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Dünya Düzeni





GİRİŞ

Dünya Düzeni Sorunu

1961’de, genç bir akademisyen olarak Kansas City’de yaptığım 

konuşmada, Başkan Harry S. Truman’dan bahsetmiştim. Baş-

kanlığının en gurur duyduğu yanı sorulduğunda Truman şu yanı-

tı vermişti: “Düşmanlarımızı tam anlamıyla yenilgiye uğrattıktan 

sonra onları uluslar topluluğuna geri getirmemiz. Bunu bir tek 

Amerika’nın yapacağını düşünmek hoşuma gidiyor.” Amerika’nın 

muazzam gücünün bilincinde olan Truman, her şeyden önce ülke-

nin insancıl ve demokratik değerlerinden gurur duyuyordu. Ame-

rika’nın zaferlerinden çok, uzlaşmalarıyla hatırlanmak istiyordu.

Truman’dan sonraki başkanların hepsi bu çizginin bir çeşidini 

izlemiş ve Amerikan deneyiminin benzer nitelikleriyle gururlan-

mıştır. Ve bu dönemin büyük bölümü boyunca, ayakta tutmayı 

amaçladıkları uluslar topluluğu, bir Amerikan konsensüsünü yan-

sıtmıştır: ortak kural ve normlara uyan, serbest ekonomi sistemle-

rine kucak açan, toprak fethini reddeden, ulusal egemenliğe saygı 

gösteren, yönetimde katılımcı ve demokratik sistemleri benimse-

yen ve durmaksızın genişleyen birbiriyle işbirliği yapan devletle-

rin oluşturduğu bir düzen. Her iki partiden Amerikan Başkanları 
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başka yönetimleri de insan haklarının korunması ve geliştirilmesi 

çizgisini benimsemeye davet etmeyi hararetli ve etkili bir söylemle 

sürdürmüştür. ABD’nin ve müttefiklerinin bu değerleri savunması 

birçok örnekte, insanlık açısından önemli değişimlerin yolunu aç-

mıştır.

Buna rağmen, “kurallara dayalı” bu sistem günümüzde büyük 

güçlüklerle karşı karşıyadır. Ülkelerin “kendi paylarına düşeni 

yapmaları”, “yirmi birinci yüzyıl kuralları”na göre oynamaları, ya 

da ortak bir sistemde “sorumluluk sahibi paydaşlar” olmaları yö-

nünde sık sık uyarı yapılması, sistemin ortak bir tanımının ya da 

“adil” katılımın ne olacağına dair ortak bir anlayışın bulunmadığı 

gerçeğini yansıtmaktadır. Batı dünyasının dışına bakıldığında, bu 

kuralların oluşturulmasında fazla bir rol üstlenmemiş olan bölge-

ler, bunların şu anki biçimleriyle geçerliliklerini sorgulamakta ve 

bunları değiştirmeye uğraşacaklarını açıkça göstermektedir. Dola-

yısıyla, “uluslararası topluluk” günümüzde başka hiçbir çağda gö-

rülmedik ısrarla bahsedilen bir kavram olsa bile, üzerinde anlaşıl-

mış hiçbir net hedef, yöntem ya da sınır sunmamaktadır. 

Çağımız ısrarla, hatta kimi zaman neredeyse çaresizce bir dünya 

düzeni kavramı arayışındadır. Kaos, kitle imha silahlarının yayılı-

şıyla, devletlerin dağılmasıyla, çevre tahribatının etkileriyle, soykı-

rıma varan uygulamaların ısrarla sürmesiyle ve çatışmaları insan 

rolünün ya da anlayışının ötesine taşıma tehdidi oluşturan yeni 

teknolojilerin yaygınlaşmasıyla beraber eşi görülmemiş şekilde bizi 

tehdit etmektedir. Bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi iletmenin yeni yön-

temleri, farklı bölgeleri daha önce eşine rastlanmamış ölçüde birleş-

tirerek olayları küresel düzeyde sahneye yansıtmakta; ve üzerlerin-

de düşünülmesini engelleyerek liderlerin anında, sloganlarla ifade 

edilebilecek şekilde tepkiler vermelerini gerektirmektedir. Acaba 

geleceği hiçbir düzenin dizginleyemeyeceği güçlerin belirlediği bir 

dönemle mi karşı karşıyayız?
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Dünya Düzeni Çeşitleri
Tam anlamıyla küresel bir “dünya düzeni” hiç var olmadı. Gü-

nümüzde düzen olarak kabul edilen sistem, neredeyse dört yüzyıl 

önce Batı Avrupa’da, Almanya’nın Vestfalya(Westphalia) bölgesin-

de, öteki kıtaların ya da uygarlıkların çoğu katılmadan, hatta ha-

berleri bile olmadan gerçekleştirilen bir barış konferansında tasar-

landı. Tüm Orta Avrupa’da bir yüzyıllık mezhep çatışması ve siyasi 

çalkantı; siyasi ve dini anlaşmazlıkların birbirine karıştığı, savaşan 

tarafların nüfus merkezlerine karşı “topyekûn savaş”a başvur-

dukları ve Orta Avrupa nüfusunun neredeyse dörtte birinin savaş, 

hastalık ya da açlıktan öldüğü 1618-48 Otuz Yıl Savaşı felaketiyle 

sonuçlanmıştı. Bitkin düşmüş olan katılımcılar, akan kanı durdu-

racak düzenlemeleri tanımlamak için bir araya geldiler. Protestan-

lığın ayakta kalması ve yayılması sonucunda dini birlik çözülmüş-

tü; aralarındaki savaş sonuçsuz kalmış çok sayıda özerk siyasi birim 

vardı ve bu aynı zamanda siyasi çeşitlilik anlamına geliyordu. Yani, 

Avrupa’ya günümüz dünyasına yakın şartlar; hiçbiri ötekilerin 

hepsini yenecek kadar güçlü olmayan, birçoğu birbirleriyle çelişen 

felsefeleri ve iç uygulamaları benimsemiş, davranışlarını düzenle-

me altına almak ve çatışmayı azaltmak için tarafsız kurallar arayı-

şında olan çok sayıda siyasi birim egemendi.

Vestfalya barışı eşsiz bir ahlaki içgörüyü değil, gerçeklerle 

uyumlu pratik bir düzenlemeyi yansıtıyordu. Birbirlerinin iç işleri-

ne müdahaleden kaçınan ve genel bir güç dengesi sayesinde birbir-

lerinin hırslarını dizginleyen bağımsız devletler sistemine dayanı-

yordu. Avrupa’nın anlaşmazlıklarının sonunda hiçbir tekil hakikat 

ya da evrensel yönetim iddiası baskın gelememişti. Bunun yerine, 

her bir devlete kendi toprakları üzerinde egemenlik tanındı. Hepsi 

öteki devletlerin iç yapılarını ve dini itikatlarını bir gerçek olarak 

kabul edecek ve varlıklarına meydan okumaktan sakınacaktı. Şu 

anda doğal ve arzulanır görülen bir güç dengesi içerisinde hüküm-
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darların hırsları birbirlerine karşı dengelenecek ve en azından ku-

ramsal olarak, çatışmaların boyutu daraltılacaktı. Avrupa tarihinin 

bir yol kazası olan bu bölünme ve çeşitlilik, kendine özgü felsefi bir 

manzara sergileyen yeni bir uluslararası düzen sistemine damgası-

nı vurdu. Bu açıdan, Avrupa’nın bu büyük felaketi sona erdirme 

çabası günümüz anlayışı hakkında önceden bir fikir ortaya koydu 

ve onu biçimlendirdi: mutlaklara dayanan yargı yerine pratik ve 

evrensel olanı getirdi; çoğulcu ve ılımlı bir düzen arayışında oldu.

Vestfalya Barışı’nı tasarlamış olan on yedinci yüzyıl müzakere-

cileri, küresel düzeyde uygulanabilecek bir sistemin temelini attık-

larını düşünmüyorlardı. O sırada kabus gibi bir “Zor Zamanlar”ın 

ardından Vestfalya dengesiyle açıkça çelişen ilkeleri -tek bir mut-

lak hükümdar, birleşmiş bir din ortodoksisi ve her yöne yayılma 

programı- taçlandırarak kendi düzenini pekiştirmekte olan komşu 

Rusya’yı dahil etme yönünde hiçbir çabada bulunmadılar. Öteki 

büyük güç merkezleri de öğrenebildikleri kadarıyla Vestfalya dü-

zenlemesini kendi bölgeleriyle bağlantılı saymadılar.

Dünya düzeni fikri, dönemin devlet adamlarının bildikleri 

coğrafi uzama uygulandı –aslında öteki bölgelerde de yinelenen 

bir modeldir bu. Bunun nedeni büyük oranda, o dönemdeki tek-

nolojinin tek bir küresel sistemin işlemesini teşvik etmemesi, hatta 

buna izin vermemesiydi. Birbirleriyle sürekli etkileşim olanağın-

dan yoksun olan ve bir bölgenin gücünü ötekine karşı ölçeceği bir 

çerçeveye sahip olmayan her bölge kendi düzenini eşsiz saydı ve 

ötekileri –yerleşik sistemin anlayamayacağı şekilde yönetilen ve 

tehdit oluşturması dışında, kendi tasarımlarıyla hiçbir bağlantısı 

bulunmayan– “barbarlar” olarak tanımladı. Her biri kendini tüm 

insanlığın meşru örgütlenmesi için uygun bir model olarak gördü 

ve gözlerinin önündekileri yöneterek dünyaya düzen getirdiğini 

hayal etti.


