KÜRESEL GELECEÐÝN HARÝTASI
Yeni Küresel Oyuncular z Küreselleþmenin Etkisi z Devlet Yönetimine Meydan Okumalar z
Yaygýn Güvensizlik z Deðiþen Uluslararasý Terör z Siyasî Sonuçlar

Amerikan Ulusal Ýstihbarat Konseyi’nin “dünyadaki hükümet dýþý
uzmanlara danýþarak” hazýrladýðý ve 2004 Aralýk’ta yayýnladýðý
“Mapping the Global Future” (Küresel Geleceðin Haritasý) adlý
raporun özet kýsmýný oluþturan bu yazý dünyanýn 2020 yýlýnda
nasýl olabileceðine iliþkin bir bakýþ sunuyor.

1949'da Batý ittifak sisteminin teþkilinden
beri uluslararasý ittifaklarýn þekli ve doðasý
hiç bu kadar deðiþken olmamýþtý. Soðuk
Savaþýn sonu tektonik tabakalarý kaydýrdý,
ama bu ciddi hadiselerin yansýmalarý hala
sürüyor. Geçtiðimiz yýllarda öne çýkan
hadiseler arasýnda þunlar bulunuyor:
Asya'da yeni güçlerin ortaya çýkmasý,
Avrasya'da masraflarýn kýsýlmasý, Orta
Doðu'da karýþýklýklar ve Atlantik-ötesi
anlaþmazlýklar... Dünyanýn
küreselleþmesinden kaynaklanan deðiþimin
büyüklüðü ve hýzý, dünyanýn 2020'deki
görünümünü belirleyecek. Diðer belirli
karakteristikler þöyle: yeni güçlerin ortaya
çýkýþý, yönetime yeni meydan okumalar ve
terörizm de dahil olmak üzere daha yaygýn
bir güvensizlik duygusu… Geleceðin
haritasýný çizdiðimizde, küresel refahýn
artacaðý ve büyük güç çatýþmalarý
ihtimalinin sýnýrlý olacaðýný öngörebiliyoruz.
Bu da önümüze, baþka türlü göz korkutucu
olabilecek meydan okumalarýn üstesinden
gelinebilecek elveriþli bir ortam
çýkarmaktadýr. ABD, devletlerin ve devletdýþý aktörlerin izledikleri yolu etkileyerek
dünyanýn nasýl biçim alacaðý konusunda
önemli bir rol oynayacaktýr.

Yeni Küresel Oyuncular
Yeni büyük küresel oyuncular olarak Çin ve
Hindistan'ýn ve ayrýca diðerlerinin

muhtemel ortaya çýkýþý jeopolitik manzarayý
deðiþtirecektir - týpký 19. yüzyýlda birleþik
bir Almanya'nýn ve 20. yüzyýlýn baþlarýnda
güçlü bir ABD'nin ortaya çýkmasý ve
dramatik etkiler yapmasý gibi. Ayný þekilde
yorumcularýn 1900'lere "Amerikan Yüzyýlý"
olarak iþaret etmeleri gibi, 21. yüzyýl,
Asya'nýn Çin ve Hindistan önderliðinde
kendine geldiði bir zaman olarak
görülebilir. Yüksek ekonomik büyüme,
artan askerî güç ve büyük nüfus her iki
ülkede beklenen büyük ekonomik ve siyasî
yükseliþin temelini teþkil edecektir.
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Birçok öngörü iþaret ediyor ki,
2020'de Çin'in gayrisafi milli hasýlasý
ABD dýþýndaki Batýlý ekonomik
güçlerin gayrisafi milli hasýlalarýný
geçecek. Hindistan'ýn gayrisafi milli
hasýlasý Avrupa ekonomilerini
yakalamýþ olacak ya da yakalamanýn
eþiðine gelecek.
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Çin ve Hindistan'ýn nüfus büyüklüðü
yüzünden (ABD Nüfus Bürosu'nun
tahminlerine göre 2020'de Çin'in
nüfusu 1.4 milyar, Hindistan'ýn
nüfusu ise 1.3 milyar olacak), bu
ülkelerin önemli birer ekonomik güç
haline gelmesi için hayat
standartlarýnýn Batýlý düzeye
ulaþmasý gerekmiyor.

Bu ülkelerde küreselleþme sürecinde
beklenmedik bir geriye dönüþ olmadýðý ve
büyük karýþýklýklar yaþanmadýðý sürece bu

yeni güçlerin yükseliþi kesin olacaktýr. Ama
Çin ve Hindistan'ýn bu güçlerini nasýl
kullanacaklarý, uluslararasý sistemdeki diðer
güçlerle iþbirliði içerisinde mi yoksa rekabet
içerisinde mi olacaklarý temel
belirsizliklerdir. Brezilya gibi diðer
geliþmekte olan ülkelerin ekonomileri
2020'de en büyük Avrupa ülkeleri
dýþýndakileri geçebilir. Endonezya'nýn
ekonomisi de 2020'de Avrupa ülkelerinin
ekonomilerine yaklaþabilir.
Avrupa uluslararasý arenadaki aðýrlýðýný;
pazar büyüklüðü, tek para, yüksek vasýflý iþ
gücü, istikrarlý demokratik hükümetler ve
birleþik ticaret bloðu gibi pek çok açýdan
artýrabilecektir. Avrupa'nýn gücü yükselen
güçlere küresel ve bölgesel yönetim modeli
saðlamakta olabilir. Ama pekçok Avrupa
ülkesindeki yaþlý nüfus ve azalan iþ gücü
kýta üzerinde önemli bir etki yapacaktýr.
Avrupa ülkeleri ya iþ gücünü
uyumlandýracak, sosyal refahýný, eðitimini
ve vergi sistemlerini ýslah edecek ve (çoðu
Müslüman ülkelerden) artan göçmen
nüfusunu misafir edecek, ya da uzun bir
ekonomik durgunluk dönemiyle yüzyüze
kalacaktýr.
Japonya benzer bir yaþlanma kriziyle
yüzyüzedir. Bu kriz uzun vadeli ekonomik
iyileþmesini zayýflatacak ve ayný zamanda
bölgesel statü ve rolünü deðerlendirmek
durumunda kalacaktýr. Tokyo Çin'e karþý
denge oluþturmakla Çin'in peþine takýlmak
arasýnda bir seçim yapmak durumunda

kalabilir. Bu sýrada, Kuzey Kore krizinin
önümüzdeki 15 yýl içerisinde öne çýkmasý
muhtemel görünüyor. Asyalýlarýn, Kore
birleþmesi ve Tayvan gerilimi konusundaki
kolay geçmeyen kýrgýnlýklarý ve kaygýlarý
bölgesel dengeye ulaþmanýn kolay
olmayacaðýna iþaret ediyor.
Rusya'nýn büyük bir petrol ve gaz ihracatçýsý
olma konumundan dolayý diðerleriyle
birlikte uluslararasý rolünü büyütme
potansiyeli mevcuttur. Ne var ki, Rusya
düþük doðum oranlarýndan, yetersiz týbbî
bakým ve potansiyel bir AIDS
patlamasýndan kaynaklanan ciddi bir
demografik krizle karþý karþýyadýr. Rusya,
Güneyde Kafkasya ve Orta Asya'nýn
bulunduðu istikrarsýz bir bölgeyle
komþudur. Bunun sonucu olarak radikal
Ýslamcýlarýn, terörizmin ve yerel
çatýþmalarýn Rusya'ya uzanmasý
muhtemeldir. Bu sosyal ve siyasî faktörler
Rusya'nýn büyük bir küresel oyuncu olmasýný
sýnýrlarken, Moskova muhtemelen hem
yerleþik güçlerle, yani ABD ve Avrupa ile,
hem de büyüyen iki güç olan Çin ve
Hindistan ile önemli bir ortak olacaktýr.
Bunlar ve diðer küresel aktörlerle 2020
dünya tahayyülümüz radikal bir þekilde
deðiþecektir. Çin, Hindistan ve belki de
Brezilya ve Endonezya gibi diðer yeni
güçlerin eski "Doðu ve Batý", "Kuzey ve
Güney", "baðdaþýk ve tarafsýz", "kalkýnmýþ
ve kalkýnmakta olan" kategorilerini geçersiz
kýlma potansiyeli vardýr. Geleneksel coðrafi

gruplaþmalar uluslararasý iliþkilerdeki
belirginliðini gitgide kaybedecektir. Devlettemelli bir dünya ile; telekomünikasyon,
ticaret ve finans akýþýyla birbirine baðlanmýþ
bir mega-þehirler dünyasý bir arada
varolacaktýr. Baðlýlýklar için rekabet
geçmiþte olduðundan daha açýk, daha
esnek olacaktýr.

Küreselleþmenin Etkisi
Küreselleþme, bütün dünyada enformasyon,
teknoloji, sermaye, mal, hizmet ve insan
akýþýnýn artmasýyla sýkýlaþan bir karþýlýklý
irtibatlanmayý ifade etmektedir.
Küreselleþmeyi bir "mega-trend" olarak, her
yere yayýlmýþ ve 2020 dünyasýnda bütün
diðer büyük trendleri biçimlendirecek bir
güç olarak görüyoruz. Ama
küreselleþmenin geleceði sabit deðildir;
devletler ve devlet-dýþý aktörler -ki buna
hem özel þirketler hem de sivil toplum
kuruluþlarý dahildir- küreselleþmenin
sýnýrlarýný belirlemede mücadele
edeceklerdir. Küreselleþmenin bazý
vecheleri -örneðin, enformasyon teknolojisi
devriminin sonucu olarak küresel içiçegeçmiþliðin artmasý- neredeyse kesin olarak
geri dönüþsüzdür. Ama yine de, çok
muhtemel olmasa bile, küreselleþme süreci
yavaþlayabilir ve hatta durabilir; týpký 19.
yüzyýlýn sonlarý ve 20. yüzyýlýn baþlarýnda
küreselleþme çaðýnýn, yýkýma neden olan
savaþ ve küresel çöküntü ile tersine dönmüþ

olduðu gibi.
Böyle hadiseler olmadýðý takdirde, dünya
ekonomisi etkileyici bir þekilde büyümeye
devam edecek görünmektedir: 2020'ye
gelindiðinde, dünya ekonomisinin, 2000'de
olduðundan yüzde 80 daha büyük ve
ortalama kiþi baþýna gelirin kabaca yüzde
50 daha fazla olacaðý öngörülmektedir.
Elbette ki, çevrimsel iniþ ve çýkýþlar,
periyodik malî veya diðer krizler olacaktýr.
Ama bu temel büyüme eðrisinin ardýnda
güçlü bir canlýlýk bulunmaktadýr. Dünyadaki
pekçok ülke, kalkýnmýþ veya kalkýnmakta
olsun, dünya ekonomisindeki kazançlardan
fayda elde edecektir. Asya, Batýlý ülkeleri
uluslararasý ekonomik dinamizmin odaðý
olmaktan çýkarmaya kararlý görünüyor. Bu
elbetteki Asya'nýn hýzlý ekonomik
büyümesinin sürmesine baðlý. Ama Asya,
þu haliyle, en hýzlý büyüyen tüketici
pazarlarýna sahip ve artan sayýda Asyalý
þirket, bilim ve teknolojiyle daha çok
donanmýþ dünya klasý çokuluslularý haline
geliyor.
Ne var ki küreselleþmenin faydalarý küresel
olmayacaktýr. Yükselen güçler, yeni
uluslararasý pazarýn saðladýðý fýrsatlarý
büyük güç statülerini dünya sahnesinde
göstermek için kullanacaklar. Buna karþýlýk,
"Birinci Dünya"daki bazý ülkeler Çin,
Hindistan ve diðerleriyle açýðýn kapandýðýný
görecekler. Ama bu görece düþüþe raðmen,
eski güçlerin 2020'ye kadar küresel liderler
olarak kalmalarý muhtemel görünüyor. ABD

de görece güç pozisyonunun yýprandýðýný
görecek. Buna karþýlýk, ABD yine de
2020'de güç itibariyle en önemli tek ülke
olacak. Kalkýnmakta olan diðer ülkeler Çin
ve Hindistan'ýn yükseliþine kýzacaklar özellikle de bu iki ülkenin küresel pazarýn
kilit sektörlerindeki hakimiyetleri arttýkça.
Ve büyük yoksul kesimler zengin ülkelerde
bile varolmaya devam edecek.
Küreselleþmenin en büyük faydalarý yeni
teknolojilere eriþebilen ve bunlara uyum
saðlayabilen ülkeler ve gruplar tarafýndan
elde edilecektir. Gerçekte, bir ülkenin
teknolojik geliþim seviyesi genellikle yeni
teknolojilere entegre olabilmek için
yapacaðý yatýrýmlarla tanýmlanacak. Yeni
teknolojilerin yayýlmasýný þu faktörler
hýzlandýracaktýr: kalkýnmakta olan dünya ile
Batý arasýndaki karþýlýklý beyin gücü akýþýnýn
artmasý, bazý kalkýnmakta olan ülkelerde
bilgisayar bilen iþ gücünün artmasý ve
küresel þirketlerin yüksek teknolojik
faaliyetlerini çeþitlendirme çabalarý...
Genetik olarak deðiþtirilmiþ organizmalar
ve artan gýda üretimi gibi yüksek teknolojik
ilerlemeler açlýk tehdidini ortadan
kaldýrarak ve yoksul ülkelerdeki düþük
hayat standardýný yükselterek bir güvenlik
aðý oluþturabilir. Ama "yoksul" ülkeler iyi
yönetim, yaygýn eðitim ve pazar reformlarý
gibi yeni teknolojilerin uygulanmasýný
destekleyen politikalar izlemedikçe
"zenginler" ile "yoksullar" arasýndaki uçurum
büyüyecektir.

Böylesi politikalar izleyen ülkeler ise
kalkýnma aþamalarýný büyük sýçramalarla
geçecekler; Birleþik Devletler ve Avrupa gibi
diðer yüksek-teknoloji liderlerinin
bulunduklarý noktaya ulaþmak için geçmek
zorunda kaldýklarý aþamalarý
atlayacaklardýr. Çin ve Hindistan teknoloji
liderleri olmak için iyi konumlanmýþlardýr;
en yoksul ülkeler bile kendi kalkýnmalarýný
ateþlemek için verimli, ucuz teknolojileri daha yavaþ bir hýzda da olsakullanabileceklerdir.
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Yüksek teknolojideki beklenen bir
sonraki devrim Çin ve Hindistan'ýn
beklentilerini destekleyecektir. Her
iki ülke de bu alanlarda araþtýrma
konusunda yatýrým yapýyor ve bir dizi
kilit alanda lider olmak için iyi
konumlanmýþ bulunuyorlar. ABD bir
bütün olarak önderliði elinde
tutacak ama Asya'yla artan bir
þekilde rekabet etmek zorunda ve
bazý sektörlerde önemli bir zemin
kaybedebilir.

Daha fazla þirket küresel hale gelecek.
Küresel sahnede iþ yapan þirketler büyüklük
ve köken bakýmýndan çeþitlilik kazanacaklar
ve oryantasyon bakýmýndan daha çok Asyalý
ve daha az Batýlý olacaklardýr. Bu þirketler
gitgide herhangi bir devletin denetiminden
çýkacaklar ve teknolojinin geniþ bir þekilde
yayýlmasýnda, dünya ekonomisinin
entegrasyonunda ve kalkýnmakta olan
dünyanýn ekonomik geliþiminde kilit bir rol

oynayacaklardýr. Kuzey Amerika, Japonya
ve Avrupa bir bütün olarak uluslararasý
siyasî ve malî kurumlara hakim olmayý
sürdürebilecek olsa da, küreselleþme
gitgide Batýlý-olmayan bir nitelik
kazanacaktýr. 2020'ye gelindiðinde, þu anda
Amerikanlaþma ile özdeþleþtirilen
küreselleþme, halkýn gözünde yükselen
Asya ile özdeþleþtirilebilecektir.
Geniþleyen küresel ekonomi petrol gibi
birçok hammaddeye olan talebi artýracaktýr.
Tüketilen toplam enerji muhtemelen
önümüzdeki 20 yýlda yüzde 50 artacaktýr.
Uzmanlarýn çoðu büyük yatýrýmlarla enerji
arzýnýn küresel talebi karþýlamaya
yeteceðini belirtiyor. Ama arz tarafýnda,
artan çýktý saðlayan bölgelerin çoðu -Hazar
Denizi, Venezüella ve Batý Afrika- önemli
bir siyasî ve ekonomik risk taþýyor. Orta
Doðu'daki geleneksel tedarikçilerin
istikrarsýzlýðý da gitgide artýyor. Böylece,
muhtemelen petrol arzýnýn önemli ölçüde
azalmasýyla birlikte kaynaklar için rekabetin
kýzýþmasý temel kuþkular arasýnda
bulunuyor.
z

Çin, Hindistan ve diðer kalkýnmakta
olan ülkelerin büyüyen enerji
ihtiyaçlarý artan bir þekilde dýþ
politikalarýný belirleyen bir kaygýya
sebep olacaktýr. Öte yandan,
Avrupa'da doðalgazýn artan bir
þekilde tercih edilmesi bölgesel
iliþkileri güçlendirebilir, örneðin
Rusya ve Kuzey Afrika ile.

Devlet Yönetimine Meydan
Okumalar
Ulus-devlet küresel düzenin hakim birimi
olmaya devam edecektir, ama ekonomik
küreselleþme ve teknolojilerin, özellikle de
enformasyon teknolojilerinin yayýlmasý
hükümetleri büyük ölçüde zorlayacaktýr.
Artan bilgi alýþveriþiyle birlikte sanal
ortamda ilgi ve çýkar gruplarý çoðalacaktýr
ve bu da devletlerin yönetme kabiliyetini
zorlaþtýracaktýr. Ýnternet küresel hareketlerin
doðmasýný teþvik edecek ve uluslararasý
iliþkilerde önemli bir güç olarak ortaya
çýkacaktýr.
Devlet yönetimi üzerindeki baský bir yandan
da dinî kanaatler üzerine odaklanmýþ yeni
tür kimlik politikalarýndan gelecektir. Nüfus
hareketlerinin yaþandýðý hýzla küreselleþen
bir dünyada dinî kimlikler, takipçilerine,
ihtiyaç duyulduðunda bir "toplumsal
güvenlik aðý" olarak hizmet veren hazýr bir
cemaat saðlamaktadýr; ki bu özellikle
göçmenler için önem taþýmaktadýr.
Özelde, siyasal Ýslam'ýn 2020'lere doðru
önemli bir küresel etkisi olacaktýr. Siyasal
Ýslam farklý etnik ve ulusal gruplarý bir
araya getirecek ve hatta belki de ulusal
sýnýrlarý aþan bir otorite yaratacaktýr.
Birçok Arap ülkesinde genç nüfusun fazla
oluþu, yoksulluk, dinî eðitimin etkisi ve kimi
kurumlarýn (örneðin sendikalar, sivil toplum

kuruluþlarý ve siyasî partilerin) Ýslamileþmesi
gibi bir dizi faktör siyasal Ýslam'ýn önemli
bir güç olarak kalacaðýný göstermektedir.
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Orta Doðu'nun dýþýnda, siyasal
Ýslam, istihdam fýrsatlarý bakýmýndan
daha elveriþli olan Batý'yý cazip
gören ama burayý yabancý ve
düþman bir kültür olarak gördükleri
için kendilerini evlerinde
hissetmeyen Müslüman göçmenleri
cezbetmeye devam edecektir.

1990'larýn meydan okumalarýyla baþa
çýkabilen rejimler 2020'lerin meydan
okumalarýyla baþa çýkamaz duruma
düþebileceklerdir. Birbirine zýt kuvvetler
iþbaþýnda olacaktýr: otoriter rejimler
demokratikleþme konusunda yeni baskýlarla
yüzyüze kalacaktýr, ama kýrýlgan yeni
demokrasiler varlýklarýný sürdürmek ve
geliþmek için uyum kapasitesinden yoksun
olabileceklerdir.
Demokratikleþmenin "üçüncü dalgasý"
2020'de kýsmen tersine çevrilebilecektir özellikle eski Sovyetler Birliði devletleri ve
Güney Asya devletlerinde, ki bunlarýn
bazýlarý demokrasiyi gerçekte asla içlerine
sindirememiþlerdir. Ama demokratikleþme
ve daha büyük çoðulculuk baskýcý rejimler
altýndaki kilit Orta Doðu ülkelerinde zemin
kazanabilir.
Kuzey Afrika ve Orta Doðu'dan Avrupa'ya,
Latin Amerika ve Karayipler'den ABD'ye ve

Güneydoðu Asya'dan kuzey bölgelere
göçlerin artmasýyla daha fazla sayýda ülke
etnik çeþitlilik kazanacak ve göçmenleri
kendi toplumlarýna entegre etme sorunuyla
karþý karþýya kalacaklardýr.
Çinli liderler siyasî denetimi gevþetme
konusundaki çoðulcu baskýlara kulak
vermek ya da bunu yapmayarak halkýn
tepkisini göze almak ikilemiyle yüzyüze
kalacaklardýr. Pekin, yerel düzeyde seçimler
ve ulusal düzeyde istiþarî mekanizmalar
içeren ve Komünist Parti'nin merkezî
hükümet üzerinde denetimi elinde
bulundurduðu "Asya tarzý bir demokrasi"
arayýþýnda olabilecektir.
Küresel sorunlarýn üstesinden gelmekten
sorumlu kurumlarýn bazýlarý, uluslararasý
sistemin büyük bir deðiþime uðruyor olmasý
yüzünden, bu sorunlarý çözemez hale
gelebilirler.
Bölgesel temelli kurumlar terörizm,
organize suç ve kitle imha silahlarýnýn
yaygýnlaþmasý gibi karmaþýk uluslarötesi
tehditlerle karþýlaþmak ve bunlarýn
üstesinden gelmek durumunda
kalacaklardýr.
Birleþmiþ Milletler ve uluslararasý finans
kurumlarý gibi 2. Dünya savaþý sonrasý
oluþturulmuþ yapýlar, küresel sistemde yer
almakta olan büyük deðiþimlere (örneðin,
yeni güçlerin yükseliþine) uyumlanmadýklarý
sürece âtýl hale gelme riski altýndadýrlar.

Yaygýn Güvensizlik
2020'de, fizikî tehditlerin yanýsýra psikolojik
algýlamalardan da kaynaklanan daha
yaygýn bir güvensizlik duygusunun
varolacaðýný öngörüyoruz. Dünyanýn çoðu
daha zenginleþse bile, küreselleþme
statükoyu derin bir þekilde sarsacak, büyük
ekonomik, kültürel ve bunun sonucunda
siyasî sarsýntýlar yaratacaktýr. Çin, Hindistan
ve diðer ülkelerin küresel ekonomiye
gitgide entegre olmalarýyla, yüzmilyonlarca
yetiþkin daha entegre olmuþ bir dünya iþ
pazarýnda istihdam edilebilir hale
gelecektir.
z

z

Teknolojik yenilik oynak mesleklerin
yelpazesini küresel olarak
geniþletirken, aralarýnda iyi eðitimli
olanlarýn sayýsýnýn artacaðý bu büyük
iþ gücü, cazip bir düþük-ücretli iþ
kaynaðý olacaktýr.
Geçiþ sancýsýz olmayacak ve daha
hýzlý iþ giriþ-çýkýþýna sebep
olmasýndan ve profesyonel
reorganizasyon gerektirmesinden
dolayý özellikle kalkýnmýþ dünyadaki
orta sýnýflarý vuracaktýr. Ýþgücünün
büyük ölçekte dýþarýdan saðlanmasý
küreselleþme karþýtý hareketi
güçlendirecektir. Bu baskýlarýn
nereye varacaðý siyasî liderlerin nasýl
tepki göstereceðine, iþ pazarýnýn ne
ölçüde esnek olacaðýna ve genel

ekonomik büyümenin, artan sayýdaki
iþsize istihdam yaratmaya yetecek
ölçüde saðlam olup olmayacaðýna
baðlýdýr.
Zayýf hükümetler, yavaþ geliþen ekonomiler,
dinî aþýrýlýk ve yoðun genç nüfus belli
bölgelerde iç çatýþma zemini oluþturacaktýr.
Ýç çatýþmalarýn sayýsý, Sovyetler Birliði ve
Orta Avrupa'daki komünist rejimlerin sona
ermesiyle, baský altýna alýnmýþ etnik ve
milliyetçi sürtüþmelerin alevlendiði
1980'lerin sonlarýndan ve 1990'larýn
baþlarýndan beri önemli ölçüde azalmýþtýr.
Buna raðmen, belli bir düzene oturmamýþ
ve kurumsal olarak zayýf devletlerin varlýðý
bu türden çatýþmalarýn ileride ortaya
çýkacaðý anlamýna geliyor.
Bazý iç çatýþmalar, özellikle de etnik
gruplarýn ulusal sýnýrlarýn ötesine uzandýðý
iç çatýþmalar, bölgesel çatýþmalara
dönüþme riski taþýyor. Bu çatýþmalar en uç
noktada, devletlerin zayýflamasýyla
sonuçlanabilir ve büyük bölgeler veya
nüfuslar etkili bir devlet denetiminden
yoksun duruma düþebilir. Bu gibi bölgeler
(Afganistan'daki El-Kaide gibi) uluslarötesi
teröristlerin ve (Kolombiya'daki gibi)
suçlular ve uyuþturucu kartellerinin
barýnaklarý haline gelebilir.
Önümüzdeki 15 yýl içerisinde büyük güç
çatýþmasýnýn topyekün bir savaþa dönüþme
ihtimali geçtiðimiz yüzyýldaki herhangi bir
zamandan daha az. Önceki yüzyýllarda

bölgesel çatýþmalar dünya savaþlarýný
kývýlcýmlayabiliyordu. Birinci Dünya
Savaþý'ndan önce ve iki savaþ arasýndaki
dönemde ve Soðuk Savaþ döneminde ittifak
sistemlerinin katý olmasý küçük çatýþmalarýn
çabucak genelleþmesini saðlýyordu. Küresel
finans ve ticaret aðlarýna baðýmlýlýðýn
artmasý devletlerarasý çatýþmalar için
caydýrýcý niteliktedir ama bu ihtimali
ortadan kaldýrmamaktadýr. Çatýþmaya bir
ya da birden fazla büyük güç dahil olduðu
takdirde, bu durum önemli sonuçlar
doðuracaktýr. Bazý bölgelerde çatýþmalarý
çözecek etkili mekanizmalarýn yokluðu, bazý
ülkelerde milliyetçiliðin yükseliþi,
Hindistan/Pakistan meselesi gibi bazý
meselelerin her iki tarafýnda yer alan ham
duygular ve gerilimler hesap hatasýna yol
açabilir. Dahasý, modern silahlardaki
geliþmeler, askerî kuvvete öncelik
verilmesini cesaretlendiren durumlar
yaratmaktadýr.
Halihazýrda nükleer silahlara sahip olan
devletler caydýrýcý kuvvetlerini geliþtirmeyi
sürdürecekler ve fýrlatma sistemlerinin
güvenilirliðini, kesinliðini ve
öldürücülüðünü geliþtireceklerdir. Bunun
yanýsýra füze savunmalarýný aþma
kabiliyetlerini geliþtireceklerdir. Herhangi
bir devletin nükleer kabiliyetlerini açýk bir
þekilde göstermesi, halihazýrdaki
yayýlmama rejimini daha da gözden
düþürecek ve bu da güç dengesinde
muhtemel bir kaymaya sebep olarak,

çatýþmalarýn nükleer çatýþmalara týrmanma
riskini artýracaktýr. Nükleer silahlarý
olmayan ülkeler -özellikle de Orta Doðu ve
Kuzeydoðu Asya ülkeleri- komþularý ve
bölgesel rakiplerinin bunlara sahip olduðu
belli oldukça bunlara sahip olmaya karar
verebilirler. Dahasý, nükleer silah
üretenlerin yardýmýyla yeni ülkeler daha
kýsa sürede nükleer silah
geliþtirebileceklerdir.

Deðiþen Uluslararasý Terör
Uluslararasý terörizmi artýran temel
faktörler önümüzdeki 15 yýl içerisinde
azalma iþareti göstermiyor. Müslüman
kimliðinin küresel iletiþimlerin de yardýmýyla
yeniden canlanýþý, Orta Doðu'da ve dinî
kimliðin geleneksel olarak güçlü olmadýðý
Güneydoðu Asya, Orta Asya ve Batý Avrupa
gibi yerlerde radikal Ýslamî ideolojinin
yayýlmasýna zemin oluþturacaktýr. Bu
canlanma; Filistin, Çeçenistan, Irak ve
Keþmir gibi ayrýlýkçý mücadelelere karýþmýþ
Müslümanlar arasýnda derinleþen bir
dayanýþmaya eþlik edegelmiþ ve devlet
baskýsý, yolsuzluk ve kötü yönetime tepki
olarak doðmuþtur. Gayri resmî yardým
vakýflarý, medreseler, havaleler (yani, gayri
resmî bankacýlýk sistemi) ve diðer
mekanizmalar radikal unsurlar tarafýndan
yaygýnlaþtýrýlacak ve kullanýlacaktýr; iþsiz
gençler arasýndaki yabancýlaþma, bu
gençleri terörist olmaya aday hale

getirecektir.
2020'de el-Kaide'nin yerini benzer radikal
Ýslamî gruplarýn alacaðýný bekliyoruz ve elKaide'ye yakýn Ýslamî hareketlerin yerel
ayrýlýkçý hareketlerle birleþme riski büyüktür.
Çabuk haberleþmeyi ve öðrenmeyi
saðlayan enformasyon teknolojisi, terörist
tehdidin gitgide adem-i merkezî hale
gelmesini saðlayacak ve eylemleri
planlamak ve düzenlemek için sabit merkez
bürolarýna ihtiyaç duymayan gruplar,
hücreler ve bireyler ortaya çýkacaktýr. Eðitim
materyalleri, hedef kýlavuzu, silah
yapabilme bilgisi ve para toplama sanal
(yani, online) hale gelecektir.
Terörist saldýrýlar yeni þaþýrtmacalar bularak
ve karþý-terör çabalarýna uyum saðlayarak
temelde konvansiyonel silahlarý kullanmayý
sürdüreceklerdir. Teröristler muhtemelen
yeni teknolojiler ve silahlar kullanmaktan
ziyade, asýl olarak, saldýrýnýn nereye ve
nasýl yapýlacaðý gibi konularda yeni eylem
anlayýþlarý geliþtireceklerdir.
Teröristlerin kimyasal, biyolojik, radyolojik
ve nükleer silah elde etme yönündeki
büyük istekliliði, kitle imha silahlarýnýn
kullanýldýðý büyük bir terörist saldýrý riskini
artýrmaktadýr. En büyük endiþemiz
teröristlerin kitlesel ölümlere sebep
olabilecek biyolojik etkenler veya -daha az
bir ihtimalle de olsa- nükleer bir aygýt elde
edebilmeleridir. Biyoterörizm, görünüþe
göre, daha küçük, daha bilgili gruplara

uygun düþmektedir. Yine bekliyoruz ki
teröristler kritik enformasyon aðlarýný
bozmak için siber saldýrýlara giriþecekler ve
hatta daha muhtemel bir þekilde
enformasyon sistemlerine fizikî hasarlar
vereceklerdir.

Siyasî Sonuçlar
ABD'nin rolü 2020'de uluslararasý düzenin
önemli bir þekillendiricisi olacaktýr.
Washington Avrupa, Asya ve Orta Doðu ile
iliþkilerini yönetmekte daha fazla
zorlanabilir. Ýlerideki meydan okumalar göz
korkutucu olsa bile ABD 2020'de büyük
avantajlara sahip olmayý sürdürecek ve
geniþ bir ekonomik, teknolojik, siyasî ve
askerî sorunlar yelpazesinde, baþka hiçbir
ülkenin üstesinden gelemeyeceði önemli bir
rol oynayacaktýr. Avrupa ve Asya ile
ittifaklarýmýz ve iliþkilerimiz dramatik bir
biçimde deðiþecektir. Avrupa için NATO'dan
ziyade Avrupa Birliði gitgide birincil kurum
haline gelecektir. Ve Avrupalýlarýn dünya
sahnesinde kendilerine biçtikleri rol büyük
ihtimalle Avrupa Birliði üzerinden olacaktýr.
ABD-Asya iliþkisiyle ilgilenmenin
Washington için daha da zor olacaðýný
söyleyebiliriz. Bunun sebebi (henüz
uluslararasý düzene tam olarak entegre
olmamýþ olsalar da) iki ekonomik ve siyasî
devin (yani, Çin ve Hindistan'ýn) yükseliþinin
yarattýðý daha büyük akýntýdýr. ABD-Asya
iliþkilerinin nereye gideceði Washington'un

ne yapacaðý kadar ve belki de bundan çok
Asyalýlar'ýn kendi aralarýnda takýnacaklarý
tutuma baðlýdýr. Ýhtimaller geniþ bir
yelpazeye yayýlýyor: ABD, çekiþen güçler
arasýnda bir dengeleyici olarak rolünü
artýrabileceði gibi, gitgide bir kenarda
býrakýlabilir.
Küresel ticaret aðý derinleþtikçe ABD
ekonomisi dalgalanmalara daha açýk hale
gelecektir. Petrole güvenli eriþim için
rekabetin ve arz tarafýndaki kesilmelerin
artmasý dýþ petrol arzýna baðýmlý olan
ABD'yi daha kýrýlgan hale getirecektir.
2020'de hiçbir ülke ABD askerî gücüyle
rekabet edemeyecek ama daha fazla ülke,
karþýsýnda olduklarý herhangi bir askerî
eylem için Birleþik Devletler'e aðýr bir bedel
ödetme konumunda olacaktýr. 2020'de Ýran
ve Kuzey Kore'nin kimyasal, biyolojik ve/ya
da nükleer silahlara sahip olmasý ve
diðerlerinin muhtemel olarak bu silahlarý
elde etmesi, onlara veya müttefiklerine
karþý ABD tarafýndan giriþilecek herhangi
bir askerî eylemin potansiyel maliyetini
artýracaktýr.
ABD önderliðindeki karþý-terörizm
harekâtýnýn baþarýsý herbir ülkenin kendi
topraðýnda terörizmle savaþma kabiliyetine
ve kararlýlýðýna baðlýdýr. Ýleriki yýllardaki,
coðrafyadan çok ideoloji yoluyla birbirine
baðlanmýþ farklý terörist gruplara yönelik
karþý-terörizm çabalarý, el-Kaide gibi
merkezî bir örgüte odaklanmaktan daha

zor bir meydan okuma olacaktýr. Probleme
çeþitli cephelerde yaklaþan bir anti-terörizm
stratejisi terör tehdidini azaltma yönünde
en büyük þanstýr. Daha açýk siyasal
sistemlerin ve temsiliyetin geliþtirilmesi,
daha geniþ ekonomik fýrsatlar yaratýlmasý
ve Müslüman reformcularýn güçlendirilmesi,
aþýrý uçlardaki Ýslamcýlarýn radikal
gündemini desteklemeyen geniþ Müslüman
topluluklarca olumlu karþýlanacaktýr.
Radikallerin sayýsý azalsa bile terör tehdidi
muhtemelen kalacaktýr. Biyolojik ve diðer
ölümcül teknolojilerin hýzlý yayýlmasý,
herhangi bir terörist grupla iliþkisi
bulunmayan bir kiþinin yaygýn insan
kaybýna sebep olabilme potansiyelini
artýrmaktadýr. Yüksek-teknolojik buluþlar
teröristleri izleme ve saptamayý
kolaylaþtýracak olsa da saldýrganýn iþi
savunmacýdan daha kolay olacaktýr. Çünkü
savunmacý büyük bir ihtimaller yelpazesini
gözetmek zorundadýr.
Muhtemelen ABD'den Filistin, Kuzey Kore,
Tayvan ve Keþmir'dekine benzer
çatýþmalarýn sona erdirilmesine yardýmcý
olmasý istenmeye devam edecektir. Ne var
ki bu çalýþmada analiz ettiðimiz eðilimler,
küresel güvenliðe katkýda bulunacak yeni
oyuncularýn gücünden yararlanýlmasý ve
ABD'nin, üzerine düþen yükten bir ölçüde
kurtulmasý ihtimalini ortaya koymaktadýr.
Önümüzdeki 15 yýl boyunca eski ve yeni
etik meselelerin daha önplana çýkmasý,

dünya kamuoyunu ikiye bölme ve ABD
liderliðine meydan okuma potansiyeline
sahiptir. Bunlar, çevre, iklim deðiþikliði,
mahremiyet, klonlama ve biyoteknoloji,
insan haklarý, çatýþmayý yöneten
uluslararasý hukuk ve çok-taraflý kurumlar
gibi meselelerdir.
ABD artan bir þekilde, Soðuk Savaþ'tan bu
yana büyük ölçüde deðiþmiþ olan dünya
kamuoyunun kanaatleriyle savaþmak
durumunda kalacaktýr. Halihazýrdaki
Amerika karþýtlýðýnýn bir kýsmý,
küreselleþmenin batýlý-olmayan bir þekil
almasýyla azalacaða benzemektedir. Ayný
zamanda, genç kuþak liderler, Ýkinci Dünya
Savaþý sonrasý liderlerin tersine ABD'yi
kendilerini "özgürleþtirici" olarak görecekleri
bir hatýraya sahip olmayacaklar ve
muhtemelen birçok meselede
Washington'un düþüncelerinden ayrý
düþeceklerdir.
Küresel geleceðin haritasýnýn çizilmesine
yardým edecek olan ABD, özellikle, farklý
bölgeleri birleþtiren ve farklý çýkarlarý
uylaþtýran yeni bir uluslararasý düzenin
þekillendirilmesi sürecinde avantajlarýný
artýracaðý birçok fýrsata sahip olacaktýr. 

