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Amerika Birleflik Devletleri’nin küresel hamlelerinin flifrelerini çözebil-
mek için ““uulluussaall  ggüüvveennlliikk  ssttrraatteejjiilleerriinnee”” bakmak gereklidir. ““YYeennii  bbiirr yyüüzz--
yy››llddaa  uulluussaall  ggüüvveennlliikk  ssttrraatteejjiissii”” isimli belgede ABD, dünyay› nas›l okudu¤u-
nu, kendisi için önceli¤i bulunan konular›, tehlike ve tehditlerin neler oldu¤u-
nu aç›kca ifade etmektedir.25

Zaten son befl y›lda Amerika Birleflik Devletleri’nin izledi¤i d›fl politika-
ya bak›ld›¤›nda ““YYeennii  bbiirr yyüüzzyy››llddaa  uulluussaall  ggüüvveennlliikk  ssttrraatteejjiissii””nin nas›l bir
yol haritas› önerdi¤i de aç›kca görülmektedir.

ABD’nin ulusal güvenlik stratejisi öncelikle Amerika’n›n güvenli¤ini gü-
vence alt›na almay› ve ekonomik refah›n› sa¤lamay› amaçl›yor. Ulusal güven-
lik stratejisi ayr›ca, ABD’nin ç›karlar›n›n olabilece¤i yerlerde Amerikan de-
¤erlerinin yayg›nlaflt›r›lmas› ve benimsetilmesini de hedefliyor. Ulusal güven-
lik stratejisi bu anlamda ““yyuummuuflflaakk  ggüüçç”” kullan›m›n› öngörüyor, Amerikan
kültürünün baflka ülke ve toplumlarda yayg›nlaflt›r›lmas›n›n uzun vadede
Amerikan ç›karlar›na hizmet edece¤inin alt› çiziliyor.

Amerika Birleflik Devletleri, güvenli¤ine yönelik tehditlerin bafl›nda
uulluussllaarraarraass››  tteerröörriizzmmii görüyor. Kitle imha silahlar›n›n yayg›nlaflmas› ve te-
rör gruplar›n›n eline geçmesi, bölgesel çat›flmalar ile Amerika’n›n ekonomik
gücüne yönelik sald›r›lar, ABD için ulusal güvenli¤i tehdit eden di¤er önemli
unsurlar›n aras›nda yer al›yor.

ABD, ulusal güvenlik stratejisini ““mmiillllii  mmeennffaaaattlleerrii  vvee  ddee¤¤eerrlleerriinniinn
bbiirrllii¤¤iinnii  iiffaaddee  eeddeenn  AAmmeerriikkaann  eenntteerrnnaassyyoonnaalliizzmmii”” üzerine bina etmekte,
pekçok tehdit ve tehlikeyi de içinde bar›nd›ran küresel sistemde ABD’nin gü-
ven içinde yaflamas›n›n yollar›n› aramaktad›r. 

ABD küresel sistemde “güven içinde” yaflayabilmenin yolunun, eenneerrjjii
kkaayynnaakkllaarr››  iillee  uullaaflfl››mm  yyoollllaarr››nn››  kkoonnttrrooll  eettmmeekktteenn  ggeeççttii¤¤iinnii düflündü¤ü için
tüm stratejik ad›mlar›n› bu çerçevede at›yor. ABD’nin Afganistan ve Irak’› ifl-
galinden Suriye ve ‹ran’a yönelik politikalar›na kadar tüm uygulamalar›nda
“küresel sistemin güvenli efendisi” olma özlemi yatt›¤› görülüyor. Hatta BBüü--
yyüükk  OOrrttaaddoo¤¤uu  PPrroojjeessii’nin içeri¤ine, seçilen ülkelere, uygulanmak istenilen
co¤rafyaya bak›ld›¤›nda, ABD’nin “enerji kaynaklar› ile ulafl›m yollar›n› kon-



trol etme” çabas›na karfl›l›k geldi¤i ve bu projenin de Amerika Birleflik Dev-
letleri’nin küresel sistemdeki güvenlik aray›fl›na hizmet etti¤i anlafl›l›yor.

Amerika Birleflik Devletleri yönetimi, küresel sistemde kendisini öylesi-
ne tehlike içinde ve güvenlikten yoksun hissetmekte ki, ulusal güvenlik stra-
tejisinde tehdit ve tehlikelerin daha ““oolluuflflmmaaddaann  öönnlleennmmeessii”” istenmektedir.
‹flte bu ““öönnlleeyyiiccii  ssttrraatteejjii”” nedeniyle bugün ABD, nükleer programa sahip ol-
du¤unu iddia etti¤i ‹ran’› tehdit etmekte; ‹srail’in nükleer faaliyetlerine ses ç›-
karmazken, e¤er sahip olabilirse ‹ran’›n nükleer silahlar›n› ilerde kendisine
yönelik olarak kullanabilece¤ini düflündü¤ü için “tehlikenin daha oluflmadan
önlemesi” yolunu seçerek, bask› ve dayatma uygulamaktad›r.

ABD’nin ulusal güvenlik stratejisinde uluslararas› kurulufllar›n iflbirli¤i-
nin önemine de vurgu yap›l›yor. Küresel sistemin liderli¤ine oynayan ABD, bu
nedenle sistemin kurumlar›nda da insiyatifi ele geçirmek istiyor. Özellikle
BBiirrlleeflflmmiiflfl  MMiilllleettlleerr TTeeflflkkiillaatt››,,  UUlluussllaarraarraass››  PPaarraa  FFoonnuu,,  DDüünnyyaa  BBaannkkaass››  ve
DDüünnyyaa  TTiiccaarreett  ÖÖrrggüüttüü’nde etkinli¤ini art›rarak uluslararas› güvenlik, ekono-
mi, ticaret ve finans sistemini flekillendirmeyi hedefliyor. 2

Amerika Birleflik Devletleri, GG--88 ve GG--2200 gibi k›tasal ve bölgesel güç
merkezleri içindeki etkinli¤ini art›rarak da bu topluluklar› kendi ç›karlar› do¤-
rultusunda yönlendirmeyi, stratejik kararlar›nda desteklerini yan›nda bulmay›
amaçl›yor.

NNAATTOO gibi ortak güvenlik sistemleri, Amerika Birleflik Devletleri için
büyük önem tafl›yor. Çünkü NATO, ABD’nin ç›karlar›n›n oldu¤u bölgelerde
güvenli ortam›n sa¤lanmas›nda önemli katk›larda bulunuyor. ABD, NA-
TO’nun sa¤lad›¤› güvenli ortam› kullanarak ç›karlar›na hizmet edecek ad›m-
lar› atmakta rahat hareket ediyor.

NNAAFFTTAA,,  AAPPEECC gibi bölgesel ekonomik iflbirli¤i örgütleri de ABD’nin
ulusal güvenlik stratejileri kapsam›nda ayr› bir yer tutuyor. ABD, bu bölgesel
örgütler vas›tas›yla ekonomik faaliyetlerin yo¤unlaflt›¤› bölgeleri kolayl›kla
flekillendirme imkan› bulabiliyor.

Görüldü¤ü gibi, uluslararas› kurulufllar ABD’nin ulusal güvenli¤inde ki-
lit bir rol oynuyor. ABD, uluslararas› kurulufllar› denetimi alt›na almay›, ken-
di güvenli¤i aç›s›ndan önemli görüyor. ABD’nin güvenli¤ine hizmet eden
uluslararas› örgütler, ayn› zamanda ABD d›fl›ndaki ülkelerin de asl›nda ne ka-
dar güvensiz bir ortamda bulunduklar›na vurgu yap›yor. Çünkü Amerikan ç›-
karlar›na hizmet eden unsurlar, ço¤u kez di¤er ülkelerin aleyhine bir durum
ortaya ç›kart›yor.
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ABD’nin ulusal güvenlik stratejisi, merkezine ““AAmmeerriikkaann  çç››kkaarrllaarr››nn››””
koyuyor, bunu herfleyden üstün tutuyor ve Amerikan ç›karlar›na hizmet etme-
yen unsurlar› “düflman” olarak niteliyor. ABD’nin bu yeni güvenlik stratejisi
derin bir paranoya üzerine oturuyor, dünyay› ““AABBDD’’yyii  ddeesstteekklleeyyeennlleerr””  ve
““AABBDD  kkaarrflfl››ttllaarr››”” diye iyi ayr› kutba ay›r›yor. 

Dünyada yaflanan iflgal, ac› ve gözyafl›n›n temelinde ABD’nin bu ççaarrpp››kk
ggüüvveennlliikk  aannllaayy››flfl›› yat›yor. Zorbal›k ve kabaday›l›k sadece baflka ülke ve halk-
lara fatura ödetmiyor, bumerang gibi geri dönerek Amerikan toplumunu da ta-
rihinin en güvensiz ortam›nda yaflamaya mahkum ediyor. ABD’nin ulusal gü-
venlik stratejisi, kaosa ve belirsizli¤e hizmet ediyor.

11 Eylül 2001’deki terör sald›r›lar›ndan yaklafl›k 1 y›l sonra 17 Eylül
2002 tarihinde yay›nlanan ““AAmmeerriikkaa  BBiirrlleeflfliikk  DDeevvlleettlleerrii’’nniinn  UUlluussaall  GGüüvveenn--
lliikk  SSttrraatteejjiissii”” bafll›kl› belge de Amerikan yönetiminin dünyaya bak›fl›n› orta-
ya koyan bir baflka örne¤i oluflturmaktad›r.27

ABD Baflkan› George W. Bush’un 35 sayfadan oluflan ulusal güvenlik
strateji belgesinin sunufl yaz›s›nda, 20. yüzy›lda totalitarizm ile özgürlük ara-
s›nda yaflanan mücadeleyi özgürlü¤ün kazand›¤› belirtilerek, 21. yüzy›ldaki
mücadelenin de özgürlükler mücadelesi olaca¤› ifade edilmektedir.

Ancak Amerika Birleflik Devletleri’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi belge-
sinde ““öözzggüürrllüü¤¤üünn”” net bir tan›m› yap›larak çerçevesinin çizilmemesi dikkat
çekmektedir. Özgürlü¤ü engelleyen rejimlerle mücadele edilece¤inin vurgu-
lanmas› da, ABD yönetiminin güvenlik stratejisini bahane ederek tehdit unsu-
ru olarak gördü¤ü ülkelere bask›lar›n› art›raca¤› fleklinde yorumlanmaktad›r.

BBeerriill  DDeeddeeoo¤¤lluu, Amerika Birleflik Devletleri’nin UUlluussaall  GGüüvveennlliikk  SSttrraa--
tteejjiissii’’ndeki özgürlük vurgusuyla ilgili olarak flu de¤erlendirmeyi yapmaktad›r:
28

“Özgürlük temel ilkesine her dönemde ve her k›tada sahip ç›kma gere¤i-
ni savunan, di¤er bir ifâdeyle bir tür ‘Pax Americana’ öneren ABD, bu proje-
sinin gerçekleflmesi için sistemdeki di¤er güçlerle birlikte davranmaya olan ih-
tiyac›n› da ortaya koymaktad›r. Di¤er güçler ile kurulacak iflbirli¤i ABD’ye
dünya ölçe¤inde davranma kolayl›klar› sa¤layacak, ortaklar›na da bir pax için-
de yaflama ve dünya düzleminde faaliyet gösterme olana¤› kazand›racakt›r.
Özgürlüklerin dünya düzlemindeki savunuculu¤unun neden ABD taraf›ndan
üstlenildi¤i aç›klamas›nda ise, tarihsel miras olgusuna at›fta bulunulmaktad›r.
Bu tarihsel miras, sâdece özgürlüklerin ABD için ABD taraf›ndan korunmas›-
n› içermemektedir, ABD bunu hem müttefikleri hem de dostlar› için üstlen-
mektedir.”
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ABD’nin güvenlik stratejisindeki özgürlük kavram›na yapt›¤› vurgu bile,
görüldü¤ü gibi küresel hegemonya hedefini de aç›¤a vurmaktad›r. ABD, tüm
dünya ülkelerinin kendi çizdi¤i çerçevede ve s›n›rlar›n› kendisinin belirledi¤i
bir alanda hareket etmesini istemektedir.

Amerika Birleflik Devletleri ulusal güvenlik stratejisinde küresel hege-
monya planlar› çerçevesinde askeri alanda da önemli de¤iflikliklere gitmeyi
öngörmektedir. ABD “aktif savunma” ad› verilen strateji çerçevesinde ordu re-
organizasyonunu hedeflemekte ve bu yolla belki de bir tür yeniden silâhlan-
madan söz etmektedir. Çünkü ABD, reorganizasyon çerçevesinde flüphelendi-
¤i her durumda kara, deniz ve hava güçlerini, daha sald›r› olmadan, karfl› ha-
rekata geçirecektir. Bu strateji ayn› zamanda yayg›n bir istihbarat a¤›na da da-
yand›r›lacakt›r. 29

Ulusal Güvenlik Stratejisi’ne bak›ld›¤›nda ABD’nin öncelikli hedefinin
“hegemon bir güç” olmak oldu¤u görülmektedir. ABD dünya genelinde eko-
nomik ve siyasal güce dayal› bir hegemonya kurmak istemekte, bu hegemon-
yas›n› da askerî kuvvetlerle ayakta tutmay› amaçlamaktad›r.

AAmmeerriikkaann  SSttrraatteejjiilleerrii VVee  DDüünnyyaa  GGüüvveennllii¤¤ii

ABD Baflkan› Bush ve ekibi taraf›ndan haz›rlanarak uygulamaya konulan
““uulluussaall  ggüüvveennlliikk  ssttrraatteejjiissii””nin, Amerika’n›n güvenli¤ini güvence alt›na alma
ve ekonomik refah›n› sa¤lama amac› güttü¤ü iddia ediliyor. Ama belgenin hiç
de böyle masum amaçlar tafl›mad›¤›n› düflünenler de var…

Örne¤in ulusal güvenlik strateji belgesinde yer alan ““uulluussaall  bbaaflflaarr››nn››nn
ssüürrddüürrüülleebbiilliirr tteekk  bbiirr mmooddeellii  vvaarrdd››rr vvee  oo  ddaa  AABBDD’’nniinn  mmooddeelliiddiirr..  BBuu  mmoo--
ddeell  hheerr ttoopplluummddaa  hheerr flflaahh››ss  iiççiinn  ggeeççeerrlliiddiirr..  BBööyyllee  oolldduu¤¤uu  iiççiinn  AABBDD  öözzggüürr--
llüü¤¤üünn  vvee  aaddaalleettiinn  mmüüddaaffiiii  oollmmaakk  zzoorruunnddaadd››rr””  ifadesi için Amerikal› siya-
setbilimci CChhaallmmeerrss  JJoohhnnssoonn flu de¤erlendirmeyi yap›yor:30

“Paradoksal olarak bu büyük strateji dünya düzeni için 11 Eylül sald›r›-
lar›ndan çok daha tehlikeli olabilir. ABD, önlemeyi hedefledi¤ini söyledi¤i
tehditleri kendisi oluflturmaya kararl› görünüyor. ABD’nin bir “medeniyetler
çat›flmas›”n›n varl›¤›n› kabul etmesi ve her kültürde ayn› olan ahlaki do¤ruyu
yerlefltirmek için savafltan bahsetmesi bir cihat de¤il de nedir? Özellikle de
Bush iktidar›n›n H›ristiyan kökten dincili¤iyle irtibatlar› dikkate al›nd›¤›nda…
Baflkan imal› bir flekilde konuflmalar›nda kendisini ‹sa’ya benzetiyor. 20 Eylül
2001’de söyledi¤i ‘e¤er bizden de¤ilseniz, bize karfl›s›n›z demektir’ fleklinde-
ki ifadesi aç›kça ‹ncil’deki bir ibarenin tekrar›yd›: Benden olmayan bana kar-
fl›d›r!..” 
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Uluslararas› iliflkiler uzman› SSttaannlleeyy  HHooffffmmaann  da, Bush iktidar›n›n ulu-
sal güvenlik strateji belgesini flüpheyle karfl›layanlar›n bafl›nda geliyor. Hoff-
man, Bush iktidar›n›n güvenlik stratejisini ““ggeerrççeekklleerrddeenn  uuzzaakk,,  aahhllaakkii  oollaa--
rraakk  ssoorruummssuuzz  vvee  VViieettnnaamm  ssaavvaaflfl››nn››nn  hhüüssnnüü  kkuurruunnttuussuunnuu  hhaatt››rrllaattaann  tteehhllii--
kkeellii  bbiirr ggöörrüüflfl”” olarak nitelendiriyor.31

Ünlü düflünür IImmmmaannuueell  WWaalllleerrsstteeiinn, Bush iktidar›n›n yeni güvenlik
stratejisinin Amerikan d›fl politikas›n›n sürekli olarak engel olmaya çal›flt›¤›
bir olufluma yol açt›¤›n›n alt›n› çiziyor: ““AAllmmaannyyaa--FFrraannssaa  vvee  RRuussyyaa  iittttiiffaa--
kk››!!....””  32

WWaalllleerrsstteeiinn, Bush iktidar›n›n Amerika’n›n güvenli¤i ve refah› için uygu-
lamaya koydu¤unu iddia etti¤i yeni stratejinin hiç de Amerika’n›n hayr›na ola-
ca¤›n› düflünmüyor. WWaalllleerrsstteeiinn’›n bu konudaki tesbiti özetle flöyle: ““BBuusshh
ggöörreevviinnddeenn  aayyrr››lldd››¤¤››nnddaa  AAmmeerriikkaa  ççookk  ddaahhaa  zzaayy››ff  bbiirr hhaallee  ggeelleecceekk……””

WWaalllleerrsstteeiinn’›n bu tesbitinin arka plan›nda yeni güvenlik stratejisinin te-
melinde yer alan “ya benim yan›mdas›n ya da düflman›ms›n” tavr›n›n yatt›¤›-
n› söylemek mümkündür. ABD’nin yeni güvenlik stratejisi, dünyay› iki ana
eksene ay›r›yor: Amerika’n›n politikalar›n› benimseyenler ve destekleyen-
ler… Bir de Amerikan politikalar›na destek vermedi¤i için zaten düflman ol-
du¤unu aç›kça ilan edenler…

Bush iktidar›n›n zihin haritas›n› da ortaya koyan yeni strateji, Ameri-
ka’n›n yap›p ettiklerini tek do¤ru olarak kabul ediyor. Bunun d›fl›nda yap›lan-
lar ise yanl›fl olarak görülüyor. Bush yönetimi, “yanl›fl” düflünenleri, “do¤ru
yola” getirmek için ise heryolu meflru kabul ediyor. 

Bush yönetiminin izledi¤i politikalar›n yanl›fll›¤›n› kendi diplomatlar› da
zaman zaman ifade etmektedir. Bunlardan biri, Yunanistan’daki Amerikan el-
çili¤inde görevli diplomat JJoohhnn  KKiieesslliinngg’dir. Bush yönetiminin politikalar›na
tepki göstererek 2003 y›l› flubat ay›nda görevinden istifa eden KKiieesslliinngg’’in, flu
saptamalar› ilginçtir: ““BBiizzddeenn  uuyygguullaammaamm››zz  bbeekklleenneenn  ppoolliittiikkaallaarr,,  ssaaddeeccee
AAmmeerriikkaa’’nn››nn  ddee¤¤eerrlleerriinnee  ddee¤¤iill,,  aayynn››  zzaammaannddaa  AAmmeerriikkaa’’nn››nn  çç››kkaarrllaarr››nnaa  ddaa
aayykk››rr››dd››rr..  DDüünnyyaann››nn  flfliimmddiiyyee  kkaaddaarr ggöörrddüü¤¤üü  eenn  ggeenniiflfl  vvee  eenn  eettkkiillii  uulluussllaarraa--
rraass››  iilliiflflkkiilleerr aa¤¤››nn››  oorrttaaddaann  kkaalldd››rrmmaayyaa  bbaaflflllaadd››kk..  BBuu  ggiiddiiflflaatt,,  ggüüvveennlliikk  ddee--
¤¤iill,,  iissttiikkrraarrss››zzll››kk  vvee  tteehhlliikkee  ggeettiirreecceekkttiirr..””33

Görüldü¤ü gibi Bush iktidar›n›n politikalar›na kendi diplomatlar› bile is-
yan etmekte, yeni güvenlik stratejisinin kaos ve belirsizlik getirece¤i uyar›s›n-
da bulunmaktad›rlar. Yeni stratejiyle ABD’nin kendi güvenli¤ini bile sa¤lama-
s› mümkün gözükmemektedir. Çünkü yeni strateji “düflman” üretmektedir.
Düflmanlar›n›n say›s›n› ço¤altan ABD’nin güven içinde olmas› düflünülemez.
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Ayn› fley dünya için de geçerlidir. Bush yönetimi yeni stratejisiyle sadece ken-
di ülkesini de¤il, tüm dünyan›n güvenli¤ini tehlikeye atmakta, küresel terörün
ekme¤ine ya¤ sürmektedir.

Bush yönetiminin yeni ulusal güvenlik stratejisini uygulamakta güçlük
çekece¤ini ve pekçok sorunla karfl›laflaca¤›n› düflünen TToomm  BBaarrrryy,, Foreign
Policy in Focus dergisine verdi¤i röportajda kayg›lar›n› flöyle s›ralamaktad›r:34

“Amerikan askeri kuvvetleri, çok ciddi bir flekilde kald›rabilece¤inin
üzerinde yay›lm›fl durumdad›r. ABD savafl makinas›n› finanse etmek için gi-
derek borç bata¤›na daha fazla saplan›yor. fiimdiden uluslararas› politikaya
ayr›lm›fl bütçe pay›n›n yüzde 93’ü askeri harcamalara gidiyor. ‹flin ekonomik
boyutuyla birlikte, Amerikal›lar›n Vietnam savafl›ndan bu yana emperyal sa-
vafllarda art›k askeri kay›p görmek istememeleri de yeni stratejinin önündeki
en büyük engellerden birini oluflturuyor. Bu nedenle Pentagon flimdi “a¤r›s›z
difl çekimi” yapmak için savafl› tamamen bilgisayar ortam›na aktaracak proje-
ler üzerinde çal›fl›yor…”

Bush yönetiminin öncelikle “düflman üretimini” durdurmas›, dünyan›n
güvenli¤ini tehlikeye atacak ayr›mc›, d›fllay›c›, zorba ve tahakkümcü politika-
lardan vazgeçmesi gereklidir. Yeni güvenlik stratejisinin daha fazla kan ve
gözyafl› getirece¤i aç›kt›r. ABD’nin kendi bilim insanlar›, düflünürleri ve dip-
lomatlar› gidilen yolun yanl›fl oldu¤unu söylemekte, adalet ve merhamet ça¤-
r›s› yapmaktad›r.

ABD’nin bu ça¤r›lara kulak vermek yerine, askerlerinin ölmeyece¤i ““aa¤¤--
rr››ss››zz  ddiiflfl  ççeekkiimmii”” fleklinde ifade edilen siber savafllar için dev bütçeler ay›rma-
s›, dünyam›z›n gelece¤i için kayg› verici bir tablo ortaya ç›karmaktad›r.
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