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Prof. Dr. Oya Dursun-Özkanca, doktorasını Ame-
rika Birleşik Devletleri’ndeki University of Texas at 
Austin’den almıştır. ABD’deki Elizabethtown College 
üniversitesinde Uluslararası Çalışmalar Kürsü Başkanı 
ve Siyaset Bilimi Profesörü olarak görev yapmaktadır. 
Araştırma alanları arasında Türk dış politikası, transat-
lantik güvenlik politikaları, Avrupa Birliği, Balkanlar, 
ve barış operasyonları yer almaktadır. Yeni kitabı, Tur-
key–West Relations: The Politics of Intra-alliance Oppo-
sition [Türkiye–Batı İlişkileri: İttifak içi Muhalefet Po-
litikaları], Cambridge Üniversitesi Yayınları ile Kasım 
2019’da basılmıştır. Routledge Yayınevi ile 2014 yılında 
basılmış olan The European Union as an Actor in Secu-
rity Sector Reform [Güvenlik Sektörü Reformunda Ak-
tör Olarak Avrupa Birliği] ve External Interventions in 
Civil Wars [İç Savaşlarda Dış Müdahaleler] (Dr. Stefan 
Wolff ile) başlıklı kitapların da editörlüğünü yapmıştır. 
Dursun-Özkanca’nın başta Foreign Policy Analysis, Ci-
vil Wars, European Security, Journal of Intervention and 
Statebuilding, French Politics, Perspectives on European 
Politics and Society, and Journal of Balkan and Near 
Eastern Studies olmak üzere çok sayıda hakemli dergi-
de makaleleri basılmıştır. 2013 yılında London School 
of Economics (LSE)’nin Güney Doğu Avrupa Araştır-
maları Bölümü’nde Konuk Araştırmacı olarak görev 
yapmış ve Georgetown Universitesi, London School 
of Economics, Avrupa Birliği Komisyonu, University 
of Texas at Austin, Alman Akademik Değişim Servisi 
(DAAD), Avrupa Birliği Çalışmaları Derneği (EUSA) 
ve Elizabethtown College üniversitesinden burslar al-
mıştır. 

Tüm hakları saklıdır. İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü’nün izni olmadan bu çalışmanın hiçbir kısmı 
elektronik ya da mekanik yollarla çoğaltılamaz. 

Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarlara ait olup, IstanPol ve Heinrich Böll Vakfı’nın kurumsal görüşleriyle 
kısmen ya da tamamen örtüşmeyebilir.
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YÖNETICI ÖZETI 

Her ne kadar Türkiye geleneksel olarak Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) 
güvenilir bir müttefiki olsa da, gün geçmiyor ki önde gelen gazetelerin ön sayfalarında Tür-
kiye’nin Batı’nın sağlam bir müttefiki olup olmadığının sorgulanmadığı bir rapor ya da man-
şet gündeme gelmesin. Türkiye-ABD ilişkileri bu fırtınanın merkezinde.   

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump ara-
sındaki karşılıklı samimi ilişkiye rağmen, Türkiye-ABD 
ilişkilerindeki en çalkantılı dönemi gözlemlemekte-
yiz. Ortaklar arasında dönemsel fikir ayrılıkları doğal 
olsa da, zaman içinde bu tarz anlaşmazlıkların sıklığı 
ve yoğunluğu ciddi oranda arttı ve bu da müttefikler 
arasında temel güven sorunları yaratmaya başladı. Bu 
durumda, her iki taraf arasındaki ilişkinin dinamiğini 

anlamak zorunlu hale geldi. Bu makale, iki taraflı ilişki-
nin tarihinin kısa bir değerlendirmesini verdikten son-
ra, Türkiye ve ABD arasındaki ayrışmanın temel sebep-
lerine odaklanacaktır. İlişkilerin daha da kötüleşmesini 
önlemek için özel politika önerileri getirecek ve S-400 
füze savunma sistemlerinin faaliyete geçirilmesindeki 
izlek-bağımlı dış politika seçimine karşı uyarılarda bu-
lunacaktır. 

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Oval Ofis’te ağırlıyor - 13.11.2019. Kaynak: AA
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 GIRIŞ

Türkiye’nin Batı ile ilişkileri şu ana kadarki en düşük seviyesinde. Her ne kadar Türkiye ge-
leneksel olarak Batı güvenlik altyapılarıyla iyi bir şekilde bütünlük sağlamış olsa da ve nere-
deyse yarım yüzyıldan uzun süredir Batı’nın oldukça güvenilir bir müttefiki olarak değerlen-
dirilse de, Türkiye’nin Batı’nın güvenilir bir müttefiki olup olmadığını sorgulayan bir rapor 
ya da önde gelen gazetelerin ana sayfalarındaki bir manşet olmadan bir gün geçmiyor. 

Türkiye-ABD ilişkileri bu fırtınanın merkezinde. Baş-
kanlar Trump ve Erdoğan arasındaki karşılıklı samimi 
ilişkiye rağmen, Türkiye-ABD ilişkilerindeki en çalkan-
tılı dönemi gözlemliyoruz. 

Her iki tarafın farklı yaklaştığı mevzuların artan sayısı 
ve karmaşıklığı, taraflar arasındaki ilişki dinamiklerini 
anlamayı zorunlu kılmaktadır. 15 Temmuz 2016’daki 
başarısız darbe girişiminin sonrasındaki gelişmeler, 
örneğin Türkiye’nin güvenlik ve savunma konularında 
Rusya ile yakınlaşması, 2018 yılının yaz aylarındaki 
gümrük vergisi savaşları, Türkiye’nin 2019 yılında F-35 
Müşterek Taarruz Uçağı Programı’ndan çıkarılması, 
ABD Kongresi’nde 1915 yılında gerçekleşen olayların 
Ermeni Soykırımı olarak tanınması ile ilgili yasa tasa-
rısının Kongre’den geçmesi ve son zamanlarda onay-
lanan 2020 Mali Yılı için ABD Ulusal Savunma Yetki 
Yasası’nda (NDAA) Türkiye ile ilgili alınacak önlemler 
bu mevcut analizin zamanlamasını ve değerini daha da 
iyi ortaya koymaktadır. İkili ilişkilerin tarihinin kısa bir 
değerlendirmesinden sonra bu makale Türkiye ve ABD 
arasındaki ayrışmanın temel sebeplerine odaklanacak 
ve ilişkilerin daha da kötüleşmesini önlemek için özel 
politika önerilerinde bulunacaktır.

Her iki tarafın farklı 
yaklaştığı mevzuların 

artan sayısı ve 
karmaşıklığı, taraflar 

arasındaki ilişki 
dinamiklerini anlamayı 

zorunlu kılmaktadır. 
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ABD-TÜRKIYE ILIŞKILERININ  
KISA BIR DEĞERLENDIRMESI

Resmi olarak 1927 yılına kadar giden ABD-Türkiye ilişkileri, ilk olarak Truman Doktrini’ni 
uygulamaya koyan, 1947 yılının temmuz ayında imzalanan Ekonomik ve Teknik İşbirliği 
Anlaşması ile ivme kazanmıştır (ABD Dışişleri Bakanlığı 2017). Türkiye üç tugay ile 1950 
ve 1953 yılları arasında Kore Savaşı’na katılmış ve 1952 yılında Kuzey Atlantik Antlaşması 
Örgütü’ne (NATO) katılmıştır.

Ekonomik faktörler Türkiye’nin Batı bloğunun bir par-
çası olma kararında önemli bir rol oynamıştır. Örnek-
lendirmek gerekirse, 1947 yılından 1961 yılına kadar 
Türkiye ABD’den 1,9 milyar Amerikan Doları askeri 
destek ve 1,4 milyar Amerikan Doları ekonomik destek 
almıştır (Sakkas ve Zhukova 2013). 

Soğuk Savaş esnasında genel olarak Türkiye ve ABD 
benzer çıkarlara sahip olsalar da bu süreçte ikili ilişki-
lerin tamamen gerginlikten uzak olduğunu söyleye-
meyiz. 1961 Küba Füze Krizi, 1964 Johnson Mektubu 
ve 1975-1978 arası ABD Kongresi’nin Türkiye’nin 
Kıbrıs’a askeri müdahalesi sonrası koyduğu silah am-
bargosu bu konuyu örnekleyecek olaylardır. Kamuo-
yu seviyesinde Türk solu, iç politikada, ekonomide ve 
toplumda ABD etkisine temelde karşı çıkmış ve ABD 
yakınlaşmasını elitlerin bir projesi olarak görmüştür 
(Landau 1974). Yine de, Türkiye genel olarak Soğuk 
Savaş boyunca Sovyet tehdidine karşı oldukça önemli 
bir rol oynamış; ABD, caydırma doktrininde etkili olan 
B61 nükleer bombalarını Türkiye’ye konuşlandırmıştır 
(Pomper 2019).

Soğuk Savaş’ın sonu müttefikleri bağlayan kapsayıcı 
Sovyet tehdidini ortadan kaldırdı ve Körfez Savaşı, 

Avrupa Birliği üyeliği 
olasılığı giderek azaldıkça 

ve ABD ve diğer NATO 
müttefikleri ile ilişkisi, 

Orta Doğu konusundaki 
uzlaşmaz ulusal çıkarlar ve 
güven krizi ile kötüleştikçe, 
Türkiye Batı’ya karşı artan 
bir şekilde daha agresif ve 

cephe alan bir dış politikayı 
benimsemiş görünmektedir. 
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ABD-Türkiye ilişkilerinde Soğuk Savaş sonrasındaki 
ilk çıkar çatışmasını ortaya koydu. Kuzey Irak’ta Kürt 
kontrolünü desteklemek konusunda ABD’nin Irak dış 
politikası ile ilgili endişeleri olsa da Türkiye, Birleşmiş 
Milletler’in (BM) Irak’a ekonomik yaptırımlar uygula-
ması konusunda destek veren ilk ülkeydi. Amerika’ya 
karşı 11 Eylül 2001 terörist saldırıları Türkiye’nin te-
rörle mücadeledeki önemini artırdı. Büyük Orta Doğu 
Projesi ile birlikte, George W. Bush Yönetimi Türki-
ye’yi bir “İslami Demokrasi” modeli olarak destekleme-
ye başladı. Irak’a müdahale için imzalanan Mutabakat 
Zaptı 2003 yılının Mart ayında TBMM’nin onayını 
alamadı ve bu ABD otoritelerinin Türkiye’ye karşı 
önemli ölçüde güven kaybetmesine neden oldu. 

2003 yılının temmuz ayında, şimdilerde artık “çuval 
hadisesi” olarak bilinen olay gerçekleşti. ABD güçle-
ri bir grup Türk Özel Harekat üyesini Kuzey Irak’ta 
derdest etti. Bu olaydan beri, Obama Yönetimi’nin 
Türkiye ile model bir ortaklık oluşturma çabalarına ve 

Başkan Obama’nın Türkiye’yi Müslüman çoğunluğun 
yaşadığı ülkeler arasında ziyaret edilecek ilk ülke ola-
rak seçtiği kısa balayı dönemine karşın, ikili ilişkilerde 
iniş ve çıkışlar devam etti. 2010 yılında, Mavi Marma-
ra olayı sonrasında kötüleşen Türk-İsrail gerilimi ve 
Türk-Brezilya inisiyatifinin ABD’ye danışmadan ya 
da onun dahli olmadan İran nükleer takas anlaşmasını 
planlaması Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerilimi daha 
da artırdı. 

Benzer şekilde, Arap Baharı ve Orta Doğu’daki bunu 
müteakip gelişmeler ilişkideki çatlakları daha çok gün 
yüzüne çıkardı. Avrupa Birliği üyeliği olasılığı giderek 
azaldıkça ve ABD ve diğer NATO müttefikleri ile ilişki-
si, Orta Doğu konusundaki uzlaşmaz ulusal çıkarlar ve 
güven krizi ile kötüleştikçe, Türkiye Batı’ya karşı artan 
bir şekilde daha agresif ve cephe alan bir dış politikayı 
benimsemiş görünmektedir. Amaç, ülkenin Batı itti-
fakı dışında diğer seçenekleri olduğunu göstermektir 
(Dursun-Özkanca 2019).
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DÖNÜŞÜM IÇINDEKI  
ABD-TÜRKIYE ILIŞKILERI:  

TEMEL IHTILAFLAR

Türkiye’nin ABD ile ilişkileri her zaman gerilim dolu olagelmiştir. Örneğin, ikili ilişkilerde-
ki en kötü dönemlerden biri 1975-1978 yılları arasında Türkiye’nin ABD Kongresi’nin silah 
ambargosuna karşılık ABD’yi İncirlik Hava Üssü’nden çıkarmasıdır. 

Bazıları bunun Türkiye’nin ABD ile uzun bir geleneğe 
dayalı döngüsel ilişkisinin bir parçası olarak görülmesi 
gerektiğini iddia etse de, şu anki ABD-Türkiye ilişkileri 
önceki dönemdekilerden büyük ölçüde farklıdır. Ortak-
lar arasında zaman zaman fikir ayrılıklarının görülmesi 
doğal olsa da, böyle anlaşmazlıkların sıklığı ve yoğunlu-
ğu zaman içinde keskin bir biçimde arttı ve iki müttefik 
arasında temel güven sıkıntıları yaratmaya başladı. 

İçinde bulunulan durumu etkin bir biçimde anlayabil-
mek için bunun ardındaki temel sebepleri incelememiz 
önemlidir. Türk dış politikası dikkate değer bir 
dönüşümden geçmektedir. Mevcut sistemsel ve 
bölgesel değişimler, iç siyaset ve Türkiye ve Batılı müt-
tefikleri arasında mevzulara farklı yaklaşımlar, Türk 
dış politikasının daha hırslı davranmasını teşvik eder 
görünmektedir, tıpkı 2019 yılının Kasım ayında Libya 
ile imzalanan askeri işbirliği anlaşmasında ve Doğu Ak-
deniz’de süregiden sondaj çalışmalarında olduğu gibi. 
Birçok Türk politika üreticisi de Türkiye’nin komşu 
bölgelerdeki gelişmeleri şekillendirmek konusunda 
daha proaktif davranmak istediğini kabul etmektedir. 

Türkiye’nin meşru güvenlik sorunları, ihtiyaçları ve 
duyarlılıklarına karşı Batı’nın anlayışsızlığı sonucunda 

Batı’ya karşı oldukça derin bir kızgınlık ve güvensiz-
lik duygusu da vardır ve bu Batı ittifakından yaban-
cılaşmaya sebep olmaktadır. İlk ve en öncelikli olarak 
süregiden güvensizliğin arkasındaki sebep, iki mütte-
fikin Suriye iç savaşında farklı kesimleri desteklemiş 
olmasıdır. Türkiye Esad rejiminin kolaylıkla iktidardan 
düşeceğini umarak Suriye Ulusal Konseyi’ni (SUK) ve 
Özgür Suriye Ordusu’nu (ÖSO) desteklemiştir. Türki-
ye Esad’ın iktidardan uzaklaştırılmasını öncelikli ola-
rak görürken, ABD’nin hedefi Irak Şam İslam Devleti 
(IŞİD) terörist örgütüne karşı savaşmaktı. 

Türkiye IŞİD’e karşı kurulan askeri koalisyona sonra-
dan dahil oldu. Aslında, ABD resmi görevlileri IŞİD’e 
karşı savaşta Türkiye’nin işbirliğini kazanmak için sü-
rekli çaba göstermişlerdir. Ancak Türkiye IŞİD karşıtı 
bir koalisyona katılma konusunda uzun bir süre istek-
siz davranmıştır. 2014 yılının Eylül ayına kadar Türki-
ye, IŞİD tarafından terörist örgütün haziran 2014’te 
Musul’u kontrolü altına aldığında kaçırılan 49 Türk 
vatandaşının hayatlarını tehlikeye atmamak için IŞİD’e 
karşı mücadeleye dahli konusunda çekimser olduğunu 
açıklamıştır (Abramowitz and Edelman 2015).

Türkiye aynı zamanda İncirlik Hava Üssü’nün Hazi-
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ran 2014 ve Temmuz 2015 arasında ABD tarafından 
IŞİD karşıtı kullanımına izin vermek konusunda ka-
rarsız kalmıştır. İncirlik’teki ABD Hava Üssü ABD 
tarafından IŞİD’e karşı yapılan askeri operasyonlar 
için stratejik önemdedir ve ABD taktik nükleer si-
lahlarını bünyesinde 
bulundurmaktadır. Ha-
ziran 2015’teki genel se-
çimleri takip eden birkaç 
hafta içinde, Türkiye en 
nihayetinde ABD savaş 
uçaklarının İncirlik’ten 
kalkmasına ve IŞİD’e karşı 
hava saldırılarına katılma-
sına izin vermiştir. İncirlik 
Hava Üssü’nün ABD sa-
vaş uçaklarına açılmasının 
akabinde bile, Türkiye 
Suriye ve Irak’taki ulusal 
çıkarlarının ve öncelikleri-
nin ABD ve NATO müt-
tefikleri tarafından göze-
tildiğinden emin olmak 
için hava üslerine erişim 
tehdidine devam etmiştir. 

ABD’li yetkililer Kürtle-
rin sık sık Irak ve Suriye’de 
IŞİD ile savaşta en iyi ör-
gütlenmiş kara kuvveti ol-
duğunu iddia etmişlerdir. 
Türkiye’nin sert itirazla-
rına rağmen ABD 2014 
yılından beri IŞİD’e karşı 
mücadelede Demokratik 
Birlik Partisi (PYD) ve 
onun askeri kanadı Halk 
Koruma Birlikleri (YPG) 
ve daha sonra Suriye De-
mokratik Güçleri’ne (SDG) dayanmıştır. Bu ABD ve 
Türkiye arasındaki uçurumu derinleştirmiştir ve Türki-
ye YPG’yi organik olarak her iki ülke tarafından terö-
rist örgüt olarak kabul edilmiş olan PKK ile bağlantılı 
gördüğü için, Türkiye’nin ABD’ye olan güvensizliğini 
ve kırgınlığını artırmıştır. Bu Türk halkının ve elitinin 
çoğunluğu arasında ABD’nin Suriye’de Kürtleri des-
teklemesinin Türkiye’nin toprak bütünlüğü için olduk-

ça önemli bir güvenlik tehdidi teşkil ettiği yönündeki 
şüpheyi pekiştirmiş görünmektedir.

Türkiye’nin gitgide daha da iddialı hale gelen Rusya’ya 
2016 yılından bu yana bir takım enerji ve güvenlik/

savunma girişimlerinde 
yaklaşması, S-400 füze sa-
vunma sisteminin alımı ve 
Rusya’dan doğalgaz boru 
hattı olan TürkAkım gibi 
örnekler, Türkiye’nin bir 
müttefik olarak güvenirliği 
konusundaki endişelerin 
artmasına sebep olmakta-
dır. Türk otoriteleri sık sık 
NATO müttefikleri tara-
fından füze sistemi alımı 
konusunda fiyatlandırma 
ve teknoloji paylaşımına 
dayalı zorluklardan dolayı 
yüzüstü bırakılmış hisset-
tiklerini ifade etmektedir. 
S-400 füze savunma sistem-
lerini Rusya’dan satın alma 
konusundaki izlek-bağımlı 
karar ile birlikte, ABD ve 
diğer NATO müttefikleri 
ile ilişkileri pahasına, Tür-
kiye ve Rusya arasındaki as-
keri ve savunma endüstrisi 
konusundaki bağların daha 
da hızlanarak güçleneceği-
ni beklemek mantıklıdır. 

ABD politika üreticileri 
uzun süredir S-400 füze 
savunma sistemi alımının, 
güvenlik sızdırma riskleri 
ve karşılıklı kullanılabilir-

liğin olmaması sebebiyle NATO’ya bir tehdit oluştur-
masına dayanarak ABD hukuku altında bir yaptırıma 
neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştur. 
ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma 
Yasası’nın (CAATSA) 231inci maddesine göre, Rus 
istihbaratı ve askeri mevcudiyetleri ile etkileşime giren-
lere uygulanacak yaptırımlar ABD Kongresi’nden geçti 
ve ABD Başkanı Trump 2017 yılının ağustos ayında 

Türkiye’nin gitgide daha 
da iddialı hale gelen 

Rusya’ya 2016 yılından 
bu yana bir takım 
enerji ve güvenlik/

savunma girişimlerinde 
yaklaşması, S-400 füze 

savunma sisteminin 
alımı ve Rusya’dan 
doğalgaz boru hattı 
olan TürkAkım gibi 

örnekler, Türkiye’nin 
bir müttefik olarak 

güvenirliği konusundaki 
endişelerin artmasına 

sebep olmaktadır. 
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bunları imzaladı (Amerika Birleşik Devletleri 2017). 
CAATSA yaptırımlarının uygulanması için öngörülen 
bir zaman çizelgesi yok ve Türkiye’ye uygulanabile-
cek bir dizi yaptırım türü mevcut (Gould and Mehta 
2019). Trump Yönetimi Türkiye üzerine CAATSA 
yaptırımlarını nasıl ve ne zaman uygulayacaklarını 
henüz açıklamadı (Townsend and Ellehuus 2019).

Kesin olan şu ki S-400 füze savunma sistemlerinin aktif 
hale getirilmesi Türkiye için önemli sonuçlar doğura-
caktır, tıpkı Türkiye’nin F-35 Müşterek Taarruz Uçağı 
(MTU) programından 
çıkarılmasının savunma 
sanayine bir yük getirdiği 
gibi. 2002 yılından beri 
Türkiye F-35 programı-
nın bir ortağıdır ve 2018 
yılında başlamak üzere 
ABD’den ileriki yıllarda 
100 adet F-35’in satın alın-
ması planlanmıştı. F-35 
MTU konsorsiyumunun 
bir parçası olarak Türkiyeli 
sanayiciler küresel boyutta 
F-35 filosunun tedarikçisi 
olma hakkına sahiplerdi 
ve bu Türkiyeli firmalar 
için 12 milyar Amerikan 
Dolarlık sanayi üretim 
fırsatı yaratacaktı (F-35.
com 2019). Eskişehir’deki 
bir Türk tesisi F-35 motor 
üretimi ve sürdürülebi-
lirliği ve tüm bakımı için 
tayin edilmişti (F-35.com 
2019). Ancak, S-400’lerin 
alımı ile birlikte, Türkiye tüm bu hak ve ayrıcalıklarını 
kaybetti.

Bunun yanı sıra, Türkiye ve Libya arasındaki askeri ve 
savunma koordinasyon anlaşması ve sonrasında Tür-
kiye’nin Libya’ya birlikler gönderme kararı, İranlı Ge-
neral Kasım Süleymani’nin öldürülmesi, Doğu Akde-
niz’de petrol ve gaz sondaj çalışmaları ve Suriye’de Türk 
birliklerinin öldürülmesi dahil olmak üzere bölgedeki 
son gelişmelerin her biri Türkiye ve ABD arasındaki 
ikili ilişkileri etkileme potansiyeline sahiptir. Libya’da 

Türkiye ve Rusya çatışmadaki farklı tarafları destek-
lemektedir ve bu Türkiye ve ABD’nin ikili ilişkilerini 
tamir etmek için bir fırsat yaratmaktadır. Buna rağmen 
yakın zamanda Başkan Erdoğan ile telefon görüşme-
sinin ardından Başkan Trump “dış müdahalenin Lib-
ya’daki durumu karmaşıklaştırdığı” konusunda uyarıda 
bulunmuştur (Manson, Pitel and Saleh 2020).

İran ile ABD arasındaki Süleymani’nin öldürülmesinin 
ardından patlak veren krizle ilgili olarak, Türkiye iki 
ülke arasında aracı rolünü üstlenebilir. 8 Aralık 2019 

tarihinde İran’ın Irak’taki 
iki ABD üssüne hava sal-
dırısı sonrası ulusa hitap 
konuşmasında Başkan 
Trump NATO mütte-
fiklerine Orta Doğu’daki 
gelişmelere daha çok da-
hil olmaları konusunda 
çağrıda bulundu (Kari-
mi, Vahdat, and Gamb-
rell 2020). Çatışmanın 
herhangi bir şekilde daha 
da yükselmesi bölgesel 
istikrasızlığın artmasına 
sebep olabilir ve bu da 
Türkiye’nin çıkarlarını 
zedeler. Türkiye’nin İran’la 
son yıllarda geliştirdiği iyi 
ilişkilerini devam ettirme-
si ABD ile İran arasındaki 
durumun sakinleştirilme-
sinde yardımcı olabilir. 

Doğu Akdeniz’de gaz ve 
petrol çıkarma faaliyetleri 

ile ilgili olarak Türkiye’nin doğal kaynaklara erişim sağ-
lamanın dışında iki amacı daha var. Türkiye ilk olarak 
sondaj çalışmalarına başladığı zaman, ülkenin asli amacı 
Türk asıllı Kıbrıslılarla doğal kaynaklardan çıkan karı 
paylaşmak konusunda müzakere yoluyla çözüm teme-
linde Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinde baskı uygulamak-
tı. Buna ek olarak, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de son 
zamanlardaki petrol ve gaz sondaj çalışmaları ülkenin 
bölgedeki varlığını artırmasını mümkün kılmıştır. Bu 
özellikle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki artan yalnızlı-
ğı çerçevesinden bakıldığında önem kazanmaktadır. 27 

Bu acı kayıplar, 
Türk yetkililerinin 

Türkiye’nin Rusya’ya 
yaklaşması politikasını 

tekrar gözden 
geçirmesine neden 

olabilir ve bu da ABD 
ile ilişkilerin tamir 

edilmesi için bir fırsat 
yaratabilir. 
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Kasım 2019 tarihinde, Türkiye Trablus’taki BM destekli 
Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile bir denizcilik anlaşma-
sı imzalayarak Akdeniz’in doğusunda deniz alanlarının 
belirlenmesini sağladı. Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriye-
ti, İsrail, Mısır ve Amerika bunun uluslararası hukuku 
çiğnediğini ifade ederek anlaşmayı eleştirdiler. Bozulan 
ABD-Türkiye ilişkilerinin ABD ve Yunanistan’ı birleş-
tirdiğini söylemek mümkündür. ABD, Girit’teki Altıncı 
Filo’nun kullandığı derin sular deniz üssünü genişletme 
anlaşması da dahil olmak üzere Yunanistan’la birçok 
anlaşmaya girmiştir. Bunun yanında, 2020 yılının Ocak 
ayının başında, Yunanis-
tan, Kıbrıs ve İsrail Türki-
ye’yi dışarıda bırakan üçlü 
bir denizaltı gaz boru hattı 
anlaşması imzalamıştır ve 
bu Türkiye’nin bölgedeki 
denizcilik politikaları ko-
nusundaki hassasiyetlerini 
artırmıştır. 

3 Şubat 2020 tarihinde, 
İdlib’de Suriye’nin bom-
bardımanı nedeniyle sekiz 
Türk askeri öldürülmüş-
tür. Bir hafta sonra, 10 
Şubat 2020’de beş Türk 
askeri daha benzer koşul-
lar altında hayatını kay-
betmiştir. Bu acı kayıplar, 
Türk yetkililerinin Türki-
ye’nin Rusya’ya yaklaşması 
politikasını tekrar gözden geçirmesine neden olabilir 
ve bu da ABD ile ilişkilerin tamir edilmesi için bir fır-
sat yaratabilir. Nihayetinde, bu saldırılar Rus hava des-
teği ile mümkün oldu. Sonuç olarak, Türk otoriteleri 
son birkaç hafta içinde Rusya ile ilgili artan eleştirilerde 
bulundular (BBC 2020). Türkiye-ABD ilişkilerinin 
gelecekte alacağı şekil Türkiye’nin içinde bulunduğu 
bölgedeki bu son gelişmelerden mutlaka etkilenecektir.

Sistemsel, bölgesel ve konuya özel faktörlerin yanında, 
yerel siyasi faktörler de benzer şekilde süregelen ikili 
ilişkilerdeki çatlağa katkıda bulunmaktadır. Temmuz 
2016’daki başarısız darbe girişiminin arkasındaki üst 
akıl olduğu iddia edilen Pennsylvania’da yaşayan din 
adamı Fethullah Gülen’in iadesi ikili ilişkilerdeki ge-

rilimi artıran diğer temel faktörlerden biridir. Kasım 
2016’daki bir ankete göre, Türk katılımcıların yüzde 
79’u darbe girişiminin arkasında ABD’nin olduğuna 
inanmaktadır (Zanotti and Thomas 2017). Ankara 
Gülen’in Türkiye’ye iadesini talep etmektedir ancak 
ABD otoriteleri kendisinin başarısız darbe girişimin-
deki doğrudan katılımına dair direkt bir kanıt olmadı-
ğını vurgulamaktadırlar ( Jeffrey 2016).

Darbe girişiminden önce, Türk ordusu ile ABD ordu-
su arasındaki yakın ilişkiler ikili ilişkilerin bel kemiğini 

oluşturmaktaydı. Ancak, 
darbe girişiminden son-
ra, Rusya, İran ve Çin ile 
bağların daha da güçlendi-
rilmesini savunan Türk or-
dusundaki Avrasyacı kanat 
Transatlantik kanada göre 
daha güçlü bir etki kazan-
mış görünmektedir. Örne-
ğin, başarısız darbe girişi-
minden beri, Ankara Türk 
subaylarını nadiren eğitim 
amacıyla NATO müttefik-
lerine göndermiştir (Dur-
sun-Özkanca 2019). Da-
hası, anti-Amerikancılık 
Türk kamuoyunda şimdiye 
kadarki en yüksek seviye-
sindedir. 2018 yılında ya-
pılan bir kamuoyu araştır-
masına göre, katılımcıların 

yüzde 54’ü ABD’nin Türkiye’nin en büyük güvenlik 
tehdidi olduğuna inanmaktadır (Ünlühisarcıklı 2018). 
2019 yılında yapılan başka bir kamuoyu araştırmasına 
göre, katılımcıların sadece yüzde 13,1’i ABD’nin Türki-
ye için müttefik/dost bir ülke olduğunu düşünmektedir 
ve yüzde 64,5’i ABD’yi Türkiye için bir tehdit olarak 
görmektedir (Kadir Has University 2020). Buna ek ola-
rak, artan milliyetçiliğin Kürt karşıtlığına katkıda bu-
lunduğu ve ABD ile kuzey Suriye’de daha sert bir cep-
heleşmeyi körüklediği görülmektedir. Benzer şekilde, 
ABD Merkez Komutanlığı, özellikle Türkiye ve ABD 
arasındaki güvenlik mekanizması anlaşmasının başarı-
sızlıkla sonuçlanması ve Türkiye’nin Suriye’deki askeri 
harekatları ışığında Türkiye hakkında olumsuz bir bakış 
açısına sahiptir (Votel and Dent 2019).

ABD Kongresi geleneksel 
olarak dış politika 

kararlarında yürütme 
organının kararlarına 

riayet etse de, ABD-
Türkiye ikili ilişkilerini 
şekillendirmede önemli 
bir rol oynamaktadır. 
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Güvenlik mekanizması anlaşması Başkan Trump ve Baş-
kan Erdoğan arasındaki 2019 yılının Ekim ayının ba-
şındaki bir telefon görüşmesi sonrasında sona ermiştir. 
Başkan Trump’ın telefon görüşmesini müteakip attığı 
tweet Türkiye’ye kuzey Suriye’ye bir askeri harekat yap-
ması konusunda yeşil ışık yakmıştır. Bunun sonrasında 
Türkiye ve Rusya’nın vardığı anlaşma Suriye’deki askeri 
işbirliğini derinleştirmiştir. Rus yetkililer Türkiye’nin 
kuzey Suriye’deki YPG varlığı ile ilgili endişeleri konu-
sunda bir uzlaşma sağlamak için ABD’den bir dereceye 
kadar daha istekli görünmekteydi, böylece Türkiye ABD 
ile değil de Rusya ile yakın işbirliği içinde olmayı seçti.

ABD Kongresi geleneksel olarak dış politika karar-
larında yürütme organının kararlarına riayet etse de, 
ABD-Türkiye ikili ilişkilerini şekillendirmede önemli 
bir rol oynamaktadır. Bu anlamda Kongre, Türkiye’nin 
artan şekilde agresif dış politika davranışlarına yönelik 
derin hayal kırıklığını ifade etmektedir. ABD Kongre-
si Trump Yönetimi tarafından etkin bir şekilde müda-
hale edilmediğini düşündükleri önemli konulara ivme 
kazandırma amacındadır. Farklı ABD yönetimleri şim-
diye kadar 1915’te yaşanan olayların Ermeni Soykırımı 
olarak tanınması konusunda Türkiye ile mevcut mütte-
fiklik bağları sebebiyle isteksiz davranmışlardı. Ancak 
ikili ilişkilerin yoğun bir biçimde kötüleşmesi göz önü-
ne alındığında, özellikle de ABD’nin tekrarlanan uya-

rılarına karşın Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 füze 
savunma sistemlerinin alımı anlaşmasına ve Türkiye’nin 
kuzey Suriye’ye girişine bir cevap olarak, ABD Kong-
resi, ABD Temsilciler Meclisi’nin yasa tasarısını Ekim 
2019’da geçirmesi ve ABD Senatosu’nun yasa tasarısı-
nı Aralık 2019’da geçirmesiyle birlikte konunun resmi 
olarak tanınması yoluna gitti. Bunun iki partili bir ta-
sarı olması ve yüksek bir oy oranı ile desteklenmesi de 
dikkate değer. Bağlayıcı olmadığı için Başkan Trump’ın 
imzasını gerektirmiyor. Tasarının geçmesi Türk kamuo-
yunu oldukça öfkelendirdi ve ABD’nin bunu Türkiye’yi 
cezalandırmak için yaptığı duygusunu pekiştirdi. 

Bir kez daha, yakın zamanda, ABD Kongresi, 2020 
Mali Yılı için ABD Ulusal Savunma Yetki Kanunu’nu 
onayladı. Bunun içinde, TürkAkım, F-35 hayalet uçak 
jetlerinin transferinin yasaklanması, CAATSA yaptı-
rımlarının Türkiye üzerinde uygulanması için ABD 
yönetiminden yenilenen talepler gibi Türkiye’ye karşı 
çeşitli önlemler alınmasına dair öneriler mevcut. Buna 
karşılık olarak, CAATSA yaptırımların uygulanması 
durumunda, Türkiye ABD güçlerini İncirlik ve Küre-
cik askeri üslerinden çıkarmakla tehdit ediyor. Sonuç 
olarak, Türkiye Batı ittifakı içindeki üyeliğine artan 
memnuniyetsizliğini gösteriyor ve “sınırları yıkan” bir 
dış politika davranışı benimsiyor (Dursun-Özkanca 
2019).

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine 
yaptığı askeri operasyona ilişkin “Kongre’de Erdoğan’a ağır bedel ödetme çabasına önderlik 

edeceğim” diyen ABD Senatörü Lindsey Graham ile birlikte (France24, 2019). Kaynak: IHA
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GELECEĞE DOĞRU:  
POLITIKA ÖNERILERI

Bu tartışmadan çıkan kilit soru ABD’nin Türkiye’nin artan biçimde sınırları yıkan dış politika 
tercihine nasıl karşılık vereceğidir. Mevzu, değişen uluslararası ve bölgesel düzende yerini bulma 
arayışındaki Türkiye’yi bu dış politika yörüngesini terk etmesini teşvik edecek bir dizi politika 
aracı yoluyla karşılıklı fayda sağlayacak şekilde bir dış politika düzlemine yönlendirmektir. Bu 
çok muhtemel olmayan ancak ciddi şekilde değerlendirilebilecek dört yolda gerçekleştirilebilir. 

İlk olarak, bu girişimin en önemli noktası güveni ye-
niden tesis etmektir ki bu ilişkinin iniş ve çıkışlarını 

yönlendirme becerisi gelişebilsin. Askeri ve diplomatik 
teşkilatlar gibi farklı bürokratik kurumlar arasındaki 
ikili ilişkileri sağlam tutmak önemlidir. Türk subayla-
rının ABD kurumlarında eğitimine yeniden eğilmek 
faydalı olabilir. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve ABD Dı-
şişleri Bakanlığı’ndaki diplomatlar arasında doğrudan 
iletişim kanallarının olması, hayati konulardaki koor-
dinasyon ve danışmayı kolaylaştıracaktır. Müttefikler 
için karşılıklı empati geliştirmek ve birbirinin duyarlı-
lıklarını anlamak da oldukça mühimdir. Bu anlamda, 
Türkiye ve ABD arasında imzalanan güvenlik meka-
nizması anlaşması, kuzey Suriye’de yürütülen ortak 
devriyeler ve YPG güçleri tarafından tutulan bölgelerin 
bu güçlerden arındırılması gibi konularda işbirlikleri-
ni artırarak doğru yönde bir adım atmışlardı. Ancak, 
Türk yetkililer YPG’nin Türkiye’nin güney sınırların-
dan uzaklaştırılması hedefinin gerçekleştirilmesindeki 
ortak gayretin hızını tatmin edici bulmadılar. Türkiye 
ve ABD Suriye’de gelişen durumu yakından izleyerek, 
ikili toplantılara ve güven artırıcı önlemler almaya de-
vam etmekten fayda sağlayacaktır.

Burada Türkiye ve ABD müşterek güvenlik konusunda 
resmi bir ittifak içindeyken, Türkiye ve Rusya’nın artan 
savunma işbirlikleri için resmi kurumsal bir çerçeveden 

Burada Türkiye ve 
ABD müşterek güvenlik 

konusunda resmi bir 
ittifak içindeyken, 

Türkiye ve Rusya’nın 
artan savunma 

işbirlikleri için resmi 
kurumsal bir çerçeveden 

yoksun olduklarını 
hatırlamak önemlidir. 
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yoksun olduklarını hatırlamak önemlidir. Türkiye ve 
ABD ikili ilişkilerini ve ortak çıkarlarını geliştirmele-
rini gerekli kılan ittifak taahhüdüne sahiptir. Bu aynı 
zamanda, NATO’nun gücüne de katkıda bulunacaktır. 
NATO’nun üyelerinin güvenliğini garanti altına alan 
yaşamsal önemde mekanizmaları vardır ve Türkiye bu 
mekanizmalardan faydalanmaya devam etmektedir. 
Türkiye için ittifaktan çekilmenin maliyeti faydaların-
dan daha büyük olacaktır. Çekilme Türkiye’nin sadece 
ABD tarafından değil, yoğun ticaret ilişkisi bulunan 
Avrupalı NATO müttefiklerinden de ağır yaptırımlarla 
karşılaşması yükünü taşımaktadır. 

İkinci olarak, iki NATO müttefikinin kışkırtıcı reto-
rik kullanarak tansiyonu yükseltmekten kaçınmaları 
gerekmektedir. NATO Türkiye için hâlâ çok önemli-
dir ve üyeliği ülkenin uluslararası gücüne ve prestijine 
katkıda bulunmaktadır. NATO üyeliği sebebiyle ülke 
Batı ittifakının bir parçası olarak görülmektedir ve bu 
da birçok Balkan ve Orta Asya ülkesinin gözünde ülke-
nin yumuşak gücünü artır-
maktadır. Benzer şekilde, 
NATO da Türkiye’nin 
üyeliğinden önemli ölçüde 
fayda sağlamaktadır. Tür-
kiye Balkanlar, Afganistan 
ve diğer yerlerdeki NATO 
misyonlarına katkıda bu-
lunmaya devam etmekte-
dir. İki taraf da ittifakın 
güvenilirlik ve etkinliğine 
zarar verecek herhangi bir 
hareketten kaçınmalıdır. 
S-400 sistemleri yüzünden 
açılan çatlaklara rağmen, 
Türk savunma sanayisi 
NATO müttefiklerine da-
yanmaya devam etmekte-
dir. Dahası, ittifakın karşı 
karşıya olduğu birçok or-
tak tehdit vardır. Türkiye’nin hemen yanı başındaki 
gitgide agresifleşen Rusya’dan, yükselen Çin’e ve ulus-
lararası terörizme, riskler oldukça yüksektir ve birlik 
gerekmektedir. Sonuç olarak, Türkiye ve NATO’nun 
ortak çıkarlara yönelik konulara odaklanmaya devam 
etmesi gerekmektedir. Kamusal düzlemde müttefikler 
arasındaki ayrılıklar Rusya ve Çin’in elini yükseltmekte 

ABD-Türkiye 
ikili ilişkilerinin 
geliştirilmesi için 

izlenecek diğer bir 
yol Türkiye’deki 

Kürt barış sürecinin 
canlandırılması olabilir. 

ve ittifak birliği algısını baltalamaktadır. Türkiye’nin 
NATO’nun Baltık ülkeleri ve Polonya için geliştirdi-
ği savunma planını Aralık 2019’daki NATO Londra 
Zirvesi’nde veto etmemesi, hâlâ uzlaşma için bir fırsat 
olduğuna dair iyi bir göstergedir. 

ABD-Türkiye ikili ilişkilerinin geliştirilmesi için izle-
necek diğer bir yol Türkiye’deki Kürt barış sürecinin 
canlandırılması olabilir. Bu belli bir ölçüde Türkiye’nin 
güvenlik endişelerini yatıştırabilir ve aynı zamanda 
Türkiye’nin uluslararası camianın gözündeki imajının 
iyileşmesine de yardımcı olur. Bu, Türkiye’nin Kürtleri 
düşman olarak görmediğini ve aynı masaya oturmak ve 
Kürt vatandaşlarının endişelerini dinlemek istediğini 
dünyanın geri kalanına etkili bir şekilde gösterebilir. 
Dolayısıyla bu, Türkiye’nin öncelikle endişe duyduğu 
güney sınırlarında bir Kürt devletinin kurulması ko-
nusunda da kuzey Suriye sınırı boyunca bir yayılma et-
kisi gösterecektir. Böylece, Türkiye’de Kürt sorununun 
siyasi olarak çözülebilmesinin Türkiye’nin Suriye’deki 

güvenlik endişeleri için 
olumlu sonuçları olabilir. 
Bununla beraber, Ada-
let ve Kalkınma Partisi 
(AKP) ve Milliyetçi Ha-
reket Partisi’nin (MHP) 
seçim ittifakı göz önünde 
b u l u n d u r u l d u ğ u n d a , 
Kürt barış sürecinin 
canlandırılması, Batılı 
müttefikleri Türkiye’ye 
baskı yapsa dahi, hâliha-
zırdaki ittifak ile pek olası 
görünmemektedir. 

Sonuç olarak ve belki de en 
önemlisi, S-400 sistemleri-
ni aktif hale getirmemek 
gerginliğin daha da yük-
selmesini engellemek için 

hayati önem taşımaktadır. Rusya, ABD-Türkiye geri-
liminden faydalanmak ve iki müttefikin arasını açmak 
için oldukça isteklidir. Türk yetkililer genellikle Tür-
kiye’nin ne Batı’ya ne de Doğu’ya yüzünü çevirdiğini 
iddia ediyor. Ancak, Rusya’dan satın alınan füze savun-
ma sisteminin aktif hale getirilmesi söz konusu olursa, 
zarar gören ilişkileri düzeltmek için çok geç kalınmış 
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olunabilir. Sonuç olarak bu, yaptırımlar ve Türkiye’nin 
başka savunma ihtiyaçlarını Rusya’dan gidermesi için 
Rusya’nın etki alanına kayması ihtimaline bağlı olarak 
oldukça temel bir dönüm noktası olabilir. Bununla 
beraber, Trump Yöne-
timi’nin Türkiye’nin 
S-400 füze savunma 
sistemlerini satın alması 
ile ilgili halen CAATSA 
yaptırımlarını uygula-
maya koymamış olma-
sı, özellikle Türkiye ve 
Rusya arasındaki İdlib 
üzerinde yaşanan son 
gerilimler de göz önün-
de bulundurulduğunda, 
füze savunma sistem-
leri hakkında Türkiye 
ve NATO müttefikleri 
arasındaki müzakereleri 
teşvik edecek bir ortam 
sunmaktadır. Örneğin, 
Türkiye ve Suriye ara-
sındaki muhtemel bir 
savaş durumunda, Tür-
kiye Suriye’den fırlatı-
labilecek füzelere karşı 
S-400leri kullanamaya-
caktır. Bu da bir NATO 
müttefikinden füze sa-
vunma sistemi alınma-
sının stratejik önemini 
daha iyi gösterir. 

İdlib’de Türk askerleri-
nin hayatlarını kaybet-
mesinin ardından ABD 
yetkililerinin Türki-
ye’nin acısını paylaştık-
larını ifade etmeleri iyi 
bir başlangıçtır. Bölge-
de artan Rus varlığının 
ortak ulusal çıkarlara 
aykırı olduğunu her iki tarafın da fark etmesi gerek-
mektedir. Her ne kadar Trump Yönetimi’nin CAAT-

SA yaptırımlarını uygulamayı ertelemek konusundaki 
istekliliği Türkiye için bir fırsat kapısı olsa da bu Türk 
yetkilileri tarafından ittifaka aykırı davranış için kayıt-
sız şartsız bir kabul gibi algılanmamalıdır. Türkiye’nin 

güvenilir bir müttefik olarak 
ünü söz konusudur. S-400 
füze savunma sistemlerini 
aktif hale getirmekle ilgili 
izlek-bağımlı karar Türki-
ye’nin herhangi resmi bir 
ittifak bağı bulunmadığı bir 
ülkeye daha da bağımlı hale 
gelmesini sağlayacaktır. Bu 
her iki ülkenin çeşitli farklı 
ulusal çıkarlarının olduğu bir 
bölgede Türkiye’nin Rus bas-
kısı ve etkisine daha açık ol-
masını garantilemektedir. Bu 
durumda, Türkiyeli yetkililer 
ülkenin Batı ittifakındaki 
yerini riske atmaktansa ihti-
yatlı davranmalıdır.

Türkiye’nin gerçekten de 
acilen bir füze savunma siste-
mine ihtiyacı vardır. Ancak, 
bu ihtiyacını Rusya üzerin-
den karşılaması yerine, hem 
siyasi hem de stratejik se-
beplerden ötürü Türkiye’ye 
NATO müttefiklerinden 
alternatif füze savunma sis-
temleri almayı değerlen-
dirmesi önerilebilir. ABD 
Kongresi’nden CAATSA 
yaptırımlarının uygulanması 
ile ilgili öngörülen bir tarih 
olmadığından dolayı Ameri-
kan Patriot füzelerinin alımı 
durumunda ve S-400lerin 
aktif hale getirilmediği tak-
dirde, Türkiye F-35 MTU 
konsorsiyumundaki konu-

muna geri dönebilir ve bu da Türkiye’nin iç savunma sa-
nayisi ve ekonomisinin gelişmesine de katkıda bulunur. 

Trump Yönetimi’nin 
Türkiye’nin S-400 füze 
savunma sistemlerini 
satın alması ile ilgili 

halen CAATSA 
yaptırımlarını 

uygulamaya koymamış 
olması, özellikle 

Türkiye ve Rusya 
arasındaki İdlib 

üzerinde yaşanan son 
gerilimler de göz önünde 

bulundurulduğunda, 
füze savunma sistemleri 

hakkında Türkiye ve 
NATO müttefikleri 

arasındaki müzakereleri 
teşvik edecek bir ortam 

sunmaktadır. 
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SONUÇ

Uluslararası ilişkiler alanında çalışan bir çok akademis-
yen, yumuşak dengelemenin, yani dostlar/müttefikler 
arasındaki dengelemenin sert dengelemeye, örneğin 
askeri araçlar yoluyla dengelemeye dönme tehlikesi-
ne dikkat çekmektedir. 
Bu geçişin “süper gücün 
davranışının, zayıf güçler 
için dayanılmaz hale gel-
diği zaman” (Fortmann 
et al. 2004, p. 370, Pape 
2005, Paul 2016) ya da 
statükoda adaletsizlikler 
görüldüğü zaman müm-
kün olduğunu ifade et-
mektedirler (Paul 1994).

Bunu doğrulayan şe-
kilde, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, New York Ti-
mes’taki yazısını (2018) 
bir uyarıyla noktalamış-
tır: “Çok geç olmadan önce Washington ilişkimizin 
... asimetrik olduğu yanılgısından vazgeçmeli ve 
Türkiye’nin alternatifleri olduğunu kabul etmelidir.” 
Türkiye’nin alternatifleri olduğu doğrudur, ancak Tür-
kiye-ABD ilişkilerini bozan aynı sorunlar, güven yok-
luğu dahil olmak üzere, Türkiye-Rusya ilişkileri için de 
sorun teşkil etmektedir. İki ülke geçmişte sadece sayısız 
savaşa girmedi, aynı zamanda yakın tarihlerinde fark-
lı demokratik yörüngeler de izlediler. Dahası, Türkiye 
ve Rusya, Suriye rejiminin geleceğinden Libya’daki 
çıkmaza kadar birçok konuda farklı görüşlerdedirler. 

Türkiye ve ABD arasında uzun süredir devam eden 
ittifak göz önünde bulundurulduğunda, her iki tara-

fın da bu ilişkiyi korumaktan doğacak çok sayıda özel 
çıkarları mevcuttur. Bununla beraber, ikili ilişkiler şu 
anda bir kırılma noktasındadır. Türkiye ve ABD ara-
sındaki temel uçurum, geri dönülemez bir noktaya 

ulaşmaktadır. Türkiye’nin 
ittifaktan hoşnutsuzlukları 
var. Endişelerinin müttefik-
leri tarafından yeteri kadar 
ciddiye alınmadığını his-
setmekte ve eşit bir ortak 
olarak kabul edilmediğini 
düşünmektedir. Orta Doğu 
ve Doğu Akdeniz konusun-
da Türk dış politikasındaki 
son gelişmeler ve savunma 
konularındaki kendi ken-
dine yeterliliğe yapılan ar-
tan vurgu ile Türkiye sert 
güce sahip bir devlet olarak 
ortaya çıkmaktadır. Türk 
yetkilileri, ülkenin ulusal çı-

karlarını korumak için büyük bir orduya ve son askeri 
teknolojiye sahip olmanın avantajlarının farkındadır. 
Yükselen milliyetçilik, Batı karşıtı duygular ve ABD ve 
NATO’yla karşılıklı sıkıntılar ile, Batı’ya karşı artan bir 
düşmanlık söz konusudur. Ancak, artan bölgesel hırs-
ları göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin aynı 
anda pek çok şeyle uğraşmasının risklerinin farkında 
olmak gerekmektedir. 

Birçok kişi Türkiye’nin ABD’den uzaklaşmasının or-
tak stratejik ilişkileri sarsıcı etkisi olduğu konusunda 
hemfikirdir. Türkiye ve ABD’nin hâlâ birbirlerine ih-
tiyaçları vardır. Orta Doğu’da, Doğu Akdeniz’de, Ka-
radeniz’de, ticaret, enerji ve terörle mücadele gibi acil 

Türkiye ve Rusya, Suriye 
rejiminin geleceğinden 

Libya’daki çıkmaza 
kadar birçok konuda 

farklı görüşlerdedirler. 
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önem arz eden bir çok konuda işbirliği yapmaya ve 
yakın diyaloğa ihtiyaçları vardır. Türkiye’nin jeopolitik 
konumu ve askeri üsleri, gittikçe istikrarsızlaşan bölge-
de ABD için önemli stratejik avantajlar sağlamaktadır. 
Dahası, orta vadede, Türkiye’nin hemen yanı başında 
Rusya’nın artan varlığı konusunda endişeleri olabilir. 
Bu da Türkiye ve ABD arasında işbirliği için uygun ko-
şulları sağlayabilir. Bununla beraber, kısa vadede, karşı-
lıklı güvensizlik, sıkıntılar ve ulusal çıkarların tamamen 
farklı açılardan yorumlanmasına dayalı yoğun güvenlik 
rekabeti göz önünde bulundurulduğunda, taraflar ara-
sındaki stratejik işbirliği gitgide gerçeklikten uzak gö-
rünmektedir. Her iki taraf da güven artırıcı önlemlere 
yatırım yapmadıkça ilişkiyi korumak ve Türkiye’yi dış 
politikada sınırları yıkan davranıştan geri çevirmek için 
çok geç olabilir. 

Ayrıca Türkiye’nin demokratik alandaki performansının 
ABD ile ilişkilerinde olumlu yansımaları olacaktır. Bu, 
Türkiye ile ilgili ABD Kongresi’nin insan hakları konu-
sundaki endişelerinin bir kısmını dindirmeye yardımcı 
olacaktır. Rusya ile S-400 füze savunma sistemleri alımı 
anlaşmasının geri çekilmesi Türkiye ve ABD arasın-
daki ilişkilerin iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır. 
Türkiye’nin Transatlantik ittifakındaki haklı yerini 
vurgulayan etkin bir kamu diplomasisi yürütmek ABD 
kamuoyu algısındaki Türkiye’nin bozulmuş imajının 
düzeltilmesini teminat altına alacaktır.  

Türkiye ve ABD’nin hâlâ 
birbirlerine ihtiyaçları 
vardır. Orta Doğu’da, 

Doğu Akdeniz’de, 
Karadeniz’de, ticaret, 

enerji ve terörle 
mücadele gibi acil önem 
arz eden bir çok konuda 

işbirliği yapmaya 
ve yakın diyaloğa 
ihtiyaçları vardır. 
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