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This article is about Clinton’s foreign policy, critics about
forming this policy and the reactions of American people.
Clinton has had to face a world different from the one his
predecessors knew. The Cold War has left the United
States in a position of unprecedented preponderance.
Four goals have dominated the Clinton’s administration’s
foreign policy: To dampen security competition and
reduce the risk of major war in Europe, East Asia, and the
Middle East, to reduce the threat of WMD, to foster a more
open and productive world economy and to build a world
order compatible with basic American values.

B

u ekonomi aptalca” 1992 kampanyasına gittiğimizde bu çizgi
bize Bill Clinton’un büyük dış politika başkanı olmaya pek de
niyetli olmadığını gösteriyordu. İkinci dönemini noktalarken,
birçok uzmanın görüşü bunun başkanın tuttuğu tek söz olduğu yolunda. Sağ kanat tarafından yapılan eleştirilere göre Clinton, yükselen
Çin’e yer sağlamaya çok hevesli, Rusya’nın zayıflamasına karşı kör ve
Yugoslavya veya Irak gibi ülkelere karşı güç kullanmada son derece
yavaştı. Sol kanatta ise, liberaller Clinton’un Ruanda’da soykırımı
durdurmadaki başarısızlığına, Balkanlardaki kanı durdurma sorumluluğunu geç üstlenmesi ve güvence verdiği ilk konulardan biri olan
güçlü uluslararası kurumlarla çevrelenmiş çok taraflı dünya sistemini
kurmaktaki terkedilmişliğine kederleniyorlardı. Pragmatik merkezciler
onun dış politikasını etnik lobilerden, halk oylamalarından ve medya
vızıltılarından çok kolay etkilenebilen bir ‘sosyal iş’ olarak görüyorlardı.

“

Bu suçlamaların hepsinde bazı doğru taraflar var fakat suçlamalar
farklı noktalarda sınırlandırılabilirdi. Her başkana yapılabileceği gibi,
Clinton’un sicilinin de geliştirebileceğini düşünmek kolay. Fakat genel
olarak, aldığı bütün eleştirileri hak etmiyor. Clinton’un eleştirmenleri
Birleşik Devletlerin uluslararası pozisyonundaki değişimlerin dış politikasını nasıl güçleştirdiğinin farkında değil. Sonraki başkan da aynı
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baskılarla karşılaşacak ve benzer politikalar uygulayacak fakat daha iyi
sonuçlara ulaşabileceğini düşünmek oldukça zor. Clinton’ın Aralık
ayında dış politikayı idare etme şekli ne olursa olsun, bize gelecekte
neler bekleyebileceğimize dair önemli izlenimler vermektedir.
YARI GÖNÜLLÜ ÜSTÜNLÜK
Bill Clinton kendinden öncekilerden çok daha farklı bir dünya ile yüz
yüze kaldı. Soğuk Savaş Birleşik Devletlere daha önce hiç yaşanmamış
bir üstünlük bıraktı.
Amerikan ekonomisi kendine en yakın rakibinden %40 daha büyük
ve savunma harcamaları sonraki altı ülkenin toplam harcamalarına eşit.
Bu altı ülkeden dördü Amerikan ittifakına eşit yani Amerikanın avantajı
verilerin gösterdiğinden çok daha fazla. Birleşik Devletler dünyayı
eğitim, bilimsel araştırma ve gelişmiş teknoloji (özellikle bilgi teknolojisi) gibi diğer devletlerin onu çabucak yakalamasının zor olduğu alanlarda yönetiyor. Gücün bu olağandışı durumu bu yüzyıla tamamen
hakim olacağa benziyor.
Amerikanın bu rakipsiz stratejik durumu dış politikanın oluşturulmasında çok önemli fakat paradoksal anlama sahip. Birincisi Birleşik
Devletlerin bu üstünlüğü ona olağanüstü bir hareket özgürlüğü sağlıyor.
Çünkü Birleşik Devletler oldukça güvenli bir konumda olmakla beraber
gereğinden fazla ekonomik ve askeri güce de sahip Liderleri diğer
hiçbir devletin tasarlamadığı konuların peşine düşebiliyor. Bu durum
aslında Soğuk Savaş sırasında Sovyet tehdidinin Birleşik Devletler
Başkanlarına temiz bir üstünlük hazırlaması ve dış politikanın oluşturulmasında bir disiplin sağlamasıyla tamamen zıt. Fakat Sovyet Birliğinin
dağılmasıyla Birleşik Devletler başkanları, diğerleri nasıl karşılayacak
kaygısı taşımadan çok geniş bir hedef belirleme imkanına sahip
oldular.
Tabii ki eğer Birleşik Devletler ağırlığını çok fazla hissettirmeye
başlarsa diğer devletler Birleşik Devletler başkanlarının istenilebilirliğini
sorgulamaya ve onu baltalamanın yollarını aramaya başlayacaktır. Bu
tarz eğilimler Rusya ve Çin’de zaten görülüyor fakat Almanya ve Fransa
gibi Birleşik Devletlerin geleneksel müttefikleri Sam Amcanın tasmasına sıkı sıkıya yapışmış durumdalar.
Fakat Birleşik Devletlerin gücünü dengeleme çabaları büyük ölçüde
Birleşik Devletlerin diğer devletlerden uzak olması ve onları fiziksel
açıdan tehdit etmemesi nedeniyle oldukça yumuşatılmış durumda. Bu
yüzden Birleşik Devletler gittikçe artan ve yığılan dış tehditlerle
karşılaşmakta.
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İkincisi, Amerika’nın bu uygun pozisyonu aynı zamanda uluslararası
seviyede kazanılacak daha az şey anlamını taşıyor. Birleşik Devletler
zaten dominant güç; kendi yarı küresinde önemli düşmanları yok ve
belli düşmanları Irak, Kuzey Kore ve Yugoslavya gibi zayıf, yoksul ve
izole durumda olan ülkeler. Amerikanın kişisel haklar ve açık pazar gibi
idealleri daha öncekinden çok daha geniş çapta kabul gördü. Tabiki
Birleşik Devletlerin ilgisini hak eden birtakım problemler yaşandı, fakat
gerçekten Amerika 20. yy’da jeopolitik meydan okuma türünde bir
durumla karşı karşıya kalmaz.
Kutuplaşmanın temel çelişkisi: Birleşik devletlerin çok büyük bir
etkiye sahip olmasına rağmen bu güçle ne yapacağını veya bu gücün
ne kadarını kullanması gerektiği konusunda fazla fikre sahip olmamasıdır.
Üçüncüsü, Amerika’nın üstünlüğü vatandaşlarının büyük
bölümünün dış politikaya ilgisini kaybetmesine neden oldu. Dış ilişkiler
Chicope Konseyinin 1998’de yaptığı araştırmada Amerikalılara "ülkenin
bugün yüz yüze olduğu üç problemi" sorulmuş ve sonuçta listede dış
politika konularının yer almadığı görülmüştür. "Ulusun karşılaştığı 2
veya 3 dış politika sorunu" şeklindeki soruya ise en genel yanıt (%21)
"bilmiyorum" oldu. Askeri harcamalara, dış yardımlar, Birleşmiş Milletler
ve Dünya Bankası gibi çok taraflı kuruluşlara olan destek 90’lardan bu
yana durmadan geriledi, böylece Birleşik Devletlerin NATO’ya karşı
sorumlu olduğu Tayvan ve Güney Kore hafızalardaki en düşük desteği
aldılar.
Birleşik Devletler vatandaşlarının yarısından daha azı Irak’ın Suudi
Arabistan’a saldırısında kara kuvvetlerinin kullanılmasını onaylıyor.
İsrail’e karşı bir saldırı veya Kuzey Kore’nin Güney Kore’yi istilası gibi
diğer bilinen konularda Birleşik Devletler kuvvetlerinin kullanılması ise
daha az desteğe sahip. Tabiki bu istatistikler bize Birleşik devletler
başkanlarının kriz anında ne yapacaklarını göstermez. Fakat aktif bir
dış politika için toplumsal desteğin oranı dikkat çekicidir.
Birleşik Devletlerin üstünlüğü ve toplumsal düşüncenin durumu
ayrılmaz şekilde bağlıdır. Amerikalılar şimdiki durumun ne kadar olumlu olduğunun farkında oldukları için dış politika ile ilgilenmiyorlar. Yani
yabancı liderlerle telefonda az zaman harcayıp, daha çok yerel konularla ilgilenileceğine dair kendilerine söz vermiş bir başkan ve dış politikanın tamamen komiklik olduğunu düşünüp küçük gören bir kongre
seçiyorlar.
1994’te Kongreye seçilen cumhuriyetçilerin üçte ikisinin pasaportu
olmadığı bildirildi ve çoğunluk lideri Richard Armey "daha önce bir kez
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bulundum" diyerek gururla Avrupa’yı ziyaret etmeye hiç ihtiyaç duymadığını açıkladı. Bu milliyetçi kongre uluslararası konular için ayrılan
ödeneği kesti. Küba ile ticaret yapan yabancı firmalara yaptırım uygulamayı denedi ve IMF’ye ve Orta Doğu barış sürecine olan Birleşik
Devletlerin finansman taahhütlerinden desteğini çekti.
Sonuç olarak dış konulara olan ilginin azalması özel ilgi guruplarının
genellikle de dar ve fanatik gündemli olanların ilgisini göreli olarak
arttırıyor. Ulusal düşüncenin önemli bir tehlikesi olmamasına rağmen
her başkan bu tip gurupların güçlü baskılarıyla karşılaşıyor.
Bu dar ilgi gruplarını memnun etmek, seçmenlerin rahatını bozmadan desteklerini kazandıracak veya acil dış politika sonuçlarını
yakalamayı sağlayacak. Açık ve günlük bir tehlikenin yokluğunda, partizan politikalar dış politikanın yönlendirilmesinde çok rahatsızlık verebiliyorlar çünkü birinin rakibini dış politikayı kullanarak etkilemesi karşı
taraf üzerinde acil bir tehlike yaratmıyor.
Clinton’u eleştirenler sadece onun dış politikaya ilgisizliğini, demeçlerindeki yanlışları, altüst olmuş politika oluşumunu ya da öncelik belirlemedeki başarısızlıklarını belirtmiyorlar. Amerika’nın alışılmamış uluslararası pozisyonu ve bu pozisyonu güçlendiren politik dürtüleri
üzerinde de duruyorlar. Hiçbirimiz Clinton’un başkanlığa başladığında
zayıf vekillerini ve orduyla olan hassas ilişkisini unutmamalıyız.
Clinton birçok uluslararası kuruluşa karşı açıkça şüpheci, yeni taahhütler açısından tedbirli, ulusal füze savunma sistemi gibi stratejik
olgulara bağlı ve gittikçe partizanlaşan cumhuriyetçi kongreyle
boğuşmak zorunda kaldı. Her başkan bu koşullar altında dış politikayı
yönlendirmeyi zor bulacaktır. Clinton’un performansını bu koşulları göz
önünde bulundurarak değerlendirmeliyiz.
Clinton hükümetinin dış politikasına 4 hedef hakim. Birincisi
hükümet güvenlik yarışını bastırmaya ve Avrupa, Doğu Asya ve
Ortadoğu’da önemli bir savaş riskini bu bölgelerin her birini askeri
açıdan birbirine tutturarak düşürmeye çalıştı. İkincisi hükümet düşük
hasarlı silah tehdidini azaltmak için çalıştı.Üçüncüsü, Birleşik Devletler
ekonomisinin başarısı için çok önemli bir bileşen olarak gördüğü açık
ve üretken dünya ekonomisini geliştirmek için uğraştı. Ve dördüncüsü
hükümet, demokrasinin gelişmesini teşvik ederek ve önemli insan hakları suiistimallerine karşı askeri güç kullanarak dünyada temel
Amerikan değerleriyle bağdaşan bir düzen oluşturmaya çalıştı.
Bu hedefler tartışılabilir. Gerçekten bu dış politika öncelikleri önde
gelen cumhuriyetçilerden George W. Bush’unkilerle hemen hemen
aynı. Bundan başka, bu hedeflerde önemli ilerlemeler kaydeden özel-
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likle de bunları başarmak için önemli engellerin üstesinden gelen bir
hükümet doğal olarak başarılı sayılmalı. Kafalarımızdaki bu standartlarla, Clinton ne kadar başarılı oldu?
DÜNYA İLE İLGİLENMEK
Birleşik Devletler uzun süre barışla ilgilendi. Çünkü önemli bir
global sorun onun üstünlüğünü tehdit edebilirdi. Clinton hükümetinin
barışı korumak için seçtiği strateji, büyük güçlerle sıcak ilişkilerini
sürdürürken Avrupa ve Asya’daki Amerikan barışını korumak ve uygun
olduğunda bölgesel barış çabalarını desteklemek oldu. Bu strateji
Amerikanın gelişmiş askeri varlığının hala yeni büyük güçlere karşı en
uygun engel olduğu inanışına dayanıyor. Fakat bu politikaya olan halk
desteği kırıldığından bu yana Clinton Amerika’nın doğrudan rolünü
sınırlandırdı ve bu ağır yükü taşıması için anahtar ittifakları destekledi.
Avrupa’da Clinton hükümeti büyüyen merkezkaç eğilimlerine ve
güçlü politika tartışmalarına rağmen NATO’yu bir arada tuttu. Clinton
Birleşik Devletlerin Avrupa’ya taahhütlerini yineledi ve dış politika ekibi
NATO’nun Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’ni içine alarak
genişlemesini mükemmel yönlendirdi. Bu adımın stratejik mantığı
tartışılabilir fakat Avrupa’da çok gözde oldu ve NATO’nun eve geri
dönmesi için desteği artırdı. Bu yönetim aynı zamanda NATO’nun
Bosna ve Kosova harekatlarında da birçok tartışmaya rağmen yol
gösterdi.
Bu başarılar, birliği şu anda bir arada tutmanın ne kadar zor olduğu
düşünüldüğünde özellikle etkileyici bir hal alıyor. Soğuk savaş döneminde -büyük ölçüde- NATO üyeleri saldırmadığı müddetçe yapacak
hiçbir şeyi olmadığı için bir arada kalmayı başardı.
Fakat 1991’den sonra NATO tüm Avrupa’da barışı ve güvenliği
sağlama sorumluluğunu üstlendi. Şimdi Bosna veya Kosova gibi yerlerde şiddet patlak verdiği zaman NATO güvenilirliğinden kuşku
doğurmadan ilgisiz kalamaz. NATO’nun hareketinin kaçınılmaz olduğu
bu tip durumlar birliği sorunlara nadiren çözmek için belli bir çözüm
bulunabilen ortak bir yaklaşım geliştirmeye zorluyor. NATO sadece
geçmişte olduğundan daha fazla meşgul değil bu tür durumlarda şimdi
harekete geçmek için oybirliğine varmakta oldukça zor. İkincisi soğuk
savaş Avrupa ve Amerika’yı temelde birbirine bağlayan bir yapı bıraktı.
Amerikalıların Avrupa için savaşıp ölmek konusunda isteksiz oldukları
kesin. Clinton Birleşik Devletlerin müttefiklerine daha fazla sorumluluk
yüklemeyi ve Birleşik Devletler kara kuvvetlerinin ancak Avrupalıların
üstesinden gelemediği hallerde müdahale edebileceği kanısını
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yerleştirmeğe çalıştı. Örneğin hükümet Bosna’da öncelikle; güçlü
İngiliz ve Fransız muhalefetine karşılık yalnızca hava kuvvetlerini kullandı ve Sırpları görüşmeye ikna etmek için dolaylı yollardan Hırvatları
ve Bosnalı Müslümanları destekledi. Birleşik Devletler görüşmelere ve
1995 Dayton anlaşmasının tamamlanmasına önderlik etti. Fakat
Bosna’daki askeri varlığını diğer NATO müttefiklerinden daha çabuk
düşürdü. Benzer şekilde Birleşik Devletler Kosova’daki hava operasyonlarını yürüttü fakat barışı koruma ve yeniden yapılanma yükünün
büyük bölümünü Avrupalılara ve BM’ye bıraktı. Amerikan toplumunun
önemli dış politika hedefleri üstlenme konusunda gönülsüzlüğü ve
yanlış bir müdahale sonucu karşılaşılabilecek potansiyel tehlikesine
karşılık Clinton hem ihtiyatlı hem de uygun şekilde davrandı.Avrupa’da
hükümet çok şey yapmak ve yeteri kadar şey yapmamak arasındaki
ince dengeyi yakaladı.
Çok şey yapmak Avrupalıları "serbestçe at koşturmaları" için
cesaretlendirirken Amerikan desteğini tehlikeye atar, çok az şey yapmak ise Avrupalıları Birleşik Devletlerin güvenilirliğinden kuşku duymaya iter ve daha güçlü askeri yapıya gitme arzularını ateşler. Birçok
Avrupalı Amerika’ya bağımlılıklarından şikayetçi ve Birleşik Devletlerin
güvenilirliğinden şüphe duyuyor. Öyle ki bu onların daha güçlü savunma teknikleri geliştirme çabalarını açıklıyor. Fakat bu Clinton’un hatası.
Genel kanaat gösteriyor ki Avrupa kendi bölgesel sorunlarını Amerikan
yardımına ihtiyaç duymadan halledebilmeli, bu iki taraf içinde en iyisi.
Clinton’ın önemli Asya güçlerini kontrol altında tutması yüksek bir
notu hak ediyor. Avrupa’da olduğu gibi, yönetimin en yüksek hedefi
Asya’da var olan anlaşma taahhütlerini devam ettirmek ve gelişmiş
askeri varlığını korumak. Bu çabanın köşe taşlarının biri de Japonya’nın
Birleşik Devletler askeri varlığı konusunda kaygılarını kesen ve
Amerika’nın Asya’yla olan bağının güçlü bir sembolü olarak beliren
Nisan 95 tarihli Birleşik Devletler- Japonya güvenlik anlaşmasının
yeniden onaylanması oldu.
Sert başlangıcına rağmen Clinton’un Çin politikası bağlılık ve
caydırıcılığın çok etkileyici bir kombinasyonu oldu. Yönetim Çin’e insan
hakları sicili konusunda baskı yapmak için sorumlu bir ofis tuttu.
Bundan sonra, Clinton Çin’in Birleşik Devletler çıkarlarını baltalayarak ortaya çıkan bir büyük güç olduğunu gördü. Bundan dolayı
Birleşik Devletler Çin’in ticaret yapılabilecek en uygun devlet olduğu ve
işbirliğinin avantajları üzerinde durdu, ve ilk baştaki tereddüdün
ardından Çin’in Dünya Ticaret Örgütüne girişini destekledi. Aynı zamanda karşı karşıya gelmeleri durumunda bunun bedeli üzerinde durdu.
Örneğin Çin’in uzun menzilli füze testleri ve Tayvan’ın gözünü korkut-
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mak için yaptığı manevralar gibi. Bu strateji iyi çalıştı. Clinton Çin’i ne
yatıştırmak ne de provoke etmek için hiçbir şey yapmadı. Sonuçta ikili
ilişkiler belirgin bir biçimde kötüleşmedi. 1993’ten bu yana, Birleşik
Devletler Japonya’yla olan savunma bağlarını yeniledi. Taiwan başkanı
Lee-Terp-Hçin’in Cornell Üniversitesi’ne tartışmalı bir ziyaret yapmasına
izin verdi, Çin’in nükleer casusluk tartışmalarına ateşli bir taraf oldu ve
Belgrat’taki Çin büyükelçiliğini bombaladı. Hala Pekin’in yanıtı büyük
ölçüde sembolik. Clinton Pekin’e yeni bir Birleşik Devletler büyükelçisi
gönderilmesi konusunda Çin’in onayını sağladı ve Çin’i Amerika’nın
WTO giriş dönemleri konusunda ikna etti. Denge düşünüldüğünde
Clinton Çin konusunda doğru davrandı ve başkanın Çin politikasını
sürekli kınamalarına rağmen George W. Bush’un Çin hakkındaki açıklamalarını da Clinton’unkilerle çok büyük benzerlik taşımaktaydı.
Büyük güç politikaları döneminde Clinton’un sicilindeki en önemli
leke Amerika’nın Rusya ile kötüleşen ilişkileridir. Her ölçüde Rusya’nın
içinde bulunduğu durum ve Birleşik Devletler-Rusya ilişkileri Clinton’un
başkanlığı döneminde önemli ölçüde bozuldu. NATO’nun genişlemesi
anti-balistik füze antlaşması üzerinde Amerika’nın aşamalı atağı ve
Birleşik Devletlerin Rusya’nın Balkanlar, Kafkasya ve Hazar bölgesindeki ilgisine aldırmayışı ile batı karşıtı duygular tırmanırken yozlaşma ve
bürokratik hırsızlık Rus ekonomisinin büyük kısmını yok etti ve liberal
kurumların ortaya çıkışını yavaşlattı.
Bu politikalar dar alanlar üzerine yoğunlaştığı ve eski rakiple sağlam
bir işbirliği kurma fırsatını boş yere harcadığı gerekçesiyle Clinton’ı
suçlamalarla karşı karşıya getirdi.
Bu suçlamaların doğruluk payı var fakat birkaç hafifletici faktörü görmezlikten geliyorlar. Birincisi Clinton’u Rusya’da demokratikleşmenin
yavaş ilerleyişi veya devam eden ekonomik zorluklardan ötürü suçlamak zor çünkü bu sorumluluk her şeyden önce Rusların kendilerine ait.
Birleşik Devletler ve onun ittifakları Rusya’nın gemisini hızlandırmak
için daha fazla şey yapabilirdi.
Ancak asıl kaçan fırsat G. Bush’un başkanlığı döneminde 199192’de Rusya’da reformistler üstün durumdayken gerçekleştirilen geniş
çaplı özelleştirmede Amerika’nın destekleme konusundaki başarısızlığıdır. Dahası Clinton eski Rus başkanı Boris Yeltsin ile iyi ilişkiler kurmak ve 92 seçimlerinde ona gericilere karşı verdiği mücadelede
yardımcı olma şansı vardı. Yeltsin hemen hemen hiç ideal bir lider
değildi. Fakat Clinton’dan önceki politikacılardan çok daha iyiydi.
Ayrıca son Rus seçimlerinde seçmenler demokrasiye büyük bağlılık
duyduklarını ve Batı tarzı kuruluşların daha iyisini yapmaya arzulu
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açıkladılar. 1000 yıllık otokrasi ve 70 yıldan fazla süren
diktatörlüğünden sonra büyük bir başarı. Rusya’nın
umulduğundan yavaş oluyor fakat eğilimler doğru yönde
Birleşik Devletler buna yardımcı oldu.

İkincisi, Moskova-Washington ilişkilerinin son 70 yıldır kötü
olmasına rağmen aralarında yeni bir "Soğuk Savaş" ihtimali yok.
Rusya’nın nükleer malzemelerini kontrol etmek için ortak çaba sarf
edilirken, Rus kuvvetleri Bosna’da NATO güçlerini destekliyor ve geçen
yıl Kosova savaşının bitmesine yardımcı oluyor.
Clinton Birleşik Devletler- Rusya ilişkilerine zarar vermesine rağmen,
bu zararı NATO-Rusya arasındaki kurucu anlaşma ve Rusya’nın
Çeçenistan’a ağır askeri operasyonu ile ilgili Birleşik Devletler eleştirilerini susturmak gibi diplomatik jestlerle azaltmaya çalışıyor.
Birleşik Devletlerin Rusya’ya karşı politikası Clinton’un bütün görev
süresini şekillendiren istekleri ve baskıları açıklıyor. Çünkü Birleşik
Devletler çok güçlü ve Rusya çok zayıf, Clinton ne zaman acil politik
yararlar getirecek bir şeyler yapsa Rusya’nın duyarlılığına aldırmak
zorunda değildi.
NATO’nun genişlemesi Avrupa’daki ittifakı destekledi ve Clinton’ın
füze savunmasını desteklemesi demokratların savunmaya ilgisiz
olmadıklarını kanıtladı. Çünkü Rusya bu girişimlere çok az direnebilirdi. Kısa dönemli politik hesaplar uzun dönemli stratejiler için
kazanımlar ortaya çıkardı. Son olarak Clinton’un politik taahhütleri
Kuzey İrlanda ve Ortadoğu’da barış arayışlarına yardımcı oldu. Süreç
ideal olanda yavaş fakat her iki bölgedeki durumda Clinton başa gelmeden öncekinden çok daha iyi. Birleşik Devletlerin aracılığı her iki
süreçte de anahtar rol oynadı ve hükümet sürecin yapılandırılması için
itibarı hak ediyor. Birleşik Devletler taahhütleri Avrupa ve Asya’da
barışın korunmasına, Kuzey İrlanda ve Ortadoğu’da barışın inşasına
yardımcı oldu. Bu özrü gerektirecek bir kayıt değil.
KIYAMET GÜNÜNDEN KAÇINMAK
Kendinden öncekiler gibi Clinton yönetimi de geniş çaplı halk
desteğini alan ve Birleşik Devletler ulusal menfaati olan WMD tehdidini
ele almayı düşündü. Mükemmel olmamakla beraber hükümetin
kayıpları ağır yerel muhalefet göz önüne alındığında pozitiftir.
Clinton’ın takımı Ukrayna, Belarus ve Kazakistan’ı Sovyetler Birliği’nden miras kalan nükleer silahlardan vazgeçmeye ikna etti. Aynı zamanda Rusya’nın nükleer güçlerinin üzerinde daha inandırıcı bir kontrol
sağladı.
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Daha yapılacak çok şey var. Fakat büyük gelişme özellikle istenilen
tesirin zıddı biçiminde gelişen meclis sınırlamaları, eklenilen fonlara
meclisin yetki verme konusundaki isteksizliği ve Rusya’nın karmakarışık durumu nedeniyle engellendi.
İkinci başarı kimyasal silahların geliştirilmesini, üretimin elde
edilmesini, stoklanmasını, nakledilmesini ve kullanılmasını yasaklayan
kimyasal silahlar antlaşmasının onayıydı. Bu anlaşma Bush yönetiminin
son günlerinde imzalandı ve Clinton bu anlaşmayı Kasım 1993’te senatonun onayına sundu. Sonuç olarak muhafazakarların ağır muhalefetinin üstesinden gelerek Nisan 1997’de yürürlüğe koydu. Rusya hemen
sonra buna 2007’ye kadar dünyanın en büyük kimyasal silah mühimmatını imha edeceğini duyuran bir karar alarak uydu. Amerika’nın
geleneksel askeri üstünlüğünden kimyasal silahların çıkarılması
Birleşik Devletler ulusal ilgi alanları arasında önemli bir yere sahip, bu
nedenle hükümet bu başarı için saygıyı hak ediyor.
Daha çekişmeli ve anlamlı olan başarı ise Kuzey Kore’yi nükleer
silah elde etmekten vazgeçirme çabalarıydı. 1994’te Kuzey Kore’nin
nükleer varlığına karşı bir hücum düşüncesinden sonra ve hükümet
diplomatik çözüm becerisini gösterdi. Kuzey Kore Yangbyan araştırma
reaktöründe plütonyum üretimini durdurma konusunda anlaştı.
Birleşik Devletler Japonya ve Güney Kore’de uluslar arası koruyuculuğu
benimseyerek Kuzey Kore’ye güç ihtiyacı için 2 su-ışık reaktörü
sağlama konusunda anlaştılar. Bazıları Clinton’ı Kuzey Kore’nin kısır
rejiminin meydan okumasına karşı ödüllendirilmesini eleştirdiler fakat
bunun kadar başarı sağlayacak herhangi bir alternatif politika hala
sunamadılar. Bir hava saldırısı Kuzey Kore’nin nükleer kapasitesini bu
kadar iyi açığa çıkaramayabilirdi. Dahası, Güney Kore ve Japonya
kuvvet kullanımına muhaliftiler. Güney Kore özellikle bir hava
saldırısının neden olabileceği yıkıcı bir savaştan endişeleniyordu. Bu
zorlamalara karşı esneklik, inat ve yaratıcılık öğelerinin hepsini
gösterdi.
1994 anlaşma çatısı olmadan, Kuzey Kore oldukça fazla miktarda
nükleer bomba yapabilecek yeterli füze materyallerini kesinlikle bulabilecekti. Bu tür bir gelişmeye başkanlık etmek Birleşik Devletlerin ilgi
alanına oldukça giriyordu. Hükümet son olarak K. Kore’nin füze
geliştirmesine karşı gözdağı vermek ve her türlü nükleer yapıdan uzak
durmasını sağlamak amacıyla yeni bir inisiyatif geliştirdi. Verilen sınırlı
kararlar ve potansiyel felaket göz önüne alındığında Clinton’un
K.Kore’yi idare edişi etkileyici bir diplomatik başarıdır.
Clinton’ın WMD tehlikesini azaltma çabaları ne yazık ki tam olarak
başarılı olamadı. Geniş test yasağı antlaşmasının (CTBT) Ekim 99’da
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onaylanması için senatoyu ikna edemedi. Bu adım Birleşik Devletlerin
nükleer çoğalmayı yavaşlatma çabalarını sarstı. Tek taraflılığı ile ilgili
yabancı ilgiyi kuvvetlendirdi ve Çin, Hindistan gibi yeni filizlenen
nükleer güçlerin Amerikalılarınki kadar etkileyici silahlar geliştirmesini
kolaylaştırdı. Clinton ve Senato demokratlarının bu konuda az da olsa
sonuçları var fakat asıl suçlular böylesine önemli bir dış politika
konusunu partizan politikalara kurban eden senato cumhuriyetçileri...
Hükümet ayrıca sonbahar 1998’de Hindistan ile Pakistan’ı nükleer
silahların denenmesinden vazgeçirmekte de başarısız oldu. Clinton
ayrıca Irak’taki silahları denetlemek isteyen BM özel komisyonunu da
koruyamadı.
Birleşik Devletlerin her iki gelişmenin de önüne nasıl geçeceğini
görmek zor. Hindistan ve Pakistan nükleer denemeler yapmayı
sürdürüyor ve her iki ülke üzerinde de Birleşik Devletlerin temayülü
sınırlandırıldı. Durum Irak’ta da aynı; ne ekonomik yaptırımlar ne de
Birleşik Devletlerin durmadan devam eden hava saldırıları Irak’ın
geçmişteki davranışlarını etkilemiyor ve Birleşik Devletlerin Irak’ın
rızasını zorlaması tüm politikaya karşı uluslar arası desteği derece
derece azaltıyor. Aslında UNSCOM tam bir başarısızlık değildi. Irak’ın
birçok WMD kabiliyetini yerle bir etti, ve askeri mühimmatını yeniden
oluşturma çabalarını engelledi. Fakat bu uzun dönemde Irak’ın askeri
hırsına karşı bir çözüm asla değil ve Clinton devri bu konu için suçlanmamalı.
Clinton cumhuriyetçilerin NMD üzerindeki baskılarını kabul etmekle
de suçlanabilir. Clinton’un "teknolojik açıdan mümkün olduğunca
çabuk" işlemeye başlayacak 1999 ulusal füze anlaşmasını imzalamaya
karar vermesi başkanın politik yumuşaklığını ve Birleşik Devletlerin
üstünlüğünün aşırı düşüncelere nasıl yetki verdiğini gösteriyor.
Her ne kadar sınırlı bir yayılma Çin’le bir silahlanma yarışını ateşleyebilecek, Rusya’nın nükleer mühimmatını sınırlandırma çabalarını
raydan çıkaracak ve Birleşik Devletlerin müttefikleriyle olan ilişkilerini
zehirleyebilecekse de, Clinton savunma konusunda yumuşaklıkla
suçlanmaktan kaçındığı için uzlaşmayı seçti. Clinton’un politikası ne
cesur ne de uzak görüşlüydü. Fakat kesinlikle politik çevrenin teşvik
ettiği bir karardı.
WMD konusundaki yanardönerliğine rağmen hükümetin içgüdüleri
doğruydu ve uyguladıkları politikaların çoğu Birleşik Devletler üzerindeki WMD tehdidini azalttı. Bu konudaki temel hatanın sorumlusu CTBT
veya füze savunma sistemi gibi konularda ulusal tartışmanın
kontrolündeki yetersizliği yansıtan partizan baskılardı.
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LİBERAL DÜNYA EKONOMİSİ
Clinton ekonomide "bir lazer ışığı gibi" sloganıyla göreve geldi ve
onun en sert eleştirileri dahi Birleşik Devletler ekonomisinin görev
süresinde patladığını kabul etmeliler. Clinton’un ekonomik stratejisi
kendi partisinden güçlü muhalefete rağmen düşük ticaret ve yatırım
bariyerlerini sağlamayı içeriyordu. Kuzey Amerikan Serbest Ticaret
Antlaşmasının geçmesi, Uruguay ve Ruanda ticaret görüşmelerinin
tamamlanması ve ikili ticari antlaşmalarına ev sahipliği yapması onun
özel başarıları arasında. Onlar hakkında konuşulan sonuçlar: Asya
finansal krizinin negatif etkilerine rağmen Clinton’un ekonomik takımı
1994’teki Meksika Peso krizini de başarıyla idare etti. Kongre
Meksika’ya destek paketi yollamasına engel olunca Clinton borsa
dengeleme fonundan parayı kişisel yetkisini kullanarak aldı. Kongreyi
by-pass’layarak Birleşik Devletler vergi mükelleflerine hiçbir yük
getirmeden Meksika ekonomisini potansiyel bir yıkımdan Clinton
kurtardı.
Bir kez daha, Clinton’un ekibi göze çarpan politik bir destek
yokluğuna rağmen dış politikanın anahtar bir öğesini idare etti. Kongre
sürekli olarak Clinton’un ticaret görüşmelerini yönetmek için gerekli
olan "fast trock" yetkisini geri çevirdi. Richard Nixon’dan bu yana her
başkana sağlanan bir yetki ve Clington’un Peso krizini idaresine
misilleme olarak ESF’de yeni sınırlamalar getirdi. Bu sınırlamalar yönetimin Asya ekonomik krizi başladığında hızlı hareket etmesini
zorlaştırdı. Cumhuriyetçiler bu krizin sorumluluğundan kaçınmak için
hükümet ek IMF fonundan talep ettiğinde köşelerine çekildiler.
Yerel politikalar hükümetin dış ekonomik politikasında çok önemli
hatalar yapmasında rol oynadı. İlk hata Nisan 1999’da Çin’in WTO’ya
katılma teklifini Clinton yönetiminin kabul etmemesi oldu. Clinton kongrenin muhalefetinden çekindi, fakat tekrar düşündü ve anlaşmayı
Kasım 99’da tekrar canlandırmayı başardı. İkinci büyük hatasını geçen
Aralık ayında yaptı. Ticari sınırlamalarla zorlandığı ve çeşitli yerel ilgi
grupları tarafından iş standartlarının güçlendirilmesi konusunda
sıkıştırıldığı saatlerdeki WTO toplantısıydı. Bu hareket hükümetin
açıkça ticari liberlizasyon erken taahhüdünden çıktı ve Birleşik
Devletlerin tek taraflılığına olan global ilgiyi güçlendirdi.
Seatle’deki başarısızlık uzun dönem global ekonomik entegrasyon
eğilimini raydan çıkaracağa benziyor fakat bu hükümet için hiç de iyi
değil. Göze çarpan kongre desteğinden yoksunluk ve Clinton’un yerel
güçlerle karşı karşıya gelme konusundaki gönülsüzlüğüne rağmen
başkanın ekonomik sicili kendinden sonra gelecek kişi için geliştirileceğe ve kıskanılacağa benziyor.
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İNSAN HAKLARI
Clinton hükümetinin vaatlerinden biri de insan haklarına eğilmek ve
BM gibi çok taraflı kuruluşlara itimat etmekti. İnsani operasyonlar
Clinton’un dış politikasında özellikle Bosna ve Kosova’da belirgin bir
durumdaydı. Bu yüzden komiktir ki performansı bu alanda diğer alanlardan daha zayıftır. Olumlu tarafı hükümet insan hakları alanında
birçok başarı gösterebilirdi.
Özgürlük evine göre dünya genelinde özgürlük seviyesi Clinton’un
başkanlığı döneminde önemli gelişmeler gösterdi ve insan hakları, sivil
özgürlük beklentisi içerisinde olan birçok ülke şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine ulaştı. Clinton’un bu alanda tam güven sağlaması güç
olmakla beraber, insani konuları toplumsal görüşte tutma konusundaki gönülsüzlüğü bağımsız hükümetlerin kendi vatandaşlarına neler
yapabileceklerini sınırlayan global normun güçlenmesine yardımcı
oldu.
Clinton 1994 Haiti krizini idaresinde de övgüyü hak etmektedir.
Haiti’ye baskın kararı görevdeki cunta hükümetini gönüllü olarak
ayrılmaya ikna etti ve başkan Jean- Bertrand Aritide’yi göreve getirmeyi
başardı. Bu kan akmasını ve Florida’ya mülteci göçünü engelledi ve
açıkça bir insani başarıydı. Haiti fakir ve karışık bir topluma sahip
ancak Birleşik Devletlerin hiçbir şey yapmamasından daha iyi olduğu
da bir gerçek.
Hükümetin daha karışık insani çabaları daha belirsiz resimler
sergiliyor. Mesela Bosna’da Birleşik Devletler insan hakları suiistimalinin farkına varmakta çok geç kaldı ve güçlerini zarar görebilecekleri
yerlere yerleştirmekte isteksiz davrandı. Clinton sonunda bu politikanın
başarısızlığını fark etti ve Birleşik Devletler Bosna’daki vahşete son
veren 95 Dayton antlaşmasında boş role soyundu. Role Birleşik
Devletlerin yanıtı çok geç geldi ve NATO barışı koruyacak ve güçlerini
geri çekmesine imkan verecek işler bir formül bulamıyordu. Etnik
parçalanmayı kabul etmeksizin ve Bosna’da uzun dönemli demokratik
ve çok etnikli yapıda kararlı olarak Birleşik Devletler gelecek senelerde
Bosna’da dış kuvvet desteği vaat etti.
Benzer şekilde NATO’nun Kosova’ya müdahalesi müttefik güçlerin
ve insani prensiplerin bir zaferi gibi görünse de Clinton’un durumu
idaresi ileri görüşlülük yada siyasi ustalık modelinden uzaktı.
Rambouillet konferansında Sırbistan’ın kesin reddedeceği ültimatomun
yayınlanmasıyla Birleşik Devletler kaçınılabilir savaşın ne olabileceği
kışkırtmasında bulundu. Dahası Clinton ve devlet bakanı Madeline
Albright, Yugoslav başbakanı Slobodan Miloseviç’in kararını tahmin
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edemediler ve Mart 99’da NATO Miloseviç’i bombalarken kovulmaları
hızlandırılan Arnavutları koruyamadılar. Sonunda NATO Sırbistan’ı güçlerini geri çekmeye ikna etti ve zafer kazanmayı başardı. Fakat Sırplar
son antlaşmada önemli tavizler kopardı. Ek olarak Kosova’yı NATO’nun
ve BM’in kontrolünün Belgrad’ın kontrolünden çok daha zor olacağı
açıkça görüldü. Clinton’un yardımcıları savaşı ustalıkla idare etti ve
belki de daha büyük bir insani trajediyi engelledi. Bekledikleri için
sorumlular ve savaşın nisbi sorumluluğunu taşıyorlar ve daha geniş
sonuçlar bekledikleri için yanıldılar. Kosova savaşı Clinton’un ittifakı
idare etme yeteneğini kesinlikle gösterdi fakat ve bu orijinal insan hakları zemininde sınırlı bir başarıydı.
Eğer Balkanlar’da insan hakları kayıtları belirsiz ise, bu kayıt herhangi bir yerde de başarısızlıklara sahne olur. Birincisi BM kuruluş
çabalarının politik çatışmalar ve Clinton yönetiminin özel kabile liderlerini tutuklama çabalarıyla sabote edilen Somali. Somali’deki hata
Ruanda’daki trajik başarısızlığın yolunu döşedi. Kıyımın burada planlanmasına rağmen, Birleşik Devletler BM’nin barış çabalarının yolundan
çıkmasına yardımcı oldu. Sonuç Kamboçya’daki Kumer Rouge
katliamından bu yana en ağır insani trajedi oldu. Eğer Birleşik Devletler
çabuk davranabilseydi bu durum önlenebilirdi. Başkan Clinton bu hataları 98’de Ruanda’yı ziyaretinde fark etti. Fakat itirafı sadece hatanın
ciddiyetsizliğinin altını çizdi.
Clinton’un uluslar arası kuruluşlara itimat edecekleri güvencesi
dahilinde hem kendisi hem de takımı "çok yanlılığı" gerçekten kabullenmiş göründüler. Fakat bu politikadan vazgeçildi ve Clinton genelde
dünyanın en büyük gücünün liderinden beklenildiği gibi davrandı.
Uluslar arası kuruluşlara Birleşik Devletler isteklerine uydukları zaman
güvendi fakat uymadıkları zaman eleştirdi veya önemsemedi.
Bundandır ki Clinton Somali bozgunundan sonra BM’yi sorumlu tutmakta gecikmedi. Birleşik Devletler 1996’da Boutras-Ghali’yi dışarı
atmak için diplomatik gücünü kullandı. Bu hareket kongre eleştirilerini
dindirmediği gibi BM’ye karşı olan toplumsal desteği güçlendirmedi.
Clinton Sırbistan’a karşı güç kullanırken de özel bir güvenlik konseyi
yetkisi almadı. Hükümet kara mayınlarını yasaklayan uluslar arası
sözleşmeyi reddetti ve Birleşik Devletlerin neredeyse diğer bütün müttefikleriyle beraber içerisinde olduğu ve Libya ve Kuzey Kore gibi rejimlere karşı bir uluslar arası mahkeme kurmayı önerdi. Clinton’un bu
dönüşü bizleri şaşırtmamalı. Dünyanın tek süper gücü olarak Birleşik
Devletler kendi hareket özgürlüğünü sınırlayabilecek anlaşmalar üzerine ilgi duyuyor ve özellikle kesin askeri taahhütlerini karşılama
yeteneğini karmaşıklaştırabilecek uluslar arası antlaşmalar üzerinde
tedbirli davranıyor. Birleşik Devletler ordusu kara mayını anlaşmasına
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karşı çıktı ve uluslar arası suç mahkemesi de bunun içindi; ve Clinton
Pentagon’un gazabına uğramadı. Benzer şekilde Birleşik Devletler
Kosova kampanyasını BM güvenlik konseyinde Rusya’nın vetosuna
uğramadan geçiremezdi, eğer Amerika NATO’nun çok yanlı yapısından
faydalanmasaydı.
SAKLANAN HESAP
Başkan Clinton’un uluslar arası kuruluşlar ve çok yanlılığı idare
etmesi onun dış politikayı önceki idealizmi ve reel politiği benimsemesi çerçevesinde ince bir alayla idare etmesini açıklıyor.
Clinton yönetimindeki Birleşik Devletler soğuk savaş zaferini eski
Varşova Paktı’nın 3 üyesini kendi ittifakına alarak güçlendirdi.
Müttefiklerini Doğu Asya’ya dayandırdı ve Pekin’i Birleşik Devletlerin
işine yarayacak bir statüye ikna ederken yükselen Çin’le olası bir yarış
için kendisini hazırladı.
Kara mayınları antlaşmasını reddetti ve NMD’nin yapımına çok
yakınken bir uluslar arası suç mahkemesinin oluşturulmasına karşı
çıktı. Her iki müttefikini de yönetmekte ısrar ederken bir yandan da
müttefiklerini Avrupa ve Doğu Asya’daki yükün büyük bir parçasını
taşıması için zorladı. Ve NATO’daki müttefikleriyle beraber Güvenlik
Konseyi yetkisini almadan diğer devletlerin bağımsız bölgelerine müdahale hakkının olduğunu iddia etti.
Clinton Birleşik Devletlerin politikalarını "dünya düzeni" ve “genel
global ilgiler” sözleri arkasına gizleyebilir. Fakat bunun asıl tanımı
bağımsız gücün tek yanlı uygulanmasıdır.
Güç hesaplarını saklama eğilimi hiç de sürpriz değil. Amerikan halkı
kendisinin reel politik uyguladığını düşünemiyor fakat "bir numara"
olmaktan hoşlanıyor. Aynı zamanda Amerikalılar zorunlu kalmadıkları
müddetçe harcamak istemiyor. Tabii ki Clinton’un en büyük başarısı
bunu Birleşik Devletlere çok az bir bedel getirerek çok iyi yapmış
olması. Clinton’un stratejisi kolay olan üzerinde üstünlük çünkü bu
Amerikan halkının desteklemekten hoşlandığı tek strateji. Clinton’un
başkanlığı döneminin gösterdiği eğilimler ve baskılar ardıllarını
şaşırtacağa benziyor.
Clinton yönetiminin dış politikası kazanacak çok az şey olmasına
rağmen kaybedecek çok şey olan bir döneme çok iyi uydu. Amerikan
halkı bunu fark etti ve ne izolasyonu nede pahalı uluslar arası
mücadeleleri istemediğini açıkça belirtti. Bill Clinton “vax populiye“
duyarlı olmazsa hiçbir şey ifade etmiyor bu nedenle vatandaşlarına
istedikleri dış politikayı verdi. Açıkça anladıkları ve tanıdıkları politikayı.
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Uzmanlar mızmızlanabilirler yada cumhuriyetçiler şikayet edebilirler
ancak Amerikan halkı dış ilişkiler Chicago konseyi kamuoyu
sonuçlarına göre onun dış politikasını "çok iyi" olarak değerlendiriyor.
Bu nedenle şu anla Ocak 2001 arasında ne söz verilirse verilsin veya
hangi parti kazanırsa kazansın ondan sonra gelenler onun ayak izlerini
takip edeceğe benziyor.

