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SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE ULUSLARARASI 
SİSTEMİN YAPISINA İLİŞKİN BİR MODEL ÇALIŞMASI 

 EFEGİL, Ertan*-MUSAOĞLU, Neziha** 
        TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla birlikte, iki kutuplu sistem 
ortadan kalktı. Hemen ardından akademisyenler uluslararası sistemin yapısına 
ilişkin çeşitli fikirler ortaya koydular. Tartışmalarda, ABD önderliğinde tek 
kutuplu bir uluslararası sistemin kurulacağı yönünde fikirler ileri sürüyorlardı. 
İlk başlarda bu görüşler itibar görselerde, zamanla sistemin çok kutuplu olacağı 
yönünde fikirler savunulmaya başlandı. Büyük devletlerin özelliklerine 
baktığımızda, öncelikle ABD, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği, büyük devlet olma 
vasıflarını taşımamaktadır. ABD, tek kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasını 
savunurken; Rusya, Çin ve Avrupa Birliği, çok kutuplu bir sistemin kurulması 
taraftarıdır. Sonuçta görülüyor ki, sistem, çok kutuplu gevşek bir yapıya doğru 
evrilmekte ve devletler arasında karşılıklı bağımlılığa dayalı ilişki düzeni 
görülmektedir. Uluslararası örgütlerde, arzu edilen düzeyde olmasa bile, belli 
bir etkiye sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Yeni Dünya Düzeni, ABD, Rusya, Çin, Uluslararası 
Sistem, tek kutupluluk.  

ABSTRACT 

The Possible Structure of International System After the Cold War Era: 
A study For a Model 

With the collapse of former Soviet Union in 1991, bipolar international 
system ended. After that academicians put forward their own opinions about 
possible structure of international system after the Cold War era. In these 
debates, some scholars claimed that structure of international system would be 
unipolar under the US hegemony. At the beginning such opinions became 
appearently respectful. In the course of time, they changed their views because 
of unsuccessful US military operations against Iraq and Afghanistan. Thus they 
began to support the idea of multipolarity. When analyzing capabilities of the 
states mentioned by the scenarios, the United States, China, Russia and the 
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European Union cannot be indicated as great powers because of lack of 
political, military and economic capacities. The United States has advocated 
New World Order, while Russia, China and the European Union are in favor of 
multipolar international system. At the end the system will be loose multipolar 
and there will be complex interdependent relations among the states. 
International and regional organizations will also continue to play very active 
role in the international politics.  

Key Words: New World Order, USA, Russia, China, International System, 
unipolarity.  

GİRİŞ 

Realistlere göre uluslararası sistemin yapısını belirleyen temel faktör, 
aktörler arasındaki güç dağılımıdır. Bu bağlamda, uluslararası sistemin yapısını 
tanımlandırırken, realistler, tek kutupluluk, iki kutupluluk, çok kutupluluk gibi 
kavramlar kullanmakta ve uluslararası sistemde yer alan devletler arasındaki 
ilişkileri, ilişkileri düzenleyen yapıyı, bu kavramlar ile açıklamaya 
çalışmaktadırlar. Bu anlayışa uygun olarak realistler, uluslararası sistemin 
yapısını, tarihsel açıdan farklı dönemlere bölerek, tanımlamışlardır: 1776 öncesi 
dönemi çok kutuplu, Amerikan Devrimi sonrası dönemi Büyük Britanya ile 
Fransa arasındaki gevşek iki kutuplu, 1815 sonrasını güç dengesi, Kırım Savaşı 
ile I. Dünya Savaşı arası dönemi iki kutuplu, ve 1947 sonrası dönemi de 
Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan iki kutuplu 
düzen (Hans Binnendijk, 1999: 7-14).  

Diğer taraftan liberal görüşü savunan teorisyenler ise, uluslararası sistemin 
yapısını, uluslararası örgütlerin konumu ile devlet dışı aktörlerin (dünya 
kamuoyu, çok uluslu şirketler, sivil toplum kuruluşları gibi) uluslararası 
sistemdeki faaliyetlerini temel alarak açıklamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, 
liberal anlayışı savunan akademisyenler, uluslararası toplum, dünya toplumu 
gibi kavramları kullanarak, güce dayalı tanımlamayı red etmektedirler. Özellikle 
1970 sonrası dönemde, uluslararası sistemin yapısına ilişkin çalışmalarında, 
liberaller, uluslar ötesi ilişkiler, demokratik bakış, karşılıklı bağımlılık gibi 
yaklaşımlara öncelik vermişlerdir (Hedley Bull, 1995).  

İki farklı görüşün bulunmasına rağmen, 1947 sonrası uluslararası düzen, 
yukarıda ifade ettiğimiz gibi iki kutuplu idi ve devletler arasındaki ilişkiler de, 
ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki rekabete ve ilişki kalıbına göre 
şekilleniyordu. Fakat Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında resmen yıkılmasıyla 
birlikte, uluslararası sistemin yapısına ilişkin bir belirsizlik ortaya çıktı. Çünkü 
devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen iki kutuplu yapı ortadan kalkarken, bu 
tarihten itibaren uluslararası sistemin yapısını belirleyen güç dağılımı yeniden 
inşa edilemedi. Realistler, güç dağılımının nasıl şekilleneceğine ilişkin sorulara 
cevaplar ararken; liberal anlayışı benimseyen teorisyenler ise, uluslararası 
sistemde yaşanan gelişmeleri, küresel yönetişim anlayışının gelişmesi, veya 
diğer bir ifadeyle uluslararası/bölgesel örgütlerin etkisinin uluslararası 
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politikada artması için bir fırsat olarak değerlendirdiler. Ancak yine de 
uluslararası sistemin yapısı hakkında senaryolar ortaya koymaktan öteye 
gidemediler.  

Fakat geçen on-onbeş yıllık dönemde uluslararası sistemin yapısına ilişkin bir 
fikir edinebilmek için uluslararası sistemde yeterli düzeyde gelişmeler ortaya 
çıkmıştır. Özellikle uluslararası/bölgesel örgütlerin, her ne kadar 1990ların 
başında uluslararası sistemde etkin rol oynayacakları yönünde düşünce ortaya 
çıksa da, sonrası gelişmeler, bu örgütlerin etkin rol oynamalarının mümkün 
olmadığını ve devletlerin ulusal politikalarına aykırı veya bu politikaları dikkate 
almayan yaklaşımlar içerisinde bulunamayacaklarını göstermiştir. Bu gelişme, 
uluslararası sistem temelinde devletler arasında uluslararası çıkarların veya ortak 
çıkarların/niyetlerin oluşamayacağını belirgin hale getirmiştir. Diğer bir ifadeyle 
ulusal çıkarları çerçevesinde hareket eden devletler, ancak dönemsel bir uzlaşma 
içerisinde bulunurken, uzun vadeli ortak çıkarlar oluşturma niyeti taşımamaktadır. 
Sonuçta, Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemin yapısını, büyük devletler 
arasında oluşacak güç dağılımının belirleyeceğini söylemek mümkündür.  

Bu makalede, Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası sistemin yapısına 
ilişkin bir model ortaya konulacaktır. Modeli ortaya koyarken, tartışmalarda 
büyük devlet olarak nitelendirilen ABD, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği’nin 
büyük devlet olup olmadıkları sorusuna cevap arandıktan sonra, bu devletlerin 
uluslararası sistemin yapısına ilişkin görüşleri incelenecektir. Ardından bu 
devletler arasındaki ilişki düzeni tartışılacaktır. Sonuç kısmında ise, uluslararası 
sistemin yapısına ilişkin önermelerde bulunulacaktır.  

Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Sistemin Yapısına İlişkin Bir Model 

Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemin yapısına ilişkin bir model 
önerisinde bulunmadan önce veya uluslararası sistemin yapısına ilişkin 
varsayımlar ortaya koymadan önce, temelde aşağıdaki üç soruya cevabın 
verilmesi gerekmektedir.  

1. Senaryolarda önerilen devletler –Rusya, ABD, Çin ve Avrupa Birliği– 
büyük devlet olma vasıflarını taşımakta mıdır? 

2. Birbirlerine karşı algılamaları nasıldır? Uluslararası sistemin yapısına 
ilişkin hangi yaklaşımları ortaya koymaktadırlar? 

3. Bu devletlerin birbirleriyle ve diğer bölge devletleriyle aralarındaki ilişki 
düzeni nasıldır? 

Rusya, ABD, Çin ve Avrupa Birliği’nin Büyük Devlet Olma Durumları 

Uluslararası sistemi, devletler arasındaki güç dağılımı ile büyük devletler 
arasındaki ilişki düzeninin belirlediğini yukarıda ifade etmiştik. Bu nedenle ortaya 
konulan senaryoların gerçeğe uygunluğunu belirlemenin öncelikli yolu, büyük 
devlet olarak adlandırılan devletlerin, güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koyarak, 
büyük devlet olma vasıflarını taşıyıp taşımadıklarını belirlemektir. Bu bağlamda, 
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bu devletlerin, hem yeterli askerî, ekonomik ve siyasi güçlerinin olup 
olmadığının, hem de yürüttükleri dış politikaları açısından uluslararası sistemin 
genelini kapsayan bir yaklaşım sergileyip sergilemediklerinin belirlenmesi 
gerekmektedir.  

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının hemen ardından hazırladığı Ulusal 
Güvenlik Stratejilerinde, Amerikalı yetkililer, tek kutuplu dünyanın kurulması 
gerektiği üzerinde dururken, kendilerine rakip olabilecek muhtemel bölgesel 
güçlerin ortaya çıkmasına izin vermeyeceklerini deklere ediyorlardı. Tek kutuplu 
dünya düzeninde, ABD, karşı konulamaz askerî gücünün yardımıyla, uluslararası 
politikanın mevcut hâliyle devam etmesinde arabulucu rolü oynayacaktı.  

Zaten istatistikî verilere bakıldığında, Amerikalı yetkililerin haklı olduğu 
görülmektedir. Örneğin, ABD, dünya üretiminin % 23’ünü gerçekleştirirken, 
2002 yılında 335.7 milyar dolar askerî harcamada bulunmuştu. En yakın 
takipçisi Çin ise, ancak 142.9 milyar dolar askerî harcama yapmıştı. Daha 
sonraki yıllarda ise ABD’nin askerî harcamaları, 518.1 milyar dolara çıkarken, 
Çin’in harcaması, 81.48 milyar dolara geriledi.  

Tablo 1: Bütçe Gelirleri ve Giderleri Açısından Büyük Devletlerin 
Karşılaştırılması (Milyar Dolar) 

Ülke Bütçe Gideri Bütçe Geliri 
ABD 2.466 2.119 
Japonya 1.775 1.429 
Almanya 1.362 1.249 
Fransa 1.144 1.060 
Çin 424.3 392.1 
Rusya 125.6 176.7 

Kaynak: www.photius.com/rankings/economy/budget_revenues_2006_1.ht 
ml. (Erişim Tarihi: 29 Mayıs 2007).  

Tablo 2: Askerî Harcamalar Açısından Karşılaştırılması (Milyar Dolar) 

Ülke Adı    Harcama Tutarı 
ABD 518.1 

Çin 81.48 
Fransa 45 
Japonya 44.31 
Almanya 35.063 

Hindistan 19 

Not: Toplam harcama tutarı, 750 milyar dolardır. 

Rusya, askerî harcama konusunda, ilk 20 ülke arasında bulunmamaktadır.  
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Kaynak: www.photius.com/rankings/military/military_expenditures_ 
dollar_figue_2006_0.html. (Erişim Tarihi: 29 Mayıs 2007).  

Fakat zamanla ABD, kapasite bağlamında tek süper güç olma özelliğini 
yitirmeye başladı. Özellikle 2003 yılında Irak’ı işgal etmesi, ABD için gerileme 
sürecini başlattı. Öncellikle ABD’nin Irak’ta istikrarı ve düzeni sağlayamaması, 
“askerî kapasite” anlamında, her ne kadar nükleer silahlar açısından erişilemez 
görünse de, etnik bazlı yerel çatışmalarda yetersiz kaldığı anlamına gelmektedir. 
Ayrıca ABD, Afganistan ve Irak operasyonları nedeniyle, mevcut askerî 
kapasitesinin üst sınırına gelmiş bulunmaktadır. Bu iki bölgedeki çatışmalara 
müdahalelerini sürdürebilmek için ABD, başka bölgelerde konuşlandırdığı 
askerî birliklerini bu bölgelere kaydırmak zorunda kalmıştır. Böylece diğer 
bölgelerdeki askerî gücü zayıflamaktadır. Örneğin, Irak’taki seçimleri 
gerçekleştirmek için, ABD, Güney Kore’deki birliklerinden kaydırma yapmıştı 
(PINR, 2004).  

ABD, ekonomik anlamda da gerileme içerisindedir. Öncelikle 2002 yılı 
itibarıyla ABD’nin kamu borcu, 2.2 trilyon dolardı ki, bu rakam da 2002 yılı 
brüt iç üretiminin yüzde 62’sine tekabül etmekteydi. ABD’ye yapılan yabancı 
yatırımlar düşmekte ve ABD, dış ticaret açığı veren, ödemeler dengesi krizi 
yaşamaya müsait bir ülke konumundadır.  

Avrupa Birliği ise, ekonomik anlamda, dünya ekonomisinde belli bir yere 
sahip ve her geçen gün güçlenen bir ülkedir. Uzmanlar, birleşen ve genişleyen 
Avrupa Birliği’nin zamanla büyük devlet hâline geleceğini tahmin etmektedir. 
Ancak aynı uzmanlar, siyasi anlamda Avrupa Birliği’nin bütünleşememesini ve 
ortak bir savunma ve askerî politika üretememesini, askerî kapasitesini 
geliştirmek için çaba harcamamasını, Avrupa Birliği’nin önündeki en büyük 
handikap olarak görmektedirler. Bu eksiklikler, Avrupa Birliği’nin, siyasi ve 
askerî anlamda dünya siyasetinde etkin rol oynamasını engellemektedir.  

ABD’nin karşısında durabilecek diğer büyük devletin Çin olacağı uzmanlar 
tarafından tahmin edilmektedir. Aslında bu yaklaşımlar bir yönü ile haklı 
görülmektedir. Çünkü Çin ekonomik anlamda çok hızlı kalkınan ve gelişen bir 
ülkedir. Büyüme hızı, yıllık ortalama % 9 civarındadır. Dünyanın üçüncü büyük 
ekonomisine sahiptir ve dünya üretiminde yine üçüncü sırada (%13’ü) yer 
almaktadır (Peter Van Ness, 2002: 133-134). Çin, Güneydoğu Asya, ABD ve 
Latin Amerika ülkelerinde önemli düzeyde yatırım yapmaktadır ve 174.6 milyar 
dolar para rezervi bulunmaktadır. Diğer taraftan, askerî harcamalarını iki katına 
çıkaran Çin, hızla yüksek teknolojiye sahip olmaya çalışmakta, bu bağlamda 
askerî yapısını modernleştirmek için çabalamaktadır (Bates Gill, 2001: 10-18).  

Fakat Çin’in önünde önemli sorunlar da bulunmaktadır. Öncelikle Çin, 
büyüyen gelir dağılımı eşitsizliği, çevre kirliliği, yolsuzluk gibi temel sosyal ve 
ekonomik sorunları halletmek zorundadır. Bu bağlamda doğrudan dış 
yatırımlara ve dış sermayeye ihtiyaç duymaktadır. Enerji kaynakları açısından 
Çin, dışarıya bağımlıdır (German Development Institute, 2006: 2-3: Rosita 
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Dellios, 2007: Christopher Layne, 2007: 66-67). Bu nedenle enerji arzı 
güvenliğini sağlamak zorunda olan Çin, ekonomik kalkınmasını sürdürülebilir 
bir hâle getirebilmek için, Orta Doğu, Orta Asya, Hazar Havzası ve Latin 
Amerika enerji sahâlârında aktif bir politika izlemek zorundadır (Peter Van 
Ness, 2002: 142). Ayrıca Çinli firmaların önemli bir kısmı, dış piyasalarda 
rekabet edecek düzeyde üretim yapamamaktadır. Askerî açıdan Çin’in önünde 
ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Öncelikle her ne kadar kendi uzay programını 
hayata geçirmek için çabalasa da, Çin yüksek askerî teknolojiye ve yeterli hava 
ve deniz gücüne sahip değildir. Askerî birimleri yetersiz teçhizat ile 
donatılmıştır (Peter Van Ness, 2002: 140-141). Son olarak, Çinli yetkililer, 
ülkelerini küresel bir aktör olarak görmemektedir. Aksine kendi ülkelerini Doğu 
ve Güneydoğu Asya bölgesinde karşı gelinemeyen bir bölgesel güç olarak 
nitelendirmektedir (PINR, 2005).  

Büyük devlet olarak tanımlanan Rusya Federasyonu ise, yine de ekonomik 
anlamda ciddi iç sıkıntılar yaşamaktadır. Her şeye rağmen, Rusya, enerji 
kaynaklarına sahip olmasından ötürü, bu sektördeki gücünü kullanarak, dünya 
enerji sektörüne ve dolaylı olarak dünya siyasetine etkide bulunmak 
istemektedir. Bu bağlamda Rusya, enerji sektörlerini modernleştirmek ve 
yeniden düzenlemek için büyük yatırımlar yapmaktadır. Bu sektörlerdeki 
gelişmeler, Rus ekonomisinde ciddi iyileşmelere sebep olmaktadır. Diğer 
taraftan Rusya, askerî silah sanayisini geliştirmeye de özel önem vermektedir. 
Rus ekonomisinin ikinci önemli gelir kaynağı olan silah üretiminde Rusya, daha 
modern teknolojiyi kullanan silahların üretimine ağırlık vermektedir. Ancak 
Rusya’nın yaptığı savunma harcamaları düşünüldüğünde, ABD’nin askerî 
kapasitesine ulaşması, nükleer silahları hariç, imkânsız görülmektedir.  

Ayrıca Rusya, uluslararası sistemin yapısını değiştirmeye yönelik, 
revizyonist bir politika izlememektedir. Fakat Rusya, 1993 yılından itibaren, 
yakın çevresi olan Balkanlar, eski Sovyetler Birliği coğrafyasında daha 
müdahaleci ve saldırgan bir politika izlemektedir. Diğer bölgelere ilişkin olarak 
herhangi bir yayılmacı hedefler takip etmemektedir.  

Sonuç itibarıyla baktığımızda, büyük devletler olarak adlandırılan ABD, 
Rusya, Çin ve Avrupa Birliği’nin büyük devlet olmanın gereği olan iki şartı 
tamamiyle karşılamadıkları görülmektedir. Askerî anlamda hâlen daha 
tartışmasız bir güç olarak görülse bile, Irak’a askerî müdahale, ABD’nin askerî 
gücünde zayıflamanın olduğunu gösterirken, ekonomik ve dolayısıyla siyasi 
anlamda gücünün eskisine oranla daha fazla zayıfladığını söyleyebiliriz. ABD, 
ciddi ekonomik sıkıntılar içerisindedir ve haftada 2 milyar doları Irak’ta 
harcamak zorundadır. Ayrıca ABD, siyasi anlamda, artık kendi düşüncelerini, 
politikalarını diğer devletlere kabul ettirememektedir. Örneğin, Latin Amerika 
ülkelerinin mevcut tutumları, Türkiye’nin İran ile imzaladığı anlaşmalar, bu 
durumu yansıtmaktadır. Son olarak ABD, diğer devletlere nazaran uluslararası 
politikanın şekillenmesi konusunda küresel politika üreten tek ülkedir. ABD, 



 

 

639 

Orta Doğu ve Avrasya coğrafyasının yeniden yapılandırılması yönünde siyasi 
hedefler gütmektedir.  

Çin ise, ekonomik alanda söz sahibi olmaya aday bir ülkedir. Askerî ve 
siyasi alanlarda, rekabet edecek konumda bulunmamaktadır. Ayrıca Çin, 
öncelikli sorunları olan Tayvan sorunu, Doğu Çin Denizinde kontrolü sağlama 
gibi daha bölgesel sorunlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda, enerji 
kaynaklarının arzı dışında, küresel politikayı ilgilendiren konulara yoğun ilgi 
göstermemektedir.  

Rusya, enerji kaynakları aracılığıyla, dünya enerji sektörüne hâkimiyet 
kurarak, büyük devlet olmaya çalışırken; Avrupa Birliği ise, ekonomik anlamda 
dünya devi olma yolunda ilerlemeyi tercih etmektedir. Her iki ülkenin, dünya 
olaylarına ilişkin ciddi politikaları bulunmazken; askerî anlamda kısa sürede 
güçlenmeleri de mümkün görülmemektedir (Amy, Myers Jaffe-Wallace, S. 
Wilson ve James, A. Baker, 2006).  

Rusya, Çin ve Avrupa Birliği’nin, Çok Kutuplu Uluslararası Sistem 
Önerisi, ABD’nin Yeni Dünya Düzeni Politikası 

Sovyetler Birliği’nin yıkıldığı 1991 yılından bu yana izlediği büyük 
stratejisinde, kendisini tek süper güç ve ulaşılması imkânsız askerî güce sahip 
ülke olarak gören ABD, tek kutuplu bir dünya düzeni kurmayı ve diğer büyük 
devletleri de kendi iradesinde hareket eden birer aktör haline getirmeyi 
hedeflemektedir. Yine de kendi hegemonik gücünü pekiştirmek için muhtemel 
rakiplerini bertaraf etmeyi öncelikli hedefi olarak belirleyen ABD’li yetkililere 
göre, ABD, karşı konulamaz askerî gücünü kullanarak, liberal bir dünya düzeni 
kurmak için yoğun çaba göstermek zorundadır ve bu sayede kendi güvenliği 
için gerekli olan istikrarlı bir uluslararası yapıyı inşa edebilecektir. ABD, askerî 
üstünlüğüne dayanarak, diğer devletlere kendi iradesini kabul ettirebilecekti. Bu 
bağlamda, Rusya, Almanya ve Japonya’nın bölgesel güç hâline gelmelerini arzu 
etmeyen ABD, Çin’i kendi küresel hegemonyasına karşı tehdit ve kendisinin 
stratejik rakibi olarak görüyordu. Bu bağlamda, Çin’in gelişen gücünü sekteye 
uğratacak veya en azından dengeleyecek politikalar izleyen ABD, bu ülkenin 
kendi hegemonyasını kabul etmesini istiyordu (PINR, 2005: 1-3: Christopher 
Layne, 2007: 55-58).  

Avrupa Birliği, liberal bir dünya sisteminin kurulmasını, ABD kadar 
destekliyordu. Ancak ABD’nin tek kutuplu dünyada hegemon bir konuma 
gelmesine karşı çıkıyordu. Çin ve Rusya ise, ABD’nin girişimlerini dünya barışı 
ve istikrarı için bir tehdit olarak algılıyordu. Çok kutuplu bir uluslararası 
sistemin kurulmasını savunan bu ülkeler, ABD’nin hegemonya kurma 
politikasına şiddetle karşı çıkıyorlardı. Rusya, ABD’nin tek taraflı politikalarını 
ve özellikle NATO’nun doğuya doğru genişlemesini, kendi güvenliği için bir 
tehdit olarak algılıyordu. Bu bağlamda, Rusya, Çin, Hindistan, Kuzey Kore, 
İran, Irak ve eski Sovyet Devletleri ile stratejik ilişkilerine öncelik vermekteydi.  
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ABD’nin politikalarına en sert tepkiyi, Çin yönetimi gösteriyordu. Çinli 
yöneticilere göre, ABD, Soğuk Savaş mantalitesine sahipti ve askerî ittifaklar 
oluşturarak, dünya genelinde kendi hegemonyasını kurmak istiyordu. Tek taraflı 
girişimlerinden ötürü, ABD’nin uluslararası barış ve istikrarı tehdit ettiğini 
belirten Çin Hükûmeti’ne göre, çok kutuplu bir uluslararası düzen, ABD, 
Japonya ve Hindistan gibi muhtemel bölgesel rakipler ile daha dengeli ilişki 
kurulmasına olanak sağlayacaktı (Bates Gill, 2001: 3).  

Büyük Devletler Arasındaki İlişki Düzeni 

Öncelikle Rusya ile ABD arasındaki en temel sıkıntılar arasında, NATO’nun 
doğuya doğru genişlemesi, ulusal füze savunma sistemi, nükleer silahların 
yayılması ve Hazar enerji kaynaklarının işletimi gibi konular sayılabilir. Aynı 
zamanda iki ülke arasında, nükleer enerji ve uluslararası terörizmle mücadele 
konularında görüş farklılıkları da bulunmaktadır (Hans Binnedijk, 1999: 7-14). 
Yine de ABD ile ticaret ve enerji alanlarında karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine 
ayrı bir önem veren Rusya, Japonya ve Çin ile enerji kaynaklarının arzı 
konusunda yakın ilişki içerisinde bulunmakta; Çin ile ayrıca silah sanayinde ve 
güvenlik alanında iş birliği yapmaktadır. Orta Asya ve Hazar enerji 
kaynaklarına, Avrupa devletlerine karşı taahhütlerini yerine getirmek için 
ihtiyaç duyan (Amy Myers Jaffe, Wallace S. Wilson ve James A. Baker, 2006: 
3-7) Rusya, Çin’in ekonomi ve enerji alanlarında bölgedeki etkisinin 
artmasından endişe etmektedir. Rusya, Şangay İşbirliği Örgütü’nü, Çinli 
yetkililerin görüşlerinin aksine, bu ülkenin bölgedeki etkisini dengeleyecek bir 
örgütlenme olarak görmektedir. Yine de Rusya ve Çin, ortak askerî tatbikatlar 
düzenlemekte ve ABD’nin tek kutuplu dünya düzeni oluşturma politikasına 
şiddetle karşı çıkmaktadır. Her iki ülkede, İran, Kuzey Kore gibi ABD’nin 
korsan devlet ilan ettiği devletler ile yakın ilişki içerisindedir. 

Çin yönetimi, ABD’nin Doğu Asya’daki etkisini zayıflatmak ve Japonya-
Tayvan-ABD stratejik iş birliği aracılığıyla kendisine karşı oluşturulan 
çevreleme politikasını etkisiz hâle getirmek için, bu bölgede daha ılımlı politika 
izlemektedir. Toprak sorunlarını barışcıl yöntemlerle çözmek için Hindistan 
gibi ülkeler ile diyalog içerisine girmekte, serbest ticaret bölgesi kurma 
girişimlerini desteklemekte, bölge devletleri ile uzun vadeli yatırım ortaklıkları 
kurmakta ve askerî alanda ikili iş birliği içerisinde bulunmaktadır (David M. 
Lampton, 2005: 2-3). Bu bağlamda, Şangay İşbirliği Örgütü ile yeni bir bölgesel 
güvenlik düzenlemesini hayata geçirmeye çalışmaktadır. Daha önceleri 
kendisine karşı tehdit olarak algıladığı ASEAN ülkeleri tarafından oluşturulmak 
istenen Serbest Ticaret Bölgesi’ne destek veren Çin, bu sayede ABD’nin 
öncülük ettiği Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği girişimini sekteye uğratmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca Çin, Brezilya, Rusya, Pakistan, Hindistan, Nepal, 
Fransa, ABD, ASEAN, Kanada, Meksika, İngiltere, Kuzey Kore, Japonya ve 
Güney Afrika ülkeleriyle stratejik iş birliği veya stratejik ortaklık veya yapıcı iş 
birliği adı altında anlaşmalar imzalamıştır (Bates Gill, 2001: 15).  
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Diğer taraftan Çin, bölge ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerini 
geliştirmektedir. Örneğin, Güney Kore’nin ekonomik anlamda Çin’e bağımlılığı 
her geçen yıl artmaktadır. Avustralya, 2002 yılında, Çin’e 25 milyar Avustralya 
doları sıvılatırılmış gaz satmıştır. Bu ilişkiyi, Avustralyalı yetkililer, uzun vadeli 
stratejik iş birliğinin başlangıcı olarak nitelendirmişlerdir (Christopher Layne, 
2007). Aynı zamanda Japonya, Filipinler, Tayland gibi ülkelerde, Çin’i önemli 
ticari ortakları olarak görmektedirler (David M. Lampton, 2005: 7-8). Bu 
nedenle ABD’nin müttefiki konumunda bulunan bu ülkeler, Çin ve ABD 
arasında bir seçim yapmayı arzu etmemekte, aksine kendi ulusal çıkarlarına 
uygun olarak her iki ülkeyle ilişkilerini sürdürmek istemektedirler.  

Aslında her ne kadar bir bölgesel rekabet mevcut bulunsa ve enerji arzı ve 
bölgesel güvenlik konularında farklı görüşlere sahip olsalar bile, ABD ile Çin 
arasında karşılıklı ticari ilişkiler olumlu yönde gelişme göstermektedir. 
Öncelikle Çin ve ABD, terörle mücadele konusunda iş birliği yapmaktadır. 
Ekonomik iş birliği kapsamında, ABD, Çin pazarına daha fazla Amerikan 
firmasının yatırım yapmasını teşvik etmektedir.  

ABD tarafına baktığımızda, öncelikle Çin’in ileri düzeyde gelişmiş askerî 
teknoloji edinmesine karşı çıkan Amerikan yönetimi, Çin’i çevreleme politikası 
izlemektedir. ABD, Hindistan, Pakistan, Japonya ve Tayvan gibi bölge ülkeleri 
ile stratejik iş birliği içerisinde bulunarak, Çin’in gücünü dengelemeye ve 
bölgedeki etkisini zayıflatmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, ABD, Japonya ile 
mevcut güvenlik anlaşmasını yenilemiştir (Wu Xinbo, 2004: 115-126). Japon 
Hükûmeti de, yeni askerî yatırımda bulunmamak için, ABD ile askerî güvenlik 
alanında iş birliğini sürdürmeyi tercih etmiştir. Çünkü Japonya Çin’i halen daha 
ekonomik ve güvenlik alanlarında tehdit olarak görmektedir (Quansheng Zhao, 
2006: 81). Çin’in yayılmacı politikalarından endişe eden Japonya, Güney Kore 
ile güvenlik alanında iş birliği içerisinde bulunmayı arzulamaktadır. Ancak 
diğer taraftan Japonya, Kuzey Kore ve Çin ile de güvenlik konusunda iş birliği 
yapmayı istemektedir. Hindistan ile ABD arasında yeni stratejik diyalog 
mevcuttur. Bu bağlamda, füze savunma sistemi alanında ve iki ülke 
donanmaları arasında askerî iş birliği yapılmaktadır (William H. Overholt, 
2005: 2). Ancak Hindistan, ABD’nin arzu ettiği şekilde, Çin ile ilişkilerini sona 
erdirmeyi veya bu ülke ile stratejik rekabet içerisinde bulunmayı arzu 
etmemektedir.  

ABD ile Avrupa Birliği arasında, dünya ekonomisinin istikrarlı şekilde 
büyümesi; malların, kişilerin ve hizmetlerin serbestçe dolaşımı, dünya enerji 
arzının güvenliği, Orta Doğu ve eski Sovyetler Birliği coğrafyasında istikrarın 
sağlanması, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve terörizmle mücadele 
konularında görüş birliği bulunmaktadır. Her ne kadar ABD, Birliğin askerȋ 
anlamda bağımsız bir yapıya kavuşmasına karşı çıksa da (Barry R. Posen, 2004: 
8), Birlik üyesi ülkelerin birçoğu, ABD’yi stratejik müttefikleri olarak 
görmektedir.  
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Ancak Avrupa Birliği, ABD’nin aksine, kutuplaşma politikası izleme gibi bir 
niyete sahip değildir. Her ne kadar Avrupa Birliği üyeleri Orta Doğu’da 
istikrarın kurulmasını istese de, ABD’nin tek taraflı müdahalelerine karşı 
çıkmaktadır. Bu açıdan her iki tarafın uluslararası sisteme ilişkin bakış açıları 
birbirlerinden farklıdır (Barry P. Posen, 2004: 9: Elke Krahmann, 2005: 540). 
Avrupalılar, daha bölgesel bir bakış açısıyla olayları değerlendirip, dış politika 
güderken, sosyal ve ekonomik konulara ağırlık vermekte; ABD ise, daha 
küresel bazda politikalar gütmekte ve askerî/siyasi konulara öncelik 
tanımaktadır. Örneğin, Avrupa Birliği, Çin konusunda, ABD ile benzer 
görüşlere sahip değildir. Avrupa Birliği, Çin ile ilişkilerini geliştirirken, Doğu 
Asya bölgesine ilişkin bir politika gütmediğinden ötürü, Çin’i kendi ulusal 
çıkarları için bir tehdit olarak algılamamaktadır (William H. Overholt, 2005: 1). 
Avrupa Birliği, Çin’in en büyük, ve Çin’de Birliğin ikinci büyük ticari ortağıdır. 
İki taraf arasındaki toplam ticaret hacmi, yıllık 200 milyar dolardır (PINR, 
2004: 1). Avrupa Birliği, ABD’nin karşı çıkmasına rağmen, Çin’e silah 
sistemleri satmaya devam etmektedir. Diğer taraftan, Avrupa Birliği, ayrıca 
Rusya ile enerji alanında iş birliği içerisindedir. Rusya, Birliğin doğal gaz 
ihtiyacının yüzde 40’ını karşılamaktadır.  

SONUÇ 

Soğuk Savaş sonrası dönemdeki uluslararası sistemin yapısına ilişkin bir 
model ortaya koyduğumuzda, şunu ifade etmemiz gerekmektedir.  

Öncelikle senaryolarda büyük devletler olarak önerilen Rusya, ABD, Çin ve 
Avrupa Birliği, büyük devlet kavramının tanımına uygun bir şekilde, “büyük 
devlet” olarak adlandırılamaz. Çünkü bu devletler, hem askerî, siyasi ve 
ekonomik alanlarda yeterli kapasiteye sahip değildir, hem diğer devletlere kendi 
iradelerini kabul ettirememektedir, hem de ABD dışındaki diğer ülkeler 
uluslararası sistemin yapısına ilişkin kapsamlı dış politika gütmemektedir. Yine 
de bu devletlerin uluslararası ve bölgesel politikalara ilişkin etkileri devam 
etmektedir. Bu devletler, politikaları dikkate alınması gereken başat ülkelerdir. 
Ancak bu devletlerin tek başlarına hegemonya kurmaları veya çok kutuplu bir 
düzende kendi bloklarını oluşturmaları mevcut sistemik koşullarda mümkün 
görünmemektedir. Zaten kısa ve orta vadede, bu devletlerin kapasite 
eksikliklerini gidererek, büyük devlet statüsüne sahip olmaları da mümkün 
değildir.  

İkinci olarak; Rusya, Çin ve Avrupa Birliği, çok kutuplu bir sistemin 
kurulmasını teklif ederken, sadece ABD, tek kutuplu sistemin oluşturulması 
fikrini desteklemektedir. Özellikle Çin ve Rusya gibi ülkeler, ABD’nin 
yükselen gücünü dengelemek için, diğer devletler ile stratejik ilişkiler kurmaya 
özen göstermektedirler. Ancak gün geçtikçe uluslararası sistem tek kutuplu 
anlayıştan çok kutuplu anlayışa doğru evrilmektedir. Özellikle ABD’nin Irak’ta 
askerî ve ekonomik güç kaybına uğraması, tek kutuplu sistemin veya Amerikan 
hegemonyasının kurulmasının imkânsızlığı gün yüzüne çıkmıştır.  
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Üçüncü olarak; çok kutupluluk, kutuplar arasında kıyasıya rekabetin 
yaşandığı bir kutuplaşma anlamına gelmemektedir. Zaten böyle bir 
kutuplaşmanın yaşanması mümkün değildir. Çünkü büyük devletler arasında 
karşılıklı bağımlılığa dayalı ilişkiler bulunmaktadır. Çin, ABD’nin 
finansmanına ve yüksek teknolojisine, Rusya’nın enerji kaynaklarına, Avrupa 
Birliği’nin asve ekonomik imkânlarına ihtiyaç duymaktadır. ABD de, Çin 
pazarına daha fazla yatırım yapmayı arzu etmektedir. Diğer taraftan Çin ve 
Rusya, çok kutupluluğu, uluslararası sisteme hâkim olma niyetiyle değil, 
ABD’yi dengelemek amacıyla desteklemektedir. Bu sayede ABD, Japonya, 
Hindistan veya diğer rakip güçler ile daha dengeli ilişkiler kurulabileceğini 
düşünmektedirler.  

Dördüncü olarak; büyük devletlerin, kendi bölgesel hegemonyalarını 
kuracakları varsayılan bölgedeki devletler üzerinde hegemonya kurmaları da 
mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle büyük devletler, kendi bölgelerindeki 
bölge ülkelerine kendi iradelerini kabul ettirememektedir. Örneğin, Türkiye, 
ABD’ye rağmen, İran ile ilişkilerini derinleştirmekte ve geliştirmektedir. Güney 
Kore, Japonya ve Avrupa Birliği, Çin ile ilişkilerini geliştirme arzusundadır. 
Orta Asya ve Kafkas devletleri, Rusya’nın onayı olmadan da Batılı ülkeler ile 
ilişkiler kurabilmektedir. Orta Asya’daki asüsler, bu durumun bir göstergesidir.  

Beşinci olarak; büyük devletler, bir yandan birbirleriyle rekabet ederken, 
diğer taraftan kendi ulusal çıkarlarına ve ihtiyaçlarına binayen, karşılıklı yakın 
ilişkiler içerisinde bulunmaktadır. Çin ile ABD, Rusya ile ABD ve hatta 
Japonya ile Çin arasındaki ilişkiler bu duruma birer örnektir.  

Altıncı olarak; bu yapıda, asilişkilerin yanı sıra, ekonomik ilişkilerinde 
öncelikli olduğu ve devlet-dışı aktörlerinde uluslararası politikada etkin rol 
oynadıkları görülmektedir. Baktığımız zaman, ekonomi ve enerji kaynakları 
gibi sahâlâr, aslında büyük devletlerin hayat damarlarını oluşturmaktadır. Çin’in 
enerji kaynaklarından uzak kalması, ekonomik açıdan yıkıma uğraması 
anlamına gelmektedir. Çin pazarıda, ABD ve Avrupa Birliği için yeni açılım 
alanlarını oluşturmaktadır. Ayrıca uluslararası firmaların ve petrol şirketlerinin, 
büyük devletlerin dış politika yapım süreçlerinde etkin oldukları bilinen bir 
gerçektir. Gazprom, Shell, Exxon gibi firmaların yaklaşımları, bu duruma birer 
örnektir. ABD, 1997 yılında uygulamaya başladığı Hazar stratejisini, büyük 
petrol şirketlerinin baskısı altında şekillendirmiştir.  

Sonuç olarak, Soğuk Savaş sonrası dönemin uluslararası sistemi, çok 
kutupluluktan (multipolarization) ziyade; çok merkezli, birçok kutuplu bir 
yapıya sahip olacaktır ve devletler arasındaki ilişkilerin de geçişken olmasından 
ötürü, bu yapının sert olmaktan ziyade gevşek bir durumu yansıtacağı 
görülmektedir.  
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