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Vietnam’daki uzun yenilgi süreci, ABD d›fl politikas›n›n do¤as› ve
kaynaklar› üzerine devasa bir yaz›n üretmiflti. Bugünse Bush yönetiminin ‹slam dünyas›na yapt›¤› sert girifl, benzer sorular üzerine ikinci bir akademik yaz›n dalgas›na yol açt›. Christopher Layne’›n yeni
kitab› The Peace of Illusions (‹llüzyonlar Bar›fl›), Amerika’n›n ‘büyük
stratejisi’nin kökenleri hakk›ndaki yeni entelektüel aray›fl›n dikkate
de¤er bir örne¤i.
*) NLR (II), 41, Eylül-Ekim 2006.
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1960’lar ve 1970’leri heyecanland›ran fleyle bugünkü yeniden
canlanmay› ilk bak›flta birbirinden ay›rmak zor. Vietnam döneminin
en keskin analizleri soldan, özellikle de Marksist gelenekten gelmiflti; bunlardan baz›lar›, William Appleman Williams’›n Amerikan Diplomasisinin Trajedisi ve Gabriel Kolko’nun Savafl›n Politikas›’yd›.
Kolko’nun eseri d›fllanm›fl, Williams’›nkiyse yar›-komünist oldu¤u
gerekçesiyle elefltirilmiflse de, bu eserler -özellikle de Williams’›n
eseri- kendinden sonraki Amerikan d›fl politikas› yaz›n› üzerinde
çok genifl bir etki yaratm›flt›r. Diplomatic History adl› görece d›fla kapal› bir derginin editörü bile, Williams ekolünün Amerikan d›fl politikas›n›n tarihini anlamak için ortaya att›¤› paradigman›n, “son
yüzy›l içerisinde alana yap›lm›fl belki de en yarat›c› katk› oldu¤u”nu
söylemifl ve “Amerikan diplomasi tarihini bir üst anlat› çerçevesinde
ele alan tek gerçek katk› oldu¤u”nu belirtmifltir.
Buna karfl›n günümüzün en ilginç çal›flmalar› (E.H. Carr’›n çal›flmalar›na ra¤men) Avrupa’n›n iki savafl aras› döneminin güç siyasetiyle iliflkilendirebilece¤imiz realist Uluslararas› ‹liflkiler teorisi gelene¤inden gelmektedir. Savafl sonras› Amerikan realizminin George
Kennan ve Hans Morgenthau gibi kurucular›, Machtpolitik, Weltpolitik veya Geopolitik gibi terimlerle öne ç›kan Avrupa sa¤›n›n realist
düflünce gelene¤iyle yak›ndan ilintiliydi. Morgenthau, Carl
Schmitt’e olan borcunu aç›kça ifade etmifltir; Kennan ise sayg›yla and›¤› Alman muhafazakâr gelene¤i içinde demlenmifltir. Ancak realist
gelene¤in Amerikan akademik hayat›ndaki evrimi farkl› olmufltur.
Uluslararas› ‹liflkiler ö¤rencileri ‘realizm’ ile ‘liberalizm’ aras›ndaki
‘büyük tart›flmaya’ davet edilmifllerse de, Amerikan d›fl politikas›n›n
güncelli¤i içinde realistler, daha elefltirel olmaya meyletmifllerdir.
Görünürde liberal olarak adland›r›lan kamp ise, büyük ölçüde sald›rgan emperyalistlerin etki alan›na hapsolmufltur.
Asl›nda bugünkü realist söylem esas itibariyle Vietnam döneminde yo¤rulmufltur: ‹lk nesil Amerikan realistleri her ne kadar muhafazakâr olsalar da, Amerika’n›n hayati derecede önemli güvenlik ç›karlar›ndan bir sapma oldu¤u gerekçesiyle savafla karfl› ç›k›yorlard›. Sonraki nesil tam da bu noktadan hareket etti ve ABD’nin büyük stratejisinin yerine getirmesi gereken görevin, Amerikan devleti ve halk›n›n
topraksal [territorial] güvenli¤i ve varl›¤›n› sürdürmesini güvence alt›na almak oldu¤unu iddia etti. Haritaya bu aç›dan bakt›¤›m›zda,
ABD’nin son yüzy›l içerisinde (tabii gerçekten varsa) pek az güvenlik
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sorunu yaflad›¤›n› görürüz: ABD, Bat› yar›mküreden hiçbir güç tehdidiyle karfl›laflmam›fl, hiçbir devletin do¤rudan kendi topra¤›na sald›r›s› söz konusu olmam›flt›r. Realistlerin yapt›¤› çal›flmalar›n b›çak s›rt›
konumunu daha da keskinlefltiren fley, ABD’nin Sovyet Blo¤u’nun çöküflüne verdi¤i tepkidir. Pek çok kifli, ABD’nin Avrasya’ya do¤ru yay›lmas›n›, Sovyetler Birli¤i’nden gelecek muhtemel tehditleri engellemeyi amaçlayan klasik bir karfl›-hegemonik strateji olarak görürken,
geleneksel realizm Sovyetler’in çöküflünün neden Amerikan gücünün
geri çekilmesini sa¤lamad›¤›n› aç›klayamamaktad›r. Ayn› realistler,
Baba Bush’un Savunma Politikas› K›lavuzu’nda yürürlü¤e koydu¤u,
ard›ndan gelen Clinton ve George W. Bush yönetimlerininse çok daha ileri noktalara vard›rd›¤› yay›lmac›l›¤› da aç›klayamad›lar.
Sonuç olarak, realist elefltirmenlerin önemli bir k›sm›, art›k analizlerini daha da radikallefltirmifl durumdad›rlar. Ancak Vietnam döneminin entelektüel muhaliflerinin aksine, bugünün önde gelen ortodoksi karfl›tlar›, asl›nda düzenin insanlar› ve seçkin üniversitelerin
uluslararas› iliflkiler bölümlerinden gelmektedir: Harvard’dan Stephen Walt, Chicago’dan John Mearsheimer ve MIT’den Barry Posen.
Dört y›ld›zl› bir general olan Andrew Bacevich’in yazd›¤› Amerikan
‹mparatorlu¤u bu de¤iflimde paradigmatik bir yere sahiptir. Bacevich,
Amerika’n›n So¤uk Savafl s›ras›ndaki giriflimlerinin Sovyet gücüne
verilmifl tepkisel bir cevap oldu¤unu, ayr›ca bir güç dengesi politikas› uygulamas› oldu¤una dair eski realist uzlafl›y› reddetmektedir. Bacevich’in realizmin yerine önerdi¤i perspektifse, Williams gibi akademisyenlerin çal›flmalar›yla özdefllefltirilen perspektiftir; buna göre,
Amerika’n›n 1940’larda Avrasya’ya do¤ru yay›lmas› küresel ekonomi
ve imparatorluk siyasetinin bir parças›d›r. Walt ve Mearsheimer,
mevcut Bush yönetiminin Ortado¤u’daki kanl› maceralar›n›n en bafl›ndan beri en aç›k ve en keskin elefltirmenleri olmufllar ve Amerikan
d›fl politikas›n›n görece daha ak›lc› bir mecradan bu flekilde sapma
sebebinin ‹srail lobisinin gücü oldu¤unu iddia etmifllerdir.
Christopher Layne’›n Peace of Illusions adl› eseri bu yeni ak›ma
yap›lm›fl önemli bir katk›d›r. Layne’›n kendisi Texas’taki Bush ‹dari
Bilimler Okulu’nda görevli genç bir akademisyendir. Ateflli bir liberal olan Layne, serbest piyasac› Cato Enstitüsü’yle ba¤lar› olan ve bazen de Cumhuriyetçilere oy veren bir kiflidir. Zaman zaman Athlantic Monthly’den Benjamin Schwarz’la ortak makaleler kaleme alan
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Layne, son derece ›srarl› biçimde ‘uzaktan dengeleme’* yöntemine
geri dönülmesi gerekti¤ini savunmakta ve liberal kozmopolitizmi de
elefltirmektedir (bkz. “Kant or Cant?”).** ‹leride görece¤imiz üzere,
Layne’›n kitab› Amerika’daki geleneksel realist parametrelerin çok
ötesine taflmaktad›r, fakat yine de tamamen bu gelene¤in dili içerisinden konuflur. Layne bu gelene¤i çok ciddiye almakta ve okurun
da almas›n› beklemektedir. Baz› okurlar, Layne’›n yirminci yüzy›l›n
son çeyre¤inde ekol içinde yap›lan tart›flmalara ve gidifl gelifllere
ay›rd›¤› bölümleri çok yorucu bulabilir, ancak 80 sayfal›k mükemmel dipnotlar›yla 200 sayfa boyunca sab›rla Layne’› takip edenler,
uluslararas› iliflkilerin bu genifl ve etkili düflünce ak›m›n›n evrimiyle ilgili çok de¤erli bir donan›ma sahip olacaklard›r. Ayr›ca, yenirealizme karfl› yeni-klasik realizm, sald›rgan ve savunmac› realizm,
karfl›-hegemonik büyük stratejiler ve bölge-afl›r› hegemonya teorisi
gibi ifadelere s›k›flm›fl bir jargonun alt›nda gerçek dünya meseleleri
hakk›nda önemli tart›flmalar yürütülmektedir.
Layne, kitab›n›, realizmi 1990’lar sonras›nda ortaya ç›kan kültürel kozmopolitizmin sald›r›s›ndan ve yeni-muhafazakârl›ktan kurtarmaya ad›yor, ancak bununla kalm›yor ve realizmi 1970’lerden beri hâkim olan ve Kenneth Waltz’›n ‘yeni-realizmi’ olarak ifade edilen
ak›m›n kendi içindeki çeliflkilerden de kurtarmay› amaçl›yor. Sistem
teorisinin ününün doruklar›nda oldu¤u bir dönemde yazan Waltz,
uluslararas› iliflkilerin dinamiklerini aç›klarken devletler aras› sistemin mant›¤›na nedensel bir öncelik vermekteydi. Ona göre bu sistemi organize eden fley, her devletin di¤er güçlü devletler karfl›s›nda
yok olma tehlikesiyle karfl› karfl›ya olmas› ve dolay›s›yla d›fl güvenli¤ini kendi varl›¤›n› sürdürmesi için birinci öncelik olarak görmesi
fleklinde ifade edilebilecek bir anarfliydi. Bu da devletleri, güç kaynaklar›n›n (en önemlisi askeri güç olmak üzere) da¤›l›m›nda ortaya
ç›kan de¤ifliklikleri analiz etme ihtiyac›na sevk etmekte ve sistem
içinde kendilerini tehdit edebilecek herhangi bir güce karfl› denge
oluflturmalar›n› temin etme ihtiyac› oluflturmaktad›r. Hiçbir devlet,
devletler aras› anarfliyi hiyerarfliye, örne¤in küresel bir imparatorlu*) Off-shore balancing: Uluslararas› iliflkiler alan›nda realist gelene¤in kulland›¤› bir strateji kavram›. (ç.n.)
**) Yazar›n demokratik bar›fl teorilerini elefltirdi¤i eski bir makalesi için bkz. Christoher
Layne, “Kant or Cant: The Myth of the Democratic Peace, International Security”, Cilt
19, No. 2 (Sonbahar 1994), s. 5-49. (ç.n.)
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¤a dönüfltüremez, çünkü öteki devletlerin dengeleyici rolü bu çabay› engelleyecektir. Waltz, So¤uk Savafl’›n tam olarak böyle bir güç
dengesi oldu¤unu düflünmektedir. Bu realistlerin, savafl sonras› dönemdeki Amerikan büyük stratejisinin savunmac› itkilerle yap›ld›¤›n› iddia etmelerini sa¤lamaktad›r: Sovyet Blo¤u’nun Avrasya’daki
hegemonya alan›n› geniflletmesini ve böylece Amerika’y› ölümcül
flekilde tehdit edecek bir güce ulaflmas›n› önlemek. ABD’nin ‘karfl›
hegemonya’ denen bu büyük stratejisinin bugünün ‘uzaktan dengeleme’ kavray›fl›na uygun düfltü¤ü görülebilir: on dokuzuncu yüzy›l›n ‹ngiltere’si gibi büyük bir deniz gücüne sahip olan ABD, kendisini Avrasya k›tas›ndaki güç dengesini garanti alt›na almaya ve a¤›rl›¤›n› herhangi tek bir gücün (yani, SSCB’nin) k›ta genelinde hegemonya kurmas›n› engellemeye verebilir.
Waltz’un So¤uk Savafl teorisi pek çok aç›dan sorunludur. Her
fleyden önce kötü bir tarih anlat›m› ve güçlerin da¤›l›m› hakk›nda
kötü bir analizdir. Ancak bu teori, realistlere, siyaset üreten entelektüeller aras›nda çok etkili olma f›rsat› verdi. Fakat 1991’de Sovyetler’in çökmesiyle birlikte teori krize girdi, çünkü kendini uzaktan dengelemeye adam›fl bir güç olarak Washington’›n, Sovyetler
tehdidi ortadan kalkar kalkmaz Avrupa’dan, Do¤u Asya’dan ve Ortado¤u’dan çekilmek zorunda kalaca¤›n› öngörmüfltü. Elbette ABD
böyle bir fley yapmad›. Önde gelen realist teorisyen Mearsheimer
asas›n› kald›rd› ve ABD’nin bir atalet yüzünden çekilmedi¤ini iddia etti. Ancak Layne’›n iflaret etti¤i üzere, bu yeterince iyi bir aç›klama de¤ildi. Atalet, Baba Bush ve Clinton yönetimlerinin NATO
çat›s› alt›nda yürüttükleri yay›lmac›l›¤a yönelik fliddetli itkiyi aç›klamak aç›s›ndan pek uygun bir kavram de¤ildi. Ayn› flekilde, Clinton’›n Japonya-ABD ittifak›n› yeniden silahland›rmas›n›, ya da her
iki Bush yönetiminin Körfez ve Orta Asya’daki ›srarl› hamlelerini
de aç›klamay› baflaram›yordu.
‹llüzyonlar Bar›fl›, Amerikan realizminin 1991 sonras›nda girdi¤i
krizin üstesinden gelmeyi amaçlayan çarp›c› ve ihtirasl› bir çabad›r.
Layne’›n bafllang›ç noktas› fludur: Waltz’un devletlerin d›fl politikalar›n›n, anarflik devletler aras› sistem içerisindeki güvenlik tehditleri taraf›ndan belirlendi¤i kural›n›n büyük bir istisnas› var: Amerika
Birleflik Devletleri’nin ta kendisi. ABD, en az›ndan on dokuzuncu
yüzy›ldan beri, kendi varl›¤›n› sürdürmeye yönelik hiçbir d›fl tehditle karfl›laflmad›. Kuzeyde ve güneyde zay›f devletlerce çevrelenmifl
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olan ABD, büyük nüfusu ve iki taraf›ndaki okyanuslarca korunan
dev s›nai ekonomisiyle (Mearsheimer okyanuslar›n etkisi için ‘suyun durdurucu gücü’ ifadesini kullanmaktad›r) di¤er modern güçlere nazaran kendi büyük stratejisini basit bir tercih meselesi olarak
belirleyebilmektedir. ‘Tercih’ derken Layne’›n demek istedi¤i,
Waltz’un kastetti¤i savunma gerekliliklerinden ziyade Amerika’n›n
d›fl yay›lmas›n› belirleyen fleyin iç siyaset oldu¤udur; ki bu iddia bugüne dek uluslararas› iliflkiler disiplininde realistlere karfl› ‘liberaller’
taraf›ndan dile getirilmekteydi.
Bu görece aç›k gerçek pek çok fley ortaya koymaktad›r: Amerika’n›n Avrasya’ya yönelik büyük stratejisinin, dünyan›n o taraf›ndan
gelecek tehditlere karfl› kendini koruma düflüncesiyle hiç alâkas›
yoktur. Somut arfliv araflt›rmas›yla iddialar›n› destekleyen Layne,
Wilson’›n 1917’de verdi¤i Birinci Dünya Savafl›’na müdahale etme
karar›n›n ne güvenlik konusundaki endifleler ne de ‘uzaktan dengeleme’ çabas›n›n sonucu oldu¤unu göstererek iddias›n› sürdürmektedir. Roosevelt yönetiminin, 1940-1941 y›llar›nda Latin Amerika’da
kurulmakta olan Alman mevziinden dolay› pek de endiflelenmedi¤ini ikna edici flekilde öne sürmektedir. Almanya bu tür bir tehdit
oluflturacak askeri güce sahip de¤ildi. Sadece okyanusun durdurucu
gücü de¤il, Amerikan Deniz Kuvvetleri’nin gücü de muhtemel bir
tehdidin önünde engeldi. E¤er ABD, 1940’lar›n bafl›nda Avrupa’ya
yönelik uzaktan dengelemeye yönelik büyük stratejisini benimsemiflse bunun sebebi Nazilerin Fransa’y› iflgal etmesidir. Ancak Layne’›n iflaret etti¤i üzere, Roosevelt yönetimi Fransa’n›n düflmesini
engellemek ad›na k›l›n› bile k›p›rdatmam›flt›r. Asl›nda bu iddia daha
ileri tafl›nabilir: May›s-Haziran 1940’ta, ‹ngiltere’nin, Halifax önderli¤inde Almanya’yla bar›fl yapmas› yönünde fliddetli bask›lar gündemdeyken Washington bu bar›fl› engellemek ad›na k›l›n› bile k›p›rdatmam›flt›r. Roosevelt’in tek endiflesi, bir teslimiyet halinde ‹ngiliz
donanmas›n›n Kanada’ya ulaflmas›n› garanti alt›na almakt›. Ödünç
verme ‹ngiltere’nin 1940’ta Almanya’yla bar›fl yapma konusundaki
baflar›s›zl›¤›n›n sebebi de¤il, sonucuydu.
Yani ABD, 1940’lardaki bu hayati dönüm noktas›nda uzaktan
dengelemeyi tercih etmediyse hangi yolu tercih etmifltir? Layne’›n
cevab› çok nettir: Amerikan stratejisi Avrasya’n›n büyük s›nai güçleri üzerinde kendi hegemonyas›n› kurmakt›, ‹kinci Dünya Savafl›
bu co¤rafyada bu koflullar› yaratt›¤› andan itibaren strateji buydu.
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So¤uk Savafl temel olarak, Amerika’n›n Avrasya’daki kaosu küresel
hegemonik güç olma amac›yla sömürme yönündeki tercihinin bir
sonucuydu. Layne, Mearsheimer’in suyun ve daha genel ölçekte
co¤rafi konumun önemine iflaret eden görüflünün gücünü kabul
eder ve ekler: Bunlar verili tarihsel koflullarda verili devletlerin güçlerini ortaya koyabilme kapasiteleriyle birlikte hesaplanmal›d›r. Ne
Almanya ne de Japonya 1940’larda Amerika anakaras›nda kendi
güçlerini kullanabilirlerdi. Fakat Amerika, Avrupa ve Do¤u Asya’da
bunu kolayca yapabilirdi ve ABD, gayet baflar›l› biçimde Almanya
ve Japonya’y› kendi hegemonyas›na tabi k›lma f›rsat›n› de¤erlendirmifltir. Layne, arflivden al›nt›lar yapmak suretiyle, bunun çat›flmadan kazara ç›km›fl bir sonuç olmad›¤›n›, bilakis, ‹ngiltere’nin dünya ekonomisindeki merkezi rolünü gasp etmekle birlikte Amerika’n›n savaflta ortaya koydu¤u merkezi hedeflerden biri oldu¤unu
öne sürmektedir.
Bu iddialar tümüyle yeni de¤ildir. Layne iddias›n›, ABD’nin ‹ngiltere’ye kendi sözünü dinletme, ayr›ca ‹ngiliz ve di¤er Avrupal› imparatorluklar› Amerikan sermayesine açarak onun dünya ekonomisindeki liderli¤ini ele geçirme konular›nda öncelikleri oldu¤unu belirten Kolko’ya dayand›r›yor. Amerika’n›n, savafl sonras›nda Avrupa
pazarlar›n›n aç›lmas› için ortaya ç›kan dürtüsünü Avrupa siyaseti
üzerindeki nüfuzuyla birlefltirdi¤i fleklindeki iddias›n› Williams’›n
çal›flmas› üzerine bina ediyor. Ancak Amerikan politikas›n› üretenlerin büyük strateji kavramlar› üzerine sorulan çok spesifik bir soruya yo¤unlaflt›¤›nda bu tarihi alg›lay›fl›m›za iliflkin yeni bir bak›fl aç›s› ortaya koymaktad›r. Layne aç›k bir flekilde gösteriyor ki, ABD esas
hedefine do¤ru So¤uk Savafl’tan çok daha önce yönelmiflti. Roosevelt, 1944 Ekim’inde Churchill ve Stalin’e çekti¤i telgrafta flöyle diyordu: “Bu küresel savaflta, askeri ya da siyasal, Amerika Birleflik
Devletleri’nin ilgilenmedi¤i hiçbir fley yok.” 1945’te Moskova’y› ziyaret eden heyetin bafl›ndaki Harry Hopkins, Stalin’e Amerika’n›n,
Sovyet iflgali alt›ndaki Polonya’da olan olaylarla ilgilenmesinin gayet
meflru oldu¤u konusunda ›srarc› davranm›fl ve “Amerika Birleflik
Devletleri’nin ç›karlar›n›n bütün dünya genelinde düflünülmesi gerekti¤i ve Kuzey ve Güney Amerika ile Pasifik Okyanusu’na s›n›rland›r›lamayaca¤›”n› belirtmiflti. ABD Genelkurmay Baflkan› George
Marshall ise flöyle diyordu: “Kendi yar›küremizin savunulmas› fleklinde alg›lanagelen yöntemin kendi güvenli¤imiz ad›na tatmin edici
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oldu¤u düflüncesi art›k geçerlili¤ini yitirmifltir. Bundan böyle bütün
dünyadaki bar›flla ilgileniyoruz.”
Roosevelt yönetiminin temel meselesi, savafl sonras› dönemde
Bat› Avrupal› güçlerin dünya siyasetinin ‘büyük meseleleri’yle ilgili
ba¤›ms›z hareket edememelerini sa¤lamakt›. ‹llüzyonlar Bar›fl›, bu
hedefin hem ‹ngiltere hem de Almanya örneklerinde nas›l kovaland›¤›n› zaman zaman ayr›nt›ya girerek gösteriyor. Amerika’n›n Ortado¤u’yu kontrolü konusunda Layne, Amerika’n›n bölgede üç hayati
meselesi olaca¤›n› iddia eden 1944 y›l› OSS raporundan bir al›nt› yapar: “Petrol, hava üsleri ve gelece¤in pazarlar›.” Dolay›s›yla, ABD’nin
bölgede bir ‘güvenlik sorunu’ olacakt›r: “Bunun esas anlam›, hemen
hemen hepsinin Müslüman pastas›nda parma¤› olan ve bizi bu iflin
d›fl›nda tutma konusunda son derece endifleli bir flekilde hareket
eden mevcut müttefiklerimizin yarataca¤› güvenlik sorunudur.” ‹ç raporlar› dikkatle okudu¤umuzda, Amerika’n›n Sovyetler Birli¤i’yle
mücadelesinin her fleyden önce Moskova’n›n Amerika’n›n küresel
ölçekte liderli¤ini kabul etmesi konusundaki ›srar› oldu¤unu görebiliriz. Takip eden bölümlerde, Amerikan büyük stratejisinin, di¤er
önde gelen kapitalist güçlerin kendi aralar›ndaki güç siyasetlerini,
bu ülkeleri Washington’›n emreden konumunda oldu¤u jeopolitik
etkinlik alan›na hegemonik ittifaklar arac›l›¤›yla ba¤lamak suretiyle
nas›l bast›rd›¤›n› ele almaktad›r.
Kitapta Amerika’n›n Avrupa’yla iliflkilerine çok fazla yo¤unlafl›l›yor gibi görünebilir, ancak Layne hakl› olarak iddia ediyor ki, Amerika aç›s›ndan temel öneme sahip olan konu Avrupa’yla iliflkilerdi ve
bu iliflkiler Amerika’n›n Do¤u Asya’daki giriflimleri için de paradigmatik bir öneme sahipti. Layne’›n bu konular› ele al›fl›, 1990’lara kadarki anahtar tarihsel u¤raklar için yapt›¤› kapsaml› arfliv çal›flmas›
çok etkileyici. Yazar›n hegemonya kavray›fl› güç merkezleri aras›ndaki niceliksel farklara dayanm›yor, daha çok siyasal otorite, bir baflka deyiflle bir devletin kendi otoritesini di¤erlerinin güvenlik politikalar›na dayatmas› ön plana ç›kar. Amerikan siyaset jargonunda bu
durum için kullan›lan terim ‘öncelik’tir. Elbette ABD bunun ard›ndan kendisine tabi olan müttefiklerini askeri aç›dan koruma yükünü de kendi üzerine alm›flt›r. Alternatif bir yaklafl›m, belki de tepeden t›rna¤a silahl› egemen devletlerle güvenlik ittifaklar› oluflturmak olabilirdi, ancak Amerika’n›n temel So¤uk Savafl stratejisi, Avrasya’n›n s›naileflmifl önde gelen iki ülkesinin, Almanya ve Japon259

ya’n›n güvenli¤ini garanti alt›na almakt›. Böylece Layne, So¤uk Savafl’›n bitimiyle krize giren Amerikan realist gelene¤inin içinde bulundu¤u açmaz› çözmüfl oluyordu: ABD niye geri çekilmedi? Ona
göre Washington, önceli¤ini korumaya yönelik savafl-sonras› stratejisiyle yola devam ediyordu. Clinton yönetiminin, 1990’larda Balkanlar’daki manevralar›n›n amac› AB’nin bölgede ba¤›ms›z bir otorite kurma çabalar›n› önlemek ve ABD’nin Avrupa sahas›ndaki konumunu güvence alt›na almakt›. Bu manevralar Almanya’n›n bölgedeki ç›karlar›na hizmet ediyordu, fakat tamamen Amerikan hükümdarl›¤› alt›nda.
‹llüzyonlar Bar›fl› basit bir tarih çal›flmas› de¤ildir. Günümüzdeki
ABD stratejisi hakk›nda güçlü siyasal iddialar› var. Layne, Amerika’n›n hegemonik ilerleyiflinin ülkeyi, semirmifl askeri-s›nai gücüyle bir Milli Güvenlik Devleti’ne dönüfltürdü¤ünü iddia ediyor. Askeri güce ayr›lan dev kaynaklar›n pekâlâ Amerikan halk›n›n refah›na
harcanabilece¤ini belirtiyor. Yay›lmac› dürtü Amerikan sosyal kurumlar›n›n alt›n› oymufl ve emperyal baflkanl›k sisteminin yükselmesine, ayr›ca Amerikan Kongresi’nin gücünün erozyona u¤ramas›na neden olmufltur. Hepsinden önemlisi, di¤er devletlerin güvenlik
ç›karlar›n›n komutas› ele al›nm›fl ve Amerika için hemen hemen hiçbir faydas› olmayan savafllara girilmifltir. Bu çok güçlü bir iddiad›r ve
pekâlâ Kore, Vietnam (ki 1950’lerde bile Japonya’n›n Güneydo¤u
Asya’n›n hammadde kaynaklar›na ulaflabilmesi hayati bir mesele say›l›yordu) ve Tayvan için de geçerlidir. Layne, iddias›n› bir ad›m
öteye tafl›yor ve Amerika’n›n kendisi için çok önemli olmasa da müttefiklerinin güvenlik ç›karlar› hakk›nda bu kadar kararl› ve savaflma
konusunda bu kadar istekli görünmesini, müttefikler aras›nda oluflacak muhtemel bir güven sorununu önlemeye ba¤l›yor. ABD, Kuzey Kore’yle savaflmak istemiyor, çünkü Kuzey Kore, füzeleri ve varsa nükleer bafll›klar›yla Japonya’y› tehdit edebilir. Onun yerine daha
kolay hedefler (Afganistan, Irak) seçiyor; amac›ysa Kore gibi ülkelerle savaflabilecek gücü ve arzusu oldu¤unu ispatlamak. Ancak bu
örnek savafllar ço¤u zaman birçok aç›dan öngörüldü¤ünden çok daha pahal›ya mal oluyor.
Bu noktada Layne, ço¤u liberalin bile kolay kolay onaylayamayaca¤› çok daha uzak görüfllü alternatif bir Amerikan d›fl politikas›
öneriyor. ABD, NATO’dan ç›ks›n ve AB ülkelerine kendi güvenlik
sistemini kurmas›na izin versin ve Do¤u Asya’da Tayvan, Japonya ve
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Güney Kore’ye verdi¤i sözlerden vazgeçsin. Amerika, her iki alanda
de¤iflecek olan çok kutuplu güç dengelerini etkileyebilmek amac›yla her iki sahada da temel anlaflma noktalar›n›n sa¤lay›c›s› olsun.
Ancak, gerekli oldu¤u takdirde, büyük güçlerin savaflmalar› ihtimaline haz›r olmal› fakat ne bu savafl› durdurmaya çal›flmal› ne de taraf
olmal›d›r. Hürmüz Bo¤az›’n› aç›k tutmak amac›yla Körfez’de askeri
olarak varl›¤›n› sürdürmeli, ancak Ortado¤u’dan çekilmeli ve bu
bölgede dahi asli yerel oyuncular›n -‹ran, Suudi Arabistan ve Irak’›nkendi aralar›nda rekabet etmelerine izin verilmelidir; ABD ancak baz› s›n›rl› durumlarda bölgeye el atmal›d›r.
Bu mütevaz› öneri kendi ülkesinde neden s›cak karfl›lanm›yor?
Layne, uzaktan dengeleme stratejisinin herhangi bir flekilde uzlaflmaz bir üslûpla reddedilmesinin Amerika’y›, Amerikan realistlerinin
her zaman korktu¤u bir yere sürükleyece¤ini iddia etmektedir:
Amerikan iç siyasetinin ve Amerikan devletinin toplumsal do¤as›n›n
sömürülmesi. Bir kez daha Williams’›n eserine dayanan Layne,
ABD’nin hegemonik yay›lmac›l›¤›n›n arkas›nda yatan itkinin Amerikan elitlerinin ‘aç›k kap›’ anlay›fllar› oldu¤unu öne sürüyor. Aç›k kap›dan kastedilense, di¤er devletlerin kap›lar›n›n hem ekonomik olarak Amerikan mallar›na ve sermayesine hem de siyasal-ideolojik olarak Amerikan kurumlar›n›n demokratik-kapitalist yap›s›na aç›lmas›d›r. Layne bütün bunlar› ‘Amerikan hayat tarz›n›n’ ihrac› bafll›¤› alt›nda topluyor ve kitab›n hemen her yerinde Amerikan stratejisini
aç›klama ad›na kullan›yor. Ancak bu, sebep ile sonucun aç›k bir flekilde birbirine kar›flt›r›lmas› demektir. Aç›k kap›lar Amerikan stratejisinin sebepleri de¤il ekonomik ve ideolojik olarak hedefiydi ve
Layne’›n son derece kuvvetli bir flekilde ifade etti¤i gibi askeri-siyasal hegemonik hedeflere paraleldi.
Bu ikisini birbirine ba¤layan nedir? Layne her ikisinin de kökünde yatan etkenlere ancak kitab›n son sayfalar›nda de¤inmektedir.
Cevab›ysa flöyledir: Amerikan elitleri ‘devlet’tir. Layne, Thomas Ferguson’›n 1984 tarihli “From Normalcy to New Deal” (Normallikten
Yeni Sözleflmeye) bafll›kl› çarp›c› makalesine dayanarak, 1930’larda
Roosevelt etraf›nda oluflan ifl dünyas› koalisyonu hakk›nda (di¤erleri gibi bu da h›zl› bir Cumhuriyetçi için son derece s›rad›fl› bir kaynak) Amerikan devletinin toplumsal esas›na dair bir analiz sunuyor:
“Merkezde gözlerini denizafl›r› pazarlara dikmifl büyük sermaye-yo¤un flirketler ve d›fla dönük yat›r›m bankalar›, bu çekirde¤in etraf›n261

da ulusal medya, önemli vak›flar, büyük Wall Street hukuk firmalar› ve D›fl ‹liflkiler Konseyi gibi örgütler.” Layne, bu kapitalist koalisyonun son altm›fl y›ld›r uygulanan aç›k kap› stratejisinin, di¤er ad›yla küresel hegemonya stratejisinin itici gücü oldu¤unu ve hâlâ iktidarda durdu¤unu iddia ediyor. Bu strateji, Layne’›n radikal büyük
strateji alternatifinin muazzam büyüklük ve güçteki muhalifini oluflturmaktad›r. Layne flöyle der:
ABD, köklü bir entelektüel dönüflüm geçirmedikçe ve mevcut
d›fl politika eliti iktidarda kald›¤› sürece, hegemonik büyük stratejiden kurtulamayacakt›r. Amerikan büyük stratejisinde bir de¤ifliklik
yaratmak muhtemelen ülke d›fl›ndaki aksakl›klar›n veya içeride ciddi bir ekonomik krizin tetikleyece¤i temel siyasal ittifaklar›n tekrar
düzenlenmesini gerektirecektir.

Üzücü olan, ‹llüzyonlar Bar›fl›’nda söz konusu toplumsal yap›n›n
sadece kitab›n sonunda tarihsel analizi aç›klay›c› olmaktan ziyade,
her fleyi çözen bir deus ex machina olarak karfl›m›za ç›kmas›d›r. Siyasetle piyasalar›n kapitalist sistem içerisindeki iliflkisinin belli belirsiz
resmedilmesi elbette ki Amerikan realistlerine özgü bir durum de¤il.
Liberaller ve Weberciler kapitalist ekonominin kendi bafl›na özerk
bir mant›¤›, siyasetinse d›flsal bir belirleyen oldu¤unu düflünmeye
oldukça meyillidirler. Bu noktada Kolko’nun devlet-siyaset etkinli¤inin kapitalizm içinde daha kârl› bir ekonomik faaliyet için flekillendirilen hukuki ve idari düzenlemelere içsel oldu¤una iliflkin analizi zarurili¤i sürdürmektedir. Kolko’nun Demiryollar› ve Düzenleme,
1877-1916 adl› eseri sadece Amerika’ya özgü yönetim tarz›n›n ayd›nlat›c› bir örne¤i olarak siyasal ifladamlar›, siyasal ifl hukukçular›
ve siyasal yat›r›mc›lardan oluflan ve iktidar› elinde tutan melez bir
grubun -demiryolu düzenlemesinin yap›lmas›ndan ‹lerleme Ça¤› diye adland›r›lan döneme kadar- varl›klar›n› sürdürdü¤ünü ortaya
koymaktad›r. Kolko bunun, ekonominin ya da sermayenin, piyasan›n hukuki ve kurumsal süreçlerini belirleyen (hem ulusal s›n›rlar
içinde hem de d›fl›nda) genel bir mant›¤› olmad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu süreçler daha çok baz› özgül s›n›flar›n tikel ç›karlar› taraf›ndan flekillendirilir ve bu da siyasal güç kullan›m›n› gerektirir. Dolay›s›yla, Amerikan ifl dünyas›n›n yurt d›fl›ndaki uzant›lar› ekonomik mant›k taraf›ndan de¤il, tikel bir toplumsal-güç mant›¤› taraf›ndan yönlendirilmektedir. Bu mant›¤›n amac›ysa di¤er kapitalist mer262

kezlerin ekonomik ve kurumsal rejimlerinin siyasal bazda yeniden
yap›land›r›lmas›n› sa¤lamakt›r. ABD’nin siyasal hegemonyas›n›n
uzant›lar› bu nedenle hayati derecede önemlidir.
Bütün bunlardan sonra Layne’›n kitab›n›n 1940’lardan günümüze Amerikan d›fl politikas›n›n anahtar yönlerini anlamam›za yap›lm›fl temel bir katk› ve uluslararas› iliflkilerin realist ekolüne mensup
akademisyenlerin son tart›flmalar› aç›s›ndan son derece yararl› bir
rehber oldu¤unu söyleyebiliriz. ‹llüzyonlar Bar›fl›, son altm›fl y›lda
ortodoksi haline gelen büyük stratejiye karfl› getirilmifl radikal alternatif stratejiler aras›nda en aç›k ve karmafl›k olan›d›r. Ayn› zamanda, ABD siyasetinin yönelimi üzerine yap›lan yeni tart›flmalar içerisindeki (bu tart›flmalar›n varl›¤› bile Amerikan entelektüelleri aras›nda devletin dünya ölçe¤indeki siyasal rolü konusunda yayg›n bir
flaflk›nl›k oldu¤unu gösteriyor) ideolojik konumlanmalar aras›nda
önemli bir berrakl›k iflaretidir. Bu sebepten dolay›, Layne’›n kitab›n›
Amerikan realist düflüncesindeki krizin bir ürünü olarak okuyabiliriz, ancak kitab›n vard›¤› ortodoks olmayan sonuçlar›n krizi derinlefltirebilece¤ini de düflünebiliriz. Kitap, gelene¤in uzun süredir tak›nd›¤›, Amerikan stratejisinin siyasal-ekonomik hedeflerini tart›flma konusundaki reddiyeci tavr› terk ediyor. Robert Gilpin’in tek gurur verici istisna oldu¤u bu tav›r, realistler taraf›ndan neredeyse tabu olarak de¤erlendirilmifltir. Layne, gayet do¤ru biçimde ekonomik
olarak aç›k kap› aray›fl› ile güvenlik alan›ndaki öncelik aray›fl›n›n ayn› madalyonun iki yüzü oldu¤unu iddia etmektedir.
Amerika’n›n bugünkü sermaye çevrelerinin toplumsal biçimlenifline e¤ilmesini hofl karfl›l›yor olsak da modas› geçmifl oldu¤unu
da belirtmemiz gerekir. Amerikan kapitalizmi, 1930’lar›n Yeni Sözleflme (New Deal) koalisyonundan bu yana çok flekil de¤ifltirdi. Yurt
içi s›nai üretimin düflüflü, imalat sektörünün ülke d›fl›nda yeniden
konumlanmas›, Amerikal›lar›n sahip oldu¤u sanayi flirketlerinin
dünyan›n di¤er bölgelerinde ve hepsinden önemlisi Avrupa’da yay›lmas›, finans sektörünün s›ra d›fl› büyümesi ve küresel ölçekte
ulaflt›¤› nokta, ifl ve finansal hizmetlerin ihracat›n›n teflkil etti¤i
merkezi konum. Bütün bu de¤ifliklikler Amerikan kapitalist s›n›f›n›n toplumsal yap›s›nda ciddi dalgalanmalara yol açt› ve rantiye ç›karlar›n›n güçlü bir flekilde yeniden canlanmas›na neden oldu. Layne’›n alternatif büyük stratejisinin -Avrupa, Do¤u Asya ve Ortado¤u’dan çekilmek- bu biçimlenme içinde ne anlama geldi¤ine bakt›263

¤›m›zda baz› ilginç sorularla karfl›lafl›r›z. Amerikan sermaye s›n›flar› içerisindeki genifl gruplar, flu an itibariyle deniz afl›r› de¤er kaynaklar›n›n, sadece ABD’nin di¤er devletlerin iç siyasal iktisat anlay›fllar›n› flekillendirme kapasitesine de¤il, ayn› zamanda sürekli yeni yerler aç›lmas›na ba¤l› oldu¤unun da pekâlâ fark›ndad›rlar.
Amerika’n›n bunu yapabilmesi, o devletlerin güvenlik müdürü rolünü sürdürmesine göbekten ba¤l›d›r.
Ayr›ca, ‹llüzyonlar Bar›fl›’n›n ima etti¤inin aksine, uluslararas› iflbölümü de güç meselelerinden ba¤›ms›z de¤ildir. Emek piyasas›, yap›s› itibariyle dikey bir flekilde örgütlenmifltir ve bu dikey yap›y›, Japon kapitalizminin 1980’lerle birlikte stratejik ileri teknoloji sektörlerinde hâkimiyeti ele geçirmesinden sonra Amerikan siyasi-sermaye s›n›flar›n›n davran›fllar›yla gördük. Washington’›n Japon askerisiyasal güvenlik ortam› üzerinde hükmü olmasayd›, ABD’nin son
yirmi befl y›l içerisinde siyasal iktisat alan›nda geçirdi¤i dönüflümlerin baflar›l› olmas› mümkün olmazd›. Bu da Amerikan elitlerinin
uzaktan dengeleme gibi büyük stratejiler karfl›s›nda dikkatli olmas›n›n sebeplerinden biridir.
Tarihsel ‹ngiltere örne¤i, böylesi bir dönemeçte Amerikan kapitalist liderleri için muhtemel avantajlara iflaret edebilir mi? ‹ngiltere,
güç projeksiyonunu okyanuslarla s›n›rlay›p kendisini büyük bir finansal antrepoya ve rantiye d›fl yat›r›mc›ya dönüfltürerek imalat alan›ndaki üstünlü¤ünü Almanya ve Amerika’ya kaybettikten y›llar
sonra bile kapitalist dünya içerisinde büyük bir güç olarak kalmay›
baflard›. Asl›nda kendisini s›nai ve askeri alanda inkâr edebilmesi,
‹ngiltere’yi uluslararas› para ve finans piyasalar›nda güvenilir bir lider haline getirdi. Benzer bir yol, ABD taraf›ndan 21. yüzy›lda izlenebilir. Kendi çevre ve yar› çevresinde de¤erli destek sistemleri oluflturacak devletlerle infla edilecek Amerikan emperyal hatt› (ki bu hat
di¤er ana kapitalist merkezlerin o güvenlik alan›na do¤ru genifllemesini ve tehdit oluflturmas›n› engelleyecektir) bu yolu mümkün k›labilir. Layne, önermekte oldu¤u uzaktan dengeleme siyasetine geçmeyi toplumsal sonuçlar›yla birlikte tart›flmamaktad›r, ancak Amerikan s›nai gücünün alt›n›n oyulmas›yla birlikte zengin rantiye ile
di¤erleri aras›nda kaç›n›lmaz bir kutuplaflma olaca¤›n› ima etmektedir. Viktorya döneminde kullan›lan emniyet freni -büyük nüfus kitlelerini Kuzey Amerika gibi di¤er sömürge vilayetlerine ihraç etmekgünümüz kapal› dünyas›nda pek mümkün de¤ildir. Layne bu politi264

kayla beraber, Amerikan sermaye yat›r›mlar›n›n güvenlik alan›ndan
anavatan›n kendisine kayaca¤›n› ummaktad›r. Di¤er bölgeler kap›lar›n› kaparsa, s›nai sermaye ve hizmet sektörü aç›s›ndan bu iddian›n
belli bir geçerlili¤i olabilir, ancak para babalar›ndan oluflan rantiye
s›n›flar için zorunlu olarak ayn› fleyden bahsedemeyiz.
‹llüzyonlar Bar›fl›’n›n bir baflka ilginç temas›, Amerikan elitlerinin
yurt içindeki kapitalist rejimin k›r›lganl›¤› konusunda duydu¤u endifledir. Bu endifle, sistemin içeride çökmemesi için di¤er ileri kapitalist
dünyaya yay›lmas› gerekti¤i inanc›yla birleflmektedir. Layne bu tür
korkular› hakl› ç›karacak flekilde bir dolu örnek verse de ilk bak›flta
bu görüfl tuhaf görünmektedir. E¤er ‘içerideki rejim’den kapitalizmi
ya da Anayasa’y› kastediyorsak, bence bunlar›n karfl› karfl›ya kalaca¤›
tehdit göz ard› edilebilir. Ancak içerideki rejimi dar bir anlamda al›rsak o zaman bu endiflelerin daha güçlü temelleri olabilir. Amerikan
sistemi, devletin vatandafllar›n›n refah› için belli toplumsal yükümlülükleri oldu¤u fikrine duyulan düflmanl›k söz konusu oldu¤unda
kendine has bir niteli¤e sahip sistem, daha çok bireylerin piyasadaki
mücadelelerinin kendi kaderine b›rak›lmas› gerekti¤ine inanan ve
son derece güçlü olan bir karfl› ideolojiyi desteklemektedir. Bu ideolojiye tek baflkald›r› 1930’larda geldi ve sosyal güvenlik hakk›nda süregiden tart›flmalar aç›kça göstermektedir ki o dönemin izleri hâlâ tam
olarak silinememifltir. So¤uk Savafl s›ras›nda hegemonik stratejinin
anti-komünist damarla mobilize edilmesi, yeniden da¤›t›m mekanizmalar›n›n iyilefltirilmesi için içeride yükselen muhalefeti bast›rman›n
bir yoluydu. Yar›-Keynesçi savafl devleti, refah devletinin makul bir
panzehiriydi. Büyük stratejinin uzaktan dengeleme stratejisine geri
dönmesi devletin refah harcamalar›na yönelmesi yönünde taleplere
esin kayna¤› olabilir mi? ‘Bar›fl temettüsü’, So¤uk Savafl’›n hemen ard›ndan gelen süreçte -pek gerçek olmasa da- kesinlikle bir umuttu.
Layne’a ABD’nin büyük strateji alan›nda ne gibi seçenekleri oldu¤u konusunda kafa patlatmam›za yard›m etti¤i için teflekkür etmeliyiz. Temel analitik varsay›mlar›n› reforma u¤ratarak, realist gelene¤in
entelektüel etkisini yeniden ortaya ç›karmay› ikincil amaç olarak ortaya koyan Layne, asl›nda Amerikan realist paradigmas›n›n üstesinden
gelmeye çal›flt›¤› krizini daha da derinlefltiriyor gibi. Layne, Waltz’un
anahtar önermelerini s›nanabilir hipotezlere dönüfltürüp ard›ndan da
bunlar› ABD için uygulanamaz bularak realistleri bir dizi baflka çeliflkiyle karfl› karfl›ya b›rak›yor. Ayr›ca bizi, Amerikan devletini, kapita265

list s›n›f taraf›ndan kontrol alt›na al›nm›fl, güç siyasetleriyle oldu¤u
kadar ekonomik ve ideolojik yay›lmas›yla da görmeye zorlayarak realistlerin gündemine birçok sorunla dolu yeni bir liste daha ekliyor.
Biri analitik, di¤er etik-siyasi olmak üzere iki önemli meseleyle
karfl› karfl›yay›z. Amerikan realistlerinin her zaman vurgulad›¤› analitik mesele, uluslararas› iliflkilerde fliddetin ve güç siyasetlerinin etkisidir. Realizmin en büyük mahareti, liberal kapitalist güçlerin resmi söylemleri aras›nda gizlenen ve mistifiye edilen bu boyutlar›n
mevcut öneminin ön plana ç›kar›lmas›d›r. Realist ekol bu olgular›
araflt›rmak üzere zengin bir kavram havuzu sunmaktad›r. Ancak ayn› meseleyi modern kapitalist devletler aras› sistem içerisindeki güç
siyasetlerinin belirlenimleri aç›s›ndan daha derin bir teoriye tart›flamad›¤› için baflar›s›z olmaktad›r. Bu s›n›rs›zl›k, Amerikan devletinin
büyük stratejisini yakalamaya çabalarken net bir flekilde ortaya ç›kmaktad›r. Layne bu bofllukla yüzleflme ve baz› cevaplar için zengin
tarihsel kaynaklara yönelme cesaretine, örne¤in Vietnam fiyaskosu
s›ras›nda ortaya ç›km›fl ortodoks olmayan ve Amerika’n›n on dokuzuncu ve yirminci yüzy›ldaki d›fl iliflkilerinin tarihi üzerine son derece güçlü bir dizi eser üreten muhaliflere yüzünü dönme cesaretine sahiptir. Umar›z, bu tarihsel ekol ile yeni radikal realist elefltirmenler aras›nda kurulmufl olan bu tür ba¤lant›lar, Amerika’n›n d›fl
politikas›n›n alternatif yönelimleri konusunda yap›lacak olan müteakip tart›flmalarda daha da derinleflir.
‹lk bak›flta Amerikan realizminin öteki miras› beklenmedik ve s›ra d›fl› bir mirast›r. Amerikan devletinin ülke d›fl›ndaki siyasal-askeri operasyonlar›n› s›n›rlama yönünde bir çeflit siyasal bir e¤ilimdir.
Asl›nda bu, 1945’ten bu yana gelenek içinde yaz›lan pek çok fleyde
karfl›m›za ç›kan bir temad›r. Kennan bu e¤ilimin en ünlü temsilcisi,
ancak Vietnam Savafl› s›ras›nda pek çok Amerikan realisti için ayn›
fleyi söyleyebiliriz ve bugün Bush yönetiminin iflgalci dürtüleri düflünüldü¤ünde bunun art›k son derece aç›k hale geldi¤ini söyleyebiliriz. Ünlü bir vecize Layne’›n son sayfas›n› süslüyor; ayn› sözü Stephen Walt’un Taming American Power (Amerikan Gücünü Uysallaflt›rmak) kitab›n›n bafl›nda da görüyoruz. Al›nt› Burke’ten: “Dürüstçe
söylemeliyim ki, kendi gücümüz ve h›rs›m›zdan korkuyorum, bizden bu kadar korkulmas›ndan korkuyorum.”
(Türkçesi: Mehmet Evren Dinçer)
266

