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Özet: Bugün ABD, dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir şekilde hakimiyetini tüm dünyaya 

yaymıştır. Türkiye, küresel düzenin yabancılaşmasından ve parçalanmasından en çok 

etkilenen ülkedir. Türkiye bugün bölgenin ve dünyanın sorunlarında söz sahibi olmaya 

çalışırken, kendi iç sorunlarını da çözebilir ve yeni bir toplumun, siyasetin ve kimliğin 

sözcüsü olabilir. Bu çalışmada küresel düzenin yabancılaşması ve Türkiye'nin olanakları 

üzerine tartışmalar yürütülecektir. 
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Abstract: Today, the USA has spread its dominance all over the world in an unprecedented 

way in world history. Turkey is the country most affected by the alienation and fragmentation 

of the global order. As Turkey tries to have a say in the problems of the region and the world 

today, it can also solve its own internal problems and become the spokesperson of a new 

society, politics and identity. In this study, discussions on the alienation of the global order 

and Turkey's possibilities will be carried out. 
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Dünyaya sıradan bir bakış bile toplumlar arası ilişkilerin ötesinde toplum ve 
toplumsallaşma düzeyinde de ayrışmaya, çatışmaya, çözülmeye dayalı çal-

kantılı bir süreçten geçtiğimizi tespit edebilir. Orta Doğu’da etnik, mezhepçi-di-
ni bloklaşmalar, Avrupa’nın Batı içinde taşra konumuna düşmesi ve “yabancı 
düşmanlığı”, Afrika’da etnik temizlik hareketleri, kitlesel açlık ve hastalıklar, 
Hindistan, Çin gibi ülkelerin iktisadi açıdan tüm parlak görünümlerine karşı-
lık dünya sorunları karşısında etkisiz kalmaları, Yakın Doğu’nun giderek dünya 
siyasetinde ağırlığının ortadan kalkması, dünya çapındaki acımasız, çaresiz göç 
dalgası, her düzeyde dışlama, güvensizlik istikrarlı bir dünya düzeninden söz 
etmeye imkan vermiyor. Bu olaylar günümüz Amerikan dünya düzeninin koşul-
larını oluşturduğu gibi bir yönüyle bu egemenliğe karşı düzenden çıkış koşulla-
rını da oluşturuyor. Dünya ölçüsünde çatışma ve yıkımın sıradanlaşması, kitlesel 
göçler, teslimiyetçi-kendiliğindenlik, temsil krizi, düzenin yabancılaşmasının ba-
riz bir ifadesidir. Mevcut dünya egemenliğinin alternatifi  ortaya konamamasına 
rağmen ABD düzenin kapsayıcılığı, sürekliliği kendi içinde bile kuşku ile karşı-
lanmaktadır. Bütün olumsuzluklara karşın ABD siyasetinin ve liderliğinin reel 
düzeyde tartışılmaz olmasında, karşıt güç oluşturulamamasında bir gariplik var. 
Bunun elbette bir açıklaması olması gerekir. Bu açıdan Doğu-Batı ilişkilerinin ve 
çatışmasının düğümlendiği ve düzenlendiği Yakın Doğu’nun Osmanlı sonrası 
Batı tarafından denetlenmesi, biçimlenmesi kilit bir önem taşımaktadır. XX. yüz-
yılın sona ermesi, modern çağın sınırına varması anlamında en anlamlı ve en 
önemli değişiklik Osmanlı’nın yokluğudur. Günümüzde Türkiye-ABD çatışması 
Doğu-Batı sorununun alacağı son biçimi belirleyecek önemdedir. 

Günümüzde siyasi krizden etnik krize, iktisadi krizden yönetim krizine, 
çalışma koşullarının güvencesizliğine kadar çeşitlenen ve süreklilik kazanan 
dünya çapındaki krizler düzenin yabancılaşmasının, ithal iradeye dayalı tes-
limiyetçi-kendiliğindenliğin ifadesidir. Sürekli kriz durumu verili dünya dü-
zeninin çok dar bir siyasi bir elitin eline geçmesinin bir kanıtıdır. Siyasetin de-
ğersizleşmesi ama belli kesimlerle sınırlanması veya ABD dünya egemenliği 
olarak bir elde toplanması savaş, şiddet, kitlesel göçler ve katliamlar başta ol-
mak üzere tek yönlü, kaçınılmaz yeni krizlerin de habercisidir. Dünya ölçü-
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sünde ortaya çıkan bu değişimlere karşı çıkmak için sadece olayları anlamak 
değil aynı zamanda etkin yeni bir yapılanma ortaya koymak gerekiyor. Dünya 
ölçüsünde ortaya çıkan değişiklikler dünya ve Türkiye için bir tehdit olması 
yanında verili düzenin sorunlarının aşılması yönünde imkanlar da sunuyor. 
Günümüz dünyası tutarlı bir yöne doğru ilerlemediği gibi tartışmasız gücüne 
karşın ABD’nin ne dünya görüşü düzeyinde ne de siyaset düzeyinde bir üs-
tünlüğü söz konusu değildir. Düzenin yabancılaşmasına, uydu-yerelleşmeye, 
toplumların ayrışmasına ve devletsiz/toplumsuz-toplumsallaşmaya karşı so-
runlar temelinde yeni bir düşünce biçiminin ortaya konması, bu sorunlardan 
etkilenen kesimlerle ortak çıkarların biçimlendirilmesi mümkündür. Bu durum 
önce sorunların anlaşılmasını gerekli kılmaktadır. 

Son 200 yıldır dünyada gelişmelerin hız kazandığı yolunda yaygın bir anlayış 
söz konusudur. Dünyanın gidişini etkileyen yeni gelişmeler olarak bir dizi olay-
dan söz edilmektedir. Fransız devrimi, sanayi devrimi, işçi sınıfı ayaklanmaları, 
kitle iletişimde ortaya çıkan yeni gelişmeler, sömürgecilik, Rus devrimi ve son-
rasında yeni devrimler, iki dünya savaşı, kalkınma/refah anlayışı, sömürgelerin 
bağımsızlaşması, yeni ulus-devletlerin ortaya çıkışı, bağımsızlık savaşları, soğuk 
savaş bunların sadece bazılarını oluşturmaktadır. Bunlara başka yenilerini de ek-
lemek ve listeyi uzatmak mümkündür. XIX. yüzyıldan sonra neredeyse birbirini 
olumsuzlayan çeşitli zaman aralıkları “dünya tarihinde yeni bir döneme girdik” 
adıyla tanıtılmış, her dönemin kendine özgü sorunları ve vaadleri olmuştur. Ta-
rihi dönemlerin yüzyıl aralıkları ile tanımlanması da bu eğilimin bir ürünüdür. 
Bütün bu dönem ve gelişmeler verili dünya egemenlik düzeninin işleyişi, Batı 
içi çelişki ve çatışmalarla ilişkili olduğu gibi Batı’nın Batı-dışı ülkelerin denetimi 
ve yönetimiyle ilgili sorunların açıklanması ve örgütlenmesiyle ilgilidir. Modern 
Çağı tanımlayan temel olay Batı dünya egemenliği ve Batı içindeki egemenlik 
çekişmeleridir. XX. yüzyılda bu çatışma iki büyük dünya savaşına mal olmuş-
tur. Batı’nın kazanmış olduğu üstünlük, dünya egemenliği içinde bu sorunlara 
getirilen çözümlerle açıklandığı gibi çatışmalar da aynı düzeyde gündeme geti-
rilmiştir. Sosyalizm uygulamaları da bu yöndedir. Batı sorunlarına öncelik veril-
mekle kalmamış sorunların çözümünde de Batı’da çeşitli toplum sınıfl arına ve 
ulus-devletlere öncülük verilmiştir. ABD kendi geliştirdiği yeni ilişkiler içinde 
bu çatışmayı sonuçlandırarak Batı içindeki öncülüğü tartışılmaz olmuştur. Gü-
nümüz gelişmeleri ve sorunları bir anlamda bu yönde ortaya çıkan uygulamalar 
tarafından belirlenmiştir. Modern dönem içindeki sorun ve çelişkiler sınırına var-
mıştır. Artık yeni bir aşama ve açıklama beklenmemektedir. ABD öncülüğündeki 
dünya düzeni en açık biçimde Batı içi öncülük çekişmesinin sonunu ve arayış 
döneminin kapandığını belirtmektedir. ABD yeni dünya düzeni gelecekle ilgili 
bir tasarı, Batı’da görülen gelişmelerin bir yorumu olmanın ötesinde kendisine 
uygulama alanı bulmuştur. Bu açıdan Batı dünya egemenliği açısından bir ay-
rımı belirtmektedir. Modern dönemin eleştirisi (ulus-devletten bütünsel dünya 
görüşlerine, sosyalizmden kalkınmaya tüm yönleriyle) ABD merkezli dünya 
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egemenliğinİn farklı özellikler taşımasından kaynaklanmaktadır. Modernleşme-
nin sonu derken gerçekte kastedilen Batı içi çekişmenin ABD lehine sonlanması 
ve çekişmenin Doğu ile Batı ayrımına dayalı “iki dünya” arasındaki farklılık gö-
rüntüsü almasıdır. Sovyetler Birliği’nin tasfi yesi ve 11 Eylül gibi dönüm noktaları 
(ABD küresel darbeleri) ile dünya tarihinde yeni bir döneme girdik derken kas-
tedilen budur. Batı dünya egemenliğinin sınırına varması ve yeni bir aşamanın 
beklenmemesidir. Dünya egemenliğinin gelecekte alacağı yeni bir biçim, bu yön-
de bir değişme beklenmemektedir. Doğu-Batı ayrımı açısından tarafl ardan biri-
nin veya iki tarafın da kimliklerinin tahrip olması veya yitirmesi tehlikesi bulun-
sa bile ABD kendi varlığını koşullardan bağımsız (ayrı bir dünya) saymaktadır. 
Düzenin yabancılaşması, devletsiz/toplumsuz-toplumsallaşmanın genelleşmesi 
bundan kaynaklanmaktadır. 

Batı dünya egemenliğinin tartışılmaz hale gelmesine, ABD üstünlüğüne karşın 
“Doğu-Batı sorunu” aşılamamıştır. Doğu-Batı ilişkilerinde güç dengesi ve sorunlar 
günümüzde de belirleyici olmaya devam etmektedir. Ama Batı içinde güç dengesi 
ve merkez değişmiştir. Doğu-Batı çatışması içinde önemli deneyimleri olmama-
sına karşılık ABD geliştirdiği yeni ilişkiler sayesinde Batı içinde tartışmasız lider 
haline gelmiştir. Günümüzde ABD küreselleşme olarak adlandırılan ancak bütün 
dünyayı olumsuz etkileyen değişimlerden güç alıyor. Orta Doğu’daki ayrışmalar, 
Afrika’da yeni düzenlemeler ve kırım, Yakın Doğu’nun siyasi olarak ağırlığının 
ortadan kalkması ve belirsizleşmesi, Hindistan ve Çin’in kendi gücüne dayalı bir 
değişme stratejisi izlemesi ancak uluslararası değişimlerde sözünün olmaması, 
Avrupa ve Rusya’nın ABD ile ilişkileri içinde taşralaşması, kenar ülkeler durumu-
na düşmesi, Doğu-Batı ilişkilerinde güç merkezinin Atlantik’ten Pasifi k’e kaydığı 
görüşleri, dünya çapında etnik-mezhep çatışmaları ve kitlesel göçler, kitle ileti-
şim araçlarının yaygınlaşması ve bireyselleşmesi, cinsel sömürü endüstrisi, kısaca 
dünyanın istikrarsızlaşması, düzenin yabancılaşması ABD’nin dünya çapındaki 
liderliğinin güvencesini ve dayanağını oluşturuyor. ABD dünyanın bu sorunlarını 
çözmek bir yana tam tersine daha fazla derinleştirerek, kaosa dayalı yeni bir dünya 
düzenin öncülük ve liderliğini yapıyor. Devlet dışı, antici-yeni düzen arayışları, uy-
du-yerellikler, büyük çapta küresel şehirler, enerji dönüşümleri, çalışma yaşamın-
daki değişiklikler, iletişim araçlarının kişiselleşmesi, mutlak etnik, dini, cinsel, tikel 
kimlikler vb. de bu dengesizliği güçlendirmenin bir unsuru haline geliyor. ABD bu 
kaosun çözümü yönünde değil çözümsüzlükten yararlanarak uzun vadeli çıkar-
lar ve değerler üretme çabasındadır. ABD sömürü ve saldırganlığının sürekli hale 
gelmesi, tartışılmaması, askeri-siyasi güvenlik ve çıkarlarının korunması ile kendi 
çıkarlarını savunması özdeştir, bu nedenle temel çıkarlarını mutlaklaştırmasının 
son adımı kendi lehine olan bu dengesiz-düzeni derinleştirerek, son adım olarak, 
“küresel yıkım/barbarlık” düzenine dönüştürmesidir. Böylece Amerika’nın günü-
müz dünya sorunlarından kaynaklanan çıkarları ile uzun vadeli hedefi  (egemenli-
ğini sürekli hale getirme, mutlaklaştırma) birbiriyle bağlantılı hale gelecektir. Dün-
ya ölçüsünde düzenin yabancılaşması bu girişimin alt yapısını oluşturmaktadır. 
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ABD’nin dünya siyasetine ve liderliğine yönelik tehditlerden kaçınması ile çıkar-
larını kaosa dayalı değişimlere dayalı olarak sürdürmesi arasındaki ilişki/çelişki 
ABD’nin hem üstünlüğünü, hem de zaafını oluşturmaktadır. Mesele bu üstünlük 
ile zaafı arasındaki farktır. Bu fark ABD zenginliğini ve çıkarlarını savunmasını 
oluşturdukça ABD bu siyasetten vazgeçmek için bir neden görmemektedir. Tersin-
den söylersek düzenin yabancılaşmasından ve kaostan çıkışın bedeli (bu kaosun 
yükünü çeken dünyaya değil) ABD’ye ödetildiğinde, ABD çıkarlarını tehdit eder 
hale geldiğinde ancak bir çıkış yolu vardır. 

XXI. yüzyılı belirleyecek çatışmalarından ve olası sonuçlarından söz edildi-
ğinde ABD-Çin ve ABD-Rusya çatışması öne çıkarılmakta, bu yönde açıklamalar 
ABD başta olmak üzere bütün dünyada bir klişe olarak tekrarlanmaktadır. Kimi 
zaman bir adım daha ötesine geçerek Çin-Rusya ittifakı ile ABD arasındaki çatış-
ma görüşü dillendiriliyor. Her nasıl olursa olsun bu çatışma eşleştirmeleri ABD 
dışında zorunlu bir ittifak anlayışının çerçevesini oluşturmaktadır. Türkiye’ye 
(her ne kadar sıkıştığımızda bu ittifakın öneminden söz etse de) bu çatışma/
rekabet içinde oluşturulan ittifakın kenarında, köşesinde bile olsa etkili bir rol 
verilmemektedir. Bizim açımızdan bu çatışmanın bir kıymeti yoktur. Gerçekte 
bu çatışma yükselen güç olarak görülen Çin ve Rusya ile mevcut ABD gücü ara-
sındaki işbirliği ve rekabetten fazla bir şey söylemiyor. Diğer bir deyişle ABD, 
Rusya, Çin gibi ülkelerin ellerinde bulundurdukları nükleer güç nedeniyle ara-
larındaki çelişki ne kadar önemsenirse önemsensin, ne kadar hararetle tartışılır-
sa tartışılsın, bu tartışmaların çerçevesi tarafl arın birbirinin çıkarına “karşılıklı 
saygı” duyması önerisinin ötesine geçmiyor. ABD gibi Rusya’nın veya Çin’in de 
dünya egemenlik ilişkilerinde temelde bir sıçrama oluşturma kaygısı, uygarlık-
lar arası yeni bir ilişki yaratma arzusu yoktur. Yeni bir dünya görüşü ve siya-
set önerisinin olmaması, sorunların jeopolitik dille sınırlanması bu nedenledir. 
Bu açıklamalar tarihten kaynaklanan açıklamalar da değildir. Bu açıklamaların 
kofl uğu hemen gösterilebilir. Çin tarih boyunca önemli bir uygarlık olmasına ve 
kendisini merkez bir uygarlık olarak görmesine karşılık tarihin hiçbir dönemin-
de kendi adına dünya siyasetinde etkili bir güç olmamıştır. Rusya-Çin ilişkileri 
ve ittifakı da tartışmalıdır. Geçmişte her iki ülke sosyalist olmasına rağmen bir-
birlerine karşıt rol almışlar hatta Çin SSCB’yi emperyalist dediği ABD’den daha 
tehlikeli bir güç “(“sosyal-emperyalist”, “baş düşman”) olarak tanımlamıştır. 
Rusya yeni gelişmeler içinde bir güç olma iddiasındadır. Ancak yeni dünya dü-
zeni olarak tanımlanan gelişmeler Sovyetler Birliği’nin kendisini tasfi yesi sonu-
cunda oluşmasına rağmen yeni gelişmelerde Rusya’nın katkısı yoktur. Yeni dün-
ya düzeninin oluşturucusu, değişimlerin öncüsü ABD olurken Rusya yenilen ve 
açmaza düşen bir güç olmuştur. Bu nedenle XXI. yüzyılı belirleyeceği söylenen 
ABD-Çin, ABD-Rusya çatışmasından dünyanın birliği ve geleceği açısından yeni 
bir sıçrama beklemek mümkün değildir. En fazla bölgesel birlikler veya merkez-
ler oluşturularak ABD küreselleşmesinin işleyişini kolaylaştıracak ama temelde 
verili düzeni tehdit etmeyecek (uydu-yerelliklerin bir üst düzeyde saymaca mer-



183

SOSYOLOJİDE YÖNTEM VE UYGULAMA

kezi uzantısı olan) “bölgesel vassalıklar” beklenebilir. Yakın Doğu bu açıdan en 
çekişmeli olan bölgedir. Bu bölgede ABD egemenliğini tehdit edecek tarihi mer-
kezi-birliktelikler oluşturulmasına bütün güçler birlikte karşı çıkmaktadır. 

ABD dünya egemenliğinin en önemli dayanağını Türkiye’nin de dahil oldu-
ğu eski Osmanlı coğrafyasında uygulamalar oluşturmaktadır. Yeni bir düzen ve 
sıçrama da bütün olumsuz koşullara rağmen buradan beklenmelidir. Nitekim 
ABD yeni dünya düzeni ile ilgili kaygı ve uygulamaların çerçevesini de Yakın 
Doğu oluşturmaktadır. 11 Eylül sonrası Afganistan ve Körfez Savaşı ile başlayan 
yeni düzenlemeler, Orta Doğu’da “Arap Baharı” ve iç savaşlar, Irak ve Suriye’de 
dengesizliğin süreklilik kazanması, ortaya çıkan yeni gruplar, etnisiteye, mez-
hebe dayalı uydu-yerellikler ve bloklaşmalar uzun sürecek bir kaosun ve böl-
geyi yeniden biçimlendirmeyi amaçlayan bir dizi gelişmenin habercisidir. Yakın 
Doğu’nun yeniden örgütlenmesi, 30-40 yıl sürecek bir şiddet sarmalına girmesi 
ABD dünya egemenliğinin ömrünü uzatacak, diğer alanlarda ortaya çıkan reka-
beti de sınırlamaya/çevrelemeye yönelik bir siyasetin uygulanmaya konması-
dır. ABD’nin dünya sorunlarını kendi başına yönetmesi mümkün değildir, ancak 
ABD ortaklık ilişkisi değil tek yönlü “eşitsiz-bağımlılık” ilişkisi (biat siyaseti) 
kurmak istiyor. ABD ile Rusya ve Çin arasındaki çelişki de bundan kaynakla-
nıyor. ABD küresel sorunlara yanıt vermek yerine kalıcı hale getirmek amacın-
dadır. Artık güçsüz ulus-devletlerin angaje olmalarının bir ölçüsü de toplumsal 
düzeyde ayrıştırılmaları ve devlet-dışı, devlet-altı aktörlerle ilişki kurulmasıdır. 
Siyasi güç yayılırken parçalanıyor ve ABD’nin küresel ilişkileri yönlendirme ye-
teneğine dönüşüyor. Dolayısıyla dengesizlik yeni meydan okumalara fırsat ver-
diği gibi ABD’nin liderliğini eşitsiz-bağımlılık ilişkisi içinde olanların kurması, 
yüceltmesi gibi garip bir sonuç da ortaya çıkıyor. Türkiye’de dahil bir çok ül-
kede sınırların değişmesi, bazı ülkelerin ortadan kalkması ve yaşam alanlarının 
daraltılması, etnik, mezhep çatışmaları, halkların birbirine karşı konumlanması 
bölgede kalıcı-durağan bir düzenin değil sürekli kaosun yerleşik düzen niteliği 
kazanacağının göstergesidir. Bunun etkisi sadece eski Osmanlı coğrafyası ile sı-
nırlı değildir. Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu bölgesi Afrika’dan Hindistan’a, Av-
rupa’dan Orta Asya’ya kadar geniş alanda yeni düzenleme ve örgütlenmelerinde 
bir dizi değişimi kaçınılmaz kılmaktadır. 

XXI. yüzyıla girişi hazırlayan olaylardan da görüldüğü Batı içi çelişkilerin ve 
çatışmaların bitmesi dünyanın birliğini ve güvenliğini, istikrarını sağlayamamış-
tır. Doğu-Batı çatışmasının yeniden eski biçimine yakın bir biçimde gündeme 
gelmesine rağmen Osmanlı’nın tasfi yesi sonrasında Doğu’nun koruyucusu ve 
savunucusu yeni bir örgütlenme ve güç ortaya koyamamıştır. Bu durum ABD 
eksenli dünya düzeninin askeri-siyasi düzeyde tartışmasız bir biçimde kabul 
edilmesini ancak bu düzene karşı uyumsuz bir birlikteliğin kader gibi görün-
mesine yol açmaktadır. Uluslararası siyasette küresel güvenlik temel sorun ola-
rak görülmesine karşılık bu ABD çıkarlarının savunulması ve buna uyum olarak 
anlaşılmaktadır. Dünyanın birliği olarak soğuk savaş döneminde ortaya çıkan 
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iki kutupluluk ve devletler-arası cepheleşme ve devletler-arası düzen anlayışı 
da artık savunulamamaktadır. Devletler-arası çıkarların korunması ve sürekli-
ği yerine ABD eksenli bölgesel veya yerel uydu örgütlenmeler (küresel-vesayet 
sistemi) yeni ilişkilerin temeli olarak görülmektedir. Bunun daha çok gelişmesi 
güvenlik, huzur, istikrar yerine daha çok sömürü, daha fazla kırım, dini, ırkçı 
muhafazakarlaşma, dışlama, mutlak karşıtlıkların ötesinde bir sonuç vermeye-
cektir. Günümüzde dünyanın birliği ve geleceği, insanlığın birlikte yaşamını sağ-
lama yönünde genel bir kötümserlik vardır. Anlaşmazlıklara neden olan olay ve 
süreçler insanın veya toplumların doğal bir eğilimi olarak görülmekte açık, sert 
çeşitli anlaşmazlıklar, çatışmalar, savaş, soykırım, kitlesel göçler, açlık, şiddet, 
terörizm vb. düzenin marjını oluşturmaktadır. Bu nedenle sorunların temelde 
çözüm yönü belirsiz olduğu için dünyanın birliği ve geleceği hakkında bütünsel 
bir dünya görüşü söz konusu değildir. 

Batı’da günümüzde en büyük sorun “küresel göç” olarak tanımlanmaktadır. 
ABD küresel yıkımı küresel göç hareketinin belirleyicisi olmasına rağmen “göç 
krizi” (göçün faali olan) ABD’nin dışında Türkiye-Avrupa arasında uzmanca, tek-
nik, siyasi, kültürel bir sorun olarak tartışılmaktadır. Ancak küresel göç konusunda 
açmaz yeni sorunlara yol açacağı için tartışmanın (ırkçılığın ötesinde) yeni düzen-
lemeler için bir gerekçe oluşturması da kaçınılmaz olacaktır. Bunun ilk görüntüsü 
“Avrupa ile Türkiye” arasında “ABD ile Meksika” ve “Avusturalya ile Yeni Gine” 
arasında kurulan yeni bir ilişki geliştirme çabasıdır. ABD, Avrupa ve Avusturalya 
kendi kaderlerini dünyadan ayırırken Türkiye, Meksika ve Yine Gine “yedek insan 
deposu” (bir tür yıkım sonrası alanı temizleyen ve toplayan “rezervuar”) olarak 
değerlendirilmek istenmektedir. Köle ticaretinden bu yana en alçakça projelerden 
biri olan bu küresel-faşizm veya küresel barbarlık çağı örgütlenmesini kabul et-
mek ve razı olmak her türlü aşağılanmayı benimsemek ve karşılamaktan başka bir 
şey değildir. Amerikan küreselleşmesi ile Amerikancı savaş örgütlenmesi yol açtığı 
yıkım bu yolla denetim altına alınmak istenmektedir. ABD eksenli küreselleşme 
projesinin yol açtığı yıkımın ürünü olan göç dalgası ve kargaşa konjonktürel/ge-
çici bir durum değildir. Kitlesel kırımlar ve göçler ABD eksenli küreselleşmenin 
(dünyanın geleceğinden ve birliğinden, tarihten bağımsızlaşma çabasının) temel 
unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşme sonrasında Sovyetler Birliği-
nin yıkılmasıyla eski Doğu Avrupa ve Rusya federasyonundan ortaya çıkan göçler, 
Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu’da ortaya çıkan göç dalgasında Türkiye etkilenen 
ülkelerin başında gelmektedir. Mesele sadece iktisadi, siyasi, hukuki, insani, terör, 
savaş sorunu olmasının ötesinde dünyanın ABD tarafından yeniden örgütlenme-
siyle ilgilidir. Türkiye bu yönde kendi küreselleşmesini yaratamadığında bu yıkı-
mın altında kalabilir. ABD Ortadoğu’da neden olduğu yıkım yanında güneydoğu-
da Türkiye içinde de yeni bir yıkım ve göç dalgası yaratarak Türkiye ABD küresel 
uygulamalarına ve suçuna dahil edilmek istenmektedir. 

 Küresel denge/sizlik içinde soğuk, sıcak gerilimler çelişki ve çatışmalar ön-
lense bile yeniden tezahür edebilecek potansiyel tehdit kaynağı olmaya devam 
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etmektedir. Günümüzde dünya çapında istikrar ve güvenliğin oluşturulması, 
muhafazası yeni bir dünya siyasetinin savunulmasıyla ve verili düzenin aşıl-
masıyla mümkündür. Bunun sorumluluğu elbette sadece devletlerin ve toplum-
ların değil bütün insanlığın sorumluğu dahilindedir. Ancak insanlığın çıkar ve 
sorumluluğunu siyasi, hukuki, ahlaki ideal, soyut, mükemmel ölçüt ve değerler 
yaratarak ve savunarak çözmek mümkün değildir. Sorunların çözümü sorunları 
yaratan koşulların aşılmasıyla mümkündür. Siyasi, hukuki, iktisadi, dini, sanat-
sal çeşitli uygarlık değerleri de ancak böyle oluşacaktır. Koşulların aşılmasını ve 
yeni değerleri düzenden çıkarı olanlar değil düzenden olumsuz olarak etkilenen-
ler gerçekleştirebilir. Dünya tarihinde güvenliğin muhafazası ve istikrarın sağ-
lanmasında uygarlıklar arası ilişkilerin denetimi ve düzenlenmesi hem çatışma 
nedenini, hem de dünya tarihinin birliği ve sürekliliğini oluşturmaktadır. Uygar-
lıklar arası ilişkilerin düzenlenmesi ve denetiminde tarihte belli bölgeler stratejik 
olarak önem kazanmıştır. Yakın Doğu’nun tarihte ve günümüzde önemi buradan 
kaynaklanmaktadır. Yakın Doğu ve Anadolu tarih boyunca askeri-siyasi açıdan 
Doğu-Batı ilişkileri açısından önemli bir rol üstlenmiştir. Anadolu’nun Türk-
leşmesi ve Osmanlı’nın Batıcılaşması dünya siyasi tarihi açısından Doğu-Batı 
ilişkilerinde güvenlik, barış ve istikrar açısından belirleyici bir değişimi temsil 
etmektedir. Osmanlı dünya siyaseti (“Osmanlı Barışı”) Doğu-Batı çatışmasında 
kendinden önceki bütün tarihi birikimi, tecrübeleri kapsadığı için günümüzde 
de önemini sürdürmektedir. Anadolu Türklüğünün varlığı bile Batı saldırganlığı 
önünde bir engeldir. 

Türkiye-ABD karşıtlığı günümüzle ve belli olaylarla sınırlı sıradan bir uzlaş-
mazlık değildir. Doğrudan cephe örgütlenmesi ve çatışması biçimini almasa da 
Doğu-Batı cepheleri arasındaki çatışmanın bir ifadesidir. Türkiye’nin günümüz 
sorunları ve imkanları da bu çatışmadan kaynaklanmaktadır. Günümüzde de 
Doğu-Batı sorunu ve çatışması sürmekte ancak ABD’nin kesin egemenliği söz 
konusudur. ABD egemenliği ile Doğu-Batı sorunu aşılmış değildir. ABD’nin ege-
menliği ile koşullar değişmiş olsa, Doğu ile ilişkilerden vazgeçmesi, dünya ege-
menliğini bu ilişkiler dışında tanımlaması mümkün olmamaktadır. Amerika’nın 
tarih içinde ortaya çıkması ve kimliği Batı’dan bağımsız değildir. Ancak ABD’nin 
Batı ile tam bir özdeşleşmesi söz konusu değildir, ABD bağımsızlık savaşı Batı ile 
olan ilişkilere sığmaması ve yeni ilişkiler geliştirmek istemesinin bir ifadesidir. 
Günümüzde ABD’yi Batı uygarlığının ötesinde barbarlığın temsilcisi olarak say-
mamız bizim bir yakıştırmamız değildir. ABD günümüzde dünya egemenliğinin 
verdiği üstünlükle kurduğu yeni ilişkilerle Doğu-Batı ilişkilerinden bağımsızlaş-
mak, ayrıcalık ve çıkarlarını tarih ve uygarlık dışında tanımlamak istemektedir. 
Bu nedenle Doğu uygarlık birikimi bir yana Amerikan çıkarları ve üstünlüğü 
ile bağlantısı olmayan her şey, Batı tarihi serüveni de ABD dışı sayılmıştır. ABD 
kendisini dünyanın merkezine koymak için Amerika’nın keşfi yle dünya tarihini 
başlatmak bir yana “eski dünya”, “yeni dünya” ayrımıyla kendi kimliğini ve üs-
tünlüğünü vurgulamıştır. Günümüzde daha da ötesine giderek tüm dünya halk-
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larını dışlayıp, tarihi değişmeyi, gelişmeyi inkar ederek bütün dünyayı kendine 
bağışlamıştır.

Günümüzde ABD dünya tarihinde görülmedik bir biçimde egemenliğini bü-
tün yeryüzüne yaymıştır. Ancak ABD’nin Doğu-Batı çatışmasının ortadan kalk-
masında uygarlık yıkımından başka önerdiği, önerebileceği yeni bir şey bulun-
mamaktadır. Doğu ve Batı uygarlıklarının tahribi, ortadan kalkması veya tarih 
sahnesinden silinmesiyle ABD tarihte gelişmeyi temsil eden bir güç olabilir mi? 
Gelecekle ilgili kehanette bulunma meraklısı değiliz. Ancak günümüz gelişme-
lerine bakarak buna bir cevap vermek mümkündür. Bu nedenle bu konuda bize 
yol gösterecek olayların tartışılmasını benimsiyoruz. ABD dünya çapında kur-
duğu yeni ilişkiler yerleşik düzenleri ve tarihi birikimi tahrip eden bir kriz, bu-
nalım, yıkım olarak öne çıkmaktadır. ABD’nin Doğu-Batı ayrımı ve çelişkisinde 
önerdiği tek mümkün çözüm uygarlıkların tahribi ile ilgili bulduğu kısır çözüm-
dür. Böylece yıkıma dayalı yeni bir başlangıç yapmak istemektedir. Doğu-Ba-
tı ayrımının her ne biçimde olursa olsun aşılması yetmez. Bunun tüm insanlık 
için yararlı olması zorunluluğu bulunmaktadır. Sorunların ABD’nin liderliği ile 
aşılması mümkün olmadığı için ABD’nin gücü de sorgulanır haldedir. ABD elde 
etmiş olduğu üstünlüğü sürekli kılmak için askeri-siyasi ayrıcalıklarını toplum-
dan, tarihten kopuk ve sürekli kılmaya çalışmaktadır. Tehlike ve tehdidin etnik, 
dini temelde, halkları birbirini kırdırmaya ve düşmanlığa dayanması ABD’ye so-
luk alma ve yeni siyasi düzenlemelerde etkili olmasını sağlıyor. 

Akıl dışılığı, barbarlığı, şiddeti etnisite, din ve mezhepçilikle meşrulaştırmaya 
çalışan bu düzen ABD’nin dünya siyasetinin tartışılmaz olmasından, üstünlü-
ğünden kaynaklanmıyor. Tüm halkların, farklı çıkarların birbiriyle ABD dışın-
da çatışmalı oluşundan veya iç savaş koşullarında yaşamaktan güç kazanıyor. 
ABD iç savaş koşullarını oluşturup müdahale etmeyi bir yönetim ve denetim 
siyaseti olarak benimsemiştir. Devletin çözüm olmadığı veya sözünün geçmediği 
bu düzende insanlar iç savaş koşulları içinde çaresiz bırakılmışladır. Avrupa da 
bu yeni gelişme içinde (“yabancı” düşmanlığını körükleyerek) ABD’nin karan-
lık taşrasına dönüşüyor. Avrupa’nın bu kaostan/darlıktan çıkmasının tek yolu 
Türkiye ve Doğu ile birlikte yeni ilişkiler içinde yapısını değiştirmesidir. Tekrar 
etmekte yarar var. ABD saldırganlığının dünya çapında geriletilmesi, verili kaos 
siyasetinden çıkışa zorlanması ancak bu kaostan umulan siyasi, iktisadi çıkarın/
yararın tam tersine bir maliyetin ortaya konmasıyla mümkündür. Savaşı, çatış-
mayı kışkırtmak değil ama dünyanın ve Türkiye’nin temel çıkarlarını koruma 
ve savunma iradesi dünya çapında olumsuz değişimlerin, savaşın yıkımlarının 
önüne de geçecektir. Bu da herşeyden önce herkesin kaybedeceği yıkıcı bir sava-
şın ötesinde yeni bir uygarlık iradesi ve dengesi ortaya koymak demektir. 

ABD açısından düzen getirici, dünya açısından yıkıcı kaos siyasi açıdan 
ABD’ye büyük bir hareket serbestisi kazandırmaktadır. Bunun Türkiye ve dün-
ya açısından belli sonuçları vardır. Irak’ın işgali ve sonrasında “Arap Baharı” 
ile Suriye’den, Mısır ve Libya’ya kadar bütün Arap ülkeleri iç savaş ve kargaşa 
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içine sokulmüştur. Küresel düzenin yabancılaşması ve parçalanması sürecinde 
bundan en çok etkilenen ülke Türkiye’dir. Bu düzenlemelerle Yakın Doğu’nun 
dünya siyasetinde etkisini azaltırken ABD’ye tarihten bağımsız yeni ilişkiler kur-
manın, Avrupa’dan da bağımsızlaşmanın yolunu açmaktadır. Yeni düzenlemele-
ri anlamak için tarihimize ve ABD’nin bölgeden beklentilerine bakmak yeterlidir. 
Böylesi bir kaosun ve yıkımın ABD dışındaki dünyaya da hiçbir kazancı yoktur. 
Amerikan küreselleşmesinin kaybedenleri bütün dünya olacaktır. Buna karşı çık-
mak için etnisiteye, dine ve mezhebe dayalı siyasetlerin/kimlikler yerine yeni 
bir uygarlık çözümünü/kimliğini savunmak öncelik taşımaktadır. Türkiye’de 
Laik-İslamcı, Türk-Kürt, Sünni-Alevi, asker-sivil, Arap-Türk, AKP-Gezi karşıtı 
gibi mutlak ayrışmalar ancak otoriterliğin ve şiddetin koşullarını hazırlar. Gü-
nümüzde çözüm için şartlar olumsuzdur, ama hiç kimsenin savunamayacağı bu 
darlığı, iç savaş koşullarını aşmak için yeterli tarihi deneyimimiz de vardır. Çö-
zümün gerçekleşmesi, şartların değişmesi elbette kendiliğinden oluşmayacaktır. 
İradi olarak oluşturulması gerekir. Etnik, dini, mezhepçi hareketlerin sınırlanma-
sı, arkasındaki güçlerin etkisinin kırılması yeni bir dünya görüşü ve siyasi güç 
merkezi oluşturulmasıyla mümkündür. İç savaş, sürekli kriz koşullarının aşılma-
sı ile devletin/siyasetin bağımsızlığı ve yeni bir toplum anlayışının ve kimliği-
nin savunulması birlikte gerçekleşecektir. Günümüzde düzenin yabancılaşması, 
devletin/siyasetin yabancılaşmasının ötesinde toplumun da kendi tarihine ters 
bir yola girmesini, Batı çıkarlarını savunmaya koşularak ayrışmasını, itişmesini 
belirtmektedir. Türkiye’nin iç savaş koşulları içinde çözüm aramasından hiç kim-
senin yararı yoktur. Türkiye’de devlet/toplum içine kapanarak veya maceraya 
atılarak bölge içindeki çatışmaları körükleyerek, tek yönlü taraf olarak sorunla-
rını çözemez. 

Türkiye son 200 yıldır dünyadaki gelişmeleri yakından izlemiş ve bu konuda 
belli bir deneyim kazanmıştır. Batılılaşmanın tarihimizdeki yeri ve önemi önce-
likle siyasi boyutu nedeniyledir. Türkiye dünyadaki gelişmelerine katılmış, doğ-
rudan gelişmeler üzerinde etkisi olmasa bile siyaset dışı kalmamıştır. Buna karşı-
lık bir talihsizliği bulunmaktadır. Verili siyasetin çözüm olmaması, başarısızlıklar 
siyasete ve siyasi kadrolara karşı toplum düzeyinde bir tepki ve ilgisizlik ortaya 
çıkarmıştır. Devlet siyasetinin oluşturulmasında yardımcı, yol gösterici olduğu 
için aynı başarısızlık ve güvensizlik sosyoloji için de söz konusudur. Günümüz 
ABD dünya egemenliğinin verdiği güvenle siyaset ve dünya görüşü düzeyin-
de bütünlük ve uyuma gerek duymamaktadır. Bu durumda Batı-dışı ülkelerde 
ve Türkiye’de ABD siyasetinin sözcülüğünü yapacak kesimler boşta kalmıştır. 
Kendi görev ve rollerini tanımlayamaz haldedirler. ABD karşıtlığı/düşmanlığı 
ile ABD ile ortaklık kurma çabasının içiçe girmesi bu nedenledir. ABD siyasi se-
çimine gerekçe bulmak yanında, ABD siyasetine karşı gerekçe bulmak da aynı 
ölçüde mümkündür. ABD dünya egemenliğinin veya siyasetinin oluşmasında 
Batı-dışı ülkeler yanında Batı ülkelerinin de katkısının sınırlı olması farklı itti-
fak seçeneklerinin de araştırılmasını sınırlamaktadır. ABD siyaseti ile ortaklığın 
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mümkün olmaması, tek merkezli yeni dünya düzeni, bu siyasetin oluşumunda 
katkının sınırlılığı, ABD siyasetini bütün yönleriyle tanıma ve karşı olma imkanı 
vermediği gibi önemli gözlemlerde bulunmayı da engellemektedir. 

Türkiye günümüzde bölgenin ve dünyanın sorunları üzerinde söz sahibi 
olmaya çalıştıkça kendi iç sorunlarını da çözerek yeni bir toplum ve siyasetin, 
kimliğin sözcüsü haline gelebilir. Bunun için Türkiye’nin yeterli tarihi birikimi, 
bilgi ve deneyimi vardır. Ancak işin kötüsü de mümkündür. Siyasetleri tartışmalı 
da olsa devletin en üst düzeyinde görev yapan iki Cumhurbaşkanı aynı olay-
dan şikayetçi olmuşlardır. Demirel’in “Batı bizim altımızı oyuyor”, Erdoğan’ın 
da “Skyes-Picot antlaşması ile belirlenen Ortadoğu haritası günümüzde Batı’nın 
değişen çıkarlara göre yeniden düzenlenmek isteniyor” dediği yerde kaygı duy-
mak için neden vardır. Bundan çıkarılacak en azından birkaç ders var. Birincisi 
Doğu-Batı çatışması ve buna karşı direnç düz bir hat içinde ilerlemez. Yaptığımız 
siyasi seçimleri her koşulda yeniden sınamak, geçerliliğini doğrulamak gerekir. 
İkinci ders, Doğu-Batı ilişkilerinin düğümlendiği Yakın Doğu isterse toplum ola-
rak onlarca defa bölünsün, isterse onlarca devlet kurulsun Batı için geçerli olan 
kendi egemenliğinin ve çıkarlarının korunmasıdır. Ancak tarih bu bölgede yerel, 
dar çıkarların peşinde koşmanın mümkün olmadığını her seferinde kaostan, fet-
ret döneminden dünya siyasetini savunmakla çıkılacağının örneklerini de ver-
miştir. Üçüncü olarak çıkarılacak bir ders daha var. Bir deyişi tersine çevirerek 
de söyleyebiliriz. ”Tarih kötü yanından da ilerler!” Buna karşı umudu belirten 
bir söz ekleyelim. Güçlü devlet geleneği Batı saldırganlığına ve sömürüsüne 
karşı toplumun bağımsızlığına dayalıdır, toplumlar arası ilişkilerde ortaya çıkan 
temel içsel dinamiği, süreklilik ve örgütlenmeyi belirtir. Bu siyasal kuruluşun/
kurtuluşun, farklı kimliklerin ve özgürleşmenin de savunusudur. Türkiye-ABD 
çatışması XXI. yüzyılı ve dünyanın geleceğini belirleyecek belirleyici, son temel 
çatışmadır. Bu çatışmayı, uzlaşmazlığı günümüz yerel, sınırlı çatışmalarından 
herhangi biri gibi görmek mümkün değildir. Türkiye Amerikancı savaş cephesi-
ne ve küresel barbarlık düzenine karşı insanlığın son kalesidir.

 


