’nin ise öncelikli amacı,
ekonomik ve siyasal gücü, askeri güçle destekleyerek dünyada istikrarı sağlamaktır.
Ancak bu amacını tek başına değil, özgürlük ve insan haklarını savunan
müttefikleriyle gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. ABD’nin kendisine, uluslararası
güvenliği tesis etmek için destek olacak müttefiklerin, demokrasiye inanan, küresel
ekonomiye entegre olmuş, terörizme karşı mücadele veren, serbest piyasa
E. Fuat Keyman, “Küreselleşme, Uluslararası İlişkiler ve Hegemonya,” Uluslararası İlişkiler
Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 9, Bahar 2006, s. 8-9
60
The National Security Strategy of the United States of America, Washington D.C., Eylül 2002,
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1986 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde çıkan 99-433 numaralı Goldwater-Nichols
yasası kapsamında ABD’de her yıl ulusal güvenlik strateji belgesi yayınlanacağı öngörülüyordu. Bu
durum, İkinci Dünya Savaşı sonrası 1947’de kurulan ABD Savunma Bakanlığı’ndan sonra güvenlik
kapsamında yeni bir kilometre taşını oluşturuyordu. Ayrıca, Goldwater-Nichols yasasıyla, ABD
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düzeyde oluşturulmuş birleşik komutanlıklara güç kullanımı konusunda özel sorumluluklar
veriliyordu. Bkz. Public Law 99-433: Goldwater-Nichols Department of Defense Reorganization Act
of 1986, Washington, D.C., http://www.house.gov
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ekonomisini

benimseyip

uygulayan

ülkelerdir.63

Terörizm,

radikalizm

ile

teknolojinin buluştuğu noktada ABD için bir tehdit olarak ortaya çıkmaktadır.64 Zira,
artık teröristler, sadece konveksiyonel silahlar değil, kitle imha silahları da
kullanabilmektedirler.
Bush Doktrini olarak da bilinen sözkonusu Strateji Belgesi’nde kitle imha
silahlarının

varlığı

nedeniyle

terörizmle

mücadele

ön

alıcı

(pre-emptive)

yönteme/seçeneğe dayandırılmıştır.
Anılan Strateji Belgesi’nde şu hususların da altı çizilmiştir: “Soğuk Savaş
döneminde etkili olan alışılageldik caydırma kavramları (traditional concepts of
deterrence), seçilmiş bir amaca yönelik olmayan, sözde askerleri şehit olmayı
hedefleyen ve en kuvvetli yanı bir devlete ait olmaması olan terörist düşmana karşı
işe yaramaz. Terörü destekleyen devletler ile kitle imha silahı sahibi devletlerin
örtüşmesi bizi harekete geçmeye zorlar. Vukuu muhakkak/yakın (imminent) tehdit
kavramını bugünkü düşmanın yetenek ve amaçlarına uyarlamalıyız. Haydut devletler
ve teröristler bize konveksiyonel araçlarla saldırmayacaklardır. Onlar, bu saldırıların
başarısız olacağını bilmektedirler. Bunun yerine, silahların kolayca gizlenebilen, bir
yerden bir yere taşınabilen, hiç bir uyarı belirtisi olmadan kullanılabilen silahların
kullanımına-potansiyel olarak kitle imha silahlarına güvenmektedirler. ABD, bu
nedenle, ulusal güvenliğine yönelik böyle yakın bir tehdit karşısında ön alıcı yöntemi
sunmuştur. Tehdit ne kadar büyük olursa harekete geçmemenin getireceği risk de o
kadar büyük olur ve düşmanın saldıracağı zaman ve yer konusu kesin olmasa bile
kendimizi savunmak için harekete geçme mecburiyetimiz de o kadar çok olur. Bu tür

The National Security Strategy of the United States of America, a.g.r.,
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düşmanca eylemleri durdurmak veya önlemek için ABD gerekirse ön alıcı yöntemle
hareket edecektir.”65 ABD, sözü edilen Strateji Belgesi’ne göre, düşman daha
eylemde bulunmadan önce onu tespit ederek, ön alıcı yöntem kapsamında meşru
savunma hakkını kullanarak bertaraf edecektir.66 ABD’nin 2003 yılında yaptığı Irak’ı
Özgürleştirme Operasyonu (Operation Iraqi Freedom) ise ön alıcı yöntem
kapsamında tek taraflı müdahale olarak gerçekleşmiş olup sözkonusu müdahale
“kitle imha silahlarını elinde bulunduran ve terörizmi destekleyen” Irak’ın
eylemlerini önceden durdurmak veya önlemek içindir.

The National Security Strategy of the United States of America, a.g.r.,
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II.BÖLÜM:1990-2001 DÖNEMİ
A.1990-1992 DÖNEMİ: SOĞUK SAVAŞ BİTİMİ, KÖRFEZ KRİZİ VE
IRAK’TA DE FACTO YAPILANMA
1.SOĞUK SAVAŞ BİTİMİ VE ABD DIŞ POLİTİKASINDAKİ
BELİRSİZLİKLER
9 Kasım 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılışı 45 yıl süren Soğuk Savaşın
bittiğinin bir anlamda habercisiydi.67 Francis Fukuyama ise, “Tarihin Sonu mu?” adlı
makalesinde, “Şahit olduğumuz süreç Soğuk Savaşın sonu veya II.Dünya Savaşı
sonrası bir dönemin geçip gitmesi değil, tarihin sonunun da gelmiş olabileceğidir;
yani insanoğlunun ideolojik evriminin son noktası ve Batı tarzı liberal demokrasinin
insan ırkının nihai yönetim biçimi olarak evrenselleşmesi” ifadesini kullanarak
yepyeni bir umudu dile getirmekteydi. Buna göre, insanlığın önü açılacak, serbest
piyasa kucaklanacak, totaliter rejimler bir bir çökecekti. 68
Bununla birlikte, 8 Aralık 1991’de gerçekleşen ve ABD tarafından “modern
dünyada kötülüğün odağı” olarak nitelenen Sovyet Birliği’nin çöküşü Batı
Avrupa’ya stratejik bir vizyon yüklendiğini de göstermektedir. Bu stratejik vizyon
ise;

Batı

Avrupa’nın

entegrasyonunu

hızlandırmak,

trans-atlantik

bağları

kuvvetlendirmek, Batı Avrupa’da bölgesel işbirliğini artırmaktır. Sovyetler
Birliği’nin çöküşü Batı Avrupa’yı, ‘dışarıda kalan’ Doğu Avrupa’ya yönelik olarak
çekim gücü oluşturacak ve buradan bütünleşmiş bir Avrupa çıkacaktır. Diğer
taraftan, ABD, Soğuk Savaş Dönemi’nde Batı Avrupa savunması için 140 milyar
dolar harcamıştır. Soğuk Savaş Dönemi’nde trans-atlantik bağların kuvvetlenmesi
Berlin Duvarı’nın bir diğer bilinen adı da utanç duvarıdır. Zira bir tarafta kendine duvar örmüş
kapalı bir dünya, diğer tarafta ise liberal, modern değerleri savunan başka bir dünya vardır. Bu iki
dünyayı birbirinden ayıran ise utanç duvarıdır.
68
Ahmet K.Han, a.g.m., s.121-128. Ayrıca Bkz. Francis Fukuyama, “The End of History,” The
National Interest, No:16, Yaz 1989, s.3-18
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için yapılan bu askeri harcamadan, ABD, Soğuk Savaş Bitimi ile ekonomik açıdan
kurtulmuş olmaktadır.”69
İşte tam da bu süreçte ABD’nin dış politikasındaki belirsizlikler ortaya
çıkmaktaydı zira Soğuk Savaş bitimi ABD dış politikasının bir bakıma yeniden
yapılandırılmasını da gerekli kılıyordu. Bu dönemde bu belirsizlikleri gidermek ve
ABD dış politikasında yeni bir yol haritası çizmek maksadıyla birçok akademik
görüş de ortaya atılıyordu.
Örneğin Buchanan’a göre, “ABD’nin anlayışı, Sovyetler Birliği’nin çöküşü
ile birlikte ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan hegemon bir güç olmaktır. Ancak
hegemon güç kavramını hayata geçirmek, somut politikaların içine sokmak gerekir.
Aksi takdirde ABD dış politikası soyut teorilerle ‘havaya kurulmuş kuleleri’
andırır.”70
Bununla birlikte; Huntington’a göre “Soğuk Savaş sonrası hegemon güç olan
ABD’nin Avrupa Topluluğu ile ilgili politikası salt ekonomik kimliği olan bir
topluluk

olması

yönünde

destek

vermek

ABD

açısından

daha

gerçekçi

görünmektedir.”71
Bundan başka, Amerika, 1990’lara girerken, artan petrol ihtiyacı nedeniyle
sıkıntı içindedir. Zira; ABD, dünya petrolünün %3’ünü üreten, %25’ini tüketen bir
ülkedir. Bunun da ötesinde, Amerikan Enformasyon Dairesi verilerine göre,
ABD’nin günlük petrol tüketimi yaklaşık olarak 19,8 milyon varildir. İçerideki
üretimi ise günlük olarak sadece 9,1 milyon varildir. Yani, ABD günlük olarak

Zbigniew Brezezinski, “Beyond Chaos: A Policy for the West,” The National Interest, No: 19,
Bahar 1990, s.3-11
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Ocak/Şubat 1991, s.8-11
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tüketiminin [(19,8-9,1)/9,1]→%54’ünü ithal etme gibi olumsuz bir durumla karşı
karşıyadır. Bu nedenle, ABD’nin Orta Doğu petrollerine güvenli bir şekilde
ulaşabilme ihtiyacını bir tercih olarak değil de, tam anlamıyla stratejik ve ekonomik
bir zorunluluk olarak gördüğünü anlamak mümkündür.72 1990’ların ortalarına kadar,
ABD’nin 100 milyar dolara yakın petrol ithalatının olacağı tahminleri, dış ticaret
dengesinin sağlıklı olması bakımından 1990’ların başından itibaren ekonomik
tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. Schlesinger’a göre ise, “Bu gereksinimin
gerçekleşmesi halinde, OPEC’e (Organization of Petroleum Exporting Countries) ve
Körfez ülkelerine olan bağımlılık iyiden iyiye azalacaktır.”
Yine Schlesinger’a göre, “1990’ların başı Körfez ülkelerini enerji kaynakları
açısından ön plana getiren ve onlara bağımlı kıldıran bir dönem olarak
görünmektedir. Bu nedenle, eğer bir III.Dünya Savaşı çıkarsa, bunun Ortadoğu’daki
petrol rezervleri yüzünden çıkma ihtimali yüksektir ve bu nedenle ekonomik ve
stratejik önemi fazla olan Ortadoğu için, Ortadoğu’yu kontrol eden dünyayı kontrol
eder denilebilir.”73
Bir taraftan; Soğuk Savaş Sonrası “yeni dünya düzeni”nde ABD’nin
ekonomik ve stratejik çıkarları ne olmalı sorusu önemini korurken bir diğer önemli
soru da ortadaydı:ABD’ye karşı çıkabilecek bir gücün varlığı mevcut olabilir mi?74
Rodrigue Tremblay, Yeni Amerikan İmparatorluğu, Gürcan Günay (çev.), Nova Yayınları, 2004,
s.79-80
73
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Bu soruyu yanıtlamadan “yeni dünya düzeni” kavramını açmakta yarar var: ABD
Başkanı George H. Bush’un 8 Ağustos 1990’da Kongre’de yaptığı konuşmada,
“...Yeni dünya düzeni tüm insanlık için barış zamanının geldiğini vurgulayan, terör
tehdidinden arınmış, adaletin ve barışın izinde bir dünya.. Bu dünyada Doğu ve Batı,
Kuzey ve Güney refah ve barış içinde yaşayabilir. Bu “yeni dünya düzeni”, istikrarı,
barışı ve refahı kurmak için vardır. Körfez Savaşı bu “yeni dünya düzeni”nin ilk
testidir. Bütün dünya bir saldırgana (aggressor) karşı birleşmiştir. Bu “yeni dünya
düzeni”nde ABD merkezde, diğer ülkeler yanında dünya barışını tehdit eden ortak
bir saldırgana karşı birlikte hareket etmeyi öngören bir anlayışı beraberinde
getiriyordu” demektedir.75
Diğer taraftan NATO’nun durumu ise, Soğuk Savaş sonrası üzerinde
durulması gereken bir başka konudur. Varşova Paktı üyelerinin tehdit olmaktan
çıkmalarına karşın bu tehdidi bertaraf etmekle yükümlü kurulan NATO’nun durumu
ne olacaktır? Ya da bundan sonra NATO daha hayati görevler üstlenecek midir? İşte,
bu sorulara verilecek cevaplar şu şekilde olabilir: NATO, temel amacı olarak siyasal,
askeri ve ekonomik boyutlarıyla Batılı değerleri savunma ve hakim kılma ilkesine
sarılmıştır. Ortada açık ve mevcut bir tehlike kalmamıştır; ancak müttefikler Batılı
değerlerin savunusunu yapan NATO’ya tek çatı altında bağlı kalacaklardır. Bu
nedenle, güvenliğin muhafazası NATO üyeleri için ilk görev olacaktır. 15 Aralık
1989 tarihinde NATO Bakanlar Konseyi resmi tebliğinde; NATO’nun yeni tehdit

husumetlerden ve etnik krizlerden etkilenecektir...” Bkz. Zbiegniew Brezezinski, “Order, Disorder
and US Leadership,” Washington Quarterly,Vol: 15, No: 2, Bahar 1992, s.5
Buradan da anlaşılıyor ki “yeni dünya düzeni” yeni kaosları beraberinde getirecektir.
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olarak vurguladığı askeri teknoloji yayılması, çevre, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı
ve bölgesel ihtilaflara ilişkin olarak tedbirler alınması gerekliliğine değinilmiştir.76
Bununla beraber, NATO yeni arayış içinde iken, Soğuk Savaş’ın bitimi
nükleer silahların meşruiyetini de sorgular hale getiriyordu. Nükleer silahların Soğuk
Savaş sonrası meşruiyet sorunu dönemin Sovyet Stratejik Roket Kuvvetleri Şefi olan
Igor Sergeev tarafından da dile getirildi. Igor Sergeev, “Her iki tarafın nükleer güce
sahip olması, bir III. Dünya Savaşı’nın çıkmasına engel oldu, hatta bölgesel
ihtilafları pasifize edici bir rol oynadığı bile söylenebilir,” diyordu.77
Öte yandan, Kaiser’e göre, “Bölgesel ihtilaflar, Soğuk Savaş sonrası
artabilirdi. Sovyet Bloğu’nun çöküşünden sonra Başkan H.Bush, “Düşmanın ne
olduğu tahmin edilemez,” derken aslında nükleer silahların önemine vurgu
yapıyordu. Çünkü Soğuk Savaş döneminde önemi olan “esnek karşılık”, artık teoride
kaldı ve nükleer silah kullanma kavramının tanımlanması gerekiyordu.78 Bu
tanımlama sadece NATO’nun değil tüm Avrupa devletlerinin de çıkarını
karşılıyordu. Çünkü güvenli bir uluslararası ilişkiler sistem çatısının temelinde
nükleer silah kavramının tanımına, meşruiyet gerekçesine ihtiyaç vardı.”79
Aslında, Soğuk Savaş sonrası silahlanmanın ne kadar önemi kalmıştı, bu da
tartışılan bir konuydu. Glazer bunu, “ABD, artık Soğuk Savaş bitip Sovyet tehdidi
kalmadığına göre stratejisini silahlanma gibi askeri konuları öne çıkararak değil dış
Peter Corterier, “Quo Vadis NATO?” Survival, Vol: 32, No: 2, Mart/Nisan 1990, s.141
Karl Kaiser, “From Nuclear Deterence to Graduated Conflict Control,” Survival, Vol: 32, No: 6,
Kasım/Aralık 1990, s.486
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Burada, verilecek ilk karşılığı, uğranılan saldırının niteliği belirleyecekti. Fakat, karşı taraftan
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politika hedeflerine yönelerek global düzeyde demokrasi, refah, ekonomik gelişmeyi
yerleştirme gibi kavramlar çerçevesinde çizmelidir. Çünkü gelişmiş, demokratik
ülkeler birbirleri ile savaşmazlar ve böylelikle silahlanmaya da gereksinim doğmaz,”
şeklinde açıklıyordu.80 Ancak, özellikle Orta Doğu’da sürekli savaş, ihtilaflar ve
ülkelerin birbirine güvensizliklerinden kaynaklanan korku hali konveksiyonel
silahlanmayı artırmıştır. Nükleer silahlanma çabaları ise bölgede günden güne
artmaya devam etmekteydi.81 Bununla birlikte, Orta Doğu’da demokrasinin
yayılması çıkacak savaşları ve dolayısıyla silahlanmayı önleyebilir. Ancak yeni
demokrasilerin köktenciliğe (fundamentalism) kayabilmesi yönündeki risk de daima
mevcuttur.82 83
Soğuk Savaş sonrası ABD dış siyaseti ile ilgili olarak bir diğer görüş ise,
Albright ve Goodman’a aittir. Bunlara göre, “ABD’ye Soğuk Savaş sonrası ille de,
en önemli düşen görev III.Dünya ülkelerinde ve Doğu Avrupa’da demokrasiyi
yaymak olmamalıdır. ABD, dış politikada önceliğini Doğu Avrupa’ya değil NATO
müttefiklerine vermelidir. 1990’lar ABD dış politikasında belirsizliklerle dolu bir
dönem olmamalıdır. ABD’nin dünya politikasındaki rolü, siyasal ve ekonomik
sonuçları olan ulus aşırı meselelerle (trans national issues) ilgili olarak
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şekillenecektir. Bu meseleler uluslararası terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, ekolojik
kirlenme gibi konular olmalıdır.” ABD, bir taraftan dünya liderliğini devam
ettirirken, diğer taraftan uluslararası terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve ekolojik
kirlenme gibi konuları kapsayan yeni bir vizyona (a new vision) sahip olması
gerektiğini Başkan George H. Bush da kabul etmiştir.84 Esasında, yeni bir vizyon
tartışması, Başkan Bush dönemi Soğuk Savaş sonrasına rastlamamış, Reagan
döneminden itibaren üzerinde yoğunlaşılan bir tartışma konusu olmuştur. Örneğin
Reagan döneminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Elliot Abrams, “Ne görmek
istediğimiz dünyayı oluşturabildik ne de bunun için bir planımız var,” diyerek yeni
bir vizyona dair ihtiyacı ortaya koymuştur. Bu ise, her bakımdan global stratejinin
geliştirilmesi anlamına gelir.85
Dış politikada yeni açılımlar olurken, ekonomi politika, Soğuk Savaş sonrası,
Luttwack’ın savunduğu bir görüşe göre, “Salt ekonomi temelli, hiçbir jeo-politik
alana bağlı kalmaksızın küresel ekonomiyi öne çıkaran bir anlayış içinde olması
gerekirken; bu konuda diğer bir görüşü savunan ve Luttwack’la örtüşen Bartley’e
göre, “Ekonomi politika, dünya piyasalarında rekabetçi anlayışı yayma, diğer
ülkelerin de dünya refahına katkıda bulunmasını sağlama amacını taşımalıdır.”86
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Soğuk Savaş sonrası ekonomi-politikaların bu şekilde tartışılarak, askeri stratejilerin
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önüne geçecek olması, gerçek anlamda küresel güvenliği getirip getirmeyeceği kesin
olmayan bir noktadır ama kesin olan nokta şudur ki Soğuk Savaş’ın bitimi
Atlantik’in güvenliğini sağlamıştır.88
Bir de bölgesel çatışmaların bölgeselleştirilmesi görüşü -çatışmaların bölge
içinde kalıp küresel tehdit olmama durumu- Soğuk Savaş sonrası ön plana
çıkmaktadır. Bu kavram, ABD-Sovyetler Birliği denge politikasını destekler nitelikte
olup Ortadoğu’nun istikrarı için bu iki devletin işbirliğini elden bırakmaması
gerektiğini savunur. Bu görüşü savunan Kemp’e göre, “Ortadoğu’da ihtilaflar Soğuk
Savaş sonrası artacaktır. İsrail ile Arapların çatışması, Soğuk Savaş sonrası ortadan
kalkan ABD-Sovyetler Birliği dengesi sonrası daha da kızışabilir. Diğer taraftan, bir
yandan hızlı nüfus büyümesi, sosyo- ekonomik sorun gibi meselelerle başa çıkmaya
çalışan gelişmekte olan ülkeler ekonomik büyümeden yoksun bu devletlerde İslami
köktenciliğin yükseleceği gibi güçlü bir olasılık da vardır.”89 Bu görüşün bir nedeni
şu şekilde ifade edilebilirdi: “...Çünkü Soğuk Savaş Dönemi’nde denge politikası
hakim olduğu için ekonomik yardıma muhtaç ülkeler, iki kutup arasındaki dengeden
yararlanıyorlardı. Ancak şimdi, dengenin ortadan kalmasıyla fakir ülkelerin durumu
zora girdi...”90
Bununla birlikte, askeri anlamda bölgesel çatışmaların bölgeselleştirilmesine
engel teşkil eden Arap- İsrail çatışması ve bölgede kitle imha silahlarının yayılması
idi. O nedenle, bölgedeki çatışmaların Soğuk Savaş sonrası bölgeselleştirilmesi ya da
diğer bir ifadeyle dar bir kapsama sokulma ihtimali yoktu. İran- Irak Savaşı zaten,
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bölgenin kimyasal ve nükleer silah deposu olduğunu gösterdi.91 Sekiz yıl süren savaş
ve bu esnada Irak’ın kimyasal ve biyolojik silahları geliştirme konusunda
programının olduğuna inanılması, Soğuk Savaş sonrasında Irak’ın bölgeden bir güç
çıkacağı şeklindeki tahminleri kuvvetlendiriyordu. Ancak, İran’ın savaştaki asıl
amacı İran’daki İslami devrimi Irak’a ve Körfez devletlerine ‘ihraç etmek’
olduğundan ABD, Irangate skandalı dışarıda tutulduğunda, Irak’a sekiz yıl süren
savaş boyunca “ittifakın yazılı olmayan kuralları dahilinde” askeri mühimmat ve
ekonomik destek vermiştir.92

93

Bu kapsamda, sekiz yıl süren Iran-Irak savaşında

ABD-Irak ilişkilerinde Halepçe saldırısı dışarıda bırakıldığında ciddi bir sorunla
karşı karşıya kalınmadığı söylenebilir.94 Kaldı ki, Halepçe saldırısı sonrası dahi,
ABD Dışişleri Bakan yardımcısı Richard Murphy saldırının ABD-Irak ilişkisi
açısından olumsuz bir tabloyu ortaya koyduğunu belirtse de, bunun Irak’a
uygulanacak bir ekonomik yaptırımlar boyutuna ulaşmayacağını ifade etti. Zira,
ABD Senatosu oybirliğiyle, Irak’a ilişkin yaptırım uygulamayı öngören bir karar alsa
da, Reagan yönetimi, bu kararı uygulamakta isteksiz davrandı.95 Irak ise, ABD Exim

1980-1988 arası sekiz yıl süren İran-Irak savaşında bu iki ülke silahlanma kapasitelerini iyice
artırdı.1990’da Körfez Savaşı sonrası bu silahlanma kapasitesinin artışı özellikle Irak’ın “başını
ağrıtacaktı”. Bu nedenle silahlanmadan bahsedilirken tezde 1980-1988 Savaşına değinme lüzumu
hissedilmiştir.
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Bank’tan kredi almaya devam ediyor, ABD Tarım Kredi Kooperatifi’nin sağladığı
fonlardan yararlanıyordu. Hatta, 2 Ekim 1989’da Başkan H.Bush’un onayladığı
Ulusal Güvenlik Direktifi’nde ABD’nin şirketleri aracılığıyla, İran-Irak savaşı
sonrası, Irak ekonomisinin toparlanması için katkı sağlaması gerektiği ifadesi
geçiyordu.96
Bununla birlikte, Irak’ın sekiz yıl süren savaşta, askeri kapasitesini iyice
geliştirdiği söylenebilir. İran’a karşı Sovyet yapımı Scud-B füzelerini geliştirerek
600-700 km’lik El-Hüseyin ve 900 km menzilli El-Abbas füzelerine sahip olması,
daha sonra 1989 Aralığı’nda 2000 km menzilli El-Abid’i meydana getirmesi Irak’ın
silahlanma konusundaki kapasitesini ortaya koydu. Bundan başka, 1990’da
Amerikan-İngiliz görevlilerinin, Londra Heathrow Havaalanında, Irak’a, nükleer
silahları ateşlemek için tetikleyici olarak kullanılan krytronları götürmek isteyenleri
yakalaması, Irak’ın nükleer faaliyette bulunma konusundaki girişimlerini devam
ettirdiğine yönelik bir durumu açık bir şekilde ifade etmekte idi.97
Ne var ki; teknoloji yetersizliği ve İran’la sekiz yıl süren savaş nedeniyle ve
İsrail’in 1981’de Irak’ın Osirak reaktörünü bombaladıktan sonra, bir türlü nükleer
kapasite artırıcı fırsatı bulamadığı ve bu nedenle Irak’ın nükleer ve kimyasal silahları
kendisinin üretemeyip dışa bağımlı hale geldiği görüşü de savunuluyordu.98 Ancak;
her ne kadar dışa bağımlı olup olmadığı tartışılsa da Irak’ın 1990’a değin iperit,
sarin, tabun gibi zehirli gazları kendi kendine üretebildiği düşünülüyordu.99 Bunun
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dışında, sekiz yıllık Iran-Irak savaşında nükleer, kimyasal ve konveksiyonel silah
deposu haline gelmesi, Irak’ı ciddi bir küresel tehdit unsuru haline getirmişti.
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2.KÖRFEZ KRİZİ
Bir yandan, Irak’ın silahlanma konusundaki görüşler bu bölümün bir önceki
kısmında (A-1) ele alındığı gibi gelişirken, diğer yandan Saddam’ın Kuveyt’e
müdahale noktasındaki “kararlı tutumu” da bir başka tartışma odağıydı. Saddam’la
uzlaşmak belki de Saddam’ı Kuveyt’e müdahaleden vazgeçirebilirdi. Bununla
birlikte, Saddam kendini, İran-Irak savaşı sonrası bölgede istikrar sağlayıcı bir güç
şeklinde “guardian brother” olarak görüyordu.100
Irak’ın Kuveyt’i işgali sonrası ABD’nin sert olmayan tutumunu Saddam,
yatıştırma olarak algıladı.101 Zira, ABD, Saddam’a, Kuveyt’e müdahale edene kadar,
“Asla ilişkileri keserim,” demedi.102 Bu durum bir tarafa, ABD’den Kuveyt’in işgali
öncesi şöyle bir açıklama da gelmedi: “…Irak’ın güç kullanımının ABD’nin
Körfez’deki çıkarlarına (Körfez bölgesinden dünya piyasalarına petrolün sorunsuzca
ulaşması ve bölgenin güvenlik ve istikrarı) yönelik bir tecavüz olarak algılanacağı ve
böyle bir durumda ABD’nin çıkarlarını korumak adına gerekli tüm araçlara
başvuracağı…”103
Ancak, bu bölümün bir önceki kısmında (A-1) da belirtildiği üzere petrole
%54 gibi önemle bir oranda ithal olarak bağımlı ABD’nin, Kuveyt’e müdahale
etmede kararlı Saddam karşısındaki sessizliğini anlamak da pek mümkün değildi.

100

Amatzia Baram, a.g.m., s.341-342
Yatıştırma politikası, I.Dünya Savaşı sonrası yükselen faşist tehlikeye karşı, Chamberlain’in
Hitler’e karşı uyguladığı bir politika olup İngiltere, Almanya’nın yayılmacı tutumunu
engelleyebileceğini sanıyordu. Bununla birlikte, İngiltere’nin bu politikayı uygulamasına, 1929 Büyük
Buhranı’ndan iktisadi bakımdan çok etkilenerek askeri harcamalara fazla kaynak ayırmaması da bir
neden olarak gösterilebilirdi. Hitler, önce Çekoslovakya’yı ardından Polonya’yı işgal edince İkinci
Dünya Savaşı başladı ve yatıştırma politikası çöktü. Bu durum, İngiltere’de Chamberlain’in
başbakanlıktan istifa etmesine de yol açtı.
Bkz. Lothar Kettenacker & Wolfang J. Mommsen, The Fascist Challenge and the Policy of
Appeasement, London, Allen & Ulwin Publishing, 1983, s.101-105
102
Efraim Karsh ve Inari Kautsi, “Why Saddam Hussein invaded Kuwait,” Survival, Vol: 32, No: 1,
Ocak/Şubat 1991, s.20
103
Amatzia Baram, a.g.m., s.347
101

38

Zira, Irak’ın dünya petrollerinin %10’una sahip olduğu ve Kuveyt’i işgali ile
Kuveyt’in petrollerini ve ardından olası Suudi Arabistan’a müdahalesiyle Suudi
petrollerini de ele geçirmesi işten bile değildi. Bu ise dünya petrollerinin yaklaşık
olarak yarısını ( dünya petrollerinin %10’u Irak’ta, %10’u Kuveyt’te, %25’i Suudi
Arabistan’dadır) elinde tutmak anlamına geliyordu. Bu arada; Başkan H.Bush’tan
“Irak’ın Kuveyt’e güç kullanımı kabul edilemez” şeklinde bir açıklama da gelmedi.
Bu durumun, Irak’ın Kuveyt’e müdahalesine yönelik ABD tarafından yakılan bir
yeşil ışık olup olmadığı tartışılır. Bunun, ayrıca, ABD tarafından Irak’a uygulanan
bir yatıştırma politikası olup olmadığı da tartışılır.104
Hatta; müdahaleden yaklaşık bir hafta önce, 25 Temmuz 1990’da Bağdat’ta
ABD’nin Bağdat Büyükelçisi April Glaspie ile Saddam’ın yaptığı görüşmede
Saddam tutumunu daha da sertleştirdi: “İşimize karışmayın. ABD’ye Irak olarak
gelemeyebiliriz, ancak bireysel olarak Araplar size, ABD’ye ulaşabilir.”105
Bunun üzerine ABD’nin Bağdat Büyükelçisi April Glaspie’nin sözleri daha
dikkat çekiciydi: “İki Arap devleti’nin ihtilafı bizi ilgilendirmez.” Bu sözler, tam
anlamıyla Saddam tarafından ABD’nin zayıflığı olarak algılandı. 31 Temmuz 1990
günü ise ABD Savunma Bakanı Dick Cheney’nin bakanlık üst düzey yetkilileri ile
yaptığı toplantıda ortaya çıkan sonuç Irak’ın Kuveyt’e müdahale etmeyeceği
yönündeydi. Yine aynı gün, ABD Dışişleri Bakan yardımcısı John Kelly de ABD’nin
Kuveyt’in toprak bütünlüğünü koruma gibi bir yükümlülüğünün olmadığını
belirtmiştir. Zira, Kuveyt sınırına işgalden bir hafta önce yerleşen yetmişbeşbin Irak
Bunun bir yatıştırma politikası mı yoksa Irak’ın Kuveyt’e müdahalesine dair yeşil ışık mı yakıldığı
konusu tartışmaya açık bir konu olmakla birlikte, daha da öteye giderek bunun yoksa, Bush
yönetiminin mantıksal bir hatası olup olmadığı dahi net değildir. Zira; Indyk’e göre, “Kuveyt’in işgali,
Saddam’ın, Irak’ın Körfez’deki hakimiyetini, Ortadoğu’daki hegemonyaya çevirme isteği olarak vuku
bulmuş olabilir, ancak bu işgal, Bush yönetiminin, Saddam’ın gücünü dengelemekteki eksikliğinin
mantıksal bir sonucudur da.” Bkz.Martin Indyk, “Beyond the Balance of Power,” The National
Interest, No: 26, Kış 1991/92, s.38
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askerine yönelik Kuveyt ile ABD ortak askeri manevra düzenleyebilir ve Irak
kuvvetlerini işgal öncesi püskürtebilirdi. Ama böyle bir püskürtme operasyonu
gerçekleşmedi ve bu durum Saddam’ın bölgede yaptığı güç gösterisi olarak
algılandı.106

107

Zira, ABD ve Avrupa’daki kamuoylarında 2 Ağustos 1990’a kadar

şöyle bir görüş hakimdi: “Saddam’ın ifadeleri tehditten öteye gidemez çünkü sekiz
yıl boyunca süren Iran –Irak savaşında, savaşın ne olduğunu anlamış olmalı.”108
Ancak; Saddam’ın 24 Şubat 1990’da Arap İşbirliği Konseyi’nde yaptığı
açıklama çok açıktı: “Sovyetler Birliği’nin geri planda kalmasıyla, Arap Körfez
Bölgesi, Amerika’nın istekleri doğrultusunda yönetilecek. Bu hiçbir Arap’ın işine
gelmez ve bu nedenle ABD’nin bölgedeki etkisi azaltılmalı.” ABD, bu sözlerden
hemen sonra tepki vermedi. Belki de Arap dünyasını tam olarak arkasında
göremediği içindir. Arap dünyasında, Irak’ın, Kuveyt’e baskı yaptığı ama müdahale
yoluna gitmeyeceği şeklinde bir kanı vardı.
Bu nedenle, ABD, Irak’ın Kuveyt’e müdahalesini önlemek için baskı
yaptığında tek başına kalacağını, Arap dünyasından destek bulamayacağını
düşünmekteydi. Ancak değişmez bir gerçek vardı: Amerikan çıkarlarını kim tehdit
ederse o yatıştırılmamalı, hemen def edilmeliydi. Bu gerçek ise, Irak’ın Kuveyt’i
işgali sonrası kendine uygulama alanı bulacaktı.109
Saddam, iki ülke sınırındaki ortak petrol yataklarından Kuveyt’in daha fazla
petrol çıkarttığı, bir anlamda “petrol çaldığı” ve aşırı üretim yapıp petrol fiyatlarını
düşürdüğü gerekçesiyle 2 Ağustos 1990’da Kuveyt’e saldırdı, ancak ABD’nin bu
106
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işgal karşısında tepkisi çok sert oldu. Tabii, sadece bu tepkiyi ABD değil tüm
uluslararası toplum gösterdi zira bu, meşru olmayan, Saddam’ın revizyonist
(yayılmacı) emellerine dayalı bir saldırıydı. Aynı gün (2 Ağustos 1990) Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi, Irak’ın Kuveyt’i işgalini kınayan ve Irak’ın acilen ve
koşulsuz olarak geri çekilmesini talep eden 660 sayılı kararını aldı. 6 Ağustos
1990’da ise, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Irak’a kapsamlı bir yaptırımı
öngören ve bu yaptırımları denetleyen bir yaptırımlar komitesini kuran 661 sayılı
kararını aldı. Birleşmiş Milletler 661 sayılı kararıyla Irak’a ambargo uygulamaya
başladı. Bu kararla birlikte Irak’ın ithalat ve ihracat yapması yasaklandı; yabancı
yatırımlar durduruldu ve Irak’ın dış yatırımları büyük ölçüde donduruldu. 110
Irak, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan terörizmi destekleyen
ülkeler listesine işgalden bir ay sonra (Eylül 1990) alınırken, 29 Kasım 1990’da
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Irak’ın 15 Ocak 1991’e değin Kuveyt’ten
çekilmediği taktirde, Irak’a güç kullanımını öngören 678 sayılı kararı kabul etti.111
Ancak her şeye rağmen Saddam’ın bir umudu vardı. Saddam’ın aslına bakılırsa, tüm
ümidi uluslararası koalisyonun çökmesiydi. Belki de Saddam’ın kendisini
‘uluslararası emperyalizm’e karşı yeni bir “Nasır” olarak görmesi, uluslararası
koalisyonun çökmesini beklemek gibi bir risk almasına yol açtı.112 113
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Ancak; bu bekleyiş sürerken Saddam diplomasiyi elden bırakmadı. 9 Ocak
1991 Dışişleri Bakanları Tarık Aziz (Irak) ve James Baker (ABD) görüşmesi, nihayet
uzun diplomatik çabaların sonunda sağlanabildi. Bununla birlikte, bu görüşmeden de
bir sonuca varılamadı. Irak’ın Avrupa Topluluğu aracılığıyla ABD ile ilişki kurmaya
çalışması da bir sonuç vermedi.114
17 Ocak 1991 günü ise Birleşmiş Milletler çatısı altındaki müttefik güçler
harekete geçtiler. Amerikan Hava Kuvvetleri (United States Air Force:USAF)
Tomahawk füzeleriyle Irak’ın kimyasal, nükleer tesislerini ve radar istasyonlarını
tahrip etti. Sekiz Apaçhi helikopter ise, güneybatı Irak’ta bulunan önceden uyarıcı
sistemli iki kontrol merkezine saldırı düzenledi. Tornadolar ise saldırıların
arkasından devriye uçuşu yapıyordu. Savaşın ilk 24 saatinde müttefik kuvvetler tam
1500 sorti yapmıştı ve yine savaşın ilk 24 saatinde, ABD Genelkurmay Başkanı
Colin Powell, “Irak hava sahasının kontrolünü ele geçirdik” diye açıklama
yapıyordu. İkinci 24 saatin sonunda ise Powell, 36 Irak Scud füzesinden 35’inin
etkisiz hale getirildiğini ifade ediyordu. Scud füzelerinin etkisiz hale getirilmesinde
ise Amerikan Hava Kuvvetlerinin geliştirmiş olduğu Defense Support Programı
kapsamında her 12 saniyede bir tarayıcı özelliği olan kızıl ötesi ışınlara sahip
teleskoplar etkili olmuştu. Savaş süresince havada tam yetmişbin sorti yapıldı.
Böylelikle Irak petrol rafinelerinin birçoğu ya kullanılmaz hale geldi ya da
kapatılmak zorunda kaldı. 20 Şubat 1991’de Birleşik Müttefikler Gücü Komutanı
(Joint Allied Forces Command) General Schwarzkopf, her gün bin ikiyüzden fazla
Deklarasyonda, işgal sonrası bölgede ülkelerin katkı vereceği kapsamlı bir Arap barış gücü
kurulmasına yönelik öneriler gündeme gelse de hayata geçirilememiştir. Bunun da nedeni, bölgede
istikrarsızlığı önlemeye ve güvenliği sağlamaya yönelik kapsamlı bir Arap barış gücünün kurulması
Arap devletleri tarafından egemenliğin paylaşılması olarak algılanmış, sonuç olarak Arap devletleri
buna yanaşmamıştır. Bkz. Shafeeq Ghabra, a.g.m, s.290-294
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Irak’a ait tankların yok edildiğini belirtti. Hava savaşı tam olarak 28 Şubat 1991’de
bitti. ABD Genelkurmay Başkanı Powell, “Kara savaşı yapılmasa dahi hava
kuvvetlerinin başarısı savaşın bitirici gücünü oluşturmuştur,” dedi.115
Hava saldırılarıyla savunma gücü iyice kırılan Irak’a yönelik kara savaşı-ki
buna Çöl Fırtınası da denmektedir- 24 Şubat 1991’de başladı. Bu kara harekatına
Afganistan, Bahreyn, Bangledeş, Çekoslovakya, Mısır, Fransa, İtalya, Kuveyt, Fas,
Umman, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, BAE, İngiltere ve ABD katıldı.
100 saat süren savaş, müttefik güçlerin galibiyeti ile sonuçlandı. Blackwell ve Taylor
ise, savaşın müttefik kuvvetlerce zaferle sonuçlanmasının nedenini daha üstün
personel, daha üstün fikirler, daha üstün teknoloji ve daha üstün istihbarata sahip
olmaya bağlıyordu.116
Ayrıca, tezde daha önce değinilen, Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan “yeni
dünya düzeni”nin gereği gelmiş oluyor, devletler özgürlük ve adaletin paylaşılan
sorumluluğunu

kabul

etmiş

oluyor

–burada

sorumluluktan

Çöl

Fırtınası

Operasyonu’na ülkelerin katkı vermesi kast edilmektedir- ve “zayıf”(Kuveyt)
“güçlü”ye (Irak)

karşı korunmuş oluyordu. Ülkelerin işbirliği içinde bir araya

gelerek daha büyük güçle barışı ve adaleti yerine getirmesine ve Soğuk Savaş’ın
bitimiyle daha güvenli bir döneme işaret eden “yeni dünya düzeni”nde ABD’nin
R.A.Mason, “The Air War in the Gulf,” Survival, Vol: 33, No: 3, Mayıs/Haziran 1991, s.212-225
Burada üstün personelden kasıt askeri personeldir ve Irak güçlerine göre daha kalifiyedir. Daha
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ve bunun planlamasından söz edilmektedir. Daha üstün teknoloji ve istihbarat denerek Joint
Surveillence Target Radar System (JSTARS) ve Airborne Warning and Control System’den
(AWACS) söz edilmektedir. Burada JSTARS, savaş alanında 80000 km2 yi tarayarak saldırı
durumunda kara ve hava birliklerini haberdar etmeyi amaçlayan sistemdir. AWACS ise, bir saldırı
durumunda saldırıyı haber veren erken uyarıcı özelliğe sahip bir sistemdir. Bkz. Jr and James
Blackwell ve William J.Taylor, “The Ground War in the Gulf,” Survival, Vol:33, No: 3,
Mayıs/Haziran 1991, s.241-243. Ayrıca yine bu üstünlük durumu ile bağlantılı olarak, Inman, Nye,
Perry ve Smith’e göre “ Bu savaş yüksek teknolojinin hakim olduğu bir savaştır. Bu da savaşın çok
uzun sürmemesini sağlamıştır.” Bkz. Bobby R.Inman, Joseph S.Nye, William J. Perry & Roger
K.Smith, “Lessons From the Gulf War,” Washington Quarterly, Vol: 15, No: 1, Kış 1992, s.68
115
116

43

misyonu düzenin hakim gücü olarak bu “yeni dünya düzeni”nin işlemesini
sağlamaktır.117

“The President’s News Conference on the Persian Gulf Crisis,” 30 Ağustos 1990
http://bushlibrary.tamu.edu/papers/1990/90083001.html; “The President’s Address Before a Joint
Session of the Congress on the Cessation of the Persian Gulf Conflict,” 6 Mart 1991,
http://bushlibrary.tamu.edu/papers/1991/91030600.html
117

44

3.IRAK’TA DE FACTO YAPILANMA
Savaş, müttefik güçlerin galibiyeti ile sonuçlandıktan sonra, Irak’a yönelik
silah denetimini öngören 3 Nisan 1991 tarihli 687 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi kararı çıkmıştır. Irak’ın bir daha Kuveyt ya da başka bir ülkeye saldırı
düzenleme olasılığını elimine etme adına çıkan 687 sayılı karar, ayrıca ilaç ve sağlık
malzemeleri ile gıda maddeleri dışında kalan mal ve ürünlerin Irak’a satış ya da ihraç
yasağı da öngörmekteydi. Bu yasak, Irak, “tüm kimyasal ve biyolojik silahlar ile
kimyasal stoklarını ve bütün alt sistemlerine ait bileşenlerini ortadan kaldırıncaya,
bütün araştırma, geliştirme, destek ve üretim tesislerini durduruncaya ve menzili 150
km’den fazla bütün balistik füzelerini imha edinceye kadar yürürlükte olacaktır.”118
Bir taraftan, 687 sayılı karar ekonomik ambargo ve silah denetimi
uygulamakla Irak kontrol altına alınmaya çalışılırken, diğer taraftan Bağdat
yönetimine karşı ülkenin kuzeyinde Kürtler, güneyinde de Şiiler, Saddam rejimine
karşı ayaklanma başlatmıştı. Irak ordusu Kuveyt’ten çıkarıldıktan ve Şubat 1991
sonunda ateşkes kesin ilan edildikten sonra, ayaklanan Kürtler ve Şiileri bastırmak
üzere Saddam harekete geçti. Güneydeki ayaklanma çabuk bastırılsa da sınıra
dayanan yüzbinlerce Kürdü almak zorunda kalan Türkiye, Kürtlere daha kolay
yardım sağlanabilmesi için sığındıkları dağlık bölgeden sınırın Irak tarafındaki
düzlüğe indirilmeleri ve burada bir tampon bölge oluşturulması önerisini ABD’ye
iletti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 Nisan 1991’deki 688 sayılı kararına
baz teşkil eden bu öneri üye devletleri ve örgütleri, insani yardım çabalarına
katılmaya çağırıyordu. 688 sayılı karar sonucunda da başta ABD, İngiltere, Fransa
gibi Birleşmiş Milletler’in Güvenlik Konseyi üye ülkeleri Saddam’ı Kürtlere yönelik
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baskıdan vazgeçmeye zorlamak üzere karadan ve havadan harekat başlattı.119 Zira,
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde de bahsi geçtiği üzere; “Egemen bir ulus devlet,
vatandaşlarının insan haklarını korumakla mükellefti. Şayet bu devlet, bu hususta
başarısız olursa, o zaman uluslararası kamuoyunun o ulusun egemenliğine müdahale
etme ve kendi hükümetlerinin kötü muamelelerine maruz kalan nüfusu koruma hakkı
doğmuş oluyordu. Bu yüzden de, toplumdaki kitlesel ölümleri ve mezalimi önlemek
amacıyla, o ülkenin kendi hükümetinin isteği dışında bile olsa (Irak kastediliyor),
uluslararası kamuoyunun söz konusu egemen ülkenin içişlerine müdahale etmeye
başvurma hakkı, yani insani müdahalede bulunma hakkı vardı.”120
Ayrıca, 5 Nisan’da çıkan 688 sayılı karardan sonra ABD, 10 Nisan’da kuzey
Irak’ta 36.paralelin kuzeyinde uçuş yasağı getirdi ve askeri faaliyetleri yasakladı.121
Bunun üzerine, Huzur Harekatı Operasyonu (Operation Provide Comfort) adı verilen
operasyon ABD, İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin Zaho civarında “güvenli bölge”
(safe haven) oluşturma yönündeki çabaları ile başladı.122
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birlikte Kürtler hızla kuzey Irak’a dönmeye başladılar. Bu ilk operasyon 16 Temmuz
1991’de sona erdi ve kamuoyunda Çekiç Güç olarak bilinen 2.Huzur Operasyonu
(Operation Provide Comfort II) başladı. Türkiye ise 12 Temmuz 1991’de 91-1993
sayılı kararla aldığı bir Bakanlar Kurulu kararı ile içinde TSK’nın da yer aldığı bu
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üye ülkelerin Irak’a karşı askeri harekatta bulunmalarına izin vermiş değildi. Bkz. Baskın Oran,
“Uluslararası ve İç Hukukta Çekiç Güç’ün Yasal Dayanakları Sorunu,” Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dergisi, Vol:50, No:3, 1995, s.265-266
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gücün Türkiye’de konuşlanmasına izin verdi. Ancak; kuzey Irak’ta bir Kürt siyasal
oluşumu Türkiye’nin davet ettiği Çekiç Gücün sağladığı güvenlik sayesinde ortaya
çıkmaya başladı.124 Bunun en önemli aşaması ise Mayıs 1992’de kuzey Irak’ta
seçimlerin yapılması ve bir parlamentonun kurulmasıydı. Kuzey Iraklı Kürtlerin
Temmuz 1992’de hükümet oluşturması, Eylül’de bir istihbarat ve polis örgütü
kurması, Ekim’de ordu oluşturma yolundaki girişimlerine hız verip yine aynı ay
içinde Erbil’de Federe Kürt Devleti’nin kurulduğunu ilan etmesi Türkiye’yi oldukça
tedirgin etti.125

126

Sonuçta, kuzey Irak’ta oluşan çoğulcu, demokratik, katılımcı ve

Irak’ın merkezi hükümetinden bağımsız bir modeldi.127 Yine aynı yıl içinde Ağustos
ayında Irak’ın güneyinde de 32. enlem itibariyle ABD tarafından uçuşa yasak bölge
oluşturulması Irak’ta hem kuzeyden hem de güneyden bir de facto yapının meydana
gelmesine sebebiyet verdi.128 Yani, Irak fiili olarak içten üçe bölünmüş, Saddam
yönetimi, kuzeyde ve güneyde uçuşa yasak bölgelerin varlığıyla, hakimiyetini
merkezi yönetim anlamında kaybetmişti.
1990 Soğuk Savaş bitimi ile başlayıp 1991 Körfez Savaşı ile devam eden ve
1992’de de de facto yapı ile gelinen süreci bütün bu yazılanlar ışığında ABD’nin Irak
politikasına yönelik olarak şöyle tasvir edebilmek olanaklıdır: Soğuk Savaş Sonrası,
ortada uluslararası bir güç boşluğunun olduğunu ve hegemon gücün kendisine “yeşil
ışık” yaktığını zannederek Kuveyt’e müdahale eden Irak’ı ABD’nin içten üçe
bölerek etkisiz hale getirmesi, bu üç yıllık sürecin (1990-1992) ABD’nin Irak
politikası açısından geldiği nihai noktadır.
Baskın Oran, a.g.m, s.257-270
Bu husus yalnız Türkiye’yi değil toprak bütünlüğü konusunda hassas diğer bölge ülkelerini (Suriye
ve İran) de oldukça rahatsız etmiştir.
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Bu nihai noktadan başka olarak; ABD’nin, uluslararası normlara uymayan ve
sürekli başkaldırı eğiliminde olan Irak’ı “haydut devlet” olarak kabul edip
uluslararası alanda bu ülkeye yalıtma ve sıkıştırma politikası kullanarak ona baskı
yapması yani çifte çevreleme olarak adlandırılan politika üzerinden Irak’ı
uluslararası sistemden soyutlamaya çalışması ise 1990’ların başında başlatılan
ekonomik yaptırımlar -çifte çevreleme politikasının belkemiğini oluşturur ki bu
durum petrol gelirlerinden Saddam’ın alacağı maksimum gelirden yoksun kalmasına
neden olur ki bu da Saddam’ın yeniden silahlanamaması demektir- ile silahlanma
programının denetimiyle 1990’lar boyunca sürecek Irak politikasının temelini
oluşturmaktaydı.129
Son olarak değinmek gerekirse; ABD’nin Irak’a yönelik olarak çifte
çevreleme politikası uygulaması, Soğuk Savaş sonrası genel dış politikası üzerinde
yapılan tartışmalarla ilgili olarak yoğunluk kazanan yeni yalnızcılık (neo
isolationism) görüşünün de bertaraf olmasına yol açıyor. Zira; yeni yalnızcılık
görüşünde savunulan, komünizme karşı mücadelenin kazanıldığı, NATO’ya artık
gereksinim kalmadığı ve ABD’nin kendi iç sorunlarına dönmesi gerekliliği idi.130
“Önce Amerika” (America First) olarak da adlandırılan bu görüş ABD’nin
Körfez Savaşı’na girmesi ve ardından Irak’a yönelik olarak uyguladığı politikası
nedeniyle geçerliliğini yitirmiştir zira dış dünya ile ilişkiyi kesmek ABD’yi güvenli
kılmaz, bilakis savunmasızlığını artırır.131 Bu nedenle, izolasyonist bir politika yerine
ekonomik, siyasal sonuçları olan ulus aşırı meselelerle ilgili olarak ABD’nin dünya
“The President Clinton’s Speech:Containing Saddam Hussein’s Iraq,” The White House, 19 Aralık
1998, http:www.whitehouse.gov; Anthony Cordesman, Graham Fuller, Martin Indyk & Phebe Maar,
a.g.m., s.1-17
130
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Savaş sonrası sağlık, eğitim, altyapı, uyuşturucu, suç gibi konulara öncelik vermelidir.” Bkz. Robert
E.Hunter, “Starting at Zero:U.S.Foreign Policy for the 1990s,” Washington Quarterly, Vol: 15, No:
1, Kış 1992, s.27
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politikasındaki rolü yeniden, ancak, bu kez tek başına süpergüç olarak
şekillenecektir. Bu nedenle, Irak, Soğuk Savaş sonrası ABD’nin ‘bu ilgisi’nin ortaya
çıktığı ilk yer olması bakımından ayrıca önem arz etmektedir.
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B.ÇİFTE ÇEVRELEME POLİTİKASI VE 1998 ÇÖL TİLKİSİ
OPERASYONU (11 EYLÜL 2001’E KADAR)
1.ABD’NİN ÇİFTE ÇEVRELEME POLİTİKASI
1990’a kadar, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan terörist
listesinde yer almayan Irak, Kuveyt’i işgali sonrası ABD tarafından terörizmi
destekleyen bir ülke konumunda değerlendirilmiş ve “haydut devlet” olarak
nitelenmiştir. Sekiz yıl süren Iran-Irak savaşı, bu iki ülkeyi birbirine karşı
dengelemiştir, ancak her iki ülkeyi de “silah deposu” haline getirmiştir. Zaten,
Irak’ın Kuveyt’i işgali, artık Orta Doğu’da güç dengesi politikasının bittiğini ve her
iki ülkenin de ABD’ye karşı tehdit arz ettiğini göstermiştir. Artık, bu iki ülkeye
yönelik olarak dengeleme politikası yerine onları baskı ve denetim altında tutarak
terörizm tehlikesi olmaktan çıkaracak yeni bir politikaya ihtiyaç vardır.132
18 Mayıs 1993’te, ABD Başkanı Clinton’un Yakın Doğu ve Güney Asya
Direktörü olarak özel danışmanlığını yapan Martin Indyk tarafından ortaya atılan bu
yeni politika; yani çifte çevreleme politikası, İran ve Irak’ı baskı ve denetim altında
tutarak bu “haydut devletler”i uluslararası sistemden soyutlama amacı taşır. Bu
devletler, kendi varlıklarını devam ettirmek için kitle imha silahları ve füze
programları geliştirmeleri eğiliminde olmaları nedeniyle, hem ABD’nin ulusal
güvenliğine hem de uluslararası güvenliğe karşı bir tehdit oluştururlar. Temel olarak
asıl amaç, bu devletleri baskı ve denetim altında tutarak onları uluslararası toplumun
birer yapıcı üyeleri haline getirip ulusal ve uluslararası güvenliğe karşı bir tehdit
unsuru olmaktan çıkarmaktır. Bu nedenle, hegemon güç olan ABD’ye bu “haydut
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Robert S.Litwak, Rouge States and U.S. Foreign Policy, Containment After the Cold War, The
Woodrow Wilson Center and The John Hopkins University Press, 2000, s.52-59
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devletler”i uluslararası topluma kazandırma anlamında özel bir sorumluluk düşer.133
Bu anlamda, Irak’ın denetim ve baskı altında tutularak Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi kararlarına tam uyum göstermesinin sağlanması açısından çifte çevreleme
politikası önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.134
Çifte çevreleme politikasının en önemli tatbik aracı ambargo ve silah
denetimleri olup Irak’ın Kuveyt’i işgali sonrası 6 Ağustos 1990’da alınan ve Irak’ta
ekonomik ambargoyu başlatan 661 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
kararı ile Irak’ta silah denetimlerini başlatan 3 Nisan 1991 tarihli 687 sayılı Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi kararı sözkonusu politikanın uygulama örneklerindedir.
Yine, 1991’de Çöl Fırtınası sonrası Irak’ın içinde güvenli bölge oluşturulması,
Irak’ın kuzeyinde (36.enlem), güneyinde (32.enlem) uçuşa yasak bölgelerin
oluşturulması, 1996’da güneydeki uçuşa yasak bölgenin 33.enleme çıkarılması çifte
çevreleme politikası örnekleri arasındadır. Bu uygulamalarla, Irak denetim ve baskı
altına alınmış, uluslararası sistemden soyutlanır hale getirilerek bir tehdit olma
durumundan çıkarılmak istenmiştir. Çifte çevreleme politikasının belkemiğini
oluşturan yaptırımlar sayesinde sadece Saddam silahlanması için gereken petrol
gelirlerinden mahrum kalmaz aynı zamanda, Irak halkı yaptırımlardan dolayı çektiği
sıkıntılar nedeniyle Saddam yönetimini devirme yoluna gidebilir. Ancak, tabiatıyla
bunun hemen gerçekleşeceğini beklemek hayalden öteye gitmez.135 Irak’ta yaşam
koşullarının zorluğu nedeniyle 1991’deki Körfez Savaşı’ndan bu yana iki milyondan

133

Noam Chomsky, Rouge States: The Rule of Force in World Affairs, s.20; Harry L.Myers, a.g.e.,
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fazla insan Irak’tan göç etmiş ve altı yüzbinden fazla çocuk yetersiz beslenme
sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu bakımdan, Saddam’ın Birleşmiş Milletler
yaptırımlarıyla zarar gördüğünü söylemek büyük yanılgı olur zira yaptırımlar
Saddam’dan ziyade Irak halkına daha çok zarar vermiştir.136
Bununla birlikte, Irak’ın dışında İran’a uygulanan çifte çevreleme
politikasının başarıya ulaştığını söylemek güçtür zira İran, Irak’tan farklı olarak kitle
imha silahlarının yayılmasının önlenmesi konusunda uluslararası bir yaptırıma tabi
değildir. Ayrıca; İran, Batı ülkeleriyle ticaretine devam etmekte, bu ticaretten
kazandığını kitle imha silahlarını geliştirme programına ayırmaktadır.137 Burada
değinilen ve Irak’la ilgili olarak tezde savunulan nokta, bütün bu çifte çevreleme
politikası örneklerinin tecriti içermesidir zira ABD’ye göre Irak ciddi bir tehdittir ve
çifte çevreleme politikasıyla bertaraf edilmesi gerekir138
Görüldüğü üzere, çifte çevreleme politikası, Irak’ı denetim ve baskı altına
alarak uluslararası terörizm kaynağı olma durumundan uzaklaştırma amacı taşır.
Ancak, şunun da altı çizilmesi gerekir ki; ABD’nin çifte çevreleme politikasının
güvenli bölge, uçuşa yasak bölgeler gibi bazı kısımları Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi kararına dayanmamaktadır. Bu kapsamda, ABD, ulusal güvenliğini ve
uluslararası güvenliği korumak adına, çifte çevreleme politikasının bazı kısımlarında
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görüldüğü üzere küresel pratiklerini neorealist kuramcı S.Krasner’ın ifade ettiği gibi
“meşrulaştırır.” 139
Bununla birlikte, 1997’de Saddam Hüseyin’in UNSCOM silah denetçilerini
Irak’tan kovmaya kalkması ile İran’da yine aynı yılda liberal Muhammed Hatemi’nin
radikal islamcılara üstünlük sağlayarak cumhurbaşkanı seçilmesi, ABD’nin Irak ile
İran arasında çifte çevreleme politikası uygularken farklılaşmaya ( a differentiated
dual containment policy) gitmesine neden olmuştur. Zira, seçimler, İran’da reform
yanlısı liberallerin iktidara gelebileceğini gösterirken, Irak’ta Saddam yönetiminin
hala devam ediyor olması ve silah denetimlerini zorlaştırması, çifte çevreleme
politikasının

Irak’taki

mevcut

rejimi

değiştirecek,

İran’daki

rejimi

ise

değiştirmeyerek sadece ABD’ye yönelik tutumunu değiştirecek bir unsur olarak işlev
görmesine hizmet eden konuma gelmesine yol açmıştır.140 Bu nedenle de zaten,
ABD, bir yıl sonra, yani 1998’de Irak’a Çöl Tilkisi Operasyonu düzenleyerek çifte
çevreleme politikasına devirme politikasını eklediğini ortaya koymuştur.
Bu anlamda, ABD yönetiminde hakim olan, askeri gücü bu denli olağanüstü
boyutlara varmış bir siyasal gücün, dünya üzerinde her türlü iktisadi, siyasal, sosyokültürel hareketi kontrol edebilmesi ve bunu bir kendi dünya vizyonu şeklinde diğer
devletlere kabul ettirmesi gerektiğini savunan yeni muhafazakar hareketi, ABD’nin
çifte çevreleme politikasıyla birlikte 1998 yılında Irak’a yönelik uygulamaya
koyduğu devirme politikasına ilişkin etkileri nedeniyle anlamakta büyük fayda
olduğu öncelik kazanır görünmektedir.141 ABD Başkanı George H. Bush döneminde
1992 yılında Savunma Planlama Rehberi’ni hazırlayarak ABD’nin Soğuk Savaş
139
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sonrası yeni bir rakibin çıkmasını engelleyecek türden askeri tedbirleri alması ve çok
kutuplu dünya düzeninin ortaya çıkmasını engellemesi gerektiğini ve bunun ABD’yi
daha güvenli kılacağını savunan Paul Wolfowitz, Dick Cheney gibi ABD
yönetiminde yer alan isimlerin içinde bulunduğu yeni muhafazakar hareket,
ABD’nin elindeki askeri ve teknolojik imkanları sonuna kadar kullanılması
gerektiğini belirtmiştir.142 Caydırıcılık ve çevreleme politikalarının etkinliğinin
sorgulanması gerektiğine ve güç kullanımının önemine işaret eden Savunma
Planlama Rehberi’nden bir yıl sonra (Ocak 1993), hazırlanan 1990’lar için Savunma
Stratejisi’nde ise demokratik olmayan, çıkabilecek bölgesel bir düşman gücün
ABD’nin güvenliğini ve uluslararası güvenliği tehlikeye sokabileceğine dikkat
çekilmiş, Savunma Planlama Rehberi’ndeki vurgu- ABD tarafından Soğuk Savaş
sonrası yeni bir rakibin ortaya çıkmasının engellenmesi- 1990’lar için Savunma
Stratejisi’nde de yer almıştır.143 1997 yılı ise yeni muhafazakar hareket için sıçrayış
yılı olmuş, William Kristol ve Robert Kagan’ın girişimiyle Yeni Bir Amerikan
Yüzyılı Projesi (The Project for New American Century:PNAC) adı altında bir
yapılanmaya gitmiştir.144 ABD’nin küresel liderliğini geliştirmeye hizmet etme
amaçlı kurulan ve temel prensip olarak uluslararası güvenliği sağlamada ABD’ye
hayati bir rol biçen PNAC, bu anlamda ABD’nin küresel liderliğin getirmiş olduğu
sorumluluklardan ve güç kullanımının doğuracağı sonuçlardan kaçınmasının
mümkün olmayacağını (..US can not avoid the responsibilities of global leadership
with its exercise…) ve krizler daha ortaya çıkmadan, tehditlerin korkunç bir hal
almadan bertaraf edilmesi gerektiğini belirtmiştir. PNAC, bu kapsamda, Avrupa,
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Asya ve Orta Doğu’da barışı ve güvenliği sağlamada ABD’nin hayati bir role sahip
olduğunu, güç kullanımının gerektirdiği küresel sorumluluklarından kaçınması
halinde ise ABD’nin kendisine yönelik tehditlere davetiye çıkarmış olacağını
kaydeder.145 PNAC’da da vurgulandığı üzere, güvenlik konusu ABD için elzemdir,
bu anlamda ABD’ye kendi güvenliğine yönelik bir tehdidin ortaya çıkmasını
önlemek ve uluslararası güvenliği sağlama konusunda hayati bir rol düştüğü ifade
edilerek güç kullanımından kaçınmaması gerektiği, bunun küresel liderliğin getirmiş
olduğu bir sorumluluk olduğu belirtilmiş, bu kapsamda ABD’nin küresel pratikleri
bir anlamda neorealist kuramcı S.Krasner’in işaret ettiği üzere “meşrulaşmış”tır.146
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2.ÇÖL TİLKİSİ OPERASYONU
Temelini 687 sayılı karardan (3 Nisan 1991 tarihli Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi kararı) alan Irak’la ilgili silah denetiminin ve buna yönelik olarak
oluşturulan UNSCOM (United Nations Special Comittee:Birleşmiş Milletler Özel
Komisyonu) ile IAEA, (International Atomic Energy Agency:Uluslararası Atom
Enerji Ajansı) bu denetimlerin düzenli bir şekilde yürümesine olanak sağlıyordu.
Ancak; Irak UNSCOM yetkililerinin silah denetimlerini rahat bir şekilde
yapmalarına imkan sağlamıyordu. Bunun açık birer örnekleri olarak, Irak’ın özellikle
1997’den beri UNSCOM yetkilileri içinde bulunan Amerikan görevlilerinin
tasfiyesine yönelik (...the removal of US personnel from UNSCOM) baskılarını
artırması ve bu nedenle UNSCOM yetkililerine gerekli uygun çalışma ortamını
sağlamaması ve işbirliğini reddetmesi gösterilebilirdi. Bu meyanda, Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi de 23 Ekim 1997’de 1134 sayılı kararı alarak Irak’ı
yeniden silah denetçileriyle işbirliği yapmaya çağırıyordu. Ancak, Irak yönetimi altı
yıldır süregelen denetimlerin yeterli olduğunu, UNSCOM’daki Amerikan heyetinin
ağırlığının azaltılması halinde işbirliğine devam edeceklerini belirtti. Buna rağmen,
UNSCOM Irak'taki rutin faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.147 Ancak, Birleşmiş
Milletler’den UNSCOM’daki Amerikan heyetinin azaltılması hususunda müsbet bir
adım gelmeyince, Irak Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz, silah denetçileriyle işbirliği
yapmaktan vazgeçtiğini UNSCOM Başkanı Richard Butler’a 29 Ekim 1997’de
yazdığı mektupta bildiriyordu.148
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Ayrıca, Irak’ın UNSCOM ve IAEA ile silah denetimleri konusunda işbirliği
yapmama konusundaki tutumunu izlemesi nedeniyle 9 Eylül 1998 tarihli 1194 sayılı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı Irak’ı bu tutumundan dolayı
kınıyordu.149
Irak’ın silah denetçileri ile ilgili bu “kararlı tutumuna” karşılık ABD Dışişleri
Bakanı Madeleine Albright’ın sözleri Saddam’ın silah kapasitesinin azaltmasının
zorunlu olduğuna işaret ediyor, bunun için ABD’nin Irak’a gerekirse bir saldırı için
kendisini hazırlaması gerektiği üzerinde duruyordu. (... “We will be prepared to
strike him again”..) Irak ile ABD arasındaki silah denetçileri yüzünden çıkan
sürtüşme kızışırken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise 5 Kasım 1998’de 1205
sayılı kararını alarak Irak’ı silah denetimlerindeki tutumundan dolayı kınadı.
Bununla birlikte; karar yalnızca Irak’ın silah denetiminde yaptığı ihlalleri içermiyor,
Konseyin öncelikli görevinin uluslararası barış ve güvenliğin muhafazası olduğuna
(...its primary responsibility for the maintenance of international peace and security)
vurgu yapıyordu.150 Buradan devletlerin tek taraflı müdahale yolunun kapalı olduğu
çıkarımı da yapılabilirdi ki zira Konsey, kararda “öncelikli görevini” belirtme
ihtiyacı hissetmişti.151
Bu noktada, 5 Kasım 1998’de alınan 1205 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi kararının, Irak’a müdahale edilmeyeceği konusunda güven tesis ettiği
söylenebilir. Zira, Irak Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz, 14 Kasım 1998’de silah
denetçilerini yeniden Bağdat’a davet ettiklerini açıklıyordu. Bu kapsamda denetçiler

Bkz. Collapse of Iraq-UNSCOM Relations Review, Disarmament Diplomacy Journal, No:20,
Kasım 1997
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16 Kasım 1998’de yeniden Bağdat’a döndüler. Ancak, Irak yönetimiyle silah
denetçileri arasındaki sürtüşme devam etti ve 20 Kasım 1998 tarihinde, UNSCOM
Başkanı Richard Butler, Irak’ı, silah denetimine ilişkin belge saklamakla suçladı ve
Irak’ta rahat çalışamadıklarından şikayetçi olduklarını 15 Aralık 1998 tarihli
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporda ifade etti. Aynı gün,
Genel Sekreter Kofi Annan ise, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği
mektupta, Irak’ın tam bir işbirliği sağlamadığı, ancak silahsızlanmayla ilgili
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Irak’a ek süre verilmesi gerektiğini (…
“That Iraq has not provided full cooperation but that it should be permitted additional
time to demonstrate its commitment”...) Güvenlik Konseyi’nin dikkatine
sunmuştur.152
Ancak, 16 Aralık 1998’de ABD, Çöl Tilkisi Operasyonu’nu, Irak’a “ek
süre” tanımayarak kitle imha silahlarını elinde bulundurması ve bunları geliştirdiğini
iddia etmesi nedeniyle İngiltere ile birlikte gerçekleştirerek, uluslararası güvenliğe
yönelik bir tehdidi bertaraf etmiştir. Soğuk Savaş döneminde bölgesel ve küresel
tehditlere, acil karşı koyma amaçlı kurulan ABD Merkezi Komutanlık (US Central
Command) tarafından İngiliz birliklerinin desteğiyle yapılan ve Birleşmiş Milletler
tarafından destek bulamayan Çöl Tilkisi Operasyonu dört gün boyunca süren,
yaklaşık altıyüz sortinin yapıldığı yoğun hava bombardımanı sayesinde başarı ile
sonuçlanmıştır.153 Operasyonu, Rusya, Fransa ve Çin onaylamadıklarını ve
diplomatik çözüm yanlısı olduklarını belirtirlerken, ABD’nin müttefiki İngiltere

Mark Oakes & Tim Youngs, “Iraq:Desert Fox and Policy Developments,” a.g.r., 10 Şubat 1999,
http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp99/rp99-013.pdf, s.55;
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http://www.centcom.mil/en/about-centcom/our-history; Edward N.Luttwak, “From Vietnam to
Desert Fox: Civil Military Relations in Modern Democracies,” Survival, Vol:41, No: 1, Bahar 1999,
s.111
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Başbakanı Tony Blair operasyon için “Mecbur kaldık” ifadesini kullanmıştır.154
Başkan Clinton ise Çöl Tilkisi olarak adlandırılan bu operasyonun gerekli olduğunu
savunuyor, operasyon olmaması halinde saldırıya geçecek olan tarafın Saddam
olacağını belirtiyordu. Zira, ABD yönetimine göre Irak’ın elinde, denetimler
olmasına rağmen, hala kitle imha silahları vardı ve ABD bu silahları kendisine büyük
bir tehdit olarak görüyordu.155 (...“Weapons of mass destruction threat to
ourselves…It is unacceptable...”)
Ayrıca, yine İngiltere Başbakanı Tony Blair, “Ya Saddam’ın bizi oyalamasına
izin verecektik, ya da doğrudan güç kullanımına başvuracaktık. UNSCOM’un Irak’ta
doğru dürüst işini yapamaması, bizi güç kullanımından başka seçenek kullanma
durumunda bırakmadı” ifadesinde bulunurken, Güvenlik Konseyi üyesi Rusya’nın
Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Sergey Lavrov, Çöl Tilkisi Operasyonu’nun hemen
sonrasında yaptığı açıklamada, “Hiçbir ülkenin Konsey adına hareket etmemesi ve
“küresel polis” rolünü üstlenmemesi gerektiğini” belirtmiştir.156 ABD’nin, sonuçta,
16 Aralık 1998’de İngiltere’yle birlikte gerçekleştirdiği Çöl Tilkisi Operasyonu’yla
Birleşmiş Milletler’i saf dışı bırakıp, tek taraflı olarak “küresel polis” rolünü
üstlendiği kesindir.157 Bunu da zaten uluslararası güvenliği sağlama adına
yapmaktadır. Zaten, ortada 1205 sayılı Güvenlik Konseyi kararı dururken, güç

“Statement by the Prime Minister Tony Blair, Downing Street,” London, 16 Aralık 1998,
http://www.fco.gov.uk; Mark Oakes & Tim Youngs, “Iraq:Desert Fox and Policy Developments,”
a.g.r., 10 Şubat 1999, http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp99/rp99-013.pdf, s.32
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kullanımında bu kadar ısrar edilmesi, uluslararası güvenliği tesis etmeyi,
gerektiğinde Birleşmiş Milletler’e rağmen elzem görmesinden ileri gelmektedir. O
nedenle, tehditlerin bertaraf edilmesi o kadar acildir ki, operasyon için bazen
uluslararası işbirliği aranamaz, operasyonun tek taraflı yapılmasının zorunluluğu
vardır.158 ABD, Çöl Tilkisi Operasyonu’nda görüldüğü üzere, uluslararası güvenliği
sağlama konusunda, Birleşmiş Milletler’den destek bulmamasına rağmen, “küresel
liderliğin getirmiş olduğu sorumluluk gereği” güç kullanımına başvurmuştur. Çünkü
uluslararası güvenliğe yönelik tehdit, bertaraf edilmediği sürece ABD’nin ulusal
güvenliği için de geçerli olmayı sürdürür.159 ABD, bu operasyonu hem ulusal
güvenliğini hem de uluslararası güvenliği garanti altına almak için gerçekleştirmiştir.
ABD, bu kapsamda, güç kullanımına başvurmaktan çekinmez, “küresel liderliğin
getirmiş olduğu sorumluluk gereği,” küresel pratiklerini neorealist kuramcı
S.Krasner’ın işaret ettiği üzere “meşrulaştırır.” 160
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3.ÇİFTE ÇEVRELEME POLİTİKASI’NDAN “ÇİFTE ÇEVRELEME +
DEVİRME”YE
ABD, esas itibariyle 16 Aralık 1998’de yaptığı operasyonla bir durumu
açıkça ortaya koymuştu: Bu, artık Irak’ta bir politika değişikliğinin emaresinden
başka bir şey değildi. Zaten, 5 Ekim 1998’de yeni muhafazakarların etkili
kampanyasıyla ABD Kongresi’nden geçen Irak Kurtuluş Yasası’nın (Iraq Liberation
Act), Irak’ta Saddam rejimine karşı Iraklı muhalif örgütleri bir araya getiren Irak
Ulusal Kongresi’ne 97 milyon $’lık yardım yapılmasını öngörerek rejim üzerinde
baskıları artırıp değişmesi için muhaliflere destek vermesi, artık rejimi devirmeye
yönelik aşamaya geçildiğinin bir göstergesiydi.161 162
Irak Kurtuluş Yasası’nın Kongre’den geçmesindeki amaç, Saddam’a karşı
Iraklı muhalif yapıyı güçlendirmek ve muhalif kanat içindeki farklılaşmanın önüne
geçmektir. Iraklı muhalif gruplar arasında Saddam’a karşı keskin, muhalif bir cephe
oluşması gerekir. Zira, Saddam rejimine karşı demokratik bir Irak’ı desteklemekte
ABD’nin çıkarı vardır. Bu anlamda, Irak’ta dini, etnik ve laik toplumları bir araya
getiren ve Saddam’a muhalif olan Irak Ulusal Kongresi, mevcut Irak rejimine karşı
çoğulcu ve alternatif bir modeli teşkil etmektedir.163 Bu kapsamda, Irak Ulusal
Kongresi’ne 97 milyon $’lık yardım yapılmış, Kürt ve Şii muhalif grupların
ekonomik yardımla birbirinden kopmalarını engellemek ve Saddam’a yönelik ortak
bir muhalefet yürütülmüştür. Amaç, bir taraftan Çöl Tilkisi Operasyonu’nu
gerçekleşirken, diğer taraftan Irak’taki mevcut rejimi değiştirmeye yönelik siyasi
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olarak hazırlık yapmaktı.164 Bu bakımdan, Irak Ulusal Kongresi lideri Ahmet Çelebi
ile Washington’da üst düzey temaslarda bulunuyor, Saddam’ın devrilmesi hususunda
uygulamaya konulacak stratejiler tartışılıyordu.
Ekim 1998’de yayınlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi’ne göre ise, ABD’nin ya
da müttefiklerinin ülke bütünlüğüne ve iktisadi çıkarlarına yönelik tehditler
gerektiğinde tek başına kuvvet kullanmak da dahil olmak üzere her türlü (askeri,
diplomatik, ekonomik, siyasi) yöntemlerle bertaraf edilecekti.165 Bunun üzerine, bir
de Aralık 1998’de Çöl Tilkisi Operasyonu’nun yapılması, uluslararası güvenlik ve
haliyle ABD’nin ulusal güvenliği tehdit altında ise kuvvet kullanarak devirme
politikası izleyeceğini net bir şekilde gösterir nitelikteydi. 166
Sonuç itibariyle; Çöl Tilkisi Operasyonu şu bakımdan büyük önem arz
etmektedir:1990’dan 1998’e kadar Irak’ı baskı altında tutarak ve uluslararası
toplumdan yalıtarak çevreleme politikası uygulayan ABD, 1998’den sonra Irak’ta
bulunan Saddam yönetimine yönelik uygulayacağı devirme politikasını da ön plana
çıkaracaktır.167
Buna ilaveten; dış dünya ile PKG (Petrol Karşılığı Gıda:Food for Oil)
programı sayesinde irtibat kurmayı sağlayabilen Irak, Çöl Tilkisi Operasyonu ile
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uluslararası toplumdan iyice yalıtılmış, bundan sonra Irak’taki mevcut yönetimin
devrilme yolu da tamamen açılmıştır.168 169

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Nisan 1995’te aldığı 986 sayılı kararla temelleri atılan,
Mayıs 1996’da Anlayış Memorandumu (Memorandum of Understanding) olarak ortaya çıkan ve
Aralık 1996’da yürürlüğe giren PKG programı Irak’ın 90 günde (üç ay) bir milyar dolarlık petrol ihraç
etmesini öngörmekteydi. Petrolden kazanılacak bu gelirin %30’u savaş tazminatı için ayrılacak,
%10’u Irak’taki tüm Birleşmiş Milletler görevlilerinin giderlerine harcanacak, %15’i Irak’ın
kuzeyindeki Kürtlerin gıda ve diğer insani gereksinimlerini karşılanacak, geri kalan %45’lik bölüm ise
Saddam yönetiminin gıda ve diğer zorunlu harcamaları için tahsis edilecekti.
12 Eylül 1997’de ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1129 sayılı kararını alarak Irak’ın PKG
kapsamında satabileceği altı aylık petrol miktarını 2.14 milyar dolara, 20 Şubat 1998’de aldığı 1153
sayılı kararla da altı aylık petrol miktarını 5.26 milyar dolara çıkarmıştır.
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4.1998 ÇÖL TİLKİSİ OPERASYONU’NDAN 11 EYLÜL 2001’E
Çöl Tilkisi Operasyonu adı altında kapsamlı bir hava operasyonunun
düzenlenmesinin ardından, ABD’nin Irak’a yönelik dış politikasında resmi
ideolojisinin değişiklik gösterdiği, artık çifte çevreleme politikasına Irak’taki Saddam
yönetimini devirme politikasının da dahil edildiği realitesi ortaya çıkmıştı. Bir
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına dayanmayan bu hava operasyonunun
ardından, Rusya operasyona yönelik tepkisini Amerikan ve İngiliz büyükelçilerini
Moskova’ya çağırarak, Fransa ise Irak’ın güneyindeki uçuşa yasak bölgelerde
denetleme faaliyetini sürdüren uçaklarını geri çekerek göstermişti. Ancak durum
ciddiydi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de Kofi Annan da bu ciddi durumun
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri arasında bir uyumsuzluk yarattığının
farkındaydı. Bu bakımdan, Genel Sekreter hemen harekete geçti ve Irak’taki
denetleme faaliyetlerinden kaynaklanan karmaşanın bertaraf edilmesi için Güvenlik
Konseyi’nde 1284 sayılı kararın alınmasında etkili oldu. Buna göre, 17 Aralık
1999’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nce alınan 1284 sayılı karar, Irak’ta
denetleme faaliyetlerini sürdüren 3 Nisan 1991 tarih ve 687 sayılı kararla kurulmuş
UNSCOM’un faaliyetlerine son veriyor ve bunun yerine Birleşmiş Milletler İzleme,
Değerlendirme

ve

Denetleme

Komisyonu’nu

(UNMOVIC:United

Nations

Monitoring, Verification and Inspection Commission) kuruyordu. Karar ayrıca,
bölgede kimyasal ve nükleer silahları kapsayan genel bir silahsızlanmaya
gidilmesini, Irak’ın Kuveyt’e ait olan, 2 Ağustos 1990 sonrasında el koyduğu ve
henüz iade etmemiş olduğu malları geri vermesini de öngörmekteydi.170 Güvenlik
Konseyi, 1284 sayılı kararıyla Irak’a, yeni gözlem heyeti UNMOVIC’e izin vermesi
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halinde tüm yaptırımların erteleneceğini bildirmiştir. Ancak Saddam, Birleşmiş
Milletler’in teklifini reddedip Irak’a yönelik yaptırımların devamına sebebiyet
vermiştir.171 Böylelikle, Saddam UNMOVIC’in Irak’ta denetim faaliyetlerine izin
vermeme konusundaki kararlı tutumunu sürdürüyor, bu da ambargonun devamını
sağlıyor ve Irak halkını bir anlamda PKG’yla yaşamaya mahkum ediyor, ancak hiç
şüphesiz, bu sürtüşmeden en fazla acı çeken de Irak halkı oluyordu.172 Bu meyanda,
8 Haziran 2000 tarihinde 1302 sayılı kararı alarak Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi, 26 Kasım 2000 tarihine kadar Irak’taki insani durum hakkında kapsamlı bir
rapor hazırlamak üzere bağımsız uzmanlardan oluşan bir ekibin kurulmasını
öngörüyordu.173 Ancak Irak yönetimi sözkonusu ekibin Irak topraklarına girmesine
izin vermemiştir.
Saddam, 17 Aralık 1999 tarihli ve 1284 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi kararı işbirliğine çağırmasına rağmen, silah denetimine ilişkin tutumundan
geri adım atmıyordu. 2000 Eylül tarihli Amerikan Savunmasını Yeniden İnşa Etmek
Raporu da Saddam’ın ABD’ye yönelik bir tehdit oluşturduğunu ve bu tehdidin
önlenmesi gerektiğini belirtiyordu. Sözkonusu 2000 Eylül tarihli Amerikan
Savunması’nı Yeniden İnşa Etmek Raporu, Soğuk Savaş sonrası barışçıl bir dünya
düzeninin ancak ABD’nin silahlı kuvvetlerinin hakimiyetinde ve küresel liderliğinde
gerçekleşebileceğini vurgulamıştır. Bu nedenle ABD, askeri gücü korumalı ve
geliştirmelidir. Bu kapsamda, ABD, 1)Küresel düzeyde nükleer stratejik üstünlüğünü
devam ettirmeli, 2)Askeri personel sayısını artırmalı, 3)Füze savunma sistemleri
1 Mart 2000 tarihinde, UNMOVIC Başkanı Dr.Hans Blix bir açıklama yapıyor ve 15 Aralık
1998’den bu yana denetimsiz geçen sürecin ardından Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olmasının
muhtemel olduğunu, bu nedenle bir an önce denetimlere başlanılması gerektiğini ifade ediyordu. Bkz.
http://www.un.org/Depts/unmovic/new/pages/chronology.asp
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173
http://un.org/Docs/scres/2000/sc2000.htm
171

65

geliştirmeli, 4)Ulusal Uzay Gücü kurmalı, 5)Konveksiyonel silahlardan maksimum
verim alabilmek için ileri teknolojilerden yararlanmalı ve 6)Yıllık olarak savunma
harcamalarının bütçe içindeki payı %3,5’tan %3,8’e çıkarılmalıdır. ABD, küresel
anlamda askeri açıdan hakim

konumunu geleceğe taşıyabilmek için bu

gereksinimlerini yerine getirmelidir.174
Rapor, ayrıca şunları kaydetmiştir: “1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgali,
uluslararası güvenlik düzenini sağlamada ABD silahlı kuvvetlerine yeknesak bir
sorumluluk (unique responsibility) düştüğünü ve ABD silahlı kuvvetleri olmadan
Körfez Savaşı’nın kazanılamayacağını göstermiştir. Savaş sonrası Irak’ta uçuşa
yasak bölgelerin oluşturulması ve bu bölgelere operasyonlar düzenlenmesi ABD’nin
ulusal güvenliğinin bir gereğidir. Çünkü, Saddam Hüseyin, özgürlük, barış ve
istikrarın küresel garantörü olan (global guarantor of liberty, peace and stability)
ABD’ye yönelik tehdit oluşturmaktadır.175
Nükleer, biyolojik ve kimyasal savaş başlıkları taşıyan füzeler geliştiren
“haydut devletler” olarak Kuzey Kore, Iran, Suriye ve Libya ile birlikte Irak, ABD’yi
ve müttefiklerini ciddi anlamda tehdit etmektedir. Gerçi, 1991’deki Körfez Savaşı ile
her ne kadar, ABD yapımı Patriot füzelerinin, Irak tarafından atılan ve nükleer,
kimyasal ve biyolojik savaş başlıkları taşıyabilen Scud füzelerine karşı başarı
sağladığı gerçeği ortada ise de, daha uzun menzilli ve daha yüksek hıza sahip
füzelere karşı koyma konusunda başarı sağlayacağı şüphelidir. Bu nedenle, ABD,
balistik füze sistemlerini geliştirme konusunu göz ardı etmemelidir.”176
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Donald Kagan, Garry Schmitt & Thomas Donnelly, a.g.r.,
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Genel anlamda, Clinton yönetimini, savunma planlama konusunda başarısız
bulan Amerikan Savunması’nı Yeniden İnşa Etmek Raporu, sözkonusu yönetimin
bugün var olan tehditlere ve gelecekte ortaya çıkabilecek daha kapsamlı tehditlere
karşı koymada yeterli olamayacağını, savunmaya ayrılan bütçelerin yetersiz
olduğunu ve savaş harici durumlara göre yapıldığını belirtmiştir. Rapor’da şu
ifadenin de önemle altı çizilmiştir: “Ulusal ve uluslararası güvenlik, ABD’nin küresel
liderliğini sürdürmesine bağlıdır. Küresel liderlik ise, ABD’nin küresel anlamda
askeri hakimiyetini sürdürmesine bağlıdır.”177 Bu noktada, sözkonusu raporla,
ABD’nin ulusal ve uluslararası güvenliği bütünlükçü (integrative) bir yaklaşımla ele
aldığı ve uluslararası güvenliği tesis etmenin ABD’ye bağlı olduğu ifade
edilmektedir. Sözkonusu raporla vurgulanan, 1991 Körfez Savaşı sonrası, Irak’ta
uçuşa yasak bölgelerin oluşturulması ve bu bölgelere operasyonlar düzenlenmesinin
ABD’nin ulusal güvenliğinin bir gereği olduğu ve bu kapsamda ABD’nin özgürlük,
barış ve istikrarın küresel garantörü olarak Irak’ı bir tehdit olmaktan çıkarıp
uluslararası güvenliği sağlaması ise neorealist kuramcı S.Krasner’ın işaret ettiği gibi
küresel pratiklerini “meşrulaştıran” duruma bir örnektir.178
Aslında, Saddam, Çöl Tilkisi Operasyonu’ndan sonra daha bir uzlaşmacı
tutum sergilemesi ve uluslararası kamuoyunu kendi tarafına çekme yollarını daha
çok araması gerekirken, takındığı tutumu daha da sertleştirmiş ve Amerikan
Savunmasını Yeniden İnşa Etmek Raporu’nun yayınlanmasından iki ay sonra, Kasım
2000’de yaptığı açıklamayla ABD ile arasında devam eden gerginliği daha da geri
dönülmez denilebilecek bir sürecin içine sürükleyivermiştir.
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Zira 1 Kasım 2000’de Saddam, Irak’ın petrolü dolarla satmaktan vazgeçip
euro ile satmaya, ayrıca yine Irak’ın Birleşmiş Milletler hesabında biriken 10 milyar
$ tutarındaki petrol satımı karşılığı rezervlerini euroya çevirmeye karar verdiğini tüm
dünya kamuoyuna açıklamıştır.179

180

Esas itibariyle bu açıklama tam anlamıyla bir

meydan okuma, diğer bir ifadeyle ABD nezdinde “haydut devlet”in yapabileceği
türden bir çıkıştı. Zira Saddam’ın açıklama yaptığı tarihte 1 euro=0,8554 dolar olup
parite bazında euro, dolardan daha az değerli bir konumda idi.181 Bu da Irak
açısından petrol satışları karşılığı elde edilecek gelirin daha az gerçekleşmesine yol
açacak olsa da, yani iktisaden mantıklı olmasa da, Saddam yukarıda da belirtildiği
gibi bir anlamda bu geri dönülmez inatçı tutumundan vazgeçmemekte adeta
direndiğini tüm dünyaya gösteriyordu. Bu nedenle, Saddam’ın bu tutumu iktisadi bir
tavırdan ziyade ABD’ye karşı tam anlamıyla “haydut devlet”in vereceği türden bir
tepkinin, bir “meydan okuma”nın sonucuydu.
Bununla birlikte, günlük petrol tüketiminin %54’ünü ithal eden ABD, %40
oranla dünya enerji tüketiminde en başta gelen petrolün önemini yadsıyamaz. Bu
bakımdan dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini bulunduran Orta Doğu bölgesinin
güvenliği ABD için hayati öneme haizdir. Bu nedenle petrol rezervleri düşman
güçlerinin kontrolü altına geçmemesi gerekmektedir. Düşman güçleri Soğuk Savaş
dönemi boyunca Sovyetler Birliği iken, Şah rejiminin devrilip İslami yönetimin
Avrupa Birliği, 1999’da Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin para birimi olarak “Euro”yu kabul etmiş,
o dönemde 15 üyeli Avrupa Birliği’nden 11’i, Euro’ya geçmeyi kabul ettiğini bildirmiştir. Bu ülkeler,
Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, Avusturya, Belçika, Finlandiya, İspanya, İtalya, Portekiz,
İrlanda’dır. Bkz. http://www.ecb.eu
Burada dikkat çeken nokta, İngiltere gibi önemli bir Avrupa “devinin” Euro’ya geçmeyi kabul
etmemiş olmasıdır ki bunun da bir bakıma İngiltere’nin ABD ile gerek iktisadi gerekse siyasi
mahiyette yakın trans-atlantik ilişkilerinden ve bununla beraber İngiltere’nin ABD ile ilişkilerini, AB
ile ilişkileri kadar önemsemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
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geldiği (1979) İran ile Kuveyt’i işgal eden (1990) Irak da düşman güçleri arasında
yer almıştır. Bu kapsamda, güvenlik konusu halen ABD’nin gündeminde çok önemli
bir konu olarak yer almaktadır. Buradaki temel mesele, ABD’nin sadece zengin
petrol kaynaklarına ulaşması değildir, zengin petrol kaynaklarını kontrol ederek
ABD’ye düşman güçlerin eline geçmesini de önlemektir.182
Şunu da ifade etmek gerekir ki; ABD, Irak’taki yönetimle yaşanan sorunlara
rağmen, Irak halkına yönelik yapılacak insani yardımları Birleşmiş Milletler
nezdinde veto etmiyordu zira ABD’nin sorunu Irak halkı değil Irak’ta bulunan
mevcut rejimdi. Nitekim, 5 Aralık 2000 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi 1330 sayılı kararı alarak Irak’a giden insani malzeme listesini genişletmiş ve
%30 oranındaki savaş tazminat fonunu %25’e çekerek, bu %5’lik payın Irak halkının
gıda ve insani gereksinimlerine dahil edilmesini öngörmüş, ABD de bu kararın
Birleşmiş Milletler’deki veto yetkisiyle önüne geçmemişti.183
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III.BÖLÜM:2001-2003 DÖNEMİ
A.2001-2003 DÖNEMİ (11 EYLÜL’DEN İŞGAL’E KADAR):11 EYLÜL
SALDIRISI VE ABD’NİN 2002 ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ
11 Eylül 2001 sabahı, ABD’ye hepsi de iç uçuş yapan dört uçakta bulunan
teröristler tarafından büyük çapta saldırılar düzenlendi. 11 sefer sayılı ilk uçak ile
175 sefer sayılı ikinci uçak Boston’dan, 77 sefer sayılı üçüncü uçak Washington’dan
ve 93 sefer sayılı dördüncü uçak New Jersey’den kalktı. Aslında metal dedektörler
tarafından aranan yolcularda şüphe uyandıracak bir duruma rastlanılmamış,
teröristler uçaklara zorlanmadan binivermişti. İlk üç uçak Los Angeles’a, son uçak
ise San Francisco’ya uçuyordu. 11 sefer sayılı ilk uçak, teröristlerin kontrolüne geçti
ve rota değiştirerek New York’ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi’nin kuzey kulesine
çarptı. Daha bu saldırının şoku atlatılmamışken, 175 sefer sayılı ikinci uçak da yine
teröristlerin kontrolüne geçerek Dünya Ticaret Merkezi’nin güney kulesine çarptı. 77
sefer sayılı üçüncü uçak Pentagon’a çarparken, 93 sefer sayılı dördüncü uçak saldırı
yapamadan Pensilvanya’nın Somerset bölgesinde düşürüldü. ABD, sabah saatlerinde
arka arkaya meydana gelen bu terörist saldırılarından dolayı şoka girdi. Teröristlerin
gerçekleştirmiş olduğu bu saldırılarda 3000’e yakın insan yanarak ya da duman
zehirlenmesinden hayatını kaybetti.184
FBI’nın raporuna göre saldırı Usame Bin Ladin’in lideri olduğu El-Kaide
örgütünün 19 üyesi tarafından gerçekleştirildi.185 Bu 19 hava korsanının 15’i Suudi
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David Ray Griffin, The New Pearl Harbor:Disturbing Questions about the Bush
Administration and 9/11, Massachusetts, Olive Branch Press, 2004, s.3-57
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Arabistan, ikisi Birleşik Arap Emirliği, biri Mısır, biri de Lübnan kökenliydi.
Saldırganların ortak yanları, hepsinin de Arap, iyi eğitimli ve radikal İslami
eğilimleri taşımalarıydı.186 İyi eğitimli teröristler, eğitimsiz Araplardan farklı olup,
“kaderlerine boyun eğmeyerek” güce erişmek için bir şeyleri değiştirmek gerektiğine
inanıyorlardı. Onlar için fakirlik ve az gelişmişlik bir kader değildi ve bunu
değiştirmek için bir şeyler yapmak gerekiyordu. Tabii, bunu da “kadercilik anlayışını
içinde barındıran İslam adına” (in the name of Islam) yapıyorlardı. Sonuçta,
teröristlerce amaçlanan İslam’ın öngördüğü “şehitlik seviyesi”ne ulaşmaktı.187 19
hava korsanının dördü uçağı kullanabilen, diğer 15’i ise yolcuları uçakta kontrol
altında tutan teröristlerden oluşuyordu. Bu saldırılar ile ilgili üzerinde önemle
durulması gereken saldırının “gözüpekliği” ve dikkat çekici “başarı”sıdır. Bir
ideoloji ve “şehit olma” arzusu ile birbirine bağlanmış bir grup insan dünyadaki
birçok gizli servis örgütünün gıpta edeceği bir operasyon gerçekleştirdi. ABD’ye
girdiler, neredeyse eş zamanlı olarak üç ayrı havaalanından kalkan, büyük miktarda
yakıt taşıyan dört uçağa bıçaklarla binmeyi başarabildiler. Uçakların kontrolünü ele
geçirmeyi ve üçünün hedefleri vurmasını becerdiler. Ne CIA, ne FBI, ne de askeri
istihbarat önceden bir ihbar alabildi ya da bu grubu durdurabilecek bir şey
yapabildi.188 Soğuk Savaş sonrasında, Afganistan görmezden gelindi, ancak, ABD
sınırlarının çok uzağında olan bir ülkenin bile ABD’ye zarar verecek kuvvetlere
sık sık cihat (jihat) kelimesini kullanıyor, bunun Müslümanların bireysel bir görevi olduğuna dair
çağrı yapıyordu. Bkz. Bin Laden’s Fatwa in 1996, Public Broadcasting Service, 20 Mayıs 2008; Bin
Laden’s Fatwa in 1998, Public Broadcasting Service, 19 Mayıs 2008; Shibley Telhami, a.g.e., s.159.
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sahip olabileceği fark edildi.189 11 Eylül saldırıları ortaya, intihara eğilimli fanatizmi
içeren bir tehdit yapısı çıkarmıştır. Ortaya çıkan tehdit asimetrik bir tehdittir zira
dünya çapına yayılmış her an risk arz eden bir terörizm ağıyla karşı karşıya
bulunulmaktadır.190
Saldırının yıkıcılığı dikkate alındığında, Amerikan tarihinde eşi görülmemiş
bir tehditle karşı karşıya olunduğu açıktı. Tabiatıyla böyle eşi görülmemiş bir tehdit
eşi görülmemiş bir karşılık bulacaktı.191 ABD yönetiminin saldırıya tepkisi çok sert
oldu ve NATO’nun 5. maddesini de referans gösterip “terörizme karşı savaş” (war on
terror) açtı. Hegemonik bir güç olan ABD’yi sadece kendi sınırlarını koruyarak
savunmak olanaklı değildi.192 ABD Başkanı Bush’un saldırının üç gün sonrası, 14
Eylül 2001 tarihinde National Cathedral’de yaptığı konuşmada yeni bir terörizm
çağına girildiği ve teröristlere karşı artık tepkisel değil etkisel bir tutumla hareket
edileceğini ifade etmiştir.193

194

“Yeni terörizm” anlayışıyla kastedilen, terörizmin

siyasal ya da askeri amaca hizmet eden bir araç olmaktan öte, kendisinin etnik, dini
temellere dayandırılan ve en önemli dayanağını medeniyetler çatışması tezinden alan
bir amaç olduğudur. Buna göre, “yeni terörizm” Huntington’ın medeniyetler
çatışması tezinde de iddia ettiği gibi, uygarlık ve kültürel değerler farkından
doğmaktadır. Zira Huntington’un medeniyetler çatışması tezine göre, devletçi
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çatışma yapıları yerine medeniyetler çatışması yapıları uluslararası ilişkilerin
geleceği konusundaki değerlendirmenin ana eksenini oluşturmaktadır. “Yeni
terörizm”in başlıca kaynağı ise bu kapsamda “terörizme eğilimli olan İslamcı
ideoloji”dir.195 El-Kaide’ye bağlı teröristlerin amacı da savaşı küresel çaplı bir
uygarlıklar çatışmasına dönüştürmektir. Tabii, burada, küresel anlamda ülkeler arası
ekonomik eşitsizliğin artmasının da zengin bölgelerdeki toplumların istikrarını tehdit
edecek bir ortam yarattığı söylenebilir. Ucuz teknoloji ve internet sayesinde bilgi
akışının sürekli artması, insanların eşitsizliklerinin daha fazla farkına varmasına
neden olur ki bu da daha fazla çatışma ortamı yaratır.196 Zira, dünyanın en zengin
ülkelerinde yaşayan insanların %20’sinin gelir düzeyiyle en yoksul ülkelerinde
yaşayan insanların %20’sinin gelir düzeyi arasındaki oran 1960’ta 30:1 iken 1997’de
74:1 olmuştur.197
“Terörizme karşı savaş” ise, küresel cihat hareketinin yayılmasını önlemeyi
ve ona karşı mücadeleyi gerektirir.198 Bu savaşın ne kadar süreceği bilinmemektedir.
CIA eski Başkanı James Woolsey’in 3 Nisan 2003’te California Üniversitesi’nde
verdiği bir konferansta ABD’nin terörizme karşı savaşına atıfta bulunarak, bu savaşın
ne kadar süreceğinin bilinemeyeceğini ancak “III.Dünya Savaşı” olarak nitelediği
Soğuk Savaş’tan daha kısa süreceğini tahmin ettiğini ifade etmiştir.199
11 Eylül saldırıları terörizme karşı bir savaşın gerekliliğini ortaya koymuştur
zira İslamcı ideoloji, modern Batı değerlerine karşıdır ve batılı değerlerin temsilcisi
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olan ABD’ye tehdit arz etmektedir. Bu anlamda, dini referanslara dayanarak Batı
medeniyetine savaş açan bu “yeni terörizm” anlayışına karşı mücadele de,
uluslararası hukukun dışına çıkarak olası terör saldırılarına karşı dünyanın herhangi
bir yerinde önleyici müdahaleler yapılması ulusal güvenlik adına geçerlik
kazanmaktadır.200 Bu durumda neoliberal kuramın öngördüğü gibi ABD’den “iyi
huylu” bir hegemon gibi davranması beklenemez.201 Aksine, ABD, güvenlik
sözkonusu olduğunda, teröristleri bertaraf etmek için uluslararası hukukun dışına da
çıkarak,

neorealist

kuramcı

S.Krasner’ın

dediği

gibi

küresel

pratiklerini

“meşrulaştırır.”202 Bu açıdan, Clausewitz’in “Savaş Üzerine” adlı eserinde
sorguladığı savaşın neden ve ne olduğuna eğilmesi noktasından hareketle, esas
itibariyle savaşın bir amaç değil, politik amaca hizmet eden bir araç olduğudur. Yani,
savaş bütünün bir parçasıdır, bütün ise politikadır.203 Clausewitz’e göre, savaş,
“Düşmanı alt etmek, yıkmak, direnişini yok etmek için yapılır. Güçlünün gücü elinde
tutma temeline dayandırılan savaş, düşmana zorla irademizi kabul ettirmek için
yapılır. Bu anlamda, savaş, düşmanı irademizi yerine getirmeye zorlayan bir şiddet
hareketidir.”204 ABD, gücünü koruma bağlamında güvenlik politikası gereğiuluslararası hukukun dışına da çıkarak- bu politik amacını gerçekleştirmek için
uygulamaya koyduğu terörizme karşı savaş pratiğini “meşrulaştırır.” “Terörizme
karşı savaş” pratiğini geliştirirken de bunu diğer ülkelerle müzakere konusu
yapmaz.205 11 Eylül saldırıları, gücü elinde bulunduran ABD’nin gücü koruma
anlamında “terörizme karşı bir savaş” açmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu
200
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anlamda, uluslararası sistem de zaten hegemonik bir güç olan ABD’ye ve onun
küresel uygulamalarına ihtiyaç duyar.206
Bununla birlikte, NATO’nun kuruluş antlaşmasının 5. maddesi ise “NATO
üye ülkelerinden bir veya daha çoğuna yapılan bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir
saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa Birleşmiş Milletler
Antlaşması’nın 51. maddesinde tanınan bireysel ya da toplu meşru savunma hakkını
kullanarak, kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel
olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli
görülen

eylemlerde

bulunacağı”

şeklindedir.

Böylelikle

operasyon

için

Washington’un aradığı destek sağlanmış ve NATO müttefik ülkeleri kendilerini
Afganistan sorununun ortasında bulmuştur. Afganistan meselesi NATO müttefik
ülkeleri arasında ortak savunma, ortak güç kullanımı gibi kritik konularda sınırların,
kapsamın ve sürdürülebilirliğin masaya yatırılması gerektiğini göstermiştir.207 Zira;
11 Eylül saldırıları, terörizmin sınır tanımayan yüzünü ortaya koyarak, sadece
ABD’ye değil, uluslararası sisteme karşı yapılmış bir saldırı niteliği taşımaktadır.208
Bu kapsamda, 11 Eylül saldırıları, asimetrik savaş niteliğindedir. Zira;
asimetrik savaş, çok zayıf ülkelerin ve devlet dışı siyasi aktörlerin güçlerinin
yetersizliğini telafi etmek için güçlü ülkelere ağır zararlar verme amacı taşır. Diğer
bir deyişle, geleneksel ölçülerdeki askeri üstünlük dünyadaki düşman güçlerin
denetlenebilmesi ve yenilgiye uğratılmasına artık yetmemektedir. Diğer devletlere

206

Stephen Krasner, a.g.m., s.70
Gökçen Oğan, “NATO’nun Bükreş Zirvesi ve Afganistan,” 2 Nisan 2008,
http://www.avsam.org.tr Ayrıca bkz.
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm
208
Shibley Telhami, a.g.m., s.17-18
207

75

göre çok büyük askeri avantaj ve üstünlüklere sahip olmak, yıkıcı saldırılara karşı
dirençli ve hazırlıklı olunduğu anlamına gelmemektedir.209
11 Eylül saldırıları sonrası Afganistan’a yapılan operasyon ise, müdahale
öncesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu 1368 ve 1373 sayılı
kararlar ile desteklenmiş oluyordu. Zira 11 Eylül’ün hemen ertesinde (12 Eylül 2001)
alınan 1368 sayılı Güvenlik Konseyi kararı, 11 Eylül saldırılarını kınayarak bu
saldırıların uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunun altını çiziyor ve
Birleşmiş Milletler Antlaşması’na uygun olarak bireysel veya ortak meşru savunma
hakkının tanındığı belirtiliyordu. 28 Eylül 2001’de alınan 1373 sayılı karar ise
devletlere terörizmle mücadelede işbirliği çağrısında bulunuyordu.210 ABD yönetimi,
bunun üzerine Usame Bin Ladin’i cezalandırmak ve Taliban yönetimini görevden
indirmek amacıyla 7 Ekim 2001 tarihinde Afganistan’a Kalıcı Özgürlük
Operasyonu’nu gerçekleştirmek üzere İngiltere’yle birlikte asker gönderdi. 211
Afganistan müdahalesi aynı zamanda göstermiştir ki; NATO, Soğuk Savaş
sonrası geçirdiği dönüşüm sonucu, günümüzde coğrafi sınırlarla tanımlanan bir
ittifak olmaktan çıkarak, güvenliğe yönelik tehditlerin sınır tanımayan ve önceden
tahmin edilemeyen özellikte bulunduğunu kabul eden ve nerede veyahut ne zaman
meydana gelirse gelsin söz konusu tehditlere cevap vermeye hazır bir ittifak halini
almıştır.212 213
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NATO’nun Avrupa’nın bu kadar uzağında bir tehdide yönelik cevabının
Birleşmiş Milletler Antlaşması 51.madde/ NATO 5.madde’ye dayandırılması,
örgütün güvenlik algı sınırlarını göstermesi açısından da ayrıca önem teşkil
etmektedir. Buradan da bir tehditle karşı karşıya kalınıp o tehdide maruz kalındığı
zaman isterse dünyanın öbür ucu olsun, örgüt kendi mekanizmalarını çalıştırabilecek
olduğunu göstermiştir.
Esas itibariyle, terörizme karşı yapılan mücadele “global bir kamu yararı”dır
(global public goods) yani bu durumdan başka ülkelerin de çıkarı vardır.214 “Global
kamu yararı”nı her devlet tüketebilir, ancak global kamu yararı uluslararası düzen ve
istikrarı sağlamaya yönelik olduğundan uluslararası düzeyde rekabet yerine
işbirliğini gerektirir.215 Bu noktada, ABD, terörizme karşı uluslararası alandaki
kollektif örgütlenmede başı çekmelidir zira bir kamu yararından en fazla
yararlanacak olan, küresel liderlik konumunda olan ve bunu devam ettirmeye
çabalayan ABD olacaktır. Bununla birlikte, terörizmle küresel boyutta mücadele
etmede, hem ABD’nin hem de diğer devletlerin çıkarı vardır, bu kapsamda çok
taraflı hareket etmek gerekmektedir.216
Nihayet, ABD ve İngiltere’nin işbirliği sonuç vermiş ve bu işbirliği sayesinde
Taliban 9 Kasım 2001 tarihi itibariyle Kabil’i terk etmek zorunda kalmıştır. Bir
taraftan Afganistan müdahalesi ABD kamuoyunda ciddi ses getirirken, Bush
yönetimi Irak’a yapılacak müdahalenin de ciddi sinyallerini vermektedir. Ayrıca,
War and Challenge of Peace Building,” Robert I.Rotberg (der.), Building a New Afghanistan,
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Afganistan Savaşı’nın sona ermesinden hemen sonra, esir alınan El-Kaide ve Taliban
askerleri ile tutuklanan sivil sanıklar ABD’nin Küba’daki Guantanamo Üssü’nde
hapsedilmiş, ABD’ye zarar verenlere nasıl muamele edildiğine ilişkin dünyaya net
bir mesaj verilmiştir.217
Başkan Bush’un 2002 Ocak ayında (29 Ocak) yaptığı konuşmada, dünya
barışını tehdit eden ve küresel terörizmi destekleyen rejimleri açık bir şekilde ortaya
koyuyor ve Iran, Irak, Kuzey Kore’yi “şer üçgeni” (axis of evil) içinde
değerlendiriyordu. Bush, bu ülkeleri, ciddi ve büyüyen tehlike (grave and growing
danger) olarak görüyordu. Bu da Başkan’ın asıl tehdidin teröristlerden rejimlere
kaydığını vurgulaması açısından öne çıkan bir ifadesiydi.218
Yani, Afganistan müdahalesinden yaklaşık üç ay sonra yapılan bu açıklama,
Irak’ın içinde bulunduğu şer üçgeni kapsamındaki ülkelere açık bir gözdağı
vermekten başka bir şey değildi. Tabiatıyla, bu ifadenin arkasında Irak’ın Taliban
bağlantısı olduğu ve teröristleri kitle imha silahı desteği sağladığı iddiası da yok
değildi.219 Ancak, bu söylemle, artık yapılacak mücadelenin teröristlerden rejimlere
dönüştüğü açıktı. Başkan Yardımcısı Dick Cheney de, Bahreyn’de 17 Mart 2002’de
yaptığı bir basın açıklamasında, Washington’un Bağdat’a yapacağı müdahalenin
ardında nükleer silah tehdidi başta olmak üzere haklı nedenleri olduğunu anlatıyor,
Başkan Bush da 1 Haziran 2002 tarihinde West Point-New York’taki konuşmasında
caydırma ve çevreleme fikirlerinin (the ideas of deterrence and containment) bir işe
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yaramayacağını, ABD’nin düşmanlarıyla savaşmasının, tehdit ve tehlikeler daha
ortaya çıkmadan zorunlu olduğunu belirtiyordu.220
5 Temmuz 2002’de ise Irak Dışişleri Bakanı Naci Sabri, Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri Kofi Annan’la yaptığı görüşmede, adeta Bush’un söylemini haklı
çıkarırcasına, silah denetçilerinin Irak’ta yapacağı denetimlerin kabul edilemez
olduğunu kaydediyor, Kofi Annan da Naci Sabri’ye 17 Aralık 1999’da 1284 sayılı
Güvenlik Konseyi kararı ile kurulan UNMOVIC’in denetimleri sorunsuz
gerçekleştirmesi gerekliliğini hatırlatıyordu. 8 Eylül 2002’de ise ABD Ulusal
Güvenlik Danışmanı Condeleezza Rice, Saddam’ın uranyumu zenginleştirme
programı kapsamında bomba üretimi için gerekli olan alumünyum tüpleri
bulundurduğunu iddia ediyor, bunun oldukça “cahilce bir davranış” olduğunu
vurguluyordu. The International Institute for Security Studies (IISS) de 9 Eylül
2002’de Londra’da yayınlamış olduğu raporunda Irak’ın silahlanma konusuna
özellikle 1998’de denetimler bittikten sonra hız verdiğini, nükleer materyal anlamda
yeteri kadar dışarıdan biraz destek alsa (…Somehow acquire sufficient nuclear
material from a foreign source..: The Report states) rahatlıkla nükleer silah üretimini
tamamlayabileceğini açıklıyordu.221
12 Eylül 2002 tarihinde ise ABD Başkanı Bush, Birleşmiş Milletler Genel
Kurul üyelerine hitaben bir konuşma yapıyor, ya Irak tehlikesi ile yüzleşilmesi
gerektiğini ya da Birleşmiş Milletler’in bir tarafa çekilerek ABD ve müttefiklerinin
harekete geçmesini beklemesi gerektiğini deklare ediyordu. Bunun üzerine, Bush’un
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşması etkisini gösteriyor, Irak yönetimi
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durumun ciddiyetinin farkına varıyor ve 16 Eylül 2002’de UNMOVIC’e bağlı silah
denetçilerini Irak’a koşulsuz olarak davet edeceğini deruhte ediyordu.222
Bir taraftan Irak, geri adım atma konusunda emare gösterirken, diğer taraftan
ABD de Irak meselesinde ne denli ciddi bir tutum içinde olduğunu göstermeye
devam ediyor ve 17 Eylül 2002 tarihi itibariyle Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi’ni
yayınlıyordu.
Ulusal Güvenlik Stratejisi ya da doktrin olarak adlandırılan 35 sayfalık bu
belgede ABD, “haydut devletler”i ve onların terörist dostlarını, “Haydut devletler,
bizi ve müttefiklerimizi kitle imha silahlarıyla tehdit eder hale gelmeden önce onları
durdurmaya hazır olmalıyız,” diyerek kendisine yönelik doğrudan bir saldırı olmadan
da tehdit olarak algıladığı hedefleri vurma hakkını kendinde görüyordu. İşte bu nokta
ise ABD'nin Soğuk Savaş yıllarından beri yürüttüğü, saldırıya uğradığı anlarda karşı
saldırı

hakkını

kullanma

stratejisinden

kesin

bir

dönüşü

temsil

ediyor,

"Düşmanlarımızın bize saldırmasını bekleyemeyiz" cümlesi bu yeni stratejinin
temelini oluşturuyordu. Yani; doktrin, açıkça, saldırı daha vuku bulmadan, tehdit
algılanan hedefe bir ön alıcı saldırı (pre-emptive strike) düzenlemekten
bahsediyordu.223 Aynı zamanda ABD’nin uluslararası güvenliğin korunması
konusunda tamamiyle denetimi ele geçirme dürtüsünü açıkça ortaya koyan Ulusal
Güvenlik Stratejisi “şerrin varlığı” nedeniyle ABD’yi tekelci bir askeri güç
yoğunlaşması yaratmaya itiyordu.224
Esas itibariyle, temel sıkıntı, “terör nedir?”, “terörist kimdir?” gibi sorulara
net ortak tanım getirememe olup, bu durum terörizme karşı verilecek uluslararası
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düzeyde ortak mücadeleyi de beraberinde zorlaştırmaktadır. Terörizme karşı başarılı
bir uluslararası strateji izlenebilmesi için tehdidin kimliğinin, coğrafi konumunun ve
eylem stratejisinin önceden bilinmesi gerekir. ABD, bu tespit meselesinde dünyaya
öncülük yapmak istemektedir ve bu kapsamda 17 Eylül 2002’de yayınlanan
Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi’nde ana tehdit kaynağı olarak terörizme
üç boyutlu bir tanım getirmiştir. Buna göre terörizm, siyasal amaçlı, önceden
tasarlanmış ve masumları hedef alan şiddet eylemleridir.225
Bu kapsamda, anılan 2002 tarihli Strateji Belgesi’nde terörizmle bağlantılı
“haydut

devletler”den

bahsedilmekte

ve

özellikleri

şöyle

sıralanmaktadır:

Uluslararası hukuka riayet etmeyen, yasadışı yollardan kitle imha silahları elde
etmeye çalışan ve topraklarında teröristleri barındıran ülkeler.226 ABD’nin ise
öncelikli amacı, ekonomik ve siyasal gücü, askeri güçle destekleyerek dünyada
istikrarı sağlamaktır. Ancak bu amacını tek başına değil, özgürlük ve insan haklarını
savunan müttefikleriyle gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. ABD’nin kendisine,
uluslararası güvenliği tesis etmek için destek olacak müttefikler, demokrasiye inanan,
küresel ekonomiye entegre olmuş, terörizme karşı mücadele veren, serbest piyasa
ekonomisini

benimseyip

uygulayan

ülkelerdir.227

Terörizm,

radikalizm

ile

teknolojinin buluştuğu noktada ABD için bir tehdit olarak ortaya çıkmaktadır.228
Zira, artık teröristler, sadece konveksiyonel silahlar değil, kitle imha silahları da
kullanabilmektedirler.
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Bush Doktrini olarak da bilinen sözkonusu Strateji Belgesi’nde kitle imha
silahlarının varlığı nedeniyle terörizmle mücadeleyi ön alıcı (pre-emptive) yönteme
dayandırmışlardır. Ama ön alıcı yöntemden önce ikna yoluyla teröristleri yapacağı
eylemlerden ikna yoluyla vazgeçirmek (dissuasion) ve inkar yoluyla caydırma
(deterrence by denial) aşamaları vardır. İkna yoluyla vazgeçirmekte amaç, düşmanın,
ABD’nin askeri kapasitesi ile rekabete girme konusunda hiçbir yararı olmayacağı
sonucuna ulaştırmak iken inkar yoluyla caydırma da, düşmanı yapacağı saldırının
yenilgiye uğrayacağına inandırıp operasyonel hedeflerine ulaşabilme olasılığını inkar
ederek saldırmaktan caydırmak anlamına gelmektedir.229 Örneğin; eğer ABD’nin
füze savunma sistemleri, düşmanı füze satın almaktan vazgeçiremezse (ikna yoluyla
vazgeçirme yöntem hedefi başarısız olursa), hiç değilse aldığı füzeleri kullanmaktan
caydırabilir (inkar yoluyla caydırma yönteminin hedefi gerçekleşşin). 230 Bu nedenle,
ABD tarafından füze savunma sistemlerinin gelişimine daha fazla önem verilmiş,
bunun düşmana karşı bir caydırıcılık oluşturacağı düşünülmüştür. 2002’deki Strateji
Belgesi’nde ikna yoluyla vazgeçirme ve inkar yoluyla caydırma ile ilgili şu hususlara
değinilmiştir: “Halkımıza karşı kullanılacak kitle imha silahlarının etkilerini
minimuma indirmek; düşmanları ya da teröristleri amaçlarına ulaşamayacağına ikna
ederek bu tür silahları kullanmaktan caydırabilir veya bu tür silahları satın almaktan
vazgeçirebilir.”231
Anılan Strateji Belgesi’nde şu hususların da altı çizilmiştir: “Soğuk Savaş
döneminde etkili olan alışılageldik caydırma kavramları (traditional concepts of
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deterrence), seçilmiş bir amaca yönelik olmayan, sözde askerleri şehit olmayı
hedefleyen ve en kuvvetli yanı bir devlete ait olmaması olan terörist düşmana karşı
işe yaramaz. Terörü destekleyen devletler ile kitle imha silahı sahibi devletlerin
örtüşmesi bizi harekete geçmeye zorlar. Vukuu muhakkak/yakın (imminent) tehdit
kavramını bugünkü düşmanın yetenek ve amaçlarına uyarlamalıyız. Haydut devletler
ve teröristler bize konveksiyonel araçlarla saldırmayacaklardır. Onlar, bu saldırıların
başarısız olacağını bilmektedirler. Bunun yerine, silahların kolayca gizlenebilen, bir
yerden bir yere taşınabilen, hiç bir uyarı belirtisi olmadan kullanılabilen silahların
kullanımına-potansiyel olarak kitle imha silahlarına güvenmektedirler. ABD, bu
nedenle, ulusal güvenliğine yönelik böyle yakın bir tehdit karşısında ön alıcı yöntemi
sunmuştur. Tehdit ne kadar büyük olursa harekete geçmemenin getireceği risk de o
kadar büyük olur ve düşmanın saldıracağı zaman ve yer konusu kesin olmasa bile
kendimizi savunmak için harekete geçme mecburiyetimiz de o kadar çok olur. Bu tür
düşmanca eylemleri durdurmak veya önlemek için ABD gerekirse ön alıcı yöntemle
hareket edecektir.”232 ABD, sözü edilen Strateji Belgesi’ne göre, düşman daha
eylemde bulunmadan önce onu tespit ederek, ön alıcı yöntem kapsamında meşru
savunma hakkını kullanarak bertaraf edecektir.233 Yeni muhafazakar hareketin
görüşlerinin bir yansıması olarak da değerlendirilebilecek olan 2002 Ulusal Güvenlik
Strateji Belgesi, güç kullanımının ön alıcı yöntemle gerçekleşmesini öngörerek,
ABD’yi tehdit eden rejimleri bertaraf etmek ve demokrasi, insan hakları, serbest
piyasa ekonomisi gibi ABD değerlerini yaymak için ABD’yi güvenlik konusunda en
kötü senaryoya göre hazırlayıp kendisine yönelik yapılabilecek saldırıları önleyici
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amaç taşımaktadır.234 ABD’nin Irak’a 2003 yılında yaptığı Irak’ı Özgürleştirme
Operasyonu ön alıcı yöntem kapsamında gerçekleşmiş olup sözkonusu müdahale
“kitle imha silahlarını elinde bulunduran ve terörizmi destekleyen” Irak’ın
eylemlerini önceden durdurmak veya önlemek içindir. Amerikan Ulusal Güvenlik
Stratejisi Belgesi, küresel anlamda terörizmi yenilgiye uğratarak uluslararası
güvenliği daha da sağlam hale getirmeyi amaçlamaktadır.235 Bu kapsamda,
sözkonusu Strateji Belgesi, ön alıcı yöntemi ileri sürerek S.Krasner’ın işaret ettiği
üzere ABD’nin küresel pratiklerini “meşrulaştırır.”236 Zaten, özgürlük, barış ve
istikrarın küresel garantörü ABD değil midir?237 Bu anlamda, yapılacak müdahaleler
ve alınacak önlemler, uluslararası güvenliği tesis etmeyi amaçlayan ABD’nin
güvenliği ve peşinden koştuğu idealleri (özgürlük ve demokrasi) içindir. Bu
bakımdan demokrasi “organik” olarak halk tarafından istenmese, talep edilmese bile
ABD, demokrasiyi global kapsamda empoze etmelidir. Bir de unutmamak gerekir ki;
istikrarlı, liberal demokrasiler birbirleriyle savaşmazlar.238 Haydut rejimlerden
türeyen teröristleri koruyan Saddam gibi tehlikeli tiranları yok etmek Amerika’yı
daha güvenli yapacaktır. Bu bağlamda, Irak’a empoze yoluyla da olsa demokrasi
gelmesi tehdidin bertaraf edilmesi nedeniyle ABD’nin kesinlikle çıkarına
olacaktır.239
Bununla birlikte, Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde özgürlük, demokrasi gibi
ahlakçı (moralist) söylemin her ne kadar tüm dünya refahı için gereklilik arz ettiği
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belirtilse de, esas itibariyle bu kavramların ABD’nin çıkarlarına hizmet ettiği de çok
açıktır. Zira; ne kadar barış, huzur, özgürlük, demokrasi ve istikrarın tesis edildiği bir
dünya, o kadar hegemonik yapısı tehdit altında olmayan güçlü bir ABD demektir.240
Bu bakımdan, Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde bu denli ahlakçı bir söylemin
kullanılması pek yadırgatıcı bir durum ortaya çıkarmıyordu.
Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin yayınlanışı üzerinden henüz bir ay geçmişken
16 Ekim 2002 tarihinde ABD Kongresi’nden Irak’a yönelik silahlı güç kullanımı
konusunda yetki verilmesine ilişkin yasa tasarısı geçti. Karar, Kongre’nin Temsilciler
Meclisi kanadında 133’e karşı 296, Senato kanadında ise 33’e karşı 79 oyla ezici bir
çoğunlukla, 1973 tarihli Savaş Yetkileri Kanunu (War Powers Act) kapsamında
geçti. Bu kanun, Başkan’a, “ABD, ciddi saldırı ya da tehdit altında ise, ABD silahlı
kuvvetlerini gönderebilir” yetkisini veriyordu.241 Aynı gün ise, Başkan Bush,
Kongre’de kararın geçmesi dolayısıyla bir teşekkür konuşması yapıyor, Irak’a
yapılacak müdahalenin açık uçlu olacağını, yani müdahalenin başlangıç ve bitiş
tarihlerine ilişkin bir sürenin verilemeyeceğini söylüyordu.242
8 Kasım 2002 tarihinde ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1441 sayılı
kararı kabul ediyor, Irak’ı acilen ve tamamıyla silahsızlanmaya (immediate and
complete disarmament) ve UNMOVIC, IAEA ile bu hususta işbirliği yapmaya
çağırıyordu. Aksi taktirde, 1441 sayılı karar, Irak’ı “ciddi sonuçlarla” (serious
consequences) karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıyordu. Ancak; yine de karar
Irak’ın silahsızlanma konusuna ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi
“Ancak haklar verilmez, kazanılır. Tarih bunun kanıtıdır. Bu bağlamda, demokrasi de bir haktır ve
halklar tarafından kazanılması gerekir. O nedenle bir başka ülkeye demokrasi götürmek söylemi,
inandırıcılıktan uzak, ABD’nin kendi çıkarına hizmet eden bir politik araç olarak görünmektedir.”
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karşılığında Irak’a yönelik açıkça bir güç kullanma yetkisi vermiyordu. 243 Beş gün
sonra ise, yani 13 Kasım 2002 tarihinde Bağdat, Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu
1441 sayılı kararın şartlarına mutabık kaldığını açıklıyordu. Bu durum, Birleşmiş
Milletler silah denetçilerinin 1998’den dört yıl sonra Irak’a yeniden dönüşleri
anlamına geliyordu.
Bununla birlikte, Irak’a müdahale yapılmadan, ön alıcı yöntem kapsamında
meşru savunma hakkını kullanma ihtilaflı bir doktrin olduğu için 21-22 Kasım
2002’de NATO çerçevesinde gerçekleşen Prag Zirvesi’nde, NATO ve bu kapsamda
bulunan müttefik ülkeler, kendi aralarında konsensusa ulaşmakta zorluk çekmelerinin
önüne geçebilmeye yönelik gönüllüler koalisyonu (coalition of willing) gibi
uygulamaların olabileceği belirtilmiştir.244 Aynı Zirve’de konuşan Başkan Bush ise,
Irak’ı kitle imha silahlarından arındırmak ve silahsızlandırmak için gönüllüler
koalisyonunun gereksinimine dikkat çekmiştir. Bu şekilde, uluslararası kuruluşlarda
oy birliği ve veto engelleri aşılmaya, bu şekilde uluslararası kuruluşlar devre dışı
bırakılmaya çalışılmıştır. Sözkonusu Kasım 2002 Prag Zirvesi, NATO’nun dönüşüm
(transformasyon) süreci de tartışılmış, NATO’nun sadece savunma misyonu
üstlenmek yerine, genişlemeyle birlikte 11 Eylül sonrası ortaya çıkan yeni tehditlerle
ve

terörizmle

baş

edebilmeyi

kolaylaştıracak

yeni

önlemlerin

alınması

öngörülmüştür. Prag Zirvesi’nde alınan önlemlerden en çarpıcı olanı Terörizme
Karşı Ortaklık Eylem Planı’dır. (Partnership Action Plan Against Terrorism)
Terörizme karşı bir eylem planı geliştirmek için öncelikle Prag Zirvesi’nde dört olası
askeri faaliyet kategorisi belirlenmiştir: Bunlar anti-terör; sonuç yönetimi; karşı
terörizm ve askeri işbirliğidir. Burada anti-terörizm, sınırlı tepki ve askeri
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kuvvetlerin olayı belirli sınırlar içerisinde tutmaları ve tehdit uyarılarının garanti
edilmesi, entegre hava savunma sisteminin etkinliğinin korunması ve füze
savunmasına yönelik faaliyetler dahil, zayıf noktaların azaltılması konusundaki
savunma önlemleri alma anlamına gelmektedir. Sonuç yönetimi bir saldırı sonrasında
yeniden toparlanma ile ilgilidir ve planlama ve kuvvet planlamasına katkı yapılması,
acil yardım için yetenekler sağlanması, eşgüdüm merkezleri sağlanması ve eğitim
yetenekleri geliştirilmesi gibi unsurları içerir. Karşı terörizm, karşı kuvvet faaliyetleri
dahil (NATO’nun lider konumunda olduğu veya NATO’nun, müttefiklerin
bulunduğu diğer koalisyonlar ve örgütlerin desteklediği durumlarda), saldırı
önlemleri anlamına gelmektedir. Askeri işbirliği ise, diğer faaliyetlerin yanı sıra,
Rusya, Ukrayna, Ortaklar (Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi üyeleri), Avrupa
Birliği, AGİT ve Birleşmiş Milletler ile işbirliğini kapsamaktadır.245

246

Sonuçta

amaçlanan, terörist saldırıların riskleri ve sonuçları konusunda NATO üyeleri ve
ortakları arasında (Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi üyeleri) yardımlaşmayı
sağlamaktır. Yine aynı Zirve’de, Irak’la ilgili yapılan açıklamada, 8 Kasım 2002
tarihli 1441 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının altı çiziliyor,
Irak’ın acilen ve tamamiyle silahsızlanmasının uluslararası barış ve güvenliğe katkı
yapacak önemli bir aşama olarak görüldüğü noktası vurgulanıyor, Irak’ın
silahsızlanmaya yönelik sözkonusu yükümlülüklerini yerine getirmediği taktirde,
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Güvenlik Konseyi’nin Irak’ın ciddi sonuçlarla karşılaşacağına ilişkin uyarısı
anımsatılıyordu.247 Ancak, Zirve, her ne kadar terörizmi geniş kapsamlı ele alsa da,
Irak’a yönelik bir ön alıcı yöntem kapsamında müdahalede bulunulmasına
değinmiyordu.
Irak yönetiminin Birleşmiş Milletler silah denetçilerini ülkeye kabulünden
sonra ise, Birleşmiş Milletler nükleer silah denetçisi Dr. Muhammed El-Baradey ile
kitle imha silahları denetçisi Dr. Hans Blix’in, 27 Ocak 2003 tarihinde Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi’ne sundukları raporda, Irak’ın silahlanma eylemi içinde
olduğuna yönelik net bir bulguya rastlamadıklarını, ancak denetimlerin bütünüyle
tamamlanması için ek süreye ihtiyaç duyduklarını vurgulamışlardır.248 Aynı gün (27
Ocak 2003) ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell ise, New York Times’a vediği bir
mülakatta Saddam’ın El-Kaide terör örgütü ile bağlantılarının açık olduğunu ortaya
koyarak Irak’a yönelik savaşa gitmemenin bu bağlantıları daha da güçlendireceğini
ifade etmiştir. Ayrıca, Irak’a müdahale öncesi Saddam’ın Nijer’den uranyum
kaçırdığı ve nükleer silahlar geliştirme kapsamında alüminyum tüpleri satın aldığı ve
sarin, anthrax, toxin gibi zehirli gazları üretmeye devam ettiği iddia ediliyordu. ABD
tarafında, bu iddialarının Irak’ın Birleşmiş Milletler kararlarına uymaması nedeniyle
uluslararası toplumdan destek göreceği beklentisi oluşmuştu.249
2003’te yaşanan Irak krizi göstermiştir ki, Irak, ABD için bir tehdit iken,
Avrupa için aynı anlamı ifade etmemektedir. Zira, Avrupa Birliği üyelerinden Fransa
ve Almanya şiddetle Irak’a yapılacak müdahaleye karşı çıkmış, İngiltere ve İspanya
ve İtalya müdahaleye destek vermiştir. ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, 22
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Ocak 2003’te basın toplantısında verdiği bir mülakatta, Fransa ve Almanya’yı ‘Eski
Avrupa’ olarak tanımlamış, NATO’nun genişlemesiyle birlikte, Doğu Avrupa
ülkelerini kast ederek trans-atlantiğin güvenlik anlamında ağırlık merkezinin artık
Avrupa’nın doğusuna kaydığını belirtmiştir.250 30 Ocak 2003’te ise, beş NATOAvrupa Birliği üye ülkelerinin devlet- hükümet başkanları (İspanya, İngiltere, İtalya,
Portekiz, Danimarka) ile 3 NATO üye ülkesinin (Çek Cumhuriyeti, Macaristan,
Polonya) devlet-hükümet başkanları ortak bir açıklama yapmış ve ABD’nin Irak’a
yapacağı

müdahaleyi

desteklediklerini

belirtmişlerdir.

Yapılan

açıklamada,

“Saddam’ın kitle imha silahlarına sahip olması nedeniyle, uluslararası güvenliğine
açık bir tehdit oluşturduğu ve bu tehdide karşı koymak için Avrupa’nın ABD ile
ortak bir sorumluluğa sahip olduğu ve bir bütün olarak hareket etme zorunluluğu”
ifade edilmiştir.251 Irak’a yapılacak müdahale konusu, ciddi bir trans-atlantik krize
yol açmış, Jürgen Habermas’ın tabiriyle ortaya bir “Bölünmüş Batı” çıkarmıştır.252
5 Şubat 2003 tarihinde de, yine ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell,
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Irak’ın kitle imha silahlarına sahip
olduğuna dair ısrarlı bir tutum izlemiş, bu konuda kapsamlı bir sunuş gerçekleştirmiş,
ancak, Güvenlik Konseyi üyelerine (İngiltere hariç) bu konudaki “haklılığını” kabul
ettirememiştir. Bunun yanı sıra, Irak’a yapılacak müdahale konusunda Avrupa Birliği
üyeleri arasında da bir oydaşma sağlanamamış, özellikle Fransa ve Almanya ABD’ye
sert tepki vermiş, bu durum haliyle NATO’nun da yeknesak bir tutum içinde
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olamamasına sebebiyet vermiştir.253 Oluşan “trans-atlantik çatlak” Avrupalılarla
Amerikalıların dünyaya dair çıkarlar temelinde ortak bir bakış açısı paylaşıyorlarmış
gibi davranmaya son verme zamanının geldiğini göstermektedir. 254 255 Ayrıca, oluşan
“trans-atlantik çatlağın” hegemonun, müttefiklerinin “sürü” (bandwagon) psikolojisi
içinde hareket etmeye zorlaması nedeniyle ortaya çıktığı da söylenenebilir.256
Küresel mahiyette Irak’a müdahale konusunda bu şekilde çetin tartışmalar
yaşanırken, 1 Mart 2003 tarihinde ABD savaş planını da etkileyecek, on binlerce
askerinin Türkiye’de 6 ay süreyle konuşlanmasını, liman ve topraklarını
kullanmasına olanak sağlayacak tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden
geçmemiştir. Bu da, ABD’nin, Türkiye’nin güneyinden Irak’ın kuzeyine yapılacak
müdahale planında değişiklik yapmasına neden olmuştur. Birleşmiş Milletler’den,
Irak’a müdahale edilmesine yönelik bir Güvenlik Konseyi kararı çıkmayınca, 16
Mart 2003 tarihinde Azorlar Adası’nda İspanya, Portekiz, İngiltere ve ABD
“gönüllüler koalisyonu” kapsamında bir araya gelmiş, savaş üzerindeki son
değerlendirmelerini gözden geçirmişlerdir. Aynı gün, Başkan Yardımcısı Dick
Cheney, Saddam’ın nükleer silahlanma konusunda emin olduklarını ifade etmiştir. 17
O dönemde (2003) uluslararası alanda ABD’nin Irak’a yapacağı müdahale öncesi ciddi tartışmalar
yaşanırken, AB’nin uluslararası konularda tek vücut olarak hareket edecek yeterlikte olmadığı durumu
da ortaya çıkmıştır. Irak müdahalesi nedeniyle AB’nin içinde yaşanan ‘bölünme’ (Fransa-Almanya
[müdahaleye karşı], İtalya-İngiltere-İspanya [müdahaleyi destekleyen] ) AB’nin elli yıllık bir
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Mart 2003’te de Başkan Bush, Saddam ve Iraklı yöneticilerin, Irak’ı terk etmek için
48 saatleri olduğunu söylemiş, Genel Sekreter Kofi Annan da Irak’tan tüm Birleşmiş
Milletler personelinin derhal çekilmesi emrini vermiştir. 257 258

257

Henry E.Mattox , a.g.e., s.122-124
6 ay sonra (14 Eylül 2003 tarihinde), Dick Cheney, Irak’ın nükleer silahlara sahip olma konusunda
yanıldığını, NBC’de yayınlanan Meet the Press adlı programda itiraf etmiştir. Ayrıca Saddam, elinde
olduğu iddia edilen nükleer silah ve zehirli gazları savaş esnasında kullanmamıştır. Bkz.
“Interview:Vice President Dick Cheney Discusses the War with Iraq,” 14 Eylül 2003,
http://kucinich.house.gov/UploadedFiles/artII1D.pdf;
Anthony D. Lott, a.g.e., s.141-142
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B.IRAK’IN İŞGALİ
ABD, müttefik kuvvetlerle (İspanya, İngiltere, Portekiz) Irak’a 20 Mart
2003’te, Irak’ta kitle imha silahları bulunduğu ve Saddam’ın, 11 Eylül saldırısının
gerçekleşmesine yol açan Usame Bin Ladin ve örgütü El-Kaide’ye destek verdiği
iddiası ile müdahale etmiştir.259 Irak’ta savaş sonrası gelecek on yılda petrol
ihracatından yaklaşık 300 milyar $ gelir beklenmektedir. Ancak ABD’nin Irak savaşı
ve savaş sonrasındaki gelecek beş yıl boyunca askeri harcamaları ağırlıkta olmak
üzere Irak’ta kalmasının masrafı ise 350 milyar $ olarak hesap edilmektedir. Ayrıca,
Irak’ın Saddam sonrası altyapı hizmetlerinden (su, elektrik, kanalizasyon, petrol
kuyularının tamiri gibi) bütün kurumlarının restorasyonuna kadar (askeri, emniyet,
adalet, eğitim, sağlık gibi) ülke olarak yeniden yapılandırılma sürecinde 400 milyar
$’a ihtiyaç olduğu hesap edilmektedir. Ancak, Irak’ın kitle imha silahlarından
temizlenmesi ve terör üreten “şer üçgeni” bir ülke olmaktan çıkarılması konuları
dikkate alındığında buna değer gözükmektedir. ABD’nin bu kapsamda asıl amacı
Irak’ı Saddam’dan sonra serbest piyasa ekonomisinin işlediği demokratik bir devlet
haline getirmektir. Irak, bu noktada, bir tehdit ve terörizme destek veren bir ülke
olma konumundan çıkacaktır. Bu sayede, hem petrolün dünya piyasalarına akış
güvenliğine karşı bir tehdit ortadan kaldırılmış olacak, hem de bölge güvenlik ve
istikrarı sağlanmış olacaktır.260 ABD yönetimi de 2002 Ulusal Güvenlik
Stratejisi’nde üzerinde durulan ön alıcı saldırı tezine dayanarak Irak’tan gelebilecek
olası saldırıyı önlemek ve El-Kaide bağlantısından hareketle terörizmin kaynaklarını
kurutmak maksadıyla Irak’a müdahale yaptığını açıklamıştır. ABD Başkanı Bush’un

Aynı gün, (20 Mart 2003) Fransa, Almanya, Rusya ve Çin, Irak’a yönelik askeri operasyonların
acilen durdurulması için ABD’yi Birleşmiş Milletler’de protesto ettiler. Bkz. Elke Krahmann, a.g.m.,
s.541
260
Donald F. Hepburn, “Is It a War for Oil?” Middle East Policy, Vol:10, No:1, 2003, s.29-33
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11 Eylül saldırılarının hemen akabinde yapmış olduğu, “11 Eylül saldırılarını
gerçekleştirenlerle onlara yardım ve yataklık edenler arasında hiçbir fark yoktur.
Bugünden sonra terörizmi koruyan ve destekleyen hangi rejim olursa olsun ABD
tarafından düşman bir rejim olarak kabul edilecektir” ifadesi, Irak işgalinin
“meşrulaştırılması”nda da öne çıkarılmış bir retoriktir.261 Birleşmiş Milletler
tarafından destek görmeyen bu müdahale için ABD, ön alıcı saldırı tezinde ısrar
ediyor, Irak’a yönelik müdahalenin kendine göre haklı olduğunu savunuyordu.
Ayrıca, yeni muhafazakarların ağırlığının hissedildiği ABD yönetimi, Irak’a yönelik
salt bir tehdit algılamasından dolayı müdahalenin yapılmadığını, bu operasyonla,
Irak’ın gerçek bir özgürlüğe kavuşacağını ifade ediyordu. Zaten, operasyonun
adından da anlaşılacağı üzere bu operasyon, Irak’ı Özgürleştirme Operasyonu idi.
Orta Doğu’ya gerçek anlamda demokrasi ve refah getirmek için “yola çıkılmıştı”.
Irak, bu “yola çıkışın” başlangıcıydı. Zira, gerek Büyük Orta Doğu Projesi’nde
gerekse Genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Girişimi’nde demokrasiden uzak
totaliter rejimlerin terörizm doğurduğuna inanılıyor ve terörün yok edilmesi için bu
rejimlerin tasfiyesine ve yerlerine demokratik sistemlerin almasına dair vurgu
yapılıyordu.262

“President’s Address to a Joint Session of Congress and the American People,” 20 Eylül 2001,
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html
262
Büyük Orta Doğu Projesi ya da diğer adıyla Orta Doğu Ortaklık Girişimi (Middle East Partnership
Initiative:MEPI) ve Genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Girişimi (Broader Middle East and
North Africa Initiative:BMENA Initiative): 9 Mayıs 2002’de Başkan Bush, North Carolina
Üniversitesi’nde yapmış olduğu bir konuşmada Orta Doğu ile bir ortaklık girişimine (MEPI) başlamak
niyetinde olduğunu bildirdi. Proje taslağında belirtilenler arasında 10 yıllık bir süre içerisinde Orta
Doğu ile ABD arasında bir serbest ticaret bölgesi oluşturmak, adli reformlara yardımcı olacak bir
forum kurmak, şirketlere daha özgür bir ortam yaratmak, edebiyat ve çevirileri desteklemek gibi
demokratik ve özgürlükçü söylemler yer alıyordu. 12 Aralık 2002 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı
Powell tarafından bu Ortaklık Girişiminin kapsamına terörizmle mücadele, Irak’ın
silahsızlandırılması, İsrail-Filistin çatışmasına son verilmesi, Arap-İsrail çatışmasına son verilmesi,
Arap dünyasında ekonomik, siyasi ve eğitim alanlarında reformlara gidilmesi gibi hedefler ekleniyor,
bu hedeflere ulaşılması bakımından ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID adlı Amerikan kalkınma
ajansından yardım alacağı ifade ediliyordu. 26 Şubat 2003’te ise American Enterprise Institute önünde
konuşan Başkan Bush, özgürlüğüne kavuşan bir Irak’ın, özgürlüğün tüm bu Orta Doğu Bölgesi’nde
261
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Zira; ne kadar barış, huzur, özgürlük, demokrasi ve istikrarın tesis edildiği bir
dünya, o kadar hegemonik yapısı tehdit altında olmayan güçlü bir ABD demektir.
ABD’nin Irak’a müdahalesiyle Irak otoriter bir yönetiminden demokratik bir
yönetime geçecek, Irak halkı “demokrasinin nimetleri”nden faydalanacaktır. Irak’ta
bu değişimi gören Orta Doğu ülkelerinde yaşayan halklar da aynı Irak’ta olduğu gibi
“demokrasinin nimetleri”nden faydalanmak isteyecektir, bu da bir bakıma ABD’nin
Orta Doğu’daki otoriter rejimlere demokrasiye geçmeleri için baskı kurmasını
kolaylaştıracaktır. Demokrasiye geçiş kapsamında Orta Doğu’da yaşanacak rejim
yaşayan milyonlarca insana nasıl umut vereceğini izah etmeye çalışıyordu. 6 Kasım 2003’te
Demokrasi Ulusal Desteği (National Endowment for Democracy:NED) platformunda konuşan Bush,
Orta Doğu yönetimlerini kökten değiştirmeyi amaçlayan genel bir demokratik müdahale planından
bahsetti. 13 Şubat 2004’te Londra’da çıkan El-Hayat gazetesi ise, ABD’li yetkililerin Haziran 2004’te
G-8 toplantısında üyelere dağıtacağı “İlerleme ve Ortak Bir Gelecek İçin İşbirliği” (Partnership for
Progress and a Common Future) adlı bir raporu yayımlıyordu. Bu işbirliği, Genişletilmiş Orta Doğu
Projesi ve Kuzey Afrika Girişimi’nin sınırlarını çiziyordu. Önce Orta Doğu Ortaklık Girişimi olarak
ortaya atılan, daha sonra El-Hayat gazetesinde Genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Girişimi’ni
ifade eden bu rapor, Birleşmiş Milletler’in Arab Human Development (Arap Dünyasında Beşeri
Kalkınma) adlı raporundan büyük ölçüde referans almıştır. Söz konusu Birleşmiş Milletler raporunda,
Arapların sosyal sistemlerindeki şu eksiklerin altı özellikle çizilmiştir: Kadınların eğitimden,
sağlıktan, iş dünyasından ve siyasi yaşamdan dışlanmaları, siyasi katılım eksikliği, ifade ve dernek
özgürlüğü alanlarında eksiklikler, okuma yazma oranının yetersiz oluşu, bankacılık sistemi ve özel
girişimcilerin çoğalmasını engelleyen, yoğun bürokrasilerin ve kapalı hukuk düzenlerinin devamını
kolaylaştıran devletçi modellerin sürdürülmesi.. BMENA Girişimi, bu eksikliklere vurgu yapmasına
ek olarak, kadın yönetici ve gazeteciler için eğitim merkezlerinin kurulması; şeriata ilişkin konular
dahil olmak üzere hukuk bürolarının açılması; sivil toplum örgütlerinin yapılandırılmasını
öngörüyordu. İşgücü, mesleki eğitim, küçük ve orta boy firmaların geliştirilmesi,Ticaret ve finans
sektörlerinin uluslararası sisteme uyumu ile girişimciliğin ve serbest ticaretin teşvik edilmesi gibi
amaçlar, Büyük Orta Doğu Bankası’nın kurulması, Orta Doğu’da serbest ticaret bölgelerinin
oluşturulması gibi ekonomik konulara da değinen belgede, “mikrofinans” aracılığı ile, ve beş yıl
boyunca yılda 100 milyon doları yatırıma tahsis ederek, her bir girişimciye 400 dolar borç vermek
suretiyle, yüzbinlerce yeni müteşebbis oluşturulması hedefleniyordu.
Fas’tan Pakistan’a kadar olan bölgeyi kapsayan ve son hali Genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika
olan Girişimin ya da Proje olarak adlandırılabilen belgenin özü şudur:En büyük sorun terörizmdir.
ABD politikasının hareket noktası terörizmle mücadele etmektir. Totaliter rejimler, demokrasiyi
engelleyen rejimler terörizmi teşvik etmektedir. Terörizmi yok etmek için, Genişletilmiş Orta Doğu
olarak belirtilen bölgeye demokrasiyi ve özgürlüğü, ekonomik refahı getirmek lazımdır. Aksi takdirde,
baskıcı rejimlerin doğurduğu cehalet ve bilgisizlik terörizmi doğurmaya devam edecektir. Bu
nedenledir ki, Genişletilmiş Orta Doğu’da demokrasiye ve ekonomiye katılım arttırılmalıdır ve bu
nedenledir ki Genişletilmiş Orta Doğu’da yönetimlerin demokratikleştirilmesi ve ekonomilerinin
liberalleştirilmesi ana unsurdur.
J.Scott Carpenter, “Transformational Diplomacy in Action,” http://mepi.state.gov/72976.htm;
The White House Office of the Press Secretary “Partnership for Progress and Common Future with
the Region of the Broader Middle East and North Africa,” Washington, DC,
http://www.state.gov/e/eb/rls/fs/33375.htm; The White House Office of the Press Secretary,
“Broader
Middle
East
and
North
Africa
Initiative,”
Washington,
DC,
http://www.state.gov/e/eb/rls/fs/33380.htm
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değişiklikleri terörizmi minimize edecek, daha istikrarlı bir Orta Doğu yaratacaktır.
Çünkü otoriter rejimler ayakta kaldığı müddetçe baskıyı ve sonuçta terörizmi
doğurur ki bu da istikrarsız bir Orta Doğu demektir.263

264

İstikrarlı bir Orta Doğu

için bölgede demokrasinin hakim kılınması şarttır. Bu anlamda, demokrasi,
terörizmin panzehiridir(antidote).265 İstikrarsız bir Orta Doğu ise, özgürlük, barış ve
istikrarın küresel garantörü olan ABD’ye tehdit oluşturur.266 ABD ise, hegemonik bir
güç olarak, tehdidi bertaraf edip uluslararası sistemin gereksinim duyduğu barış,
güvenlik ve istikrarı yeniden tesis eder. Bu anlamda, ABD’nin işgale varan küresel
pratikleri S.Krasner’ın ifade ettiği üzere “meşru”dur.267
Netice itibariyle, terörizmin kaynaklarını kurutmak, demokrasiyi getirmek ve
refah bir toplum yaratmak adına, Irak’ın güneyinden başlayan hava operasyonu,
karadan da müdahalenin yapılmasıyla 9 Nisan 2003’te sona erdi. ABD, güney
cephesinden farklı olarak, Türkiye sınırından ikinci bir cephe açarak altmış ikibin
askeriyle Irak’ın kuzeyine harekat yapmayı planlamıştı, ancak TBMM’de harekatın
yapılmasına birkaç hafta hala ABD askerlerinin Türkiye’de konuşlanmasını öngören
tezkere reddedilince, ABD’nin savaş planı değişikliğe uğradı ve operasyon güneyden
başlatıldı.268 Aynı 1991’deki Körfez Savaşı’nda olduğu gibi 2003’teki İkinci Körfez
Savaşı’nda da hava operasyonu savaşın belirleyici faktörü oldu. Mayıs 2003 başında,
263

Shibley Telhami, a.g.e., s.152-159
Orta Doğu’da otoriter rejimler ayakta kaldığı müddetçe baskıyı ve sonuçta terörizmi doğurur zira
bölgede zengin petrol kaynaklarından elde edilen gelirler halka değil bölgedeki diktatörlere
gitmektedir. Bunun dışında, Orta Doğu’da terörizmin yer etmesinin bir diğer nedeni de yıllardır
süregelen Arap-İsrail çatışmasıdır. Temmuz 2001’de Arap ülkelerinde yapılan bir araştırmada
Arapların Filistin meselesini kişisel olarak algıladığını ortaya koyması bakımından çarpıcıydı. Suudi
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Kuveyt’te insanların %60’a yakını Filistin meselesini
kişisel olarak algılıyor ve en önemli mesele olarak görüyordu. Mısır’da ise bu oran % 79’u buluyordu.
Bkz. Shibley Telhami, a.g.e., s.162-164; Shibley Telhami, a.g.m., s.12-13
265
Carlos L. Yordan, a.g.m., s.148-149
266
Donald Kagan, Garry Schmitt & Thomas Donnelly, a.g.r.,
http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf, s.14
267
Stephen D. Krasner, a.g.m., s.68
268
Elke Krahmann, a.g.m., s.541
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Bush’un San Diego’da yaptığı konuşmada savaşın bittiği “Mission Accomplished”
ifadesiyle açıklanırken, Irak’ta, savaşın başlamasından bu yana idareyi elinde
bulunduran ve iki aydır görev yapan Koalisyon Geçici Yönetimi’nin (Coalitional
Provisional Authority:CPA) başında olan emekli General Jay Garner’ın yerine
emekli Büyükelçi Paul Bremer atanması artık askeri bir idare biçiminden çok siyasi
bir yapılanma gidişine işaret ediyor gibiydi. Zira, Garner asker, Bremer ise bir
diplomattı.269
22 Mayıs 2003 tarihli 1483 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı
ise Irak’ın yeniden imarı, inşası ve devlet aygıtlarının işlerliğini öngörüyor, bu görevi
bir anlamda ABD ve İngiltere’ye yüklüyor, Bremer’in başına geçtiği CPA da bu
bağlamda Geçici Irak Yönetim Konseyi’ni atama görevini üstleniyordu. 14 Ağustos
2003 tarihli 1500 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı, Geçici Irak
Yönetim Konseyi’ni, uluslararası alanda tanınmayı ve ülkeyi temsilen geniş katılımı
sağlayan bir aşama olarak gördüğünü belirtmiştir.270 Geçici Irak Yönetim
Konseyi’nin ( Iraq Interim Governing Council) seçtiği 25 kişiden oluşan Bakanlar
Konseyi’nde ise bakanlıkların on üçü Şiilere, beşi Sünnilere, beşi Kürtlere, biri
Türkmenlere, biri Asurilere verilmiştir.271 Bu bakanlıklar, Irak’ta demografik yapı
oranında dağıtılmıştır. 24,5 milyon insanın yaşadığı Irak’ta etnik açıdan %65 Şii
Araplar, %15 Sünni Araplar, %15 Kürtler, %3 Türkmenler ve %2 diğer vardır.
Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler, CPA’nın görevini derhal Geçici Yönetim
Konseyi’ne devrini öngörüyor, 16 Ekim 2003 tarihinde aldığı 1511 sayılı kararında

Irak’ın işgalinin her ne kadar Mayıs 2003’te “Mission Accomplished” ifadesiyle başarılı olarak
tamamlandığı ABD nezdinde kabul edilse dahi, şu an bile ABD’nin Irak’tan çekilmesi daha tehlikeli
bir Irak ortaya çıkarır. Bkz. Noam Chomsky, Interventions, s.85
270
http://un.org/Docs/scres/2003/sc2003.htm
271
Anlaşılır olması bakımından Geçici Yönetim Konseyi Meclis, Bakanlar Konseyi ise Hükümet
olarak düşünülebilir.
269
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bunu belirtiyordu. Ancak, Ekim 2003’te Irak’ta yapılan bir araştırma, işgalden bu
yana geçen yedi ayda, Iraklıların %79’unun ABD-İngiliz güçlerine güveninin
olmadığı sonucunu ortaya çıkarmıştır.272
Öte yandan, 15 Kasım 2003’te tam bağımsızlığı, sürekli bir anayasa ve
serbest ulusal seçimlerin olmasını sağlayacak bir mutabakat üzerinde Iraklı Şii,
Sünni, Kürt muhalifler arasında anlaşmaya varılmıştı. Ve yine bu mutabakata göre,
30 Haziran 2004’e kadar Geçici Yönetim Konseyi Irak’ın tam bağımsız yetkilerle
donatılmış bir şekilde yönetimini üstlenecekti.273
Ancak, ABD her ne kadar savaşın bittiğini ilan edip, Irak’ta istikrarlı bir
yönetim kurmaya çalışsa da bugün hala Irak’ta kaos dinmemiştir. Etnik ve dinsel
gruplar arasındaki çatışmalar, Irak’ın istikrarlı bir yapıya kavuşmasına engel olmuş,
ABD, Sünni Arap, Şii Arap, Türkmen, Kürt ve Asurilerin bir arada uyumlu bir
şekilde yaşamasını sağlayamamıştır. Irak’ta 2003 işgalinden bu yana ise 1 milyondan
fazla insanın hayatını kaybettiği söylenmektedir.

272
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Bkz. Noam Chomsky, Interventions, s.85
http://www.cpa-iraq.org/bremerbio.html
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SONUÇ
Hegemonik bir güç olan ABD için, güvenlik çok önemli bir konu olarak
gündeminde yer almaktadır. Gerek 1993 Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi, 1990’lar
için Savunma Stratejisi, gerek 1997 Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi, 2000 Amerikan
Savunmasını Yeniden İnşa Etmek Raporu, gerekse 2000 Ulusal Güvenlik Stratejisi
Belgesi ve 2002 Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi’nde Soğuk Savaş sonrası yeni bir
rakibin ortaya çıkmasını engelleme durumu açıkça göze çarpmaktadır. Buna göre,
ABD’nin, tehdit vukuu bulmadan önce onu bertaraf etme zorunluluğu vardır. Yani,
tehditler korkunç bir hal almadan ya da sorunlar açıkça krize dönüşmeden bertaraf
edilmesi gerekir. Zira ABD’nin Soğuk Savaş sonrası, hegemonyasını devam ettirmek
için kendisine rakip olabilecek bir devletin veya ittifakın büyük güç olmasını
engellemesi gerekir.
O nedenle, ABD, “şer üçgeni” kapsamında yer alan ve “haydut bir devlet”
olan Irak’ın düşmanca eylemlerini durdurmak veya önlemek için ön alıcı yöntem
kapsamında tek taraflı hareket etmiştir. 1998 Çöl Tilkisi Operasyonu ile 2003 Irak’ı
Özgürleştirme Operasyonu, Birleşmiş Milletler tarafından destek bulmayan ABD’nin
tek taraflı hareket ettiğini gösteren örneklerdir. Oysa ki, Irak’ın Kuveyt’i işgali
sonrası yapılan 1991 Çöl Fırtınası Operasyonu; 1998 Çöl Tilkisi Operasyonu ve 2003
Irak’ı Özgürleştirme Operasyonu’ndan farklı olarak Birleşmiş Milletler kapsamında
ülkeler arası çok taraflı işbirliğinin gerçekleştiği bir operasyondur.
Esas itibariyle, bu operasyonların tek taraflı müdahale ile çok taraflı işbirliği
kapsamında farklılaşmasının sebebi, terörizm konusunda kabul edilen ortak bir tanım
olmaması nedeniyle terörizm karşısında verilecek uluslararası düzeyde ortak
mücadelenin de zorlaşmış olmasıdır. Bu anlamda, 2003 Irak savaşı öncesinde 21-22
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Kasım 2002’de NATO çerçevesinde gerçekleşen Prag Zirvesi’nde, küresel mahiyette
terörizmle mücadele konusu geniş kapsamlı ele alınsa da bir ön alıcı yöntem
kapsamında müdahalede bulunulmasına değinmemiştir. Bu durum sadece NATO
içinde değil, AB içinde de “bölünme”lere (müdahaleye karşı/müdahaleyi
destekleyen) yol açmış, ortak bir tavır alınamamıştır.
Bununla birlikte, ABD, Irak’ı kendisine yönelik bir tehdit olma durumundan
çıkarmak için öncelik itibariyle tek taraflı müdahalelere başvurmaz. Zira, 1990’lar
boyunca ve 2003 Irak’ı Özgürleştirme Operasyonu’na kadar devam eden süreçte
baskı ve denetim altında tutmak suretiyle silah denetimleri, ekonomik yaptırımlar,
Irak’ın içinde güvenli bölge ve uçuşa yasak bölgelerin oluşturulması gibi uyguladığı
çifte çevreleme politikasıyla ABD, Irak’ı terörizmin kaynağı olma durumundan
çıkarmayı hedeflemiştir. Ancak Irak, silah denetimleri konusunda her zaman sorun
çıkarmış ve Birleşmiş Milletler silah denetçilerinin rahat çalışmasına olanak
sağlamamış ve bu da Irak’ın ABD’ye yönelik tehdit oluşturma konumunun devam
etmesine yol açmıştır. ABD’ye göre, Irak’ın kitle imha silahları vardır ve çok ciddi
bir tehdittir. Bu nedenle, ABD, 1998 Çöl Tilkisi Operasyonu ile birlikte Irak’ta
Saddam yönetimini devirme politikasını devreye sokmuş ve 2003’te ise Irak’ı işgal
etmiştir.
Irak, 11 Eylül saldırıları sonrası ABD’nin iddia ettiği üzere El-Kaide terör
örgütü bağlantıları ve kitle imha silahları nedeniyle küresel özgürlük, barış ve
istikrarın garantörü ABD’ye tehdit arz etmektedir. ABD ise, hegemonik bir güç
olarak, tehdidi bertaraf edip uluslararası sistemin gereksinim duyduğu barış, güvenlik
ve istikrarı yeniden tesis eder. Bu gereksinim, uluslararası sistemin anarşik
olmasından doğar zira uluslararası seviyede düzeni sağlayacak merkezi bir otorite
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yoktur. Bu durumda, barış ve istikrarın korunması için uluslararası sistemin,
kendisini ele geçiren hegemonik gücün, düzenleyici bir rol oynamasına ve onun
küresel uygulamalarına ihtiyaç duyma gereği ortaya çıkar ki bu anlamda ABD’nin
işgale varan küresel uygulamaları “meşruiyet” kazanır.
Sonuç itibariyle, hegemonik bir güç olan ABD, “şer üçgeni” kapsamında yer
alan ve “haydut bir devlet” olan Irak’ı, işgale varan küresel uygulamalarıyla tehdit
olma konumundan çıkararak hem kendi ulusal güvenliğini hem de uluslararası
güvenliği tesis eder zira güvenliğe yönelik bir tehdit varsa, ortadan kaldırılmasının
“meşru” olduğu açıktır.
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ÖZET
ABD’nin

Irak’a

yönelik

politikasını

iki

temel

döneme

ayırmak

olanaklıdır:1990-1998 arası çifte çevreleme politikası, 1998-2003 arası çifte
çevreleme ve devirme politikası.
Bu politikalarla amaçlanan, ABD’ye karşı onu tehdit edecek Soğuk Savaş
sonrası yeni bir rakibin ortaya çıkmasını engelleme durumudur. 1990’lar için
Savunma Stratejisi, 1993 Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi, 1997 Yeni Amerikan
Yüzyılı Projesi, 2000 Amerikan Savunmasını Yeniden İnşa Etmek Raporu, 2000
Ulusal Güvenlik Statejisi Belgesi, 2002 Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi gibi
ABD’nin yayınladığı raporlarda ve strateji belgelerinde bu durum zaten açıkça ortaya
konmaktadır. Buna göre, ABD’nin, tehdit vukuu bulmadan önce onu bertaraf etme
zorunluluğu vardır. Bu anlamda, ABD’nin, küresel liderliğin getirmiş olduğu
sorumluluklardan ve güç kullanımının doğuracağı sonuçlardan kaçınması mümkün
değildir. Irak da bu bağlamda, “şer üçgeni” kapsamında yer alan “haydut bir
devlet”tir ve ABD’nin iddia ettiği üzere kitle imha silahları ve El-Kaide terör örgütü
ile bağlantıları nedeniyle küresel özgürlük, barış ve istikrarın garantörü ABD’ye
tehdit arz etmektedir. ABD ise, hegemonik bir güç olarak, tehdidi bertaraf edip
uluslararası sistemin gereksinim duyduğu barış, güvenlik ve istikrarı yeniden tesis
eder. Bu bakımdan, ABD’nin işgale varan küresel uygulamaları

“meşruiyet”

kazanır. Zira; uluslararası sistem, kendisini düzenleyecek merkezi bir otoriteye sahip
olmadığından dolayı anarşiktir ve hegemonun uygulamalarına ihtiyaç duyar.
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ABSTRACT
It is probable to distinguish US Iraq policy for the 1990-2003 period into two
basic terms: Between 1990-1998, it is the dual containment policy and between
1998-2003, it is both the dual containment and overthrown policy.
The aim by these policies impedes the emergence of a new adversary after the
Cold War. The reports and strategy papers such as Defense Strategy for the 1990s,
National Security Strategy (1993), Project for New American Century (1997),
Rebuilding America’s Defenses (2000), National Security Strategy (2000), National
Security Strategy (2002) explicitly display that case. Accordingly, US has an
obligation to avoid that threat before it occurs. As such, it is not possible that US can
abstain the responsibilities of the global leadership and the results of the use of force.
In this context, Iraq is a “rogue state”, also in the “axis of evil”. US claims that Iraq,
having weapons of mass destruction and the connection with Al-Quida terrorist
organization, supplies a threat against US which is the global guarantor of liberty,
peace and stability. Therefore, US eliminates the threat as a hegemonic power in
order to restore peace, security and stability that the international system needs for.
So, US’ global practices, leading to invasion, acquire the “legitimacy” because the
international system is anarchic for not having the central authority which would
regulate the system itself and therefore needs for the practices of the hegemon.
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