
 

 

SPOTLAR: 
 
“Amerika’nın toplumu bir arada tutan maddi temelinin zayıflamasına bağlı olarak sosyal 
sözleşmesi de hızla yıpranıyor. Toplum sosyal ve psikolojik olarak hızlı biçimde ve neredeyse 
her konuda ayrışıyor ve kutuplaşıyor. ABD, şimdi keskin zıtlıklar ve kamu güvenliğinden 
yoksun bir ülke haline gelmiş durumda. Bölünme ve çatışmalar, siyasal hayatında her alanına 
yayılıyor. ABD siyasetinde popülist ve aşırı sağ eğilimlerin güçlenmesi ve giderek artan siyasi 
bölünmüşlük karşısında ABD’nin bütünlüğünü koruyup korumayacağı tartışmaları dahi 
tartışılıyor.” 
 
“Sivil haklar sonrası dönemde çok ırklı bir demokrasi olarak gurur duyan bir ülkenin yerini 
şimdi, ülkenin kölelik üzerine mi yoksa özgürlük mücadelesi üzerine mi kurulduğu konusunda 
tartışmalarla bölünmüş bir ülke almış durumda. Öyle ki, bugün Cumhuriyetçilerin yaklaşık 
yarısı, Demokratların Amerikan yaşam tarzı için Rusya'dan daha büyük bir tehdit 
oluşturduğuna inanıyor. “ 
 
“Askeri teknoloji devrimi, halen ABD'nin savaşı caydırmak ve barışı desteklemek için 
kullandığı bir eğilim haline gelmiş durumda değil ve bu, ABD'nin yıkımının önde gelen 
sebeplerinden birisi olacaktır. Gelişmeler ABD ’nin teknolojik olarak gelişmiş rakiplere karşı 
son derece farklı şartlarda savaş yapacağını ve savaşta çok sayıda askeri sistemi 
kaybedeceğini gösteriyor.” 
 
“Küreselleşmeye karşı tepki, salgın başlamadan önce korumacılar ve ulusal güvenlik şahinleri 
tarafından zaten yönlendiriliyordu. Brexit oylamasından sonra, Macaristan ve İtalya 
seçimleri, Batı'nın küreselleşmeye karşı tepkisinin önemli işaretleridir. Önümüzdeki dönemde 
COVID-19'un tetiklediği eşzamanlı siyasal, sosyal ve ekonomik felaketler giderek ciddileşen 
enerji krizi ve nihayetinde Ukrayna savaşının yayılması Avrupa Birliği'ni uçuruma itebilir.” 
 
“Teknolojik gelişmelerin çok daha hızlanmasına bağlı olarak 21. Yüzyılın başında dünya artık 
temiz enerjiye, iletişim ağlarına ve otomasyon, robotlaşma, yapay zeka gibi yıkıcı 
teknolojilere dayalı yeni bir ekonomi devrimi ve buna bağlı olarak büyük bir siyasi ve sosyal 
dönüşüm yaşıyor. İkinci ekonomi devriminin lideri ve dolayısıyla Küresel hegemon olan ABD, 
bu devrimin liderliğini yakalayamadı ve şimdi gerilemeye başlamış durumda.” 
 
“21. yüzyıl büyük olasılıkla, mutlak bir hegemonyadan yoksun bir çağ olacaktır. Çok 
kutupluluğa ve yoğun nüfuz rekabetine doğru bir kayma ile tanımlanan bu dağınık yeni 
dünyada, çatışmalar veya gerilimler artık ideoloji tarafından yönlendirilmeyecek, milliyetçilik 
ve kaynak rekabeti tarafından teşvik edilecektir.” 
 
“Eğer kimse düzeni uygulayamazsa, dünyamız "küresel düzen açığı" yaşayacaktır. Ülkeler ve 
uluslararası kuruluşlar küresel düzeyde daha iyi işbirliği yapmak için çözümler bulmayı 
başaramadıkça, parçalanma ve öfkenin giderek artacağı ve küresel manzaramızı düzensiz 
hale getireceği bir "entropi çağına" girme riskiyle karşı karşıyayız.”  
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Amerika İçine Doğru Çökerken Küresel Düzen Sarsılıyor 
 
1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra Amerikan hegemonyasının zirve dönemi 
başlamıştı. Amerikan kibrinin doruk noktası, tüm Orta Doğu'yu yeniden inşa edebilmeyi 
umduğu 2003 yılındaki Irak'ın işgaliydi. Bu dönemdeki tek kutupluluk derecesi tarihte 
nadirdir. 
 
ABD hedeflediği değişimi sağlamak için askeri gücün etkinliğini abarttı. Nihayetinde 
birliklerinin iki ülkedeki savaşlara dayanamaması ve Amerikan önderliğindeki 
küreselleşmenin yol açtığı devasa eşitsizlikleri çok daha görünür hale getiren uluslararası bir 
mali krizin etkisiyle zirveden hızla geriye kaymaya başladı. Amerikan gerilemesinin uzun 
vadeli kaynakları aslında uluslararası olmaktan çok yereldir. Görülmek istenmeyen gerçek şu 
ki Amerikan döneminin sonu çok daha önceleri gelmişti ve ABD uzun zamandır siyasi ve 
sosyal olarak bölünmüş, ekonomisi duraklayan ve askeri gücünü artık daha fazla taşımayan 
bir ülke durumundaydı. 
 
Ancak bir dizi gelişme, ABD destekli hükümetin çöküşünün ardından Kabil'den çıkmaya 
çalışan çaresiz Afganların korkunç görüntüleri, salgın dönemindeki başarısızlıkları ve Kongre 
baskını bu durumu dünyanın gözlerinin önüne apaçık serdi.   
 
Pandemi Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkmadan önce bile birçok analist ABD ekonomisinin 
önemli sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu söylüyordu. Ama salgının etkileri ile oluşan 
ekonomik yıkım, analistleri ve deneyimli politika yapıcıları bile neredeyse nutku tutulmuş 
bırakacak kadar ani ve şoke edici oldu.  
 
Mart ve Nisan 2020'nin sadece iki ayında, 36 milyondan fazla Amerikalı işini kaybetti.  Bu 
Büyük Buhran’ınkine eşdeğer bir seviyedir. ABD halen ekonomisinin 2020-2022 arasında 
aldığı hasarı onarmaya, enflasyonu düşürmeye ve istihdamı artırmaya çalışıyor. 
 
Amerikalılar karşılaştıkları krizle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinden dersler 
arıyorlar; ancak ülkeyi kendisinden önceki küresel hegemon olan selefiyle karşılaştırmak 
daha aydınlatıcı olabilir. Çünkü bugün Amerika’nın durumu birçok yönden savaşlar arası 
dönemde gerilemeye başlayan İngiliz İmparatorluğuna benziyor hatta göstergeleri daha da 
kötü. 
 
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin kamu borcu, 1918'de GSYH’nin % 109'u iken 
1934'te % 200 civarına yükseldi. Amerika'nın federal borcu ise bu yıl GSYH’nin yaklaşık % 



 

 

110'una ulaşacak ancak Kongre Bütçe Ofisi, 2050 yılına kadar % 200'ü aşabileceğini tahmin 
ediyor. 
 
Amerika Birleşik Devletleri ile bir yüzyıl önce Birleşik Krallık arasındaki önemli fark, İngiliz 
kamu borcunun % 40'ından fazlası uzun vadeli iken Amerikan federal borcunun ortalama 
vadesinin kısa vadeli olmasıdır. Dolayısıyla borç maliyetlerinde bir azalma önümüzdeki 
yıllarda Amerika için olası görünmüyor. Oranlar yükseldikçe, Amerika'nın borcu federal 
bütçenin diğer kısımlarını, özellikle de savunma gibi zaten sıkıntılı durumda olan harcamaları 
daha da sıkıştıracak.  
 
Birçok yönden mali açıktan daha derin olan diğer bir fark ABD'nin negatif net uluslararası 
yatırım pozisyonudur (NIIP). Negatif bir NIIP, esasen Amerikan varlıkları üzerindeki yabancı 
mülkiyetinin, yabancı varlıklar üzerindeki Amerikan mülkiyetini aştığı anlamına gelir. Buna 
karşılık, İngiltere, Birinci Dünya Savaşı'nı finanse etmek için tasfiye edilen denizaşırı varlıkların 
miktarına rağmen, savaşlar arasında hala oldukça olumlu bir NIIP'ye sahipti ve 1922'den 
1936'ya kadar sürekli olarak GSYH’nin % 100'ünün üzerindeydi.  
 
Savaşlar arasındaki İngiliz zayıflığının diğer önemli bir kaynağı, aydınların İmparatorluğa ve 
daha genel olarak geleneksel İngiliz değerlerine karşı tavrıydı. Pek çok kişi Sovyet 
komünizmini benimsedi. Bu arada, aristokrat sosyal seçkinlerin şok edici sayıda üyesi Hitler'e 
yöneldi. Almanlar ve Ruslar, İngilizlerin kendinden nefret etmeye yenik düştüklerini 
düşünmeleri için iyi sebeplere sahipti.  
 
Benzer bir şekilde Amerika'da hem sol hem de sağ şimdi emperyal bir proje fikriyle alay 
ediyor ya da onu küçümsüyor. Siyasi yelpazenin her iki tarafında da çok az kişi 1940'larda 
başlayan küresel hegemonya çağını destekliyor. Çin'in yeni diplomat ve milliyetçi entelektüel 
neslinin bugün kendinden nefret eden Amerikan aydınlarına bakışı tam da Almanların ve 
Rusların o dönemdeki İngilizlere bakışı gibidir.  
 
Amerika’nın sadece toplumu bir arada tutan maddi temelinin zayıflamasına bağlı olarak 
sosyal sözleşmesi de hızla yıpranıyor. Toplum sosyal ve psikolojik olarak hızlı biçimde ve 
neredeyse her konuda ayrışıyor ve kutuplaşıyor. Bu kutuplaşma, vergiler ve kürtaj gibi 
geleneksel politika meseleleri üzerinden başladı; ancak o zamandan beri kültürel kimlik 
üzerine şiddetli bir kavgaya dönüşmüş durumda. Normalde, küresel bir salgın gibi büyük bir 
dış tehdit, vatandaşların ortak bir tepki etrafında toplanmaları için bir fırsat olmalıdır. Ancak 
Amerika’da sosyal mesafe, maske takma ve aşılar halk sağlığı önlemleri olarak değil, siyasi 
işaretler olarak görüldü ve Covid-19 krizi dahi Amerika'nın bölünmelerini derinleştirmeye 
hizmet etti.  
 
Kutuplaşma, giderek daha çok bozulan gelir dağılımı, evsizlik ve madde bağımlılığı kriziyle 
birleştiğinde ABD ’nin birçok büyük kentinde şiddet suçlarındaki artışa yansıyor ve ABD, şimdi 
keskin zıtlıklar ve kamu güvenliğinden yoksun bir ülke haline gelmiş durumda.  
 
Bölünme ve çatışmalar, siyasal hayatında her alanına yayılmış durumda. ABD siyasetinde 
popülist ve aşırı sağ eğilimlerin güçlenmesi ve giderek artan siyasi bölünmüşlük karşısında 
ABD’nin bütünlüğünü koruyup korumayacağı tartışmaları dahi yapılır hale geldi.  
 



 

 

Sivil haklar sonrası dönemde çok ırklı bir demokrasi olarak gurur duyan bir ülkenin yerini 
şimdi, ülkenin kölelik üzerine mi yoksa özgürlük mücadelesi üzerine mi kurulduğu konusunda 
tartışmalarla bölünmüş bir ülke almış durumda. Öyle ki, bugün Cumhuriyetçilerin yaklaşık 
yarısı, Demokratların Amerikan yaşam tarzı için Rusya'dan daha büyük bir tehdit 
oluşturduğuna inanıyor.  
 
Olgun bir demokrasinin ayırt edici özelliği, seçimlerin ardından barışçıl bir şekilde iktidar 
transferleri gerçekleştirme yeteneğidir. ABD’nin liberal küresel düzenin öncüsü olma rolünü 
sağlayan demokrasi modeli ülke siyasetindeki derin bölünmelerden kaynaklanan sebeplerle 
ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ancak seçimlerden sonra meydana gelen ve naklen bütün dünyanın 
izlediği Kongre baskını ABD’nin yumuşak gücünün en önemli unsurlarından birisi olan 
demokrasi imajını yerle bir etti.  
 
Siyasi kutuplaşma ve Amerikan demokrasisinin zayıflaması, Amerika'nın küresel etkisine 
büyük zarar verdi. Bu etki, Joseph Nye'nin "yumuşak güç" olarak adlandırdığı şeye, yani 
Amerikan demokrasisinin işlerliğine, kurumlarının gücüne ve açık toplumunun dünyadaki 
insanlar için çekiciliğine bağlıydı. Bu çekicilik büyük ölçüde azaldı.  
 
ABD’nin başarısında öne çıkarılan kapitalist demokratik modelin artık çözülmeye başlamasına 
bağlı olarak daha önceleri hem refah hem demokrasi taahhüt ederek küresel liderlikte öne 
çıkan ABD sistemi her iki vaadini de yerine getirmekte zorlanıyor. Şimdi artık Demokrasi ve 
kapitalizmin ayrılabileceği fikri dünya genelinde de otoriter eğilimlerin güçlenmesine yol açan 
bir etken haline gelmiş durumda.  
 
Kutuplaşma dış politikayı da doğrudan etkiliyor. Obama döneminde, Cumhuriyetçiler 
Rusya’ya şahin bir duruş sergiliyorlardı ve Demokratları, Başkan Putin'e karşı gösterdikleri 
saflık nedeniyle kınıyorlardı. Ancak Eski Başkan Trump, tam tersine Putin'i açıkça kucakladı. 
Çin konusunda şimdilik daha belirgin bir fikir birliği var: Hem Cumhuriyetçiler hem de 
Demokratlar, bunun Amerikan çıkarlarına yönelik bir tehdit olduğu konusunda hemfikir.  
 
Öte yandan ABD’nin küresel hegemonyasının temelini oluşturan askeri güç alanında da 
benzeri sıkıntılar yaşanıyor. ABD ordusu dünya tarihinde hava, kara ve denizlerde küresel 
olarak konumlanabilen ilk askeri güç olmuştu. Ancak son on yıl içindeki askeri teknolojilerin 
değişimine uyum sağlamakta geç kalan ABD küresel rakipleri karşısında tehlikeli bir şekilde 
geride kalıyor. Askeri teknoloji devrimi, halen ABD'nin savaşı caydırmak ve barışı 
desteklemek için kullandığı bir eğilim haline gelmiş durumda değil. 
 
ABD siyasi sistemine nüfuz etmiş olan devasa askeri-endüstriyel şirketler kompleksin 
işleyişinden kaynaklanan sebeplerle ABD yönetimleri gelişmelere ayak uyduramıyor. ABD 
liderleri, ABD'nin dünyanın önde gelen askeri gücü olarak yerinden edilebileceğine 
inanmıyorlar. Değişim için gereken vizyona veya aciliyet duygusuna sahip değiller. Gelişmeler 
ABD’nin teknolojik olarak gelişmiş rakiplere karşı son derece farklı şartlarda savaş yapacağını 
ve savaşta çok sayıda askeri sistemi kaybedeceğini gösteriyor.   
 
Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önceki hegemonik statüsünü yeniden kazanması 
muhtemel değildir. Umut edebileceği şey, benzer düşünen ülkelerle, demokratik değerlere 



 

 

dost bir dünya düzenini sürdürmektir. Ancak Amerika’nın Avrupa’daki en yakın müttefiki 
İngiltere ve Avrupa ülkeleri de ciddi bir bunalım içerisine girmiş durumda.  

Avrupa’nın Bunalımı 
 
Son birkaç yıldır neoliberalizm politikalarını en coşkulu şekilde benimseyen iki ülkenin - ABD 
ve İngiltere - salgın sırasında en çok can kaybı yaşayan ülkeler arasında yer alması tesadüf 
değildir. 1970'lerin uzun süreli ekonomik yavaşlamasına ve refah devletine tepki olarak, 
neoliberal yaklaşımlardan güç alan Margaret Thatcher ve Ronald Reagan'ın başlattığı yeni 
dönem, fiyat büyüsüyle yönetilen serbest piyasaları, devletin ve toplumun ahlaki ve 
ekonomik mantığının temeline yerleştirmişti.  
 
Salgından önce de neoliberalizmin, dayanışma yerine rekabeti, hükümet müdahalesi 
üzerinde yaratıcı yıkımı ve sosyal refah üzerinde ekonomik büyümeyi destekleyen politikaları 
ve neoliberal doktrinin, “piyasa fetişizmi” birçok yorumcu, iş lideri ve politika yapıcıları 
tarafından zaten şiddetle eleştirilmekteydi, ancak COVID-19 darbesi ölümcül darbeyi 
indirmiştir.  
 
Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti gibi Vergi destekli sağlık hizmetlerinin kaynak 
yetersizliğinden uzun süredir zarar gördüğü bir ülkede “verimli yönetimin” eksik yatırımı 
telafi edemeyeceği gerekçesiyle  kamusal hizmetlere daha fazla harcama çağrıları uzun 
zamandır artıyordu. Ancak daha yüksek vergiler anlamına gelen bu çağrılara siyasi kaygılar 
nedeniyle kulaklar tıkanıyordu. Durum böyle iken İngiltere’de tam tersine vergileri düşürme 
sözü vererek Başbakanlık Makamına gelen Liz Truz çok kısa bir sürede bu sözünü 
tutamayacağını anlayarak istifa etti. Mevcut koşullar altında yerine gelen Rishi Sunak’ın da 
başarılı olma ihtimali zayıf. 
 
Bununla birlikte, en büyük risk altındaki uluslararası kurum Avrupa Birliği olabilir. Avrupa 
Birliği, geçtiğimiz on iki yıl boyunca, 2008 mali krizi, ardından gelen Euro Bölgesi borç krizi, 
2015 göç dalgası, Brexit, yükselen sağcı ve popülist hareketler, Macaristan ve Polonya gibi 
yerlerde demokratik gerileme, ABD ile artan transatlantik gerilimler ve Rusya'nın Avrupa 
üzerindeki baskısı eliyle zaten hırpalanmış durumdaydı.  
 
Salgın yaşanan bütün bu olumsuz gelişmelerin üstüne geldi. Salgında ülkelerarası işbirliği 
ortamı geriledi, herkes kendi başlarının çaresine bakma eğilimine girdi, sınır kısıtlamaları 
getirildi ve bazı hayati tıbbi ekipmanların ihracatı sınırlandı. İtalya ve İspanya'dan gelen 
ekonomik yardım çağrılarına cevapsız kaldı. Bazı kuzey Avrupa ülkeleri Güney Avrupa 
devletlerini mali durumlarını sorumlu bir şekilde ele almamakla suçladı. Bütün bunlar Avrupa 
Birliği’nin oluşturan halklarda bazı kabuk bağlamış yaraları yeniden açtı ve Avrupa Birliği’nin 
ve onun kurumlarının etkinliğinin sorgulanması ciddi biçimde arttı.  
 
Küreselleşmeye karşı tepki, salgın başlamadan önce korumacılar ve ulusal güvenlik şahinleri 
tarafından zaten yönlendiriliyordu. Brexit oylamasından sonra, Macaristan ve İtalya 
seçimleri, Batı'nın küreselleşmeye karşı tepkisinin önemli işaretleridir. Önümüzdeki dönemde 
COVID-19'un tetiklediği eşzamanlı siyasal, sosyal ve ekonomik felaketler giderek ciddileşen 
enerji krizi ve nihayetinde Ukrayna savaşının yayılması Avrupa Birliği'ni uçuruma itebilir. 



 

 

Mükemmel Fırtına; Küreselleşmenin sonu Entropi Çağının Başlangıcı 
 
Dünyamız içinde bulunduğumuz dönemde insanlık tarihindeki en kapsamlı değişim ve 
dönüşüm dönemini yaşıyor. Bu dönüşümü tetikleyen teknolojik, ekonomik, sosyal, siyasal, 
jeopolitik, demografik, çevresel değişim döngüleri dünya tarihinde nadir rastlanan bir 
biçimde aynı dönemde bir araya gelmiş durumda. Karşılıklı etkileşim ve bağımlılık içerisinde 
olan bu döngülerin KOVİD salgını sebebiyle etkileri, hızı ve çapı çok daha fazla arttı. Şu anda 
dünya bir mükemmel fırtına ortamı içerisine girmiş durumda. 
 
Küresel ölçekte devam eden bu mükemmel fırtınadan ne yeni bir Pax Sinica ne de yenilenmiş 
bir Pax Americana yükselmeyecek. Aksine, bu büyük değişim ve dönüşümün etkileri altında 
kalan bütün ülkeler çok ciddi zorluklarla baş etmek zorunda.  
 
Birinci Sanayi Devrimi dalgasını yakalayan İngiltere yüzyıldan fazla küresel hegemon olmanın 
keyfini çıkarmıştı; ancak İkinci Sanayi Devrimi’nin ve 2. Dünya savaşından sonra batı 
dünyasının lideri ABD oldu. Fakat bu rolü İngiltere’ye göre çok daha kısa sürdü. Teknolojik 
gelişmelerin çok daha hızlanmasına bağlı olarak 21. Yüzyılın başında dünya artık temiz 
enerjiye, iletişim ağlarına ve otomasyon, robotlaşma, yapay zeka gibi yıkıcı teknolojilere 
dayalı yeni bir ekonomi devrimi ve buna bağlı olarak büyük bir siyasi ve sosyal dönüşüm 
yaşıyor. İkinci ekonomi devriminin lideri ve dolayısıyla Küresel hegemon olan ABD, bu 
devrimin liderliğini yakalayamadı ve şimdi gerilemeye başlamış durumda. 
 
ABD ekonomisi ve küresel güvenirliliği geriledikçe küresel ekonominin rezerv parası olan 
dolar da zayıflıyor.  Bazı analistler doların hakimiyetinin yakında sona ereceğini ve pandemi 
sonrası oluşan ortamın bu gelişmeyi hızlandıracağını düşünüyor. Çin RMB piyasa tarafından 
belirlenen bir para birimine dönüşmesinin öngörülebilir gelecekte gerçekleşme olasılığı 
düşüktür. Aynı şey Euro için de geçerli; bu bir seçenek olabilir, ancak bu da önümüzdeki 
dönemde yine zayıf bir olasılık. Küresel bir sanal para birimine gelince, henüz görünürde yok. 
 
Küreselleşmenin motoru ABD ekonomisi yavaşladıkça, sosyal, siyasi modeli ve askeri gücü de 
irtifa kaybediyor. ABD tarafından sağlanan deniz şeridi güvenliği, uluslararası terörizmle 
mücadele vb gibi küresel kamu mallarına güvenme eğiliminde olan ülkeler artık kendi arka 
bahçelerine kendileri bakmak zorunda kalacak.  
 
21. yüzyıl, mutlak bir hegemonyadan yoksun bir çağ olacaktır.  Şu anda dünyamız "küresel 
düzen açığı" yaşıyor. Parçalanma, öfke ve çatışmanın küresel manzaramızı giderek daha 
düzensiz hale getireceği bir "entropi çağına" girmiş bulunuyoruz. Çok kutupluluğa ve 
bölgeselleşmeye doğru bir kayma ile tanımlanan bu entropi çağında, çatışmalar veya 
gerilimler artık ideoloji tarafından yönlendirilmeyecek, milliyetçilik ve kaynak rekabeti 
tarafından teşvik edilecektir. 
 
Pandemi krizi bu ‘entropik  ’durumu hem açığa çıkardı hem de şiddetlendirdi. Yarattığı şokun 
büyüklüğü ve sonucu, artık hiçbir aşırı senaryonun göz ardı edilemeyeceği şekildedir. Bazı 
başarısız devletlerin veya petro-devletlerin çökmesi, AB'nin olası çözülmesi, Çin ve ABD 
arasında savaşa yol açan bir kırılma: tüm bunlar ve daha fazlası artık makul senaryolar haline 
geldi. 
 



 

 

Küreselleşme çağının bitmesini ifade eden Entropi çağı boyunca en olası sonuç 
bölgeselleşmedir. Bölgeselleşme zaten, pandemi karşılıklı güvenin kırılganlıklarını ortaya 
çıkarmadan önce güçlenen bir eğilim halindeydi.  
 
Yıllardır, ABD ve Çin arasındaki doğrudan ticaretin kısmi istisnası dışında, küreselleşme zaten 
bölgeler arası olmaktan daha fazla bölge içi hale geliyordu. 1990'ların başında, Kuzey 
Amerika Doğu Asya'nın ihracatının % 35'ini alırken, bugün bu oran % 20'ye düştü; çünkü 
Doğu Asya'nın kendisine olan ihracat payı her yıl büyüyor. Kuzey Amerika'yı oluşturan üç 
devlet ise kendi aralarında artık Çin veya Avrupa'dan daha fazla ticaret yapıyor.  
 
2019'da ABD ve Çin ticaret savaşı çıktığında, ABD'nin ticareti Çin ile düşerken, Kanada ve 
Meksika ile yükseldi. Aynı zamanda, Çin'in ASEAN ile ticareti ilk kez 300 milyar doların 
üzerine yükseldi. Kısacası, daha fazla bölgeselleşme şeklinde deglobalizasyon zaten 
yaşanıyordu. 
 
Bu durum, 1930'larda Büyük Buhran'ın bir sonucu olarak korumacılığın artması ile 
kıyaslanabilir. O dönemde artan korumacı politikalar birçok işletmeyi yok eden ve o zamanın 
en büyük ekonomilerine çok acı veren tarife ve tarife dışı bariyerlerde bir artışı tetikledi. 
Şimdi de hem aşırı sağ hem de aşırı sol, sermayenin, mallarının ve insanların serbest akışının 
önünde daha yüksek engeller koymayı öneren korumacı bir gündemi teşvik ediyorlar. 
 
Özellikle hassas endüstriler (ilaç veya sağlık malzemeleri gibi) ve ulusal güvenlik çıkarı olduğu 
düşünülen sektörler (chip, telekomünikasyon veya enerji üretimi gibi) söz konusu olduğunda, 
bu zaten salgın öncesinde başlayan bir süreçti ve şimdi bu tutumun diğer sektörlere 
yayılması şaşırtıcı olmayacaktır.  
 
Korumacılık eğilimlerinin artmasının yanısıra, küresel kurumların zayıflaması karşısında 
küresel şirketler arasında artık ticari anlaşmazlıkların düzenli ve öngörülebilir bir şekilde 
küresel yönetişim kurumları ve uluslararası hukuk yoluyla çözülemeyeceği korkusu artmış 
durumda. 
 
Uluslararası sermaye akımlarına gelince, ulusal otoritelerin bu konuda hassasiyeti daha fazla 
artmış durumda. Tedbirler, ulusal hükümetlerin yabancı devralmaları önlemek için "stratejik" 
şirketlerde hisse satın almasından veya bu tür devralmalara çeşitli kısıtlamalar getirmesinden 
doğrudan yabancı yatırımın hükümet onayına tabi tutulmasına kadar uzanıyor.  
 
“Hiper küreselleşme” tüm siyasi ve sosyal sermayesini kaybetmiştir ve bunu savunmak artık 
siyasi olarak kabul edilemez. Önümüzdeki yıllarda, milliyetçiliğin yükselişi ve daha fazla 
uluslararası parçalanmanın teşvik ettiği bir deglobalizasyonun hızlanması kaçınılmaz 
görünüyor.  
 
Böyle bir ortamda, ABD büyük bir sınavdan geçiyor. Ukrayna krizini yönetmekte başarız 
olduğu takdirde Avrupa’dan çekilmek zorunda kalma riskiyle karşı karşıya olan Amerika 
Birleşik Devletleri Pasifik bölgesinde,  Çin Tayvan üzerinde bir kumar oynarsa, çok kritik bir 
seçim yapmak zorunda kalacaktır.  
 



 

 

Mevcut koşullar altında ABD ’nin Ukrayna krizinde olduğu gibi fiili müdahalede 
bulunamayacağı öngörülebilir. Bu durum ABD hegemonyasının sonu ve batı önderliğindeki 
küreselleşmenin son perdesi olacaktır. Böyle bir senaryo da dünyanın gelecekteki görünümü 
herkesin kendi nüfuz alanına çekildiği, yani ABD ve Avrupa’nın kendi bölgelerinde, Çin’in 
Asya-Pasifik bölgesinde, Rusya’nın Avrasya bölgesinde etkin olduğu yeni bir küresel denge 
anlamına gelecektir. İmparatorlukların sonu nadiren acısız bir süreçtir. 


