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Her hegemonya peşinde koşan devlet gibi, Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) de 20. yüzyılın başlarından, yani ABD‟nin sömürgeci 
bir güç olmaya ve eski dünyanın işlerine karışmaya başladığı dönem-
den, itibaren Ortadoğu ile yakından ilgilenmektedir. Ancak asıl ilgisi, 
İkinci Dünya savaşı‟ndan sonra Batı dünyasının lideri olarak dünya 
hegemonu olduğunu ilan ettiği dönemde gelişti.1 Savaştan bittiğinde 
ABD, dünyanın en güçlü devleti ve nükleer silahlara sahip tek ülkesi 
idi. Hem askeri ve siyasi hem de ekonomik bakımdan rakipsiz du-
rumdaydı. Ancak, kısa süre sonra dünya, iki kutuplu bir siyasi sisteme 
(Soğuk Savaş‟a) tanık oldu. 1945-1990 yılları arasındaki 45 yıllık bu 
dönemde ABD, Sovyetler Birliği ile ilişkileri merkeze alan bir dış poli-
tika izledi. Bu dönemde uygulanan dış politika ile ABD‟nin günü-
müzde Ortadoğu‟ya yönelik dış politikası arasında paralellikler mev-
cuttur. Bundan dolayı da Soğuk Savaş dönemi Amerikan dış politika-
sının dayandığı temel anlayışın kısa bir özetinin yapılması, ABD‟nin 
Ortadoğu dış politikasının anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 
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Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi. 
1  ABD‟nin, tarihi boyunca, devletin kuruluşundan bugüne kadar, izlediği dış 

politika üç ayrı aşamada gerçekleşmiştir. Birinci aşamada, ABD ulusal bütünlü-
ğü ve kıtasal üstünlüğü sağlamak için mücadele etmiştir. Bu dönemde, yeni ku-
rulan devletin güçlendirilmesi ve kendi ayakları üzerinde durması için gerekli 
adımları atılmıştır. İkinci aşamada, 19. yüzyıl boyunca izlenen dış politika ile, 
ABD yarımküresel (hemispheric) güvenliğini ve üstünlüğünü sağlamak için ge-
rekli dış politikayı izlemiştir. 1923 tarihinde ilan edilen Monroe Doktrini ile 
sembolleşen bu politika ile Avrupa ülkelerini Batı yarımküresinden uzak tut-
maya çalışmış kendisi de Avrupa siyasetinden uzak kalmıştır. 1898 yılında İs-
panya ile girdiği sömürgecilik savaşından sonra başlayan üçüncü aşamada ise, 
küresel bir hegemon olma mücadelesi vermeye başlayan ABD 2. Dünya Savaşı 
ile bu emeline ulaşmıştır. 


