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ABD VE RUSYA PERSPEKTİFİNDE KÜRESEL DENGELER………………………… 

                         Soner FINDIK

 

  Soğuk savaşın ardından iki kutuplu sistemden yani ABD-SSCB arasındaki rekabet, 

soğuk savaş sonrası dönemden itibaren SSCB‟nin çöküşü ve ABD‟nin yükseliş içinde olduğu 

bir dönem olarak görmekteyiz. Özellikle 1991‟den sonra Rusya‟nın başına geçen liderler 

ABD‟nin emperyalist politikalarına yakın, komünizmden uzaklaşma eğiliminde bir politika 

izlemişlerdir. SSCB‟nin çökmesiyle beraber ABD 2001 yılına dek karşısında rakip olmayan 

tek küresel güç durumundaydı. Ancak 2001 yılında ABD‟deki İkiz Kuleler, Pentagon ve 

Dünya Ticaret Merkezi‟ne olan terör saldırılarıyla artık ABD‟nin de saldırıya uğrayıp zarar 

görebileceği anlaşıldı. Burada önemli olan artık küresel terörizm denen yeni bir tehdit 

unsurunun çıkmasıdır. Bu yeni tehdit unsuru olan terörizm, belli bir yerde sabit olan bir tehdit 

değil, küresel anlamda dünyanın her yerinde olabilecek bir tehdittir. Bu da bize ABD‟nin 

karşısında artık sabit bir gücün değil, nereden geldiği tam olarak bilinmeyen bir tehdit 

olduğunu gösterir. Kısacası ABD Körfez Kriziyle elde ettiği ihtişamı, 2001‟ de yaşanan terör 

olayları ile bir anlamda azalmıştır. Ancak günümüzde hala ABD‟nin üstünlüğü kabul 

edilmektedir. Bunun sebebi ise ABD‟nin karşısında kendisinden daha güçlü bir gücün 

bulunmamasıdır. Buraya kadar SSCB ve ABD arasındaki soğuk savaş sonrası dönemini 

kısaca ele aldık. Şimdi de Soğuk Savaş sonrası NATO‟da meydana gelen değişimleri ele 

alalım. 

  1949 yılında kurulan NATO‟nun Soğuk Savaş sırasındaki rolü ve amacı SSCB‟nin 

yarattığı tehdit çerçevesinde açık bir şekilde tanımlanmışken, Soğuk Savaş sonrasında 

Varşova Paktının dağılımı ve SSCB‟nin çökmesiyle NATO‟nun karşısındaki tehdit ortadan 

kalktı ve NATO‟nun varlığının sürdürülmesi konusunda tartışmalar yaşandı. Ancak 

Avrupa‟nın bazı bölgelerindeki istikrarsızlıkları önleme ve üye ülkelerin ortak savunma 

taahhütler ve güvenliklerinin sağlanmasının ancak NATO varlığıyla gerçekleşebilecek bir 

ortak işbirliğiyle olacağı anlaşıldı. NATO bir savunma ortaklığıyla sıkı sıkıya bağlı bir ittifak 

olmaktan çıkarak, daha geniş bir güvenlik alanında işbirliğine giden ulusların ortaklıklarının 

odak noktası haline geldi. NATO, gerek Rusya ve Ukrayna ile diğer ülkelerle işbirliğini 

genişletmek, gerekse uluslararası terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılması gibi 

günümüzün sorunlarına karşı aktif bir biçimde rol oynamaya başladı. NATO‟da bu gibi 

değişimler yaşanırken, BM‟de ise ülkelerde oluşabilecek tehditlere, çatışmalara karşı polis 

kuvvetinin oluşturulması şeklinde yeni konseptler getirildi. NATO askeri kanadındaki gücünü 

artırarak, yani uçak sanayinin gelişmesi, füze kalkanı gibi teknolojik atılımlarla 21.yüzyılın 

gereklerine göre kendini yenilemektedir. Bu yenilikler içerisinden „Füze Kalkanı‟ günümüzde 

en çok ön plana çıkan konu olmaktadır. Füze kalkanına en büyük tepkiler Rusya ve İran‟dan 

gelmiştir. Füze kalkanı NATO‟nun İran‟a karşı oluşturduğu bir savunma sistemidir. Bu 

savunma sistemi ABD‟nin öncülük ettiği bir projedir. Bu savunma sisteminin beş özelliği 

vardır. Bunlardan birincisi erken ikaz sistemi; ikincisi, karada ve denizde konuşlu radarlar 

yani atılan füzenin yer ve rotasını belirleme; üçüncüsü, uzaya dayalı kızılötesi sistemler yani 

hedefi takip etme; dördüncüsü, savaş alanını komuta ve kontrol sistemleri yani önleme kararı 

verecek sistemler; beşincisi, önleme araçları yani hedefi vuracak füzelerdir. ……………… 
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  Füze kalkanın bu temel özelliklerinde anlaşılacağı gibi herhangi bir tehdide karşı tam 

anlamıyla bir savunma oluşturmaktadır. NATO‟nun özellikle İran‟a karşı bu sistemi 

kullanmasının sebeplerinde birisi İran‟ın 2000 km menzilli balistik füzelerini açıklaması 

olarak verilebilir. Ancak İran, son güncel olaylara baktığımızda bunu bir “İsrail‟i koruma 

projesi” olarak görmekte ve ABD ve İsrail‟in kendisine yapacağı herhangi bir saldırıda ilk 

hedefinin Türkiye‟deki füze kalkanları olacağını açıklamaktadır. Ancak dış politika amacı 

“sıfır sorun politikası” olan Türkiye‟nin füze kalkanının üzerine getireceği bu ağır yüke karşı 

İran‟a nasıl bir tepki göstereceği muammadır. ABD‟nin sadece kendi çıkarlarını düşündüğü 

böylesi bir ortamda Türkiye aslında bir bilinmezlik içindedir. Ancak Türkiye‟nin NATO 

safında oluşu nedeniyle tarafını uzun zamandır belli etmektedir. Türkiye‟nin kendisine ait bir 

nükleer silahının bulunmaması Türkiye‟yi ABD‟ye karşı bağımlı kılmaktadır. Yani İran her 

nasılsa eğer Türkiye‟yi vurursa, Türkiye nükleer silaha sahip olmadığından müttefiklerinde 

yardım isteyecek ve o şekilde İran‟ı vurabilecektir. Buna “ikinci vuruş kapasitesi” adı verilir. 

Bu senaryo olmasını arzu etmediğimiz ancak olabilecek bir senaryodur. NATO İran‟ın yanı 

sıra nükleer silahta ilerlemeye devam eden Kuzey Kore‟yi de bir tehdit olarak algılamaktadır. 

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında çıkacak bir savaş Rusya ve ABD arasında gerilime 

neden olabilir. Rusya özellikle NATO‟nun füze kalkanı yapma amacının aslında kendilerini 

tehdit ettiğini söyleyerek füze kalkanına karşı çıkmakta Kalingrad bölgesine ve diğer Rus 

bölgelerine füze yerleştireceğini açıklamaktadır. ABD, Rusya‟nın stratejik komşusu olan 

Belarus‟la da müzakerelerin başladığını belirtmektedir. Rus lideri Medvedev 24.11.2011 

tarihindeki açıklamasında ABD desteğindeki füze kalkanı ve radar sistemlerinin yerlerini 

dikkate alarak, kendini savunmak için saldırı silahlarını yerleştireceğini açıkladı. Bunun 

üzerine ABD füze kalkanı sistemini yeniden gözden geçireceğini açıklasa da füze kalkanını 

uygulamaya başladı. ABD‟nin füze kalkanı, Rusya‟ya karşı bir tehdit oluşturmuyor sözlerine 

karşı, ABD Rusya‟nın sorularını cevapsız bırakmaktadır. Şu anda Polonya, Türkiye, Romanya 

ve İspanya‟da füze kalkanları kurulmaya başlandı. Rusya füze kalkanı tehdidine karşı yeniden 

silahlanmaya başladı ve Rusya lideri Medvedev‟in 24.11.2011 tarihinde yaptığı açıklamayla 

silahlanmaya beş şekilde başlayacakları açıkladı. 

  İlk olarak, Rusya lideri, Savunma Bakanlığına verdiği talimatla Kalingrad‟da bulunan 

erken uyarı radar sistemlerinin aktif hale getirilmesi, ikincisi, stratejik nükleer kapasite 

çerçevesinde Rusya savunma gücünü acilen güçlendirme, üçüncüsü, Rusya Stratejik Füze 

Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerini gelişmiş füze başlıkları ile donatma, dördüncüsü, füze 

savunma sistemleri kontrol merkezleri ve veri alış veriş merkezlerini gerektiğinde yok 

edebilmek için silahlı kuvvetlere verilecek ve bunların yeterli, etkili ve minimum olması 

gerektiği, beşincisi, eğer bu önlemlerde yeterli olmazsa, Rusya Federasyonun batı ve güney 

sınırlarında Avrupa‟nın füze savunma sistemlerini hedef alacak şekilde saldırı füzelerini 

yerleştirme ve bunlara Kalingrad‟daki İskender füzeleri de dâhil olacaktır. Gerekirse füze 

savunma sistemlerini kurmak için yeni önlemlerinde alınacağı talimatını verdi. 

  Hala problemler devam ederse, START ve diğer silahsızlanma anlaşmalarından da 

çekilme hakkını saklı tutacaktır. ABD ve Rusya‟nın 13 Kasım 2011‟de APEC zirvesinde 

buluşmaları anlaşmazlığı çözemedi. Rusya, eğer ABD bana karşı oluşturduğu bu tehditten 
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vazgeçmezse ileride yeni bir silahlanma yarışının kaçınılmaz olduğunu söyledi.  

  İki ülke arasında yaşanan füze kalkanı geriliminde ABD AKKA anlaşmasından 

çekildiğini-Rusya bu anlaşmadan 2007 yılında çekilmişti-söylemesiyle buna karşılık 

Rusya‟da füze kalkanlarını vurabileceğini söyledi.24.11.2011 tarihinde NATO Genel 

Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, ABD ve NATO‟nun anti-füze kalkanı sistemine karşı, 

Rusya‟nın füze konuşlandırma tehdidinin büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi.30.11.2011 

tarihine gelindiğinde Rus lideri Medvedev, ABD‟nin füze kalkanına karşı Kalingrad‟daki 

radarın aktif hale getirilmesi talimatını verdi. Ancak Rusya, ABD‟ye karşı işbirliği konusunda 

kapıları açık bırakacaktı ve belki de ileride ortak bir füze kalkanı projesinin olabileceğini 

belirtti. Bu son gelişmeler ABD ve Rusya arasını bir bakıma yumuşatsa da ileride büyük bir 

gerilimin olduğunu göstermektedir. Şimdide füze kalkanına Türkiye açısından bakalım; 

  25.11.2011 tarihinde Rusya‟dan gelen açıklamalara göre, Rusların konuşlandıracağı 

İskender Füzelerinin menzilinde Malatya Kürecek‟te ki radar üssü de bulunmaktadır. Bu 

şekilde Rusya, Türkiye‟nin üç de birini vurabilecek güce sahip olacaktır. Türkiye‟nin 1/3‟nü 

içeren bu iller; Trabzon, Artvin, Rize, Giresun, Ordu, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, 

Erzurum, Erzincan, Sivas, Tokat, Amasya, Kars, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Van, Bitlis, Muş, 

Malatya ve Elazığ‟dır. 

  26.11.2011 tarihinde İran, füze kalkanının İsrail‟i koruma amaçlı olduğunu, ABD ve 

İsrail‟in kendisine karşı yapacağı herhangi bir saldırıda ilk olarak Türkiye‟deki füze kalkanını 

daha sonrada diğer füze kalkanlarını hedef alacaklarını söyledi. 

  04.12.2011 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu‟nun 

yaptığı açıklamaya göre, Türkiye‟ye yerleştirilecek olan füze kalkanının erken uyarı 

niteliğinde olacağını ve ayrıca bunun milli menfaatlerimizin bir gereği olduğunu kaydetti. 

Türkiye‟nin diğer ülkelerle beraber, NATO Füze Savunma Sistemi‟nin komuta kontrolü        

dâhil bu sistemle ilgili diğer düzenlemeler üzerinde “tam söz hakkına” sahip olduğunu belirtti. 

Bu güncel gelişmelere bakarak Türkiye‟nin ne kadar stratejik bir noktada olduğunu 

görmekteyiz. 

 

Değerlendirme 

  Bu gelişmelerden yola çıkarak ya dünya ikinci bir soğuk savaşa yani ikinci bir dehşet 

dengesi yani ikinci bir silahlanma yarışına sahne olacak ya da ABD ve Rusya başta olmak 

üzere küresel ölçekli bir bölgesel savaş meydana gelebilecektir. İlk öngörümden yola çıkarak 

değerlendirme yaparsak, ABD ile Rusya‟nın Soğuk Savaş Dönemindeki mücadelesi iki kutup 

arasında yani kapitalizm ve komünizm arasında bir çatışma durumundayken, öngördüğüm 

ikinci bir soğuk savaş iki ayrı ideolojinin değil, ABD ve Rusya‟nın çıkar peşinde 

koşmasından dolayı çıkacak gibi görünüyor. Bu da günümüzde artık ideolojilerin değil güç 

kimin elindeyse, kim daha fazla çıkar peşinde koşuyorsa(açgözlüyse) o güçlerin çarpışacağını 

gösterir. ABD geniş bir hegemonyaya sahiptir ve bu hegemonyasını da en son Myanmar‟da 

kendi etkisini hissettirme, Hint Okyanusunda hegemonyasını yayma girişiminde bulunması 

örnek olarak gösterilebilir. Burada ABD, Çin‟i çevreleme politikası uygulayarak yeni güçlerin 

etki alanlarını daraltmak istemektedir. Ancak ABD Başkanı Obama‟nın yaptığı açıklamada, 

sadece ABD burada daha fazla etkin olmak istiyor, Çin‟i çevreleme çevreleme şeklinde bir 
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politikasının bulunmadığı söylemlerini görmekteyiz. …………………………………….. 

  Demek ki ilk öngörümün gerçekleşme olasılığı yüksek gibi görünmektedir. İkinci 

öngörüme bakarsak, dünya öyle bir hale gelecek ki savaş kaçınılmaz olacaktır. Burada yine 

ülkelerin çıkar ve güç politikaları devreye girecektir. Örneklerden yola çıkarak, AB‟nin şu 

anda yaşadığı ekonomik krizler, ileride AB‟nin başını çeken Almanya ve Fransa arasında 

büyük bir anlaşmazlığa yol açabilir. Bu anlaşmazlığın sonucu da bir kaçınılmaz savaş olabilir. 

Ya da Kuzey Kore ile Güney Kore arasında, Ermenistan‟la Azerbaycan arasında ,Rusya ile 

Gürcistan arasında, İran ile İsrail arasında,  Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Küba ve 

Nikaragua‟nın destek verdiği Birleşik Güney Amerika‟nın, ABD‟ye karşı blok oluşturması 

gerektiğini söylemesi, gibi sorunlu ülkeler arasında yaşanacak bölgesel savaşlar yanında 

ABD-İsrail ve Rusya-Çin‟in başını çektiği ülkeler arasında bir küresel ölçekte nükleer 

silahların karşı karşıya geldiği bir küresel boyutta bir savaş çıkabilecek durumdadır. 

  Kısacası, Soğuk Savaştan bu yana gelen ülkeler arasındaki durgunluk, sakinlik gelişen 

tehdit unsurlarının etkisiyle çatışma ve savaşa dönüşebilecek midir? sorusunu akla 

getirmektedir. Benim düşüncem yukarıda da açıkladığım gibi gelişen süreçler çerçevesinde 

ülkeler arasındaki ilişki ne kadar uzlaşmadan uzak ki şimdi öyle görünüyor ya da ülkeler ne 

kadar çok silahlanma yarışına girerse kaçınılmaz küresel ölçekli bölgesel savaşlar veya ikinci 

bir soğuk savaş yaşanabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


