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Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ilişkileri II. Dünya Savaşı’ndan beri neredeyse her dönem
dalgalı bir süreçten geçmiştir. Türkiye’nin yakın bölgesi dışındaki sorunların çözümünde (Kore, Afganistan,
Somali vb.) iki devletin politikalarının kolayca iş birliğine döndüğünü ve NATO’nun ortak çalışma mantığı içerisinde geliştiğini görüyoruz. Ancak Türkiye’nin yakın çevresine yönelik ABD politikaları Türkiye’nin
politikalarıyla genellikle örtüşmemiştir. Diğer bir deyişle ABD’nin küresel politikaları Türkiye’nin bölgesel
politikalarıyla neredeyse hiç uyumlu olmamıştır. Türkiye’nin dünyanın en sorunlu bölgeleriyle çevrili olması dikkate alındığında her dönem ilişkilerde uyum zorluğunu beraberinde getirmiştir. Bu nedenle “hastalıklı-patolojik” bir ilişki ortaya çıkmış, hastalığın şiddeti ve seyri dönemden döneme farklılık gösterse de
bu hastalık hiçbir zaman ölümcül olmamıştır.
Yakın Tarihe Bakış
Stalin-Molotof ikilisinin “Sovyetler Birliği-Türkiye Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması”nın devamını kabul
edilemeyecek şartlara bağlaması, Adana Konferansı’nda İsmet İnönü’nün Sovyetler Birliği ile ilgili gelecek
öngörüsünü haklı çıkarmıştır. Bu durum güvenlik kaygısını doruğa çıkarmış ve söz konusu kaygı NATO’ya
üye olunarak giderilmiştir. Truman Doktrini’yle başlayan süreç, ABD’nin Rusya yanlısı olarak gördüğü Fener Rum Patriğini değiştirme baskısının sonuç vermesi ve Marshall yardımıyla devam ederken Türk dış
politikası ABD özelinde Batı endeksli bir yapıya bürünmüştür.
Demokrat Parti döneminde izlenen politika ise ülkenin güvenliğinin ve ordunun modernizasyonunun
neredeyse tamamen NATO özelinde ABD’ye bağımlı kılınmasına yol açmıştır. 1957 Suriye Krizi iki devlet
arasındaki fikir ayrılıklarının ve ABD’nin Türkiye’de seçilmiş iktidarı istememesinin başlangıcı olmuştur.
Sputnik’in 1957 yılında fırlatılmasıyla dengenin Sovyetler Birliği’ne dönmesi ABD’de ve NATO’da doktrin
değişikliğine neden olurken, kutup içerisinde lidere rağmen dış politika izlemeyi de güç hale getirmiştir.
Bu süreçte Türkiye iç siyaseti ilk kez askeri darbe ile karşı karşıya kalırken, ABD askeri yönetimi tanıyan
ilk devlet olmuştur.
Prof. Dr., Diplomasi Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı – İstanbul Aydın Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü Öğretim Üyesi, rkkaraca@gmail.com.
∗
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Türkiye-ABD ilişkileri 1950’li yıllarda sorunla karşılaşmasa da 1960-1970 arasındaki ilişkilere baktığımızda, söz konusu dönemi bir ittifak veya ortaklıktan çok “kriz dönemi” olarak adlandırabiliriz. Bu adlandırmanın nedeni Jüpiter Füzeleri Krizi’nin, Kıbrıs Sorununun ve Türkiye›nin afyon üretiminin yarattığı
karşılıklı sorunlarla birlikte 1965 seçimleriyle iktidara gelen Süleyman Demirel Başbakanlığında kurulan
hükümetin çok yönlü dış politikaya dönüşü ve Sovyetler Birliği ile geliştirdiği ilişkilerdir. Bu sorunların
çözümü de 1960 yılına benzer bir şekilde yine bir askeri muhtıra sonrasına kalmıştır. 1970’li yılların en
önemli kırılması ise Kıbrıs’ta yaşanan gelişmeler olmuş ve ABD ambargosu 1979 yılına kadar sürmüştür.
1970’li yılların sonunun ABD’nin “Ilımlı İslam”, “Yeşil Kuşak” kavramlarını uygulanabilir politikalarının
parçası yapma gayretleriyle geçtiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Arap İslam’ı laik Müslüman devletlere fazla yaklaştırılamaz olarak görüldüğünden, laik Müslüman ve Arap olmayan ülkelerin ılımlı İslam
kavramıyla diğer taraflara yaklaştırılması ve böylece köktendinci yapının yumuşatılması gerekmiştir.
Bunun için seçilen üç devlet Pakistan, İran ve Türkiye olmuştur. Bilindiği üzere Pakistan’da 1978 yılında gerçekleşen askeri darbenin ilk işi devletin adını “Pakistan İslam Cumhuriyeti” şeklinde değiştirmek
olmuştur. İran’da ise 1979 yılında gerçekleşen devrimle Avrupa’dan gelen Humeyni, liberal ve muhafazakârların desteğiyle Şah dönemine son vermiştir. ABD söz konusu değişimi tanımaya hazırlanırken büyükelçilik baskını olmuş ve iki devletin ilişkileri bugüne kadar sorunlar yumağına dönüşmüştür. Türkiye’de
ise 1980 yılında askeri darbe gerçekleştirilmiş ve bu darbe ABD tarafından olumlu karşılanmıştır. Genel
ve soyut olarak aktardığımız tüm bu yönetim değişikliklerinin rastlantısal olduğunu iddia etmek zor olsa
gerek…. Ayrıca Türkiye’de yaşanan “1980 Askeri Darbesi” ABD tarafından olumsuz karşılanmazken Yunanistan’ın NATO’nun askeri kanadına tekrar alınması sorununun da darbe yönetimiyle kolayca çözüldüğü
unutulmamalıdır. Bu sebeplerle 1980’li yılları iki devlet arasındaki ilişkilerde doğrudan iş birliği alanlarının arttığı dönem olarak adlandırabiliriz.
Soğuk Savaş Sonu ve İlişkilerin Değişen Yapısı
Soğuk Savaş sonrasındaki 1990’lı yıllar, ABD’nin kapital-liberal sisteminin kazandığı zaferin sarhoşluğunu yaşadığı dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. ABD tek kutuplu gördüğü uluslararası sistemin tüm
dünya tarafından kabul edileceğini düşünmüştür. Keza Yeltsin Rusya’sı ve Deng Çin’i kapitalist ekonomi
izlemeye çoktan heveslenmişlerdir. Dolayısıyla ABD liderliğinde küresel bir dünya devleti konuşulabile-
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cektir. Bu dönemin ABD yönetimleri için Türkiye adına diğer dönemlerden tek farkı, Soğuk Savaş dönemindeki kadar Türkiye’ye ihtiyaç olmadığı düşüncesidir. Bu algı hala devam etmektedir.
ABD’nin kendisine biçtiği tek kutuplu dünya düzeni kendi sisteminin doğruluğunu anlatacak karşı
bir sistem eksikliği hissetmeye başladığında, bu eksiklik önce “uluslararası terörizm” kavramıyla sonrasında ise 11 Eylül 2001 (9/11) Terör Saldırılarıyla “İslami Terörizm” kavramının giderilmeye çalışılmıştır.
9/11 Saldırıları sonrası ortaya çıkan yapı tek, iki ya da çok kutuplu bir yapıdansa merkeziyetçi bir uluslararası sistemi ortaya çıkarmıştır. Bu yapıda, bölgesel sorunlarda, bölgesel güçler ve örgütler küresel
güçler ve örgütlere göre daha fazla öne çıkmakla kalmamış, küresel güçlerin o bölgeye yönelik sorunlara
müdahalelerinde istedikleri kararları kabul ettirmelerini de zorlaştırmıştır.
Bu bölgesel güçlerin bir tanesi de hiç şüphesiz Türkiye’dir. Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye’nin
yakın çevresinde oluşan güç boşlukları da Türkiye’nin dış politik davranışlarında değişimin temel nedenini
oluşturmuştur. Bu değişimi sağlayan en önemli unsur ise Rusya Federasyonu (RF)’nun Sovyetler Birliği’nden çok daha zayıf kalmasıdır. Bu durum kuzeyden gelen baskıyı azaltmaktadır. Baskının azalması NATO
ve dolayısıyla ABD ile AB’ye olan bağımlılığı da azaltmaktadır. AB’nin ekonomik birlikteliğini siyasi ve
askeri alanlara taşıyamaması ve dolayısıyla etkili bir bölgesel aktör haline gelememesiyle birlikte Kıbrıs
ve mülteciler konusunda verdiği sözleri yerine getirmemesi Türkiye’de AB üyeliğine bakışı tamamıyla değiştirmiştir.
Bunun yanında tarihin her döneminde Arap dünyasının liderliğini üstlenen Mısır, Irak ve Suriye’nin
uluslararası sistem içerisindeki görünürlüğünün zayıflaması, hatta Suriye ile Irak için yok olması ve İran’ın
devrimden beri yaptırımlarla boğuşması Türkiye’nin çevresinde önemli bir güç boşluğu da yaratmıştır.
Bu boşluk Türkiye için büyük dış politik fırsatlar yarattığı kadar önemli güvenlik riskleriyle karşı karşıya
kalmasına da yol açmıştır. Tüm bunların yanı sıra 1990’ların başında bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetleri’nin egemenliklerini pekiştirmeleri ve süreç içerisinde Türkiye ile olan ilişkilerini ortaklık seviyesinin çok üzerine çıkarmaları da Türkiye’nin bölgesel konumunu artıran diğer bir gelişme olmuştur.
Soğuk Savaş dönemine göre farklılaşan yapısına rağmen Türkiye’nin ABD’ye olan güvenlik bağımlılığı,
2000’li yılların başında Soğuk Savaş reflekslerinin hala devam etmesine neden olmuştur. Aynı karşılığın
ABD tarafından gösterilmediği gerçeği ancak 15 Temmuz 2016’da darbe girişimi sonrası anlaşılacaktır.
Diğer bir ifadeyle Türkiye’nin bölgesinde yaşanan yukarıda belirtilen değişimler, ABD-Türkiye ilişkilerini
hem daha önemli hem daha karmaşık hale getirmiştir.
Daha geniş bir ifadeyle belirtirsek II. Irak Harekâtı öncesinde ABD’nin taleplerinin TBMM’de reddedilmesi, 1980’lerden beri tansiyonun az olduğu ikili ilişkilerde kırılma yaratmıştır. Bu kırılma ABD’nin Irak’ta
ve Suriye’de Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden unsurlarla olan ilişkileri nedeniyle doruğa çıkmıştır. Suriye krizinde ABD yönetiminin Türkiye’yi ötekileştirmesinin yanı sıra PKK uzantısı PYD-YPG yapılanmasına
verdiği destek, FETÖ terör örgütü lideri ve militanlarının ABD’de neredeyse korunmaya alınması, Halk
Bankası davası, S-400 ve F-35 konusu, CAATSA yaptırımları ve son olarak ABD Başkanı’nın 1915 Olaylarını
soykırım olarak tanımlayan konuşması belki de iki devlet arasındaki ilişkilerin 1945’ten beri en sorunlu
dönemini yaşamasına neden olmuştur.
Bunun en önemli göstergesi PEW Araştırma Merkezinin yaptığı algı çalışmalarında ortaya çıkmaktadır.
2019 rakamlarına göre ABD’ye yönelik Türkiye’deki olumlu algı Rusya’daki ABD algısının (%29) bile altında
kalarak %20 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Türklerin olumluluk algısında Rusya %39, Çin %37, AB
ise %34 ile ABD’nin çok üzerinde yer almışlardır.
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Fotoğraf 2016 tarihinde çekilmiştir.

ABD, uluslararası sistemde ve ikili ilişkilerde yaşanan değişimlere karşı henüz yeni bir ortaklığın nasıl
olması gerektiğine dair bir vizyon geliştirememiştir. Zira ABD Türkiye ile olan ilişkilerinde Soğuk Savaş
dönemindeki ilişkilerinin yapısındaki asimetri ve tek taraflı bağımlılık durumunu devam ettirmek istemektedir. Lakin iki devlet arasındaki ilişkiler yaklaşık 70 yıldır askeri ilişkiler dışında bir bağa sahip değildir.
Bu nedenle Türkiye’nin savunma sanayinde yaptığı hamleler ve tedarik zincirini alternatifli hale getirmesi ABD’ye olan güvenlik bağımlılığını azaltan en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Söz konusu
bu durumsa askeri ilişkilere dayanan siyasi ilişkilerin istikrarlı bir biçimde sürdürülebilirliğini zor hale
getirmektedir.
Hiç şüphesiz tarihsel süreç içerisinde Türkiye ve ABD birbirlerine yönelik uzun şikâyet listeleri üretebilirler fakat bu durum ikili ilişkilerde yapısal zorlukların çözümüne katkı yapmaz. Zira Türkiye S-400’lerden, Kıbrıs’ta iki devletli yapıdan ve Doğu Akdeniz’deki çıkarlarından vazgeçemez. ABD’nin bu konularda
üreteceği her formül Türkiye için geri adım atma anlamı taşıyacaktır. Ayrıca sonuçları dış politikayla birlikte iç politikada da kendisine karşılık bulacaktır.
Türkiye’nin kendi çıkarları bağlamında ürettiği politikalardan vazgeçmeyeceği düşüncesinin yanında
ABD; PYD-YPG’ye verdiği destekten, S-400’ü kullandırmama ısrarından, F-35 projesinden Türkiye’nin çıkarılmasından, CAATSA yaptırımlarının uygulanmasından, Kıbrıs’ta federatif bir çözümden ve soykırım
tanımından vazgeçebilecek midir? Cevap kesinlikle hayırdır.
Uluslararası ilişkilerde güçlü tarafın talepleri kabul edilerek karşılığında kazanımlar elde edilebilir. Ancak bu noktadaki kaygı, baskı karşısında geri adım atılmasıdır. Keza sonrasında güçlü taraf benzer bir baskılama tavrı sergileyerek her konuyu çözmek isteyecektir ki Türkiye-ABD ilişkisinde bu sürekli ABD lehine
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olmuştur. Unutulmamalıdır ki “bir şey için dik durmazsanız, her şey için yere düşersiniz.”
Dolayısıyla yapılacak 1 saatlik görüşmede liderlerin çözümü zor olan konulardansa ortaklık yapabilecekleri konuları öne çıkarabilecekleri düşünülmelidir. Keza, her iki devlet de Libya, Suriye ve Irak’ta barış
ve düzeni getirmeyi ve İran’ın bölgedeki etkisinin azaltılmasını istemektedir. Ayrıca Rusya’nın Ortadoğu,
Karadeniz, Orta Asya ve Kafkasya’daki gücünün sınırlanmasında da hem fikirdirler.
ABD tarihinin en uzun savaşı olan Afganistan müdahalesini bitirmek isteyen Başkan J. Biden için Türkiye’nin görev kabulü çok önemlidir. Nitekim Türkiye, NATO üyeleri içerisinde ABD’den sonra askeri kuvvetlerini kolaylıkla mobilize edebilen tek güçtür. Türkiye Afganistan’da bir kez daha Kabil Havalimanı’nın
kontrolünü üstlenerek Afganistan’da kalmayı kabul edecek görünmektedir. Bu kabul sorunlara çözüm olur
mu? Hayır olmaz. Ancak Türkiye’nin NATO’ya işlevsel katkısı, kendisini ötekileştirmek isteyen politikalardan uzak tutacaktır. Ayrıca Türk ordusunun önemli bir tecrübeye sahip olduğu unutulmamalıdır. Bu
durum Türkiye’nin denizaşırı hedefleriyle de uyumludur. Ancak Taliban’ın güç kazandığı ve Afganistan’da
yönetimi tekrar ele geçirmek isteyeceği düşünüldüğünde daha önce muharip görevler almayan Türkiye’yi
zor bir sürecin beklediği de aşikârdır.
Türkiye ve ABD Azerbaycan-Ermenistan ilişkisi üzerinde de belli ortaklıklar yapabilirler. Buradaki problem Karabağ ve işgal altındaki Azerbaycan toprakları sorununun çözümsüzlüğünde ABD’nin ve Fransa’nın
politikalarının etkisizliğinin yarattığı güven kaybıdır. Ermenistan’ın mayın haritasını paylaşması ve karşılığında Azerbaycan’ın elindeki esirleri bırakması bu iş birliğini önemli kılabilecek güncel gelişmelerdir.
Sonuçta Rusya’nın bölgede politik dengelenmesi Türkiye-ABD açısından önemlidir.
Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi Türkiye’nin Libya’daki üst düzey diplomatik girişimi de ABD’ye bir
mesaj niteliğindedir. ABD’nin Türkiye’nin Libya’daki ağırlığını dikkate alması ve böylece Doğu Akdeniz
sorununu çözümlü hale getirmeyi kolaylaştırması beklenebilir.
ABD, “gerçek düşmanlara dönme politikası”nın merkezindeki Rusya’yı çevrelemeye ve dengelemeye
başlamak isteyecektir. Bu stratejinin uygulanabilmesinin etkin yolu ise Türk Konseyi’nden geçmektedir.
Türkiye-ABD ilişkilerinin durumu ABD’nin bu girişimini de işlevsiz bırakmaktadır. G-7 ülkelerinin Çin’in
Kuşak-Yol inisiyatifine karşı yeni bir İpek Yolu geliştirme kararının altında da bu ülkeleri Rusya-Çin baskısından uzak tutma düşüncesi bulunmaktadır.
Sonuç olarak iki devlet arasında ABD’nin PYD-YPG’ye verdiği destek kesilmeden ilişkilerinin eski günlerine dönmesi neredeyse imkânsızdır. Erdoğan-Biden görüşmesine olduğundan fazla bir önem yüklemek
ve bu görüşmeyle sorunların çözümünü beklemek, görüşmede mevcut sorunların dondurularak işbirliği
yönünde adımlar atılabileceğini düşünmek hayalcilik olacaktır. Bu noktada görüşme sonunda ABD-Türkiye
ittifakının kurtarılmasından ziyade, bazı temel konularda yeni bir ittifakın temelinin atılmasını ummak
daha gerçekçi olacaktır .
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