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TÜRKİYE - ABD İLİŞKİLERİNİN BÖLGEYE ETKİLERİ 
 

 

Giriş 
 

2007’de başlayan küresel ekonomik kriz, tüm dünyada askeri harcamaların önemli ölçüde 

kısıtlamasına neden olmuştur. Ayrıca başta ABD olmak üzere siyasi ve askeri hegemonyan güçler 

yeni masraf ve yük getirecek askeri operasyonlardan kaçınmaktadırlar. İran’la P5+1 arasında 

varılan nükleer anlaşmanın ABD ve Avrupa açısından çok önemli stratejik gerekçeleri vardır. 

Birincisi bölgedeki baskıcı monarşiler güvenilmez ortaklar haline gelmiştir. İkincisi radikal Sünni 

İslami kuvvetlerin giderek güçlenmesidir.1 Bu korku sadece ABD ve Avrupa tarafından değil, Rusya 

ve Çin tarafından da paylaşılmakta ve nükleer anlaşmanın jeopolitik arka planını açıklamaktadır. 

Çünkü İran’ın bölgede hem mezhepsel hem de siyasi bir denge unsuru olabileceği 

düşünülmektedir. 
 

Güncel gelişme nükleer anlaşmayı bir kenara bırakırsak, genel anlamda bölgemiz ve dünyamızın 

zorunlu, ancak mutlaka geçici bir durgunluk/sakinlik dönemine girdiği söylenebilir. ABD, Avrupa, 

Çin, Rusya gibi küresel güç merkezleri güç toplama, strateji geliştirme ve istihbarat toplama 

faaliyetlerini sürdürmektedirler. Küresel güçlerin çıkarları hayati derecede etkilenmedikçe bu süreç 

devam edebilir. Tersine bir durumda en kısa zamanda çatışma çıkması kaçınılmazdır. O nedenle 

dikkat edilirse ABD, Rusya ve Çin ekonomik krizi daha da derinleştirecek siyasi ve askeri 

girişimlerden kaçınmakta ve genel olarak ortak diplomatik yöntemlere öncelik vermektedirler. 

Bunlara ilaveten bir kısım AB ülkeleri ve ABD, dış politikalarını etkileyen önemli iç politika sorunları 

ile de karşı karşıyadırlar. Ancak bütün bu sayılan değerlendirmeler Türkiye için geçerli değildir. 

Türkiye, bölgesel ve küresel statik durumun avantajlarını hem kullanamamış2 hem de 

yaşayamamıştır. Çünkü çevresinde ve sınırlarında giderek seviyesi yükselen belirsizlikler ve risklerle 

karşı karşıyadır. Bunların başında güven bunalımı gelmektedir. 
 

 

Güven Bunalımı 
 

Türkiye, bölge devletleri, AB ülkeleri ve stratejik ortağı ABD ile güven bunalımı içine girmiştir. Bu 

durumun, Türkiye’nin dış politika, savunma ve güvenlik konularında sürekli ikilemler yaşamasına 

neden olduğu söylenebilir. Eğer dünyamız ekonomik kriz nedeniyle siyasi bir durgunluk içinde 

olmasaydı, ortaya çıkan bu güven bunalımı mutlaka bir sıcak çatışmaya dönüşebilirdi. Şimdilik 

şanslı sayılabiliriz. Çünkü sadece Suriye’de bir iç savaş yaşanıyor. 

 

                                                           
1
 Stratfor, Next Steps for the U.S.-Iran Deal, 25 November 2013  

2
 Örneğin KKTC’nin tanınması sağlanamamıştır 
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Türkiye - ABD Güven Bunalımı 
 

2003’te Irak’a müdahale öncesi Teskere Krizi ile ortaya çıkan ABD - Türkiye arasındaki güven krizi, 

daha sonra Türkiye’nin ABD’ye verdiği koşulsuz ve limitsiz destekle önemli ölçüde giderilmişti. 

Ancak takip eden süreçte güven bunalımını artıran bir dizi olay yaşandı. 
 

 Güven krizi 2010 yılından itibaren yeniden hortladı. Yeni krizin 2010 Mayıs ayında İsrail’in 

Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail’in askeri müdahalesi ile başladığı 

söylenebilir. ABD’nin bu olayda Türkiye-İsrail arasında yansız kalması ve Türkiye’yi İsrail ile yeniden 

yakınlaşmaya zorlaması, uluslararası hukuk alanında Türkiye’ye destek vermemesi güven 

bunalımının nedenleri arasında sayılabilir 
 

 İkinci olarak, NATO’nun üye ülkeleri bağlayıcı bir kararı olmamasına rağmen ABD’nin 

Türkiye’yi 20 Mart 2011’de başlatılan Libya’ya müdahale harekâtına katılmaya zorladığı 

söylenebilir. Örneğin Almanya bu harekâta katılmamıştır.   
 

 Diğer bir olumsuz gelişme 2012 yılında Türkiye’ye kurulan ABD füze kalkanı radarıdır. 

2000’li yılların başında gündeme getirilen bu proje Polonya ve Çek topraklarında 

gerçekleştirilecekti. Hatta son yenilenme 2008’de yapılmıştı. Rusya’nın şiddetle karşı çıktığı bu 

proje ani bir kararla Türkiye’ye yönlendirildi. Bu gelişme Türkiye’nin İran, Rusya ve Suriye ile olan 

ilişkilerine yeni bir güvensizlik boyutu ekledi.  
 

 ABD-Türkiye ilişkilerini etkileyen gelişmeler bununla da bitmedi. Türkiye’nin Irak Kürt 

Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile başlayan olumlu ilişkileri kısa zamanda ekonomik, ticari, yatırım ve 

petrol alanında güçlü bir işbirliğine dönüştü ve hala devam etmektedir. Türk şirketleri önemli enerji 

ve alt yapı yatırımları yaptılar. ABD burada da devreye girerek Türkiye’ye enerji alanında Irak 

merkezi hükümetini muhatap olarak göstermiştir. ABD’nin bu yaklaşımı, hem teknik ve bürokratik 

anlamda Irak Kürt bölgesindeki işleri zorlaştırmış, hem de Türkiye’nin bölgedeki kadim rakibi 

İran’ın elini güçlendirmiştir.  
 

 Son olarak ABD’nin, Suriye’deki iç savaşın başlangıcında doğrudan ve dolaylı olarak yaptığı 

telkin ve cesaretlendirmelerle Türkiye’nin riskli ve sonucu kestirilemeyen stratejiler uygulamasına 

sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. Devam eden süreçte Türkiye’nin, Suriye politikasında hem 

iç dinamikler hem de dış politika alanında çok zor bir duruma sokulduğu değerlendirilmektedir. 
 

Son üç senedir süre gelen bu gelişmeler, ABD - Türkiye arasındaki ciddi bir güven sorunu 

yaratmıştır. Bütün bu gelişmelere rağmen Türkiye, ABD ile ilişkilerini kopartacak keskin bir strateji 

izlemek yerine, ekonomik ve askeri yeni bağlantılarla ilişkileri dengelemeye çalışmaktadır. Çin’den 

füze alımı ve Şangay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) üyelik talepleri Türkiye’nin ABD politikalarına bir 

reaksiyon olarak değerlendirilebilir. Şüphesiz bu gelişmelerdeki tüm sorumluluk ABD’ye 

yüklenemez. Ancak Türkiye’ye kıyasla daha ağırlıklı olduğu söylenebilir. ABD- Türkiye arasında 

devam eden güven bunalımı düzeltilebilir mi? Elbette. Bu konudaki esas rol ABD’ye düşmektedir. 
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ABD bölgesel çıkarlarını Türkiye’nin çıkarları ile dengelemeli ve Türkiye’nin bölgedeki pozisyonunu 

ve saygınlığını korumalıdır. Halen bölgede çatışmaya dönen siyasi karışıklıklar güney eksenlidir. 

ABD ve Batı olası kuzey eksenli karışıklık ve krizler için Türkiye’ye mutlak gereksinim duyacaklarını 

unutmamalıdırlar.  
 

 

Türkiye’nin ŞİÖ Üyeliği 
 

Türkiye’nin ŞİÖ üyeliğini sadece ekonomik açıdan değerlendirmek son derece yetersiz kalır. 

Türkiye’nin ŞİÖ üyelik yaklaşımını, siyasi bir stratejik kazanım arzusu olarak değerlendirmek 

gerekir. ŞİÖ kapsamında yapılan ortak askeri tatbikatlara ilave olarak, ŞİÖ üyelerinin ağırlıklı olduğu 

ve Rus NATO’su olarak adlandırılan Ortak Güvenlik Antlaşması Teşkilatı’nı da  (OGAT) dikkate 

almak gerekir. NATO içindeki müttefiklerinin Türkiye’nin ŞİÖ üyeliği talebini, ŞİÖ içindeki askeri 

işbirliği ve OGAT üyeliği olasılığı içinde değerlendireceklerine hiç şüphe yoktur. Türkiye, Batı eksenli 

pozisyonunu değiştirmeyi veya bağlantısız bir duruma gelmeyi düşünüyorsa ki, buna hakkı vardır. 

Ancak yeni eksen seçenekleri hem fazla değildir, hem de ne oranda avantaj sağlayacağı belirsizdir. 

Türkiye’nin coğrafi konumu, tarihsel geçmişi, ekonomik ve ticari ilişkileri ve ortak kültürü, AB ve 

Rusya gibi iki küresel güce yönelmeyi dikte etmektedir. ABD ise NATO ve küresel sistem içinde AB 

ile bütünleşmiş bir durumdadır. 
 

ABD - AB arasında açık veya örtülü çatışma ve rekabet noktaları elbette vardır. Ancak küresel 

ekonomik sistem ve AB’nin güvenlik gereksinimleri bu çatışmayı minimize etmektedir. Türkiye, kırk 

yılı aşkın AB üyelik sürecinden bir sonuç alamamıştır. Mevcut siyasal durum ve tarihsel yaklaşımlar 

Türkiye’nin AB üyeliği için umut vermemektedir. Bu durumda Türkiye’nin eksen değiştirmede 

yönelebileceği Rusya ve Çin’in yer aldığı ŞİÖ ve bağlantısızlık dışında başka seçeneği 

kalmamaktadır. Bir de doğrudan Rusya ile ikili bir stratejik ortaklık söz konusu olabilir. Tarihsel 

süreç ve yanlış siyasi kararlar, ülkeleri jeopolitik koşulların dikte ettiği yerden başka yerlere 

taşıyabilir veya bağlayabilir. Bunun en çarpıcı iki örneği Almanya ve Japonya’dır. Jeopolitik 

gerçeklik Almanya ile Rusya’nın, Japonya ile Çin’in stratejik ortaklık içinde olmasını dikte 

etmektedir. Çünkü bu ülkeler sahip oldukları kaynaklar ve teknoloji olanakları ile birbirlerini 

tamamlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ise İkinci Dünya Savaşı sonrası, kuruluş ilkeleri ve seçtiği 

siyasi ve ekonomik sistem yönüyle bağlantısız olması gereken bir ülkeydi. Başta Türkiye’nin 

güvenlik gereksinimi ve Sovyetler Birliğinin hatalı politikaları olmak üzere, çeşitli nedenlerle bu 

başarılamadı. Ülkelerin siyasi statülerini ve ittifak ilişkilerini güvenlik ve ekonomik ihtiyaçlar 

belirlediğinden, her dönem dünya coğrafyası bazen yavaş bazen de süratli şekilde yeni siyasi 

bloklaşmalara gidebilmektedir. 

 

Çin Füzeleri Alımı 
 

Çin’den füze alımı ABD’yi çok rahatsız etmiş görünüyor. Bunun temelde iki nedeni var. Çin’in askeri 

işbirliği çerçevesinde ilk defa bir NATO üyesi ülkeye girmesi, ikincisi ise Türkiye örneğinin diğer 

NATO üyesi veya NATO ile Barış İçin Ortaklık (BİO) içinde bulunan ülkelere kötü bir örnek teşkil 
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etmesidir. Fransa, potansiyel rakip Rusya’ya amfibi hücum gemisi satarken hiçbir sorun çıkmazken, 

Türkiye’nin teknoloji transferi dâhil füze alımına karşı çıkılması hem anlaşılmaz, hem de çok kolay 

anlaşabilir bir durumdur. Son zamanlarda Türkiye’nin ABD tarafından Ermenistan’la ikili ilişkilere 

zorlandığı haberleri de ortaya çıkmıştır. Bu konu Rusya, Azerbaycan, İran ve Gürcistan’ı da içine 

alan çok faktörlü bir konudur. Ermenistan açılımı da Türkiye-ABD güven krizine yeni bir halka 

ekleyebilir. Bu nedenle her türlü girişim çok yönlü olarak değerlendirilmelidir. 
 

 

Türkiye - Bölge Ülkeleri Güven Bunalımı 
 

ABD - Türkiye arasındaki güven bunalımı, son üç yıldan bu yana Türkiye’nin dış politikasını da 

olumsuz yönde etkilemiştir. Aynı güven bunalımı komşuları ve bölge ülkelerine de sirayet etmiştir. 

Bu bunalım, büyük ölçüde Türkiye’nin riskli dış politika kararlarından ziyade,  komşu ve bölge 

ülkelerinin ABD yanlısı bir tutum içine girmelerinden kaynaklanmaktadır. İran da benzer bir 

durumdadır. Diğer taraftan Amerikan işgali sonrasında Irak’ta meydana gelen siyasi ve askeri güç 

boşluğu hala doldurulamamıştır. Irak’ta ciddi bir siyasi muhatap yoktur.  
 

Irak’ın işgalinden en fazla faydalanan ülke İran olmuştur. Hem ezeli rakibi Saddam Hüseyin ve onun 

Sünni iktidarından kurtulmuştur, hem de yönetimdeki Şii çoğunluğun desteğini kazanmıştır. 

ABD’nin Irak’ı işgali aynı zamanda çok tehlikeli bir süreci başlatmıştır. O da İslam ülkeleri içinde ve 

arasındaki mezhep çatışmalarını da ateşlemiştir. Uzun yıllar ABD yanlısı statik bir politika ile 

yetinebilen S. Arabistan, Yemen başta olmak üzere İran destekli Şii kökenli terörist ve militanların 

saldırılarına maruz kalmıştır. Bu gelişmeler S. Arabistan’ın kendi içinde çelişen politikalar izlemesini 

gerektirmiştir. Örneğin Mısır’da Mursi’yi deviren askeri rejimi desteklerken, Suriye’de radikal 

teröristleri desteklemektedir. S. Arabistan, İran’ın Irak coğrafyası üzerinden kendisine en büyük 

tehdit unsuru haline geldiğini düşünmektedir. Suudi Arabistan, Ortadoğu’da aktif bir politika 

izlemek zorunda kalmıştır. İran, Bahreyn’deki Şii çoğunluğun sesini yükseltmesini sağladığında S. 

Arabistan askeri birlikleri ile olaylara müdahale etmiş ve Bahreyn’i desteklemiştir. 
 

Hristiyan dünyasının bin yıl önce yaşadığı mezhep savaşları şimdi İslam dünyasını tehdit 

etmektedir. Türkiye’nin kendi ulusal çıkarlarına uygun bağımsız politika ve stratejiler geliştirmesi, 

gerek küresel hegemonyan güçler, gerekse rakip bölge ülkelerince engellenmektedir. Türkiye’nin 

yumuşak karnı enerjidir. Bu hem tedarik hem de bütçe yönüyle çok önem arz etmektedir. Bölgemiz 

ve dünyamız Soğuk Barış’ın içindedir. Uzak Doğu’da Çin - ABD ilişkileri siyasi krizden, eylemsel krize 

doğru gitmektedir. Küresel ekonomik krizin nasıl biteceği ise hala bilinmemektedir. Ancak 

dünyamız birçok ekonomik krizin savaşla sona erdiğini yaşamıştır. Tanrı bize savaşlı bir çözümü 

yaşatmasın.   
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