
Türkiye’nin uzunca bir süredir ABD’nin yak›n bir
müttefiki oldu¤u genelde kabul edilmektedir. Üst düzey
Türk yetkililer de Türkiye’nin ABD ile ittifak›n› ve iki ül-
ke aras›ndaki yak›n iliflkinin boyutlar›n› s›kl›kla dile ge-
tirmifl ve ortak ç›karlara vurgu yapm›fllard›r. ‹kinci Dün-
ya Savafl› s›ras›nda harap olmufl Bat› Avrupa’n›n yeni-
den imar›n› öngören Marshall Yard›m›’ndan savafla fii-
len girmemifl olmas›na ra¤men Türkiye’nin de faydalan-
d›r›lmas› Türk-Amerikan iliflkilerinde somut yak›nlaflma-
n›n ilk iflaretlerinden biri olmufltur. Savaflan taraflardan
biri olmasa da savafltan ciddi anlamda etkilenen, dolay›-
s›yla da ciddi büyüklükte finansal kayna¤a ihtiyaç duyan
Türkiye’ye de bu yard›mdan pay ayr›lmas› Türkiye tara-
f›ndan hoflnutlukla karfl›lanm›flt›r. 

Sovyet tehdidinin yaratt›¤› bask› ve gerginlik Türki-
ye’yi Bat›’ya daha da yak›nlaflt›rm›fl ve ulusal güvenli¤i-
ni sa¤laman›n yolu olarak NATO’yu en önemli seçenek
olarak benimsemeye yöneltmifltir. NATO’ya girebilmek
için Türkiye ABD önderli¤indeki Bat› dünyas› ile Sovyet-
ler Birli¤i önderli¤indeki Komünist dünyan›n ilk s›cak ça-
t›flma sahas› olan Kore’ye önemli say›labilecek miktarda
asker göndererek tercihini ve NATO’ya üye olma iradesi-
ni net bir flekilde ortaya koymufltur. Kore Savafl›’n›n so-
na ermesinden k›sa bir süre sonra da Türkiye NATO’ya
kabul edilmifl, böylece Türkiye ile ABD aras›nda ittifak
iliflkisi kurulmufltur. Kuzey Atlantik Anlaflmas› ile birbir-
lerine ba¤›tlanan ABD ile Türkiye stratejik ve askeri müt-
tefik durumuna gelmifllerdir. 

Türkiye aç›s›ndan ABD önemli bir müttefik olagel-

mifltir; çünkü ABD Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu iflgal eden
güçler aras›nda yer almam›flt›r. Yani Türkiye aç›s›ndan
ABD iflgalci ve yay›lmac› olmam›flt›r. Dahas›, Türki-
ye’nin ve ABD’nin ç›karlar›n›n genelde örtüfltü¤ü, dolay›-
s›yla da iki ülke ç›karlar› aras›nda ciddi bir çat›flman›n
olmad›¤› düflünülmüfltür. ABD aç›s›ndan ise Türkiye
anahtar bir müttefik konumundayd›; çünkü üzerinde pek
tart›flma olmayan jeo-stratejik önemi ve demokrasisi ile
ABD ve ‹srail’in özellikle Ortado¤u’daki güvenlik ile ilgi-
li ç›karlar›n›n korunmas›nda hayati bir rol oynayabilecek
potansiyele sahiptir. 

Türk-Amerikan iliflkileri Turgut Özal hükümetlerinin
iktidarda oldu¤u dönemlerde daha da derinleflmifltir.
Özal Hükümeti Birinci Körfez Savafl›’nda ABD’ye kap-
saml› bir siyasi ve askeri destek sa¤lam›flt›r. 

‹ki ülke aras›ndaki yak›nlaflma ABD’de Bill Clinton’›n
iktidarda oldu¤u dönemde artarak devam etmifltir. Lük-
semburg’da 1997 y›l›nda yap›lan AB Zirvesi’nde Türki-
ye’ye AB’ye adayl›k perspektifi verilmemesi üzerine Clin-
ton devreye girmifl ve yo¤un bir çaba sarf ederek Türki-
ye’nin on üçüncü aday ülke olarak tescil edilmesi süre-
cinde önemli katk›da bulunmufltur. AB’nin Türkiye’yi
aday ülke olarak tan›mas›nda tek faktörün Clinton’›n lo-
bi çal›flmalar› oldu¤unu söylemek abart›l› olsa da 1999
y›l›nda yap›lan AB Helsinki Zirvesi’ne kadar geçen süre-
de Clinton’›n çabalar›n›n belirleyici bir rol oynad›¤›n› id-
dia etmek mümkün. 

Yine 1999 y›l›nda Clinton Türkiye-ABD iliflkilerinin
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stratejik ortakl›k temelinde ilerledi¤ini ifade etmifltir.
Gerçi gerek Türkiye’de gerekse ABD’de konunun uzman-
lar›ndan bir k›sm› ABD ile Türkiye’nin stratejik ortak ol-
mad›klar›n› iddia etse de ABD ile Türkiye’nin stratejik
ortak olduklar› argüman› gerek Türk gerekse Amerikan
taraf›nda genel bir kabul görmüfltür. 

Böylece, özellikle 1999 y›l›ndan itibaren iki ülke ara-
s›ndaki iliflkileri tan›mlamada “stratejik ortakl›k” terimi
tart›flmas›z bir flekilde kabul görmüfl ve oldukça popüler
hale gelmifltir. Terimin ne ifade etti¤i her iki taraf›n res-
mi makamlar›nca yeterince aç›klanmad›¤› gibi Türkiye-
ABD iliflkileri konusu ile ilgilenenler de terimi ve iki ülke
iliflkilerinin gerçekten stratejik ortakl›k olarak nitelendi-
rilip nitelendirilemeyece¤ini fazlaca sorgulamam›flt›r. 

Bu çal›flmada Türk-Amerikan iliflkilerinde stratejik
ortakl›k boyutu incelenecektir. Bu çerçevede iki ülke ilifl-
kilerinin bu terimle aç›klanmas›n›n ne derece do¤ru oldu-
¤u, Türkiye ile ABD aras›nda stratejik ortakl›¤›n ne anla-
ma geldi¤i ve bunun ne derece önemli oldu¤u üzerinde
durulacakt›r. 

Türk-Amerikan ‹liflkilerinde “Stratejik Ortakl›k”
Söylemi:

Gerek Türk gerekse Amerikal› yetkililer Türk-Ameri-
kan iliflkilerini tan›mlarken “stratejik ortakl›k” ifadesini
s›kl›kla kullanm›fllard›r. Resmi makamlar bu tan›mlama-
y› benimsedi¤i için olsa gerek Türk-Amerikan iliflkilerini
inceleyen çok say›daki akademisyen, araflt›rmac›, kana-
at önderi, gazeteci vb. de bu terimi benimsemifltir. 

‹ki ülke iliflkilerinde hukuki bir metne dayanmamas›
ve net bir tan›m›n›n olmamas›na ra¤men terim oldukça
popüler hale gelmifl ve Türkiye ile ABD aras›nda huku-
ken ve fiilen var olan ittifak iliflkisinden daha öte ve da-
ha s›k› bir yak›nlaflmay› ifade etmek için kullan›l›r hale
gelmifltir. Terimin ne zaman ortaya ç›kt›¤›, Türk-Ameri-
kan iliflkilerinde ilk kez kim taraf›ndan kullan›ld›¤› belli
de¤ildir. Dahas›, Türkiye ile ABD aras›nda “stratejik or-
takl›k” iliflkisinin ne zamandan beri var oldu¤u da tart›fl-
mal›d›r. 

So¤uk Savafl’›n sona ermesi ile birlikte Sovyet tehdi-
dinin azalmas›yla ABD-Türkiye iliflkileri de yeni bir döne-
me girmifltir. Yeni dönemde, 1991 y›l›nda ikili iliflkilerde
“geniflletilmifl ortakl›k” adl› yeni bir kavram ortaya at›l-
m›flt›r. Bu çerçevede devam eden iliflkiler 1997’de Türki-

ye ile ABD’nin aralar›ndaki iflbirli¤ini “Befl Bölümlü Gün-
dem” bafll›¤› alt›nda incelemeye karar vererek somutlafl-
t›rmalar› ile sonuçlanm›flt›r. Gündemin maddeleri enerji,
ekonomi ve ticaret, bölgesel iflbirli¤i, K›br›s ve savunma
ve güvenlikti.1

Bu aflamaya gelindikten sonra da iliflkilerde olumlu
seyir devam etmifltir. 1999 y›l› içerisinde iki ülke resmi
yetkilileri aras›nda gerçekleflen karfl›l›kl› ziyaretler iki ül-
ke aras›ndaki iliflkileri daha da derifllefltirmifltir. ‹flte bu
ziyaretlerin birinde Türkiye’ye gelen ABD Baflkan› Bill
Clinton Türk-Amerikan iliflkileri için “stratejik ortakl›k”
ifadesini kullanm›flt›r. Bu ortakl›k, ABD’nin Ankara Bü-
yükelçili¤i’ne göre, ABD aç›s›ndan ABD’nin yasama ve
yürütme organlar›nda Türkiye’nin bölgesinde ve global
boyutta artan sorumluluklar›n›n en genifl anlamda tan›n-
mas›n› ifade etmektedir. Yine Büyükelçili¤e göre bu or-
takl›k Türkiye’nin ve potansiyelinin gerçekçi bir biçimde
alg›lanmas›d›r.2 Türk D›fliflleri Bakanl›¤›’na göre ise
1999’daki ziyaretler ve yo¤unlaflan iliflkiler, Avrupa,
Kafkaslar, Orta Asya ve Ortado¤u’ya kadar uzanan böl-
gelerdeki genifl çapl› örtüflen ç›karlarda çok boyutlu ve
çok yönlü bir stratejik iflbirli¤i anlam›na gelen “stratejik
ortakl›k” kavram›n› sa¤lamlaflt›rm›flt›r.3

Bu bak›fl aç›s›na göre Türkiye ile ABD aras›nda var
oldu¤u iddia edilen stratejik ortakl›k iliflkisi 1999 y›l›n-
dan önce kurulmufltur. Fakat yine de gerek bu tür resmi
aç›klamalar gerekse genel olarak var olan kabule daya-
narak iki ülkenin 1990’l› y›llarda stratejik ortak oldukla-
r› düflünülmektedir.

Ancak Türk-Amerikan iliflkilerinde stratejik ortakl›k
boyutunun çok daha eskilere dayand›¤› fleklindeki görüfl-
ler de yok de¤ildir. Amerikan Kongresi, 108. Kongre’nin
ikinci oturumunda ald›¤› 87 No.’lu kararda ABD ile Tür-
kiye aras›nda elli y›l› aflk›n bir süredir var olan siyasi,
ekonomik, kültürel ve stratejik faydalar› çok büyük ola-
gelen bir stratejik ortakl›ktan bahsetmektedir.4

Türkiye ile iliflkilere yönetim kadar önem vermeyen,
hatta Ermeni soyk›r›m› iddialar› gibi konularda Türkiye
aleyhinde bir tutum sergileyen Kongre’nin “stratejik or-
takl›k” kavram›n› Türk-Amerikan iliflkileri tarihinin tü-
müne yönelik olarak kullanmas› Kongre üyelerinin söz
konusu kavram› özensizce ve “öylesine” kulland›klar› iz-
lenimini uyand›rmaktad›r. 

Kongre’nin “elit” kanad› Senato da kavram› Türk-

1 “Türkiye-Amerika Birleflik Devletleri Siyasi ‹liflkileri”, http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/Bolgeler/KuzeyAmerika/ABD/ABD_Siyasi.htm. Eriflim 22.01.2005.
2 “3 Kas›mdan Sonra ABD-Türkiye ‹liflkileri: Süreklilik ve Ortakl›k”, http://ankara.usembassy.gov/AMBASADR/PEA1114T.HTM. Eriflim 23.01.2005. 
3 “Türkiye-Amerika Birleflik Devletleri Siyasi ‹liflkileri”, http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/Bolgeler/KuzeyAmerika/ABD/ABD_Siyasi.htm. Eriflim 22.01.2005.
4 108th CONGRESS 2nd Session S. CON. RES. 87, Library of Congress, http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c108:S.+Con.+Res.+87:. Eriflim 24.01.2005.
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Amerikan iliflkileri için yine mu¤lâk ve genel bir anlam-
da kullanm›flt›r. Senato, Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an’›n 26-31 Ocak 2004 tarihlerinde ABD’ye yapt›¤› zi-
yareti ABD ile Türkiye aras›ndaki stratejik ortakl›k, dost-
luk ve iflbirli¤ini derinlefltirme ve geniflletme yönünde
önemli bir ad›m olarak nitelendirmifltir.5 Öyle görünüyor
ki, bir ziyareti nitelendirmek için “dostluk”, “iflbirli¤i”,
“derifllefltirme” gibi genel ifadelerle birlikte “stratejik or-
takl›k” kavram›n›n kullan›lmas› bu kavram›n önemini
azaltmakta ve anlam›n› da mu¤lâklaflt›rmaktad›r. 

ABD’nin yürütme kanad›n› temsil eden yetkililerin de
kavram› –Kongre kadar olmasa da- özensizce ve içeri¤i-
ni boflaltarak kulland›¤›n› görmekteyiz. ABD Savunma
Bakan Yard›mc›s› Paul Wolfowitz, Irak Savafl› bafllama-
dan k›sa bir süre önce Türkiye’ye yapt›¤› ziyareti tamam-
lad›ktan sonra Esenbo¤a Havaliman›’nda, Türkiye’den
ayr›l›rken medya mensuplar›na yapt›¤› aç›klamada Tür-
kiye ile ABD’nin gerçek bir stratejik ortakl›¤a sahip ol-
duklar›n› ifade ediyordu.6 Wolfowitz’in gerçek bir strate-
jik ortakl›ktan söz etmesi “gerçek olmayan” stratejik or-
takl›¤›n da var olabilece¤i anlam›na gelmektedir. 

Irak Savafl›’ndan önce Türk-Amerikan iliflkilerinin
gerçek bir stratejik ortakl›k örne¤i oldu¤unu savunan
Wolfowitz, Baflbakan’›n Ocak 2004’teki Amerika ziyare-
tinin ard›ndan ise iki ülke aras›ndaki iliflkileri bu sefer
“çok farkl› türde bir stratejik ortakl›k” olarak tan›ml›yor-
du. Bu yeni dönemde, Wolfowitz’e göre somut askeri ko-
nulardan çok ortak de¤erler, seküler demokrasiye olan
ortak inanç çok daha fazla önemli hale gelmiflti.7 Böyle-
ce Wolfowitz son derece mu¤lâk ve genel bir “stratejik
ortakl›k” çerçevesi gelifltirerek kavram› suland›rm›fl olu-
yor ve içi bofl bir hale getiriyordu. 

Baflbakan Erdo¤an’›n Ocak 2004’teki ABD ziyaretin-
de “stratejik ortakl›k” kavram› Bush-Erdo¤an görüflme-
sinde de dile getirilmifltir. 28 Ocak 2004 tarihindeki gö-
rüflmede Bush “stratejik ortakl›k” kavram›n› kullanma-
dan Türkiye’nin ABD’nin dostu ve önemli bir müttefiki
oldu¤unu ifade ederken Baflbakan Erdo¤an ise Türkiye
ile ABD’nin Irak’›n yeniden yap›land›r›lmas›nda “strate-
jik ortakl›klar›” konusunda ayn› görüflü paylaflt›klar›n›
dile getiriyordu.8 Böylece Bush stratejik ortakl›ktan hiç
söz etmezken Erdo¤an da stratejik ortakl›k kavram›na
sadece Irak konusunda at›fta bulunuyordu.

Befl günlük rutin say›labilecek bir ziyaret ile ilgili de-
¤erlendirmelerde yer bulan “stratejik ortakl›k” alg›lama
ve anlay›fllar›ndaki derin farkl›l›klar kavram›n tam ola-
rak bilinmedi¤i veya özensizce kullan›ld›¤› anlam›na gel-
mektedir. Bu nedenle, stratejik ortakl›¤›n ne anlama gel-
di¤i ve Türkiye ile ABD aras›nda bu türden bir iliflkinin
olup olmad›¤› konusu önem kazanmaktad›r.

“Stratejik Ortakl›k” Nedir?

Çok s›kl›kla kullan›lmas›na ra¤men “stratejik ortak-
l›k” kavram›n›n ne anlama geldi¤ini söylemek pek kolay
de¤ildir. Özellikle Türk-Amerikan iliflkileri söz konusu
olunca akla ilk gelen nitelendirmelerden biri olan strate-
jik ortakl›¤›n neyi veya neleri kapsad›¤› fazlaca sorgu-
lanm›fl ve tart›fl›lm›fl de¤ildir. Bu nedenle stratejik ortak-
l›¤›n ne oldu¤u sorusu kolayl›kla cevaplanabilir bir soru
de¤ildir. Zaman zaman devlet adamlar› bile kavram üze-
rinde durmufl ve terimin neyi kapsad›¤› konusunda te-
reddüde düflmüfltür. Örne¤in, 57. Hükümet döneminde
bir Milli Güvenlik Konseyi (MGK) toplant›s›nda Baflbakan
Yard›mc›s› Devlet Bahçeli flu soruyu sormaktayd›: “ABD
bizden stratejik ortakl›¤›m›za uygun olarak Irak için is-
teklerde bulunuyor. Biz stratejik ortakl›¤›n ne demek ol-
du¤unu anlayam›yoruz. Ortakl›kta iki taraf da kazan›r.
Nedir stratejik ortakl›k?”.9

Resmi makamlarca bile tan›m› net bir flekilde yap›la-
mayan “stratejik ortakl›k” teriminin içeri¤ini saptamak
dolay›s›yla çok mümkün de¤il. Özellikle uluslararas› eko-
nomik iliflkilerde kullan›m› ve tan›m› oturmufl olan terim

5 Ibid. 
6 Deputy Secretary Wolfowitz Media Availability at Esenboga Airport, Ankara, http://www.defense.gov/transcripts/2002/t07182002_t0717wol.html. Eriflim 26.01.2005.
7 Mevlüt Kat›k, “United States and Turkey Strive to Deepen Relations”, Eurasia Insight,
http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav020404.shtml. Eriflim 12.02.2005.
8 “Bush Meets Erdogan, Assures Territorial Integrity of Iraq”, The White House Office of the Press Secretary, http://ankara.usembassy.gov/erdo0128.htm.
Eriflim 23.02.2005.
9 ‹smail Küçükkaya, “Stratejik Ortakl›k Nedir?”, Akflam, 22 Temmuz 2003, http://www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2003/07/22/yazarlar/yazarlar64.html. Eriflim
23.02.2005.
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devletleraras› iliflkilere adapte edilmifl flekliyle kar›fl›kl›-
¤a neden olmaktad›r. Çok uluslu flirketlerin üretim ve pa-
zarlama baflta olmak üzere çeflitli alanlarda iflbirli¤ini
ifade etmek için özellikle 1990’l› y›llarda kullan›lmaya
bafllayan stratejik ittifak veya ortakl›k (strategic allian-
ce/ partnership) kavram› uluslararas› ekonomi alan›nda
her zaman ayn› anlamda kullan›l›rken terim uluslararas›
politika alan›nda henüz olgunlu¤a eriflmifl de¤ildir. 

Bu belirsizli¤e ra¤men stratejik ortakl›¤› tan›mlama
ve çerçevesini belirleme giriflimleri de do¤al olarak var-
d›r. D›fl politika yazar› Sami Kohen’e göre “stratejik or-
takl›k derken esas kastedilen sadece askeri veya siyasi
iflbirli¤i de¤il, bu ikisinin yan›nda ekonomik, ticari, kültü-
rel vb. alanlarda ‘derin ve genifl iliflkiler manzumesi’dir”.
Bu tan›mdan yola ç›kan Kohen’e göre ABD’nin bu tür bir
ortakl›¤› sadece ‹srail ve ‹ngiltere ile vard›r.10 Ancak be-
lirtmek gerekir ki iki ülke yönetimlerinin yukar›da belir-
tilen türde bir iliflkiye girme iradesi göstermeleri iki ülke
aras›nda stratejik ortakl›k kurulmas› için yeterli de¤ildir.
Kamuoyunun, özellikle de medya gruplar›n›n iki ülke yö-
netimlerinin stratejik ortakl›k kurma yönündeki iradele-
rini de desteklemeleri gerekmektedir. Buna göre strate-
jik ortakl›¤›n tam olarak yaflama geçirilmesi için sadece
liderlerin veya hükümetlerin arzusu ve kararl›l›¤› yeterli
olmamaktad›r. Buna, örne¤in Amerikan Kongresi ve
Amerikan kamuoyunun da destek vermesi ve yönetimle
ayn› yönde hareket etmesi gerekli olmaktad›r.11

Stratejik ortakl›k tart›flmas›nda dikkat çeken bir nok-
ta da “ortakl›k”, “ittifak”, “stratejik ortakl›k” ve “strate-
jik ittifak” kavramlar› aras›ndaki ortak noktalar ve fark-
l›l›klar›n tam olarak belirlenememesi ve dolay›s›yla da
kavramlar›n iç içe geçmifl olmas›d›r. Genelde stratejik
ortakl›k ile stratejik ittifak kavramlar› birbirlerinin yeri-
ne kullan›lmaktad›r. Bu iki iliflki fleklinin “ittifak” iliflki-
sinden daha ileri bir düzeyi ifade etti¤i genel olarak ka-
bul edilmekle birlikte bunun aksini iddia etmek de peka-
la mümkündür. 

Örne¤in Türkiye ile ‹srail iliflkilerini inceleyen bir ma-
kalede “ittifak” iliflkisinin stratejik ortakl›ktan daha s›k›
ve yak›n bir iliflki oldu¤u ifade edilmektedir. Makalede
belirtildi¤ine göre Türkiye ile ‹srail aras›ndaki iliflkiler
her iki ülkenin de diplomatik iliflkileri büyükelçilik düze-
yine yükselttikleri 1991 y›l›ndan sonra daha da geliflir.
‹liflkilerin geliflmesinde en göze çarpan unsur ise iki ülke
aras›nda birçok alanda iflbirli¤ini do¤uran bir dizi askeri
anlaflman›n imzalanm›fl olmas›d›r. Ulusal güvenlik ala-
n›ndaki bu iflbirli¤i iliflkilere stratejik bir nitelik kazand›r-

m›flt›r. Ancak iki ülke aras›ndaki iflbirli¤i geleneksel an-
lamda bir askeri ittifak de¤ildir. ‹ki ülke, di¤erinin ad›na
askeri eylemi aktive edecek bir durum olarak tan›mla-
nan bir casus foederis tan›m› yapmam›flt›r. Yani iki ülke
aras›nda karfl›l›kl› savunma garantisi ve ahdi yoktur. An-
cak makale yazar›na göre iki ülke aras›ndaki iliflki stra-
tejik ortakl›k olarak nitelendirilebilir. Çünkü bu tür bir
iliflki bir dizi küresel ve bölgesel sorunda iki taraf aras›n-
da görüfl yak›nlaflmas›n› yans›tmaktad›r.12

Konumuz aç›s›ndan önemli olan bu makalede “strate-
jik ortakl›k” iliflkisinin sadece iki ülkenin bir dizi sorunda
ayn› görüflü paylaflmalar› ve bu nedenle de söz konusu
sorunlara karfl› ortak bir tutum tak›nmalar› ile s›n›rl› tu-
tulmas› ve ittifak iliflkisinin stratejik ortakl›k iliflkisinden
daha ileri bir düzeyi ifade etmesidir. Buna göre, asl›nda
Türkiye ile ABD aras›nda ittifak ba¤›n›n olmas› iki ülke
aras›nda stratejik ortakl›k iliflkisi olmas›ndan daha
önemlidir. Bu durumda Türkiye ile ABD aras›ndaki stra-
tejik ortakl›¤›n vurgulanmas›na gerek yoktur; çünkü bu
ortakl›k ittifak iliflkisinden daha özel ve daha yak›n bir
iliflki biçimi de¤ildir. 

Stratejik ortakl›¤›n ittifaktan bir sonraki ad›m oldu¤u
fleklindeki görüfl ise daha yayg›nd›r. Buna göre aralar›n-
da stratejik ortakl›k iliflkisi olan ülkeler genellikle zaten
askeri ittifak ba¤› ile birbirlerine ba¤l›d›rlar. Stratejik or-
takl›k iliflkisi ise iki müttefikin daha fazla alanda iflbirli-
¤ine girmelerini ifade etmektedir. 

Bu çerçevede, iki ülke aras›nda stratejik ortakl›k ilifl-
kisinin olup olmad›¤› ile ilgili baz› temel göstergelerden
söz etmek mümkündür. ‹lk olarak, her iki taraf dünya po-
litikas›na ayn› perspektiften bakabiliyor olmal›d›r. Bu-
nun pratikteki yans›mas›, iki ülke ç›karlar› aras›nda be-
lirgin bir çat›flman›n olmamas›, bunun do¤al sonucu ola-
rak da iki ülke aras›nda sembolik de olsa siyasi ve aske-
ri bir krizin ç›kmamas›d›r. ‹kinci olarak, iki ülke aras›n-
da yüksek yo¤unlukta ticari ve ekonomik iliflki olmal›d›r.
Bu tür bir iliflkinin somut göstergesi iki ülke aras›ndaki
ticaret hacminin üçüncü ülkelere oranla yüksek olmas›
ve/veya en az›ndan iki ülke aras›nda Serbest Ticaret An-
laflmas› vb. ile yak›n bir ticari iliflkinin kurulmas›d›r.
Üçüncüsü, iki ülke aras›nda askeri alanda iflbirli¤i olma-
l›d›r. Askeri iflbirli¤i ikili savunma anlaflmalar› ile sa¤la-
nabilece¤i gibi çok tarafl› ittifak anlaflmalar› ile de kuru-
labilir. Son olarak, iki ülke kamuoylar›n›n birbirleri aley-
hinde önyarg›l› olmamas›d›r. Bu çerçevede özellikle med-
yada ve halk iradesinin yans›t›ld›¤› yasama organlar›n-
da karalama kampanyalar›n›n olmamas› iki ülke aras›n-

10 Sami Kohen, “ABD ile Yeni Ortakl›k”, Milliyet, 15 Ocak 2002, http://www.milliyet.com.tr/2002/01/15/yazar/kohen.html. Eriflim 25.02.2005.
11 Ibid. 
12 Efraim Inbar, “Regional Implications of the Israeli-Turkish Strategic Partnership”, http://tsi.idc.ac.il/inbar_regional_implications.html. Eriflim 24.02.2005.
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da stratejik ortakl›k iliflkisinin varl›¤› için gerekli olmak-
tad›r.13

fiimdi Türkiye-ABD iliflkilerinin bu kriterlere göre
“stratejik ortakl›k” terimi ile ifade edilebilir olup olmad›-
¤›na bakal›m.

Türkiye-ABD Siyasal ‹liflkileri ve
Temel Krizler

Bu bölümde Türk-Amerikan iliflkilerinin siyasi boyutu
üzerinde durulacakt›r. Bu çerçevede Türk-Amerikan ya-
k›nlaflmas›n› sa¤layan karfl›l›kl› ç›kar faktörü ve sonra-
s›nda bu yak›nlaflman›n içeri¤i k›saca incelenecektir. An-
cak karfl›l›kl› ç›kar faktörünün önemli bir rol oynad›¤› bu
yak›nlaflmada ayn› faktör nedeni ile baz› krizler de ya-
flanm›flt›r. Bölümün son k›sm› bu krizlere ayr›lm›flt›r.

a- Türkiye-ABD ‹liflkilerinde Karfl›l›kl› Ç›kar Fak-
törü: ABD ile Türkiye’yi birbirine yak›nlaflt›ran en temel
faktör hiç flüphe yok ki karfl›l›kl› ç›karlard›r. 

ABD aç›s›ndan bak›ld›¤›nda Türkiye’nin önemi çok
büyüktür. Bir kere Türkiye’nin co¤rafi konumu ABD’nin
Ortado¤u politikas› aç›s›ndan önemini artt›rmaktad›r.
Bu önem temelde günümüze kadar de¤iflmemifl, bu da
ABD’nin Türkiye’ye atfetti¤i önemin sürmesini sa¤lam›fl-
t›r. ABD için Türkiye, Ortado¤u petrolünün Avrupa’ya
serbestçe ak›t›lmas› aç›s›ndan da önemliydi. Ayr›ca San-
der’in aktard›¤›na göre Amerikan Kongresi Araflt›rma
Birimi’nin 1975 fiubat’›nda haz›rlad›¤› raporda Türkiye
ile yak›n iliflkiler kurulma amaçlar› flöyle ifade ediliyor-
du:

Genel Amaçlar;
- ABD, NATO, Avrupa ve Ortado¤u’ya karfl› bir Sov-

yet silahl› sald›r›s›n› önlemek,
- Cayd›r›c›l›k sa¤lanamad›¤› taktirde etkili bir savun-

ma için yeterli güç bulundurmak,

Özgül Amaçlar;
- NATO’nun güney kanad›n› korumak,
- Ortado¤u’da kararl›l›¤› gelifltirmek,
- ‹srail’i desteklemek,
- Ortado¤u petrolünün sürekli ak›fl›n› sa¤lamak.14

Türkiye, jeopolitik teoriler çerçevesinde de¤erlendiril-
di¤inde de çok özel ve önemli bir konuma sahiptir. Mac-

kinder’in ‘Kara Hakimiyeti Teorisi’, Mahan’›n ‘Deniz Ha-
kimiyeti Teorisi’, Schalian’›n ‘Hava Hakimiyeti Teorisi’
ve jeopolitik teoriler içinde en dikkat çekici olan›
Spykman’›n ‘Kenar-Kuflak Teorisi’nin oda¤›nda Türkiye
yer almaktad›r. Türkiye bütün bu teorilerde önemli olan
az say›daki ülkelerden biridir.15

Türkiye, Do¤u-Bat› ekseninin yan› s›ra Kuzey-Güney
ekseninin de tam ortas›nda yer almaktad›r. Bu aç›dan
özel bir co¤rafi konuma sahip olan Türkiye iki büyük me-
deniyetin aras›nda yer almakla da çok önemli bir köprü
görevi üstlenmekte, dahas› önemli geçifl yollar›na ev sa-
hipli¤i yapmaktad›r. 

Türkiye’ye ABD’nin atfetti¤i önem ABD’nin Ankara
Büyükelçili¤i taraf›ndan flöyle ifade edilmifltir: “Türki-
ye’nin co¤rafi konumu, çat›flma alanlar›yla çevrili olma-
s› ve Avrupa ile Asya aras›nda ticaret ve fikir ak›fl› için
çok önemli bir geçit oluflturmas›, ABD d›fl politikas› için
daima kilit önemde olmufltur”.16 Türkiye’nin bu co¤rafi
konumu kolayca de¤iflebilecek bir özellik de¤ildir. Dola-
y›s›yla ABD’nin Türkiye ilgisi geçici de¤il sürekli nitelik-
tedir.

Oral Sander’e göre ABD aç›s›ndan ABD-Türkiye ilifl-
kilerindeki süreklilik “genel stratejik amaçlar›n paylafl›-
m›ndan soyutlanarak” üç temel ö¤eye indirgenebilir:
“Türkiye’nin Ortado¤u’daki yeri ve önemi, Türkiye’deki
bilgi toplama üsleri ve Bo¤azlar. Bu bak›mdan, Türkiye
ile ba¤lar› koparmaya kadar gidecek bir politika
ABD’nin ç›kar›na de¤ildir”.17

Görüldü¤ü gibi, Türkiye’nin co¤rafi konumu, ABD’nin
Türkiye ile stratejik iliflkiler gelifltirmesinin temel nedeni
durumundad›r. Dahas›, bu konum, söz konusu bu iliflkile-
rin devaml›l›¤›n› garanti eden en temel faktördür de.

ABD’nin bilgi toplama üsleri, Bo¤azlar ve Türkiye’nin
Ortado¤u bak›m›ndan önemi nedeniyle Türkiye’ye ilgi
duymas› karfl›s›nda Türkiye aç›s›ndan d›fl ekonomik ve
askeri yard›m gereksinmesi Türk-Amerikan iliflkilerinde
yak›nlaflmay› sa¤lam›flt›r.18

Ancak belirtmek gerekir ki Türkiye’nin ABD ile yak›n
iliflkiler kurmak istemesindeki temel etken ‹kinci Dünya
Savafl›’ndan galip ç›kan ve yay›lmac› hedeflerini gizle-
meyen Sovyetler Birli¤i’nin yaratt›¤› tehdit olmufltur. Sa-
vafl sonras›nda gündeme gelen Sovyet talepleri Türki-

13 ‹ki ülke aras›nda stratejik ortakl›k iliflkisinin var olup olmad›¤› ile ilgili göstergelerin konu edildi¤i bu paragraftaki bilgi ve görüfller büyük ölçüde Doç. Dr. Ça¤r›
Erhan’›n A¤ustos 2003’te D›fliflleri Bakanl›¤› Stratejik Araflt›rmalar Merkezi (SAM)’nde verdi¤i “Türk-Amerikan ‹liflkileri” konulu seminere dayanmaktad›r. 
14 Oral Sander, Türkiye’nin D›fl Politikas› (Ankara: ‹mge, 1998), ss. 112-113.
15 Daha detayl› bilgi için bkz. Faruk Sükan, ‹hanetler Karfl›s›nda Türkiye, 2. bask› (Ankara: Kültür Ofset, 1995), ss. 63-76.
16 “3 Kas›mdan Sonra ABD-Türkiye ‹liflkileri: Süreklilik ve Ortakl›k”, http://ankara.usembassy.gov/AMBASADR/PEA1114T.HTM. Eriflim 26.02.2005. 
17 Sander, Türkiye’nin D›fl Politikas›, s. 117
18 Ibid., s. 118.
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ye’nin d›fl politikas›nda derin bir iz b›rakm›flt›r. Bu talep-
lerin etkisiyle Türkiye Bat› ittifak›na girmenin yollar›n›
aram›flt›r.19

b- Türk-Amerikan ‹liflkilerinde Yak›nlaflma:
Marshall Yard›m›, Truman Doktrini, Türkiye’nin NA-
TO’ya Girifli ve Eisenhower Doktrini: Temel amac›
‹kinci Dünya Savafl›’nda harap olmufl Avrupa’y› yeniden
yap›land›rma olan Marshall Yard›m›’ndan, savafla fiilen
kat›lmasa da Türkiye de faydaland›r›lm›flt›r. Marshall
Yard›m› ile ekonomisi savafl nedeniyle bozulmufl olan
Türkiye rahat bir nefes alm›fl ve ordusunu k›smen de ol-
sa modernize etme imkan›na kavuflmufltur. ABD aç›s›n-
dan Türkiye’nin yard›m kapsam›na al›nmas› flüphesiz ki
nedensiz de¤ildi. Marshall Plan› çerçevesinde Türkiye’ye
sa¤lanan yard›mlarda temel hedef Türkiye’nin Sovyetler
Birli¤i’nin etkisi alt›na girmesinin önüne geçmekti.20

Fakat Marshall Plan› çerçevesinde Türkiye’ye sa¤la-
nan yard›mlar ABD’nin ve Bat›’n›n Türkiye’ye önem ver-
di¤i anlam›na gelmiflse de Türkiye’nin Sovyetler Birli-
¤i’nden duydu¤u endifleyi sona erdirecek nitelikte de¤il-
di. Türkiye’nin istedi¤i daha çok siyasal ve askeri bir
destekti.

Böyle bir destek ilk olarak Truman Doktrini ile geldi.
Ancak Truman Doktrini, Türkiye aç›s›ndan önemli bir
Amerikan deste¤i idiyse de bu destek ahdi olmay›p tek
tarafl› bir irade beyan›yd›. Bu nedenle Türkiye ABD ile it-
tifak ba¤› kurman›n yollar›n› aram›flt›r.21 O dönemde
böyle bir ittifak için en uygun zemin NATO’ydu.22 Ancak
Türkiye’nin NATO’ya üyeli¤ine özellikle NATO’nun Ku-
zey Avrupa üyeleri karfl› ç›kmaktayd›. Onlara göre ittifa-
k›n Avrupa’n›n güney do¤usuna uzanmas› Avrupa’n›n
güvenli¤ini zay›flatabilirdi.

Fakat Türkiye’nin NATO’ya girmesine sadece Avru-
pal›lar karfl› de¤ildi. Amerikan kamuoyu da Türkiye’nin
NATO’ya üyeli¤ine s›cak bakm›yordu. Türkiye, NA-
TO’nun kuruluflundan itibaren örgüte üye olmak istemifl-
se de Amerikan kamuoyu, ABD’nin Akdeniz’in do¤u k›-
s›mlar›nda taahhüt alt›na girmesini hofl karfl›lamamak-
tayd›.23

Dolay›s›yla NATO üyeli¤i için Türkiye ABD’nin ikna

edilmesi gerekti¤ini fark etmifl ve ad›mlar›n› bu amaca
yönelik olarak atm›flt›r. Bu çerçevede Türkiye, o güne ka-
dar bölge ülkeleriyle yürüttü¤ü iliflkilerden sapma paha-
s›na da olsa Mart 1949’da ‹srail’i tan›m›flt›r. Türkiye’nin
ABD’yi ikna gayreti Kore Savafl›’na asker göndermesiyle
ortaya ç›km›flt›r.24

Türkiye, savafl›n ç›kt›¤› ilk günden itibaren BM Genel
Sekreteri ile devaml› temas halinde bulunmufl ve daha
ilk günden itibaren BM Güvenlik Konseyi’nce al›nacak
tedbirlere kat›laca¤›n› bildirmifltir. Bu çerçevede, BM Ge-
nel Sekreteri Lie ile Türk makamlar› aras›nda yaz›flmalar
olmufl; sonuçta da D›fliflleri Bakan› BM Genel Sekrete-
ri’ne Türkiye’nin Kore Savafl›’na 4.500 asker gönderme-
ye haz›r oldu¤unu bildiren bir telgraf göndermifltir.25

“Türkiye’nin bu davran›fl›ndaki en önemli etkinin
Amerika’y› Türkiye’nin askeri sorumluluk yüklenmeye ve
taahhütlerini yerine getirmeye haz›r oldu¤u konusunda
ikna etmek oldu¤una flüphe yoktur….Türk-Amerikan ilifl-
kilerini güçlendirmek d›fl›nda, Türkiye’nin Kore’yle ilgi-
lenmesi için bir neden yoktu”.26

Gerek Türkiye’nin NATO’ya tam üye olabilmek yolun-
da yapt›¤› somut giriflimler, gerekse Türkiye’nin ABD
aç›s›ndan önemli oldu¤u fikrinin ABD’de olgunlaflmas›
NATO’nun kap›lar›n› Türkiye’ye açm›flt›r. 

Türkiye’nin NATO’ya kat›lmas›ndan k›sa bir süre ön-
ce Türkiye ile ABD aras›nda bir Ortak Güvenlik Anlaflma-
s› (Joint Security Agreement) imzalan›r.27 Anlaflman›n
dikkat çeken unsurlar›ndan biri Türkiye Hükümeti’nin
“milletleraras› gerginlik sebeplerini ortadan kald›rmak
maksad›yla karfl›l›kl› olarak mutab›k kal›nabilecek hare-
ketlere tevessül etme”yi kabul etti¤ini teyit etmifl olma-
s›d›r. K›br›s sorunu ç›kt›¤›nda D›fliflleri Bakan› Fuad Köp-
rülü “bizim K›br›s sorunumuz yoktur” derken sözü geçen
anlaflmaya at›fta bulunmufl ve “milletleraras› gerginlik
sebeplerinden” birini ortadan kald›rma düflüncesiyle ha-
reket etmifltir.28

Ortak Güvenlik Anlaflmas›’n›n imzalanmas›ndan son-
raki aflamada da Türkiye NATO’ya üye olmufltur.29 Böy-
lece Türkiye ABD ile hukuki bir ittifak içine girmifl ve

19 Genifl bilgi için bkz. Ayflegül Sever, So¤uk Savafl Kuflatmas›nda Türkiye, Bat› ve Ortado¤u: 1945-1958 (‹stanbul: Boyut Kitaplar›, 1997).
20 Mehmet Gönlübol, Uluslararas› Politika: ‹lkeler-Kavramlar-Kurumlar, 4. bask› (Ankara: Attila Kitabevi, 1993), s. 154.
21 Fahir Armao¤lu, Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri (Ankara: Türk Tarih Kurumu Bas›mevi, 1991), s. 188.
22 NATO hakk›nda genel bilgi için bkz. Kuzey Atlantik Anlaflmas› Teflkilat›, NATO El Kitab› (Brüksel: NATO Bas›n ve Enformasyon Bürosu, 1998).
23 Selahattin Deniz, Dünya Siyasetinde Türkiye’nin Yeri ve NATO (Ankara: Do¤ufl Matbaas›, tarihsiz), s. 74.
24 Türkiye’nin Kore Savafl›’na girmesi, savafla kat›lma karar›n›n ülke içindeki yans›malar› ve karara yöneltilen elefltiriler ile birlikte Kore Savafl›’ndaki Türk askeri
varl›¤›n›n etkisi için bkz. Mim Kemal Öke, Unutulan Savafl›n Kronolojisi: Kore, 1950-53 (‹stanbul: Bo¤aziçi Yay›nlar›, 1990).
25 BM Genel Sekreteri ile Türk makamlar› aras›ndaki yaz›flmalar için bkz. Armao¤lu, Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri, ss. 181-183.
26 ‹lter Turan ve Dilek Barlas, “Bat› ‹ttifak›na Üye Olman›n Türk D›fl Politikas› Üzerindeki Etkileri”, Faruk Sönmezo¤lu (der.), Türk D›fl Politikas›n›n Analizi (‹stanbul: Der
Yay›nlar›, 1994) içinde, s. 429.
27 Anlaflma metni için bkz. Armao¤lu, Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri, ss. 185-187.
28 Ibid., s. 184.
29 Kuzey Atlantik Anlaflmas› metni için bkz. Ibid., ss. 189-193.

S T R AT E J ‹ K  Ö N G Ö R Ü77

Türkiye-ABD ‹liflkilerinde Stratejik Ortakl›k



Sovyet tehdidine karfl› ulusal güvenli¤i için sürekli bir
güvenceye kavuflmufltur. 

Türkiye’nin NATO’ya üyeli¤i sürecinde dikkat çeken
bir konu Amerikan kamuoyunun Türkiye’nin üyeli¤ine s›-
cak bakmam›fl olmas›d›r. Dahas›, ABD yönetimi de, ka-
muoyunun karfl› oluflunun da etkisiyle olsa gerek, Türki-
ye’nin önemini taktir etmede gevflek davranm›fl, ancak
kendi bölgesel ç›karlar› için hayati oldu¤u kanaatine
ulaflt›ktan sonra Türkiye’nin NATO üyeli¤ine yeflil ›fl›k
yakm›flt›r.

Türkiye-ABD iliflkilerinde NATO çerçevesinde kuru-
lan ittifak aflamas›ndan sonra ABD’nin Ortado¤u’ya
olan yak›n ilgisini somut olarak ortaya koyan Eisenho-
wer Doktrini, Ortado¤u’da Sovyetler Birli¤i’nin etkisini
artt›rma ihtimali iyice belirginlefltikten sonra ortaya ç›k-
m›flt›r. Bununla amaçlanan Ortado¤u’da Bat› dünyas›
ad›na dengeyi sa¤lamak, dahas› kontrolü ele geçirmek-
ti.30 22 Mart 1957 tarihinde yay›nlanan ortak bir bildiri
ile Türkiye Eisenhower Doktrini’ne kat›ld›¤›n› deklare et-
mifltir.31

c- Türkiye-ABD ‹liflkilerinde Siyasal Krizler:
Türk-Amerikan iliflkilerinde 1960’a kadar hemen hemen
hiçbir sorun yaflanmam›flt›r. Ancak bu tarihten itibaren,
iki müttefik aras›nda rastlanmas› pek fazla muhtemel ol-
mayan siyasi krizler bafl göstermifl; ancak yine de ittifak
iliflkisi devam etmifltir. 

U-2 Casus Uça¤› Krizi: Bu çerçevede bahse de¤er ilk
kriz U-2 casus uça¤› krizidir. ABD’nin ‹ngiltere, Alman-
ya, Japonya ve Türkiye’deki üslerinde bulundurdu¤u U-2
casus uçaklar›ndan bir tanesi 1 May›s 1960 günü Ada-
na’daki ‹ncirlik hava üssünden havalan›p Pakistan’da
Peflaver üzerinden Sovyet sahas›na girdikten sonra al-
çalmak zorunda kalm›fl, sonras›nda da Sovyet radarlar›-
na yakalanm›fl ve düflürülmüfltür. Pilot sa¤ olarak kur-
tulmufltu. Pilotun uçufl plan›, Sovyet topraklar› üzerin-
den geçip Norveç’e kadar uzanmakt›. 

Bu durum ABD ile Sovyetler Birli¤i aras›nda gerginli-
¤e sebep olmufl, bu arada Sovyet Rusya bu konuda Tür-
kiye’yi de suçlam›flt›r. Konumuz aç›s›ndan önemli olan
nokta ise Türkiye makamlar›na Amerikan yetkililerinin
uçufl ile ilgili önceden bilgi vermemifl olmalar›yd›. Nite-
kim D›fliflleri Bakanl›¤› 7 May›s’ta bir bildiri yay›nlam›fl
ve Türkiye Hükümeti’nin hiçbir Amerikan uça¤›na Sov-

yet topraklar› üzerinde herhangi bir amaçla uçufl izni
vermedi¤ini ifade etmifltir.32

K›br›s Krizi: K›br›s konusunda Türkiye ile ABD ara-
s›nda görüfl farkl›l›klar›n›n oldu¤u defalarca teyit edil-
mifltir. K›br›s adas›ndaki Türk toplumunun haklar› konu-
sunda ABD Türkiye’den farkl› düflünmüfltür. Türkiye
adadaki Türk toplumunun haklar› konusunda oldukça
duyarl› iken ve ABD’den k›smen de olsa destek beklerken
ABD Yunan tezine daha yak›n durmay› tercih etmifltir.

K›br›s konusunda ABD s›k s›k BM Genel Sekreteri’nin
çaba ve giriflimlerini destekledi¤ini ifade etmifltir. Buna
karfl›n, asl›nda Amerikal› yetkililer BM Genel Sekreteri’ni
“güdümlemifl”lerdir. Ayr›ca ABD’nin K›br›s konusundaki
müdahalesinin çözüme hiçbir katk›s› olmam›flt›r. Dahas›,
bu müdahaleler Türk-Amerikan iliflkilerini olumsuz etki-
lemifltir.33

K›br›s konusunda Türk-Amerikan iliflkilerinde yafla-
nan ilk ciddi kriz meflhur Johnson Mektubu ile ortaya
ç›km›flt›r. 

K›br›s Cumhuriyeti Cumhurbaflkan› Makarios 1960
tarihli K›br›s Cumhuriyeti Anayasas›’nda 13 noktada de-
¤ifliklik konusunda Türk Hükümeti’ni ikna etmek amac›
ile 22-26 Kas›m 1962 tarihlerinde Ankara’ya bir ziyaret
gerçeklefltirir. Ancak Hükümet Makarios’un de¤ifliklik
tekliflerini kabul etmez. Bunun üzerine, 1963 y›l› bafl›n-
dan itibaren Makarios Hükümeti’nin ve Rumlar›n Türk
toplumuna karfl› tutumlar› da sertleflmeye bafllar. Bu
sertlik k›sa bir süre sonra tedhifle dönüflmüfl, tedhifl de
24 Aral›k’ta, tarihe “Kanl› Noel” olarak geçen katliamla
zirveye ulaflm›flt›r. Bunun üzerine Türk jetleri 25 Aral›k
günü Lefkofle üzerinde uyar› uçufllar› yapm›flt›r. 

Cumhurbaflkan› Cemal Gürsel 25 Aral›k 1963 günü
ABD Baflkan› Johnson’a durumu anlatan bir mesaj gön-
dermifl ve çözüm için Amerikan yard›m›n› talep etmifltir.
Ancak Baflkan Johnson soruna oldukça kay›ts›z kalm›fl
ve Gürsel’e cevaben K›br›s’taki iki toplum liderlerine ko-
nu ile ilgili birer mektup gönderece¤ini belirtmifltir.
Johnson’›n Türk ve Rum liderlere gönderdi¤i mektup, iki
toplumun bar›fl ve huzuru sa¤lamak için çaba sarf ede-
ce¤i umudunu ifade etmekteydi.34 Böylece Johnson, Tür-
kiye için oldukça önemli olan bir konuyu ne kadar hafife
ald›¤›n› göstermifl oluyordu.

30 Eisenhower’in Kongre’deki konuflmas›n›n metni için bkz. Ibid., ss. 240-248.
31 Ortak bildirinin metni için bkz. Ibid., ss. 249-250.
32 Bildirinin metni için bkz. Ibid., s. 262.
33 Fahir Armao¤lu, 20. Yüzy›l Siyasi Tarihi: 1914-1990, Cilt 2: 1980-1990, 2. bask› (Ankara: Türkiye ‹fl Bankas› Yay›nlar›, tarihsiz), s. 309.
34 Gürsel’in Johnson’a mektubu, Johnson’›n Gürsel’e cevap olarak gönderdi¤i mektup, yine Johnson’›n Makarios ve Dr. Faz›l Küçük’e gönderdi¤i mektuplar›n metinleri
için bkz. Armao¤lu, Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri, ss. 263-265.
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Rauf Denktafl’›n hat›ralar›nda anlatt›klar›, o tarihler-
deki Amerikan kay›ts›zl›¤›n›n boyutlar›n› ortaya koy-
maktad›r. Denktafl’›n belirtti¤ine göre ABD’den K›br›s
konusunda destek istemek üzere içinde Denktafl’›n da
bulundu¤u bir Türk Heyeti 1963’te Washington’a gitmifl
ve K›br›s Masas›’na bakan bir Amerikal› diplomat ile gö-
rüflmüfltür. Ancak Amerikal› diplomat, ABD’nin K›br›s’ta
iki NATO ülkesinin (Türkiye ile Yunanistan) çat›flma ihti-
mali olmasayd› adayla ilgilenmeyece¤ini ifade ederek
konunun hangi aç›dan ABD için önemli oldu¤unu ortaya
koyuyordu.35

K›br›s konusunda, Türkiye adadaki Türklerin haklar›-
n› korumak için askeri müdahale yolunu dahi seçece¤i
sinyalini verince ABD Baflkan› Johnson ‹smet ‹nönü’ye
a¤›r bir mektup yazm›flt›r.36 Baflkan Johnson, mektubun-
da Türkiye’nin anlaflmalardan do¤an yasal bir hakk›n›
kullanarak yapaca¤› bir girifliminden ötürü bir Sovyet
sald›r›s›na maruz kal›rsa bunu casus foederis saymaya-
ca¤›n› ifade ediyordu. Bu yorum ise Kuzey Atlantik An-
laflmas›’n›n aç›k hükümleri ile çeliflmekteydi.37

Böylelikle Türkiye-ABD aras›ndaki ittifak ciddi biçim-
de yara alm›flt›. NATO Anlaflmas›’n›n özünü oluflturan
müttefik bir ülkenin sald›r›ya maruz kalmas› halinde di-
¤er üyelerin ortak savunma sa¤lama garantisi Baflkan
Johnson’›n mektubu ile suland›r›lm›fl oluyordu. 

Johnson Mektubu Türk Hükümeti’nde hoflnutsuzlu¤a
ve tepkilere neden olmufltur. Mektup üzerine Türkiye
müttefiki olan ABD’ye güvenini kaybetmeye bafllam›fl ve
d›fl politikas›na yeni bir boyut kazand›rmak amac› ile
1964 Kas›m’›ndan itibaren Sovyetler Birli¤i ile iliflkileri-

ni düzeltmifl ve 1965 y›l› içinde de iki devlet aras›nda bir
yak›nlaflma görülmüfltür. 1964 yaz›nda, özellikle Ankara
caddelerinde halk ve gençlik ilk kez sloganlar atarak
Amerika’y› proteste etmifltir.38

Amerikan kamuoyunun Türkiye’nin NATO’ya girifli
konusunda gösterdi¤i muhalif tutum ile birlikte de¤er-
lendirildi¤inde Türk kamuoyunun da K›br›s konusunda
Türkiye aleyhinde tak›nd›¤› tav›r nedeni ile ABD’yi pro-
testo etmesi iki ülkenin stratejik ortakl›¤› noktas›nda
önemli bir fikir vermektedir. ‹ki olay, her iki ülke kamu-
oylar›n›n zaman zaman da birbirleri aleyhinde tav›r al-
ma potansiyellerinin varl›¤›na iflaret etmektedir. Türki-
ye-ABD iliflkilerinde K›br›s konusunda yaflanan bu ilk kri-
zin ard›ndan sorunda önemli ad›mlar bir türlü at›lama-
m›flt›r. Konu çözümsüz kalmaya devam etmifl, üstelik bu
çözümsüzlükte Türkiye’nin müttefiklerinin de önemli pa-
y› olmufltur. 1964’ten 1974’e kadar geçen on y›ll›k dö-
nemde Türkiye K›br›s konusunda daima müttefiklerinin
bask›s› alt›nda kalm›flt›r. Bu süre içinde K›br›s Rum Hü-
kümeti yo¤un bir flekilde silahlanm›fl ve Türk toplumuna
karfl› sald›r›lar›n› artt›rm›flt›r. Buna ra¤men Türkiye ada-
ya müdahale edememifltir.39 Türkiye adaya müdahale et-
ti¤inde de en sert tepkiyi yine müttefiklerinden görmüfl-
tür. Afla¤›da daha detayl› bir flekilde ele al›nacak olan
ambargo krizi ABD’nin, Türkiye ile müttefik olmas›na
ra¤men, Türkiye’yi bu konuda ne kadar yaln›z b›rakt›¤›-
n›n önemli bir kan›t›d›r. 

K›br›s konusunda ABD yönetiminin Türkiye aleyhin-
de bir tutum sergilemesinin yan› s›ra Amerikan yasama
organ› da benzer, hatta daha sert bir tav›r tak›nm›flt›r.
Amerikan Kongresi K›br›s konusundaki iki toplum aras›
görüflmelerin federal, konfederal veya üniter bir devlet
kurma yönünde geliflip geliflmedi¤i ile ilgilenmemifltir.
Kongre ile birlikte ilgili Kongre Komisyonlar›n›n kararla-
r›nda K›br›s ile ilgili temel vurgu her zaman Türk askeri-
nin K›br›s’tan çekilmesi üzerine yap›lm›flt›r. Amerikan
Kongresi’nin bütün derdi Türk askerinin adadan ç›kma-
s›yd›. Ermeni meselesinde kendili¤inden tarih uzmanl›¤›-
na soyunarak 1915 olaylar› hakk›nda de¤erlendirme ya-
pabilen Kongre üyeleri ayn› davran›fl› K›br›s sorununda
da gösterip Türk askerinin K›br›s adas›na neden geldi¤i-
ni araflt›rmam›fl, onun yerine Yunan ve Rum lobisinin
propagandas›n› K›br›s sorununun kesin çözümü olarak
kabullenme yönünde tercihini ortaya koymufltur.40

Görüldü¤ü gibi K›br›s konusunda Türkiye ABD tara-

35 Rauf R. Denktafl, Hat›ralar, 10. Cilt (‹stanbul: Bo¤aziçi Yay›nlar›, 2000), ss. 187-188.
36 Johnson’›n ‹nönü’ye, ‹nönü’nün Johnson’a gönderdi¤i mektuplar›n metinleri için bkz. Armao¤lu, Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri, ss. 267-276.
37 Gönlübol, Uluslararas› Politika: ‹lkeler-Kavramlar-Kurumlar, s. 84.
38 Armao¤lu, Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri, s. 266.
39 Turan ve Barlas, “Bat› ‹ttifak›na Üye Olman›n Türk D›fl Politikas› Üzerindeki Etkileri”, s. 433.
40 Armao¤lu, 20. Yüzy›l Siyasi Tarihi: 1914-1990, Cilt 2: 1980-1990, s. 299.
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f›ndan yaln›z b›rak›lm›flt›r. Üstelik bu konuda hemen he-
men bütün temel Amerikan siyasal kurumlar› ayn› yönde
tav›r göstermifltir. Gerek yasama organ› gerekse yürüt-
me Türkiye’nin K›br›s tezlerine hiçbir zaman s›cak bak-
mam›flt›r. ABD’nin Türkiye’yi K›br›s sorununda yaln›z b›-
rakma tercihinin geçici bir tutum oldu¤u da düflünülme-
melidir. Aksine ABD kurumlar› bu konuda tam bir istik-
rar örne¤i sergilemifltir. Rauf Denktafl, an›lar›nda belirt-
ti¤ine göre, kendisine 23 Haziran 1997 tarihinde gelen
bilgi notunda ABD Eski Koordinatörü Mareska, aç›kça
Türk taraf›n›n ABD’den destek beklememesi gerekti¤ini
ifade etmifltir. Türklere karfl› yap›lan haks›zl›klara daya-
namay›p görevinden ayr›lan Mareska’ya göre Yunan lo-
bisinin güçlü etkisi nedeniyle ABD Türkiye’ye yard›mc›
olacak durumda de¤ildir.41

Dolay›s›yla, K›br›s sorununa ilgisi NATO üyesi iki
müttefik ülkenin çat›flma ihtimalini kald›rma veya azalt-
ma ile s›n›rl› olan ABD asl›nda çok tarafl› sorunda sürek-
li ve istikrarl› bir flekilde Türkiye aleyhine bir politika iz-
lemifl gibi görünmektedir. Bu da ABD ile Türkiye’nin K›b-
r›s sorununa ayn› gözlükten bakmad›¤›n› aç›k bir flekilde
göstermektedir. 

Türkiye-ABD ‹liflkilerinde Ambargo Krizi: Türk-Ame-
rikan iliflkilerinde Johnson Mektubu krizinden sonra ya-
flanan ilk önemli travma Türkiye’nin K›br›s’a askeri mü-
dahalesi sonras›nda ABD’nin Türkiye’ye uygulad›¤› am-
bargo sürecinde yaflanm›flt›r. 

Asl›nda ABD D›fl Politikas› hakk›ndaki çal›flmalar› ile
bilinen Gaddis, Türkiye’nin adaya müdahale etmek zo-
runda kalmas›nda ABD’nin de sorumlu oldu¤unu iddia
etmektedir. 1974’te K›br›s’ta ABD, önceden yap›lan uya-
r›lara ra¤men, askeri üslerle ilgili ayr›cal›klar karfl›l›¤›n-
da silah sat›fllar›yla destekledi¤i sa¤c› Yunan Hüküme-
ti’nin Makarios’u devirmesinin önüne geçememifltir. Bu
olay sonuçta Yunan Hükümeti’nin da¤›lmas›n› ve Türki-
ye’nin adaya müdahalesini de beraberinde getirmifltir.
Türk müdahalesi Amerikan Kongresi’nde infiale neden
olmufl ve Yunan-Amerikan lobisi, D›fliflleri Bakan› Henry
Kissinger’in karfl› ç›kmas›na ra¤men, Kongre’nin Türki-
ye’ye karfl› silah ambargosu karar› ç›karmas›n› sa¤la-
m›flt›r.42

Türkiye’ye karfl› Amerikan ambargosu Senato’da
43’e karfl› 49 oyla ve Temsilciler Meclisi’nde de 189’a

karfl› 209 oyla kabul edilmifl ve 30 Aral›k 1974’te de ka-
nunlaflm›flt›r. Kanun, 1961 tarihli D›fl Yard›m Kanu-
nu’na, Türkiye’ye silah ambargosunu mümkün k›lan bir
f›kra eklemifltir.43 Ambargo yürürlü¤e girdi¤inde Türki-
ye’ye sevk edilmesi gereken 200 milyon dolarl›k askeri
silah ve malzeme bulunmaktayd›.44

Ambargo karar› Türkiye’ye yap›lmakta olan Ameri-
kan yard›m›n›n durdurulmas›n›n yan›nda karfl›l›¤› Türki-
ye taraf›ndan ödenmifl olan savafl malzemesi ve yedek
parçalar›n›n gönderilmesini de yasakl›yordu. ABD’nin
müttefiki olan bir devlete karfl› böyle bir uygulamaya gi-
riflmesi Türk kamuoyunca “düflmanca” bir davran›fl ola-
rak görülmüfl ve iki ülke aras›ndaki iliflkileri olumsuz et-
kilemifltir.45

ABD’nin Türkiye’ye karfl› silah ambargosu uygulama-
s› için gösterilen gerekçe Türkiye’nin K›br›s’a müdahale-
de Amerikan kökenli silahlar› kullanm›fl olmas›yd›. An-
cak ambargo gibi iki müttefik ülkenin aras›ndaki iliflkile-
ri sarsacak düzeyde bir karar için çok daha önemli bir
sebep olmal›d›r. 

Sander’e göre, ABD’nin Türkiye’ye ambargo uygula-
ma karar› almas›nda K›br›s’ta kullan›lan Amerikan kö-
kenli silahlar bahane olmufltur. Yani, askeri yard›m›n ke-
silmesinin tümüyle K›br›s sorununa ba¤lanmas› yeni olu-
flan uluslararas› stratejik olgular› görmeyi ve de¤erlen-
dirmeyi önler. K›br›s sorunu ve Yunan lobisi bu olay› h›z-
land›r›c› bir katalizör ve patlay›c› bir k›v›lc›m olmufltur.46

Sander’e göre ambargo karar›n›n alt›nda yatan temel se-
bep, Türkiye’nin bölgede güçlenerek ABD ç›karlar›n› teh-
likeye atma potansiyeli sergilemifl olmas›yd›. ABD gibi
büyük bir devlet aç›s›ndan askeri amaçlar›na tam anla-
m› ile uymayan bölge devleti Türkiye’nin stratejik bak›m-
dan önemli Do¤u Akdeniz ve Ortado¤u bölgesinde güç-
lenmesi silah ambargosu ile frenlenmifltir. Fakat kontro-
lün kaybedilmemesi için de bir süre sonra ambargo kal-
d›r›lm›flt›r.47

Türkiye-ABD ‹liflkilerinde Sözde Ermeni Soyk›r›m›
Krizi: Türkiye ile ABD aras›ndaki en uzun soluklu sorun-
lardan biri sözde Ermeni soyk›r›m› sorunudur. Özellikle
Amerikan yasama organ› Kongre’nin tutumu iliflkileri
olumsuz etkilemifltir. Ancak belirtmek gerekir ki K›br›s
konusunda Yasama Meclisi ile paralel bir tutum benim-
seyen yönetim Ermeni Sorununda Türkiye’nin kayg›lar›-

41 Denktafl, Hat›ralar, s. 410.
42 John Lewis Gaddis, Strategies of Containment: A Critical Appraisal of Postwar American National Security Policy (Oxford: Oxford University Pres, 1982), s. 331.
43 F›kran›n metni için bkz. Armao¤lu, Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri, s. 286.
44 Ibid.
45 Gönlübol, Uluslararas› Politika: ‹lkeler-Kavramlar-Kurumlar, s. 152.
46 Sander, Türkiye’nin D›fl Politikas›, s. 122.
47 Ibid., s. 123.
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n› k›smen de olsa dikkate alm›flt›r. Bu çerçevede, Kon-
gre’nin sözde Ermeni soyk›r›m›n›n resmen tan›nmas› yö-
nündeki giriflimleri genellikle yönetimin çabalar› ile so-
nuçsuz b›rak›lm›flt›r. Ancak bu, Türk-Amerikan iliflkile-
rinde sözde Ermeni soyk›r›m› iddialar› nedeniyle sorun
yaflanmad›¤› anlam›na gelmemektedir. Ermenilerin soy-
k›r›ma maruz kald›¤› iddialar› nedeni ile henüz Türki-
ye’nin kurulufl aflamas›nda dahi sorun yaflanm›flt›r.

Lozan Anlaflmas›’na taraf olmayan ABD ile Türkiye
aras›nda Lozan’› tamamlay›c› bir anlaflma imzalanm›fl-
t›r. Ancak Amerikan yürütme organ›n› temsil eden imza-
y› Amerikan Senatosu anlaflma sözde Ermeni soyk›r›m›-
n› hiçbir flekilde dikkate almad›¤› gerekçesiyle onaya çe-
virmemifltir.48

Sözde Ermeni soyk›r›m› iddialar›n› içeren karar tas-
laklar› periyodik olarak Amerikan Kongresi’nde tart›fl›l-
m›flsa da bu çabalar sonuçsuz kalm›flt›r. ABD Yürütme
organ›n›n konu ile ilgili tutumundan emin olan Türkiye
için sözde Ermeni soyk›r›m› iddialar› potansiyel bir so-
run olarak görülmüflse de iki ülke aras› iliflkilerde bir kriz
nedeni olarak görülmemifltir. 

Ancak Amerikan Kongresi’ndeki Ermeni soyk›r›m› ile
ilgili Türk-Amerikan iliflkilerinde zaman zaman gerginlik-
lere neden olmufltur. Bunlardan bir tanesi de Kenan Ev-
ren’in Reagan’›n daveti üzerine 26 May›s 1987 günü
bafllamas› gereken Amerika seyahatini Nisan ay›nda
Kongre’de özellikle Ermeni sorunu nedeni ile Türkiye
aleyhine bir havan›n do¤mas› üzerine A¤ustos ay›na er-
telenmesi sonucunda ortaya ç›kan durumdur. Çünkü
ABD taraf› A¤ustos ay› teklifini reddetmifl ve ziyaretin
Eylül, Ekim veya Kas›m aylar›nda yap›lmas›n› istemifltir.
Bunun üzerine Evren, ziyaret için herhangi bir tarih ver-
mekten vazgeçmifltir. Evren, iki tarafl› görüflmeler son-
ras›nda gezisini ancak 26 Haziran–3 Temmuz 1988 ta-
rihleri aras›nda yapabilmifltir.49

Türk-Amerikan iliflkilerinde Ermeni sorunu nedeniyle
yaflanan en önemli sorun Senato Az›nl›k Lideri Robert
Dole’ün “Kongre Karar›” olarak sundu¤u karar tasar›s›n-
dan do¤mufl ve ortaya ç›kan bunal›m alt› aya yak›n bir
süre Türk-Amerikan iliflkilerini germifltir. 

Karar tasar›s›nda Dole, 24 Nisan 1990 tarihinin “Mil-
li Anma Günü” olarak kabul edilmesini ve soyk›r›mlar›
anmak için baflkan›n Amerikan halk›na bir deklarasyon
yay›nlamas›n› istiyordu. Bu tasar› Türkiye’de infiale ne-

den olmufl; baflta D›fliflleri Bakanl›¤› olmak üzere devlet
kurumlar›n› iddialar›n geçerli olmad›¤›n› ispatlamaya
sevk etmifltir. D›fliflleri Bakan›, bu karar›n kabulünün Er-
meni terörünün ödüllendirilmesi anlam›na gelece¤ini be-
lirtmifl, Kongre’nin bu gibi davran›fllar›n›n Türk-Ameri-
kan iliflkilerini etkiledi¤ini ve kamuoyunda tepkilere se-
bep oldu¤una iflaret etmifltir. Bakan Y›lmaz, ayr›ca iki ül-
ke aras›ndaki iflbirli¤inin nas›l devam edece¤i konusun-
da soru iflaretlerinin kökleflmeye bafllad›¤›n› da ifade
ediyordu. Bu çabalara ra¤men Senato Adalet Komitesi
alt›ya karfl› sekiz oyla tasar›y› kabul etmifltir. Özal 1990
y›l›n›n Ocak ay›nda Washington’a yapt›¤› ziyarette Dole
ile de görüflmüfl ise de bu görüflmeden bir sonuç ç›kma-
m›flt›r. Senato, tasar›y› gündeme al›p almama konusun-
da 22 fiubat 1990 günü oylama yapm›fl, oylama sonun-
da da olumlu ve olumsuz oylar eflit (49-49) ç›km›flt›r. Ta-
sar›n›n gündeme al›nmas› için en az 60 oy gerekti¤inden
tasar› reddedilmifl oluyordu.50

Amerikan halk›n›n oylar› ile oluflturulan Kongre’nin
Ermeni sorununda istikrarl› ve ›srarl› bir flekilde Türki-
ye’nin aleyhine bir tutumu benimsemifl olmas› Amerikan
kamuoyunun soruna Türkiye’nin gözlü¤üyle bakmad›¤›-
n›n bir göstergesidir. Hiç flüphe yok ki bu bütün Ameri-
kan halk›n›n Ermenilerin tezine destek verdi¤i anlam›na
gelmemektedir. Ancak Amerikan kamuoyunun önemli
bir k›sm› bu iddialara önem vermifl olmal›d›r ki yasama
organ› Kongre konu ile sürekli ilgilenmektedir. 

Türkiye ile Yunanistan Aras›ndaki Sorunlar›n Türk-
Amerikan ‹liflkilerine Etkisi: ABD, K›br›s konusunda Tür-
kiye’nin ç›karlar›na uyumlu bir d›fl politika izlemedi¤i gi-
bi Türkiye ile Yunanistan aras›ndaki di¤er sorunlarda da
zaman zaman Türkiye’nin beklentilerinin aksine hareket
etmifltir. 

ABD’nin bu tutumu özellikle her iki ülkeye sa¤lanan
askeri yard›mda Yunanistan’›n lehindeki orant›s›zl›kta
kendini göstermektedir. ABD’nin Türkiye eski büyükelçi-
lerinden George McGhee’nin de belirtti¤i gibi Türk-Ame-
rikan iliflkilerini bozan, zaman zaman Türkiye’de Ameri-
kan karfl›tl›¤› ve düflmanl›¤›na yol açan sorunlar›n ço¤u
Türkiye aç›s›ndan ABD yard›m›n›n miktar› ve koflullar›
konusundaki pazarl›klardan kaynaklanm›flt›r.51

Türkiye ile Yunanistan’›n nüfuslar› aras›nda büüyk
farkl›l›klar olmas›na ra¤men iki ülkeye yap›lan yard›m-
larda 7/10 oran›n›n sürekli gözetilmesi Türkiye taraf›n-
dan haks›z bir tutum olarak alg›lanm›flt›r. Yunanistan ile

48 Armao¤lu, Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri, s. 89.
49 Armao¤lu, 20. Yüzy›l Siyasi Tarihi: 1914-1990, Cilt 2: 1980-1990, s. 301.
50 Ibid., ss. 302-303.
51 George McGhee, ABD-Türkiye-NATO-Ortado¤u (Ankara: Bilgi Yay›nevi, 1992), s. 278.
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Türkiye’ye yap›lacak yard›mlarda bu oran›n uygulanma-
s› Amerikan Kongresi’nin hiç vazgeçmedi¤i bir ilke ol-
mufltur. Türkiye ile Yunanistan hangi aç›dan karfl›laflt›r›-
l›rsa karfl›laflt›r›ls›n 7/10 oran› için mant›kl› bir aç›klama
bulmak mümkün de¤ildir. Amerikan Yönetimi bu denge-
sizli¤i bozmak için giriflimlerde bulunmuflsa da yasama
organ› Kongre’de bu oran›n s›n›rlar› bir türlü afl›lama-
m›flt›r.52

ABD ile Yunanistan aras›nda 1990 y›l›nda imzalanan
Savunma ‹flbirli¤i Anlaflmas› da Türk-Amerikan iliflkile-
rinde gerginli¤e neden olmufltur. Gerçi Türkiye ile ABD
aras›nda da ayn› adla anlaflmalar imza edilmifltir. Bu
ba¤lamda bahse de¤er ilk anlaflma 3 Temmuz 1969’da
imzalanan Türk-Amerikan Savunma ‹flbirli¤i Anlaflma-
s›’d›r. Bu anlaflma, bu tarihe kadar Türkiye ile Amerika
aras›nda imzalanan elliden fazla ikili anlaflmalar›n kon-
solide edilmifl fleklidir. ‹kili anlaflmalar zamanla geniflle-
tilmifl ve bunlar Türkiye’nin egemenlik haklar›na ters dü-
flen kapitülasyon fleklini alm›fl ve uygulamada da Ameri-
kan personeli ile Türkler aras›nda sürtüflmelere neden
olmufltur. Türkiye’nin iste¤i üzerine bafllayan ikili anlafl-
malar›n birlefltirilmesi görüflmeleri sonucunda 3 Tem-
muz 1969’da imzalanan Türk-Amerikan Savunma ‹flbir-
li¤i Anlaflmas› bafllang›çta gizli bir anlaflmayd›. Ancak
anlaflman›n varl›¤› Baflbakan Süleyman Demirel taraf›n-
dan 7 fiubat 1970’te kabul edilmifl, metin ise Mart
1975’te günlük bir gazete taraf›ndan kamuoyuna aç›k-
lanm›flt›r.53

Ancak daha önce sözü edilen ve Türkiye’nin K›br›s’a
müdahalesi sonras›nda yürürlü¤e giren Amerikan am-
bargosunu takiben Türkiye 26 Temmuz 1975 tarihinde 3
Temmuz 1969 tarihli Türk-Amerikan Savunma ‹flbirli¤i
Anlaflmas›’n› feshetmifltir.54

Türkiye’nin sözü geçen anlaflmay› yürürlükten kald›r-
d›¤›n› ilan etmesinden sonra iki taraf aras›nda yumufla-
ma gerçekleflmifl ve 26 Mart 1976’da yeni bir anlaflma
imzalanm›flt›r. Ancak 1977 y›l› sonunda Türkiye’de ikti-
dar de¤iflikli¤i olmufl ve yeni hükümetin baflbakan› Ece-
vit bu anlaflmay› benimsememifltir. Dolay›s›yla anlaflma-
y› Türkiye onaylamam›fl ve anlaflma yürürlü¤e girmemifl-
tir.55

Ecevit Hükümeti’nin 1979 Ekim’inde istifa etmesin-
den sonra iktidara gelen Süleyman Demirel’in Baflbaka-
n› oldu¤u koalisyon hükümeti ABD’ye daha yak›n bir tu-

tum sergilemifl ve bu hükümet 29 Mart 1980 tarihinde
Ankara’da ABD ile Savunma ve Ekonomik ‹flbirli¤i An-
laflmas› (Defense and Economic Cooperation Agree-
ment-DECA) imzalam›flt›r.56 Savunma ve Ekonomik ‹flbir-
li¤i Anlaflmas› 1981 y›l›nda yürürlü¤e girmifl olup Kuzey
Atlantik Anlaflmas›’n›n ikinci ve üçüncü maddeleri (eko-
nomik iflbirli¤i ve savunma kapasitesinin gelifltirilmesi)
çerçevesinde imzalanm›flt›r.57 Yani Türkiye’ye yönelik
özel bir tutumun ifadesi de¤ildir. Bu nedenle Türk-Ame-
rikan iliflkilerinin bu ikili anlaflma ile daha özel bir düze-
ye ç›kar›ld›¤›n› düflünmek yanl›flt›r. Türkiye ile ABD ara-
s›ndaki ittifak›n hukuki zemini yine Kuzey Atlantik An-
laflmas› olmaya devam etmifltir. 

Üstelik, ABD’nin Savunma ve Ekonomik ‹flbirli¤i An-
laflmas› çerçevesinde Türkiye’ye yapt›¤› yard›m 1992 y›-
l›ndan itibaren sürekli azalm›flt›r. Ayr›ca giderek ticari
ölçeklerde faizli krediye dönüflmüfltür.58

Ayr›ca belirtmek gerekir ki ABD ile Yunanistan ara-
s›nda imzalanan Savunma ‹flbirli¤i Anlaflmas› Türkiye ile
ABD aras›nda imzalanan anlaflmadan daha kapsaml›d›r.
Üstelik söz konusu bu anlaflma Türkiye’yi endifleye sevk
eden hükümler içermektedir. Bu anlaflma özellikle Yuna-
nistan’da, anlaflma ile ABD’nin, Türkiye’nin Yunanis-
tan’a bir sald›r›s› halinde, Yunanistan’›n ba¤›ms›zl›k ve
toprak bütünlü¤ünü Türkiye’ye karfl› koruma yükümlülü-
¤ü alt›na girdi¤i fleklinde yorumlanm›flt›r. Gerçi bu yön-
deki iddialar› ABD Hükümeti yalanlam›flt›r. Ancak bu
yalanlamalar Türk Hükümeti’ni tatmin etmemifltir. So-
run, Türkiye Cumhurbaflkan› ile Amerikan Baflkan› sevi-
yesine kadar ç›km›flt›r. Nihayet Baflkan Bush 26 Tem-
muz 1990 tarihinde dönemin Cumhurbaflkan› Turgut
Özal’a telefon ederek sözlü teminat vermifl; ayr›ca 27
Temmuz 1990 tarihli mektubunda da ABD’nin Yunanis-
tan’a Türkiye ile ilgili olarak taahhütte bulunmad›¤›n›
belirtmifltir.

Ancak belirtmek gerekir ki bu görüflmelere ra¤men
Yunanistan ile imzalanan bu anlaflma ABD ile Yunanis-
tan aras›nda tam anlam›yla “ikili bir ittifak” yaratm›flt›r.
Türkiye ile ABD aras›nda imzalanan 29 Mart 1980 tarih-
li anlaflmada ABD-Yunanistan Savunma ve ‹flbirli¤i An-
laflmas›’ndakine benzer bir ifade yer almam›flt›r. Yunan-
Amerikan Anlaflmas›’nda yer alan flu ifade, genel olarak
de¤erlendirildi¤inde, Türk-Yunan çat›flmas›na da uygula-
nabilir nitelikte oldu¤u göze çarpmaktad›r: “Birleflik
Amerika ve Yunanistan…silahl› sald›r› ve silahl› sald›r›

52 Armao¤lu, 20. Yüzy›l Siyasi Tarihi: 1914-1990, Cilt 2: 1980-1990, s. 299.
53 Anlaflma metni için bkz. Armao¤lu, Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri, ss. 278-285.
54 Anlaflmay› fesheden Bakanlar Kurulu’nun 25 Temmuz 1975 tarihli karar›n›n metni için bkz. Ibid., s. 287.
55 Anlaflman›n metni için bkz. Ibid., ss. 288-296.
56 Anlaflma ve tamamlay›c› anlaflma metinleri için bkz., Ibid., ss. 301-363.
57 “Türkiye-Amerika Birleflik Devletleri Siyasi ‹liflkileri”, http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/Bolgeler/KuzeyAmerika/ABD/ABD_Siyasi.htm. Eriflim 22.01.2005.
58 Ibid. 
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tehdidi de dahil olmak üzere bar›fl› tehdit eden hareket-
lere karfl› birbirlerinin güvenliklerini, egemenliklerini,
ba¤›ms›zl›klar›n› ve toprak bütünlüklerini savunmak ve
korumak hususundaki karfl›l›kl› kararl›l›klar›n› teyit
ederler”.59

Türkiye ile Yunanistan aras›ndaki Ege Sorunu’nda
Amerikal› yetkililer zaman zaman Yunanistan’›n hakl›l›-
¤›na vurgu yapm›fllard›r. Örne¤in, Clinton’a göre Ege
Denizi ile ilgili karasular› anlaflmazl›¤›nda Yunanistan
hakl› olan taraft›r. Clinton bu görüflünü, Temsilciler Mec-
lisi Üyesi Uluslararas› ‹liflkiler Komisyonu Baflkan› Gil-
man’›n konu ile ilgili sorular›na cevap olarak yazd›¤›
mektupta ifade etmifltir. Gilman da Beyaz Saray’dan,
Yunanistan’›n haklar›n›n korunmas› için Türkiye’nin uya-
r›lmas›n› istemifltir. 

Yunanistan 1982 BM Uluslararas› Deniz Hukuku Söz-
leflmesi’ne (UNCLOS-1982) dayanarak karasular›n› 12
mile ç›karmay› gündemine alm›flt›. 1994 y›l›nda, Sözlefl-
menin yürürlü¤e girmesi ile birlikte bafllayan tart›flmada
TBMM, Hükümeti konu ile ilgili olarak savafl açmak da
dahil olmak üzere her yetkiyi vermifltir. Bunun üzerine
Yunanistan karasular›n› 12 mile ç›karma girifliminden
vazgeçmifltir. Amerikan Yönetimi’ne göre Yunanistan
ad› geçen sözleflmeden kaynaklanan hakk› ile karasula-
r›n› 6 milden 12 mile ç›karmay› gerginli¤i t›rmand›rma-
mak için ask›ya alm›flt›r.60

Türkiye’nin Yunanistan’›n NATO’ya tekrar girmesine
izin verdi¤i süreçte de ABD Yunanistan lehinde bir tutum
sergilemifl gibi gözükmektedir. Türkiye, Yunanistan’›n
NATO’ya geri dönmesi karfl›l›¤›nda bekledi¤i tavizi ala-
mam›flt›r. 1980 Ekim’inde Türkiye’nin Yunanistan’›n
NATO’ya dönmesine izin vermesi, yani veto hakk›n› kul-
lanmamas› karfl›l›¤›nda Türkiye ile Yunanistan aras›nda-
ki hava sahas› anlaflmazl›¤›nda çözümü öngören NATO
Baflkomutan› General Rogers’›n ad›n› tafl›yan Rogers
Plan›’n› Türkiye kabul eder. 1981 y›l› Ekim ay›ndaki se-
çimlerle Yunanistan’da iktidara gelen PASOK, bu plan›n
önceki Hükümetin bir tasarrufu oldu¤u gerekçesiyle pla-
n› rafa kald›rm›fl ve böylece Türkiye güç durumda kal-
m›flt›r. Fakat General Rogers’›n, bu plan› yürütmek için
NATO çerçevesinde gerekli çabay› harcamad›¤› da bir
gerçektir.61

Yunanistan ile ilgili konularda ABD’nin Yunanistan’›
Türkiye’ye tercih ediyormufl gibi görünmesinin temel ne-

denlerinden birisi hiç flüphesiz ki Kongre’de önemli bir
etkiye sahip olan Yunan Lobisi’dir. Yönetim Türk-Yunan
iliflkilerinde daha dengeli bir politika izlemeye özen gös-
terirken özellikle mali konularda ve ikili anlaflmalar›n
akdedilmesinde önemli yetkileri olan Kongre Yunanis-
tan’›n lehinde bir tutum sergilemekten kaç›nmam›flt›r.

Tayyar Ar›, ABD D›fl Politikas›’nda lobilerin etkilerini
inceledi¤i çal›flmas›nda Yunan lobisinin Kongre üzerin-
deki etkisini ortaya koymaktad›r. Ar›’n›n bulgular›na gö-
re özellikle Yunan ve Ermeni lobileri Kongre ile iliflkiler
konusunda oldukça avantajl› bir durumdad›rlar. Buna
karfl›l›k, Türk lobisinin Yürütme ile daha rahat iliflki ku-
rabildi¤i gözlenmifltir.62

Görüldü¤ü gibi 1990’l› y›llara kadar Türk-Amerikan
iliflkilerinde, iliflkileri zaman zaman oldukça olumsuz et-
kileyen siyasal krizler eksik olmam›flt›r. Bu krizlerin bir
k›sm›nda ABD’de Yürütme ve Yasama birlikte hareket
ederken, bir k›sm›nda ise özellikle Yasama organlar› Tür-
kiye aleyhtar› tutumlar›n› net bir flekilde ortaya koymak-
tan çekinmemifltir. Bu aç›dan de¤erlendirildi¤inde Türki-
ye ile ABD aras›nda So¤uk Savafl döneminde stratejik bir
ortakl›¤›n varl›¤›ndan söz etmek mümkün gözükmemek-
tedir.

Türk-Amerikan Ekonomik
‹liflkileri63

Daha önce de ifade edildi¤i gibi iki ülke aras›nda bir
stratejik ortakl›k iliflkisinden söz edebilmek için söz ko-
nusu iki ülke aras›nda yo¤un ekonomik iliflkiler bulunma-
l›d›r. Halbuki Türkiye ile ABD aras›ndaki ekonomik ilifl-
kilerde hem ciddi sorunlar vard›r; hem de bu iliflkilerin
boyutu, iki ülke aras›ndaki ticaret hacminin oldukça dü-
flük olmas› nedeniyle, önemsiz say›labilecek düzeydedir. 

Türk-Amerikan iliflkilerinin askeri –k›smen de olsa si-
yasi- boyutlar› özellikle So¤uk Savafl döneminde göze
çarparken iki ülke aras›nda ciddi bir ekonomik iliflki ve
iflbirli¤i zemini oluflturulamam›flt›r. 1990’l› y›llarda
Türk-Amerikan iliflkilerine ekonomik bir boyut kazand›r-
ma giriflimlerinin oldu¤u gözlense de bu giriflimlerin çok
baflar›l› oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir. 

ABD, 1995’te Türkiye’yi dünyan›n en genifl on paza-
r› aras›nda saym›flt›r. Buna ra¤men Türk-Amerikan eko-

59 Armao¤lu, 20. Yüzy›l Siyasi Tarihi: 1914-1990, Cilt 2: 1980-1990, ss. 307-308.
60 ‹. Reflit Özkan, D›fl Politika: D›fl Politikan›n D›fl Mandal›, 2. bas›m (‹stanbul: Ç›nar Yay›nlar›, 1997), ss. 117-119.
61 Armao¤lu, 20. Yüzy›l Siyasi Tarihi: 1914-1990, Cilt 2: 1980-1990, s. 297.
62 Tayyar Ar›, Amerika’da Siyasal Yap›: Lobiler ve D›fl Politika, 2. bask› (‹stanbul: Alfa Yay›nlar›, 1997), s. 280.
63 ABD ile Türkiye aras›ndaki ekonomik iliflkilere genel bir bak›fl için bkz. “Türkiye-Amerika Birleflik Devletleri Ekonomik ‹liflkileri”,
http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/Bolgeler/KuzeyAmerika/ABD/ABD_Ekonomik.htm. Eriflim 25.02.2005.
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nomik ve ticari iliflkilerinde bir canlanma olmam›flt›r.64

Baflbakan Ecevit’in 2002 y›l› bafl›nda ABD’ye yapt›¤›
ziyarette Türk-Amerikan iliflkilerinin ekonomik boyutu
da ele al›nm›flt›r. Ancak Amerikal› yetkililer, ziyaretten
önce ABD’nin Türkiye’ye verebilece¤i ekonomik tavizler-
de s›n›rlar oldu¤unu ifade etmifllerdi. Türk taraf›n›n eko-
nomi ile ilgili istekleri Powell’›n Ankara ziyaretinde ken-
disine iletilmiflse de Powell bu istekler konusunda her-
hangi bir tavizin iflaretini vermemifltir.65

Türkiye ile ABD aras›nda ekonomik iliflkileri gelifltir-
me çabalar› genel olarak de¤erlendirildi¤inde sonuçsuz
kalm›flt›r. Türkiye’nin en güçlü oldu¤u sektörlerden biri
olan tekstilde Amerikan tutumu oldukça kat› olmufltur.
ABD’deki güçlü tekstil lobisi nedeniyle Türkiye’ye uygu-
lanan tekstil kotlar›n›n indirilmesi söz konusu de¤ildir.
Bunun yan› s›ra, ABD’nin AB ülkelerine uygulad›¤› güm-
rük vergisi oran› yüzde 7 iken bu oran Türkiye ç›k›fll›
mallar için yüzde 30 civar›ndad›r. Dahas›, ABD ‹srail ile
serbest ticaret anlaflmas› imzalam›flken stratejik ortak
olduklar› iddia edilen ABD ile Türkiye aras›nda böyle bir
anlaflma yoktur.66

Türk-Amerikan ‹fladamlar› Derne¤i Baflkan› Adnan
Nas’a göre, iki ülke aras›ndaki ekonomik iliflkilerin zay›f-
l›¤› dikkate al›nd›¤›nda Türkiye ile ABD aras›nda strate-
jik ortakl›k iliflkisi oldu¤unu söylemek abart›l› olacakt›r.
Amerikan yat›r›m› tüm dünyada 3 trilyon dolar civar›n-
dayken ülkemizdeki Amerikan yat›r›m› bu rakam›n an-
cak binde biri kadard›r.67

ABD’nin Türkiye ve Türkiye’nin ABD d›fl ticaretinde-
ki yeri de iki ülke aras›ndaki ekonomik iliflkilerin ne den-
li zay›f oldu¤u konusunda genel bir fikir vermektedir.
2002 y›l›nda Türkiye toplam ihracat›n›n yüzde 9,2’sini,
toplam ithalat›n›n ise yüzde alt›s›n› ABD ile gerçeklefltir-
mifltir. 2002 y›l›nda ABD Türkiye’nin ticaret ortaklar›
aras›nda üçüncü s›rada yer alm›flt›r. 2003 y›l›nda ise
Türkiye’nin genel ihracat› yüzde otuz arterken ABD ile
ihracat sadece yüzde 11,3 artm›flt›r. Ayn› y›lda Türki-
ye’nin ithalat› yüzde 33,3 oran›nda artarken ABD’den
yap›lan ithalat yüzde 10,4 ile yine genel ithalattaki art›-
fl›n oldukça gerisinde kalm›flt›r. Türkiye 2003 y›l›nda
ABD’nin ithalat›nda 42. s›rada iken ihraç pazarlar› ara-

s›nda 31. s›rada yer alm›flt›r.68 Türkiye ekonomisinin
dünyan›n en büyük 15 ekonomisinden biri oldu¤u dikka-
te al›nd›¤›nda Türkiye’nin ABD d›fl ticaretindeki yerinin
oldukça kötü oldu¤u anlafl›l›r. 

Irak Savafl› ve Türk-Amerikan
‹liflkilerinde Stratejik Ortakl›k

Yukar›da da görüldü¤ü gibi So¤uk Savafl dönemi
Türk-Amerikan iliflkilerinin stratejik ortakl›k olarak nite-
lendirilmesi mümkün de¤ildir. Ancak afla¤›da da görüle-
ce¤i gibi terimin popüler olmaya bafllad›¤› 1990’l› y›llar-
dan sonra da Türk-Amerikan iliflkilerinin stratejik ortak-
l›k temelinde devam etti¤i söylenemez.

Türkiye ile ABD aras›nda var oldu¤u düflünülen stra-
tejik ortakl›k iliflkisi, öyle görünüyor ki, Irak sorununa
odaklanm›fl bir flekilde devam etmifltir. Irak sorununun
1999 öncesinde de var oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda iki ül-
ke aras›ndaki stratejik ortakl›k iliflkisinin 1990’lar›n ba-
fl›nda bafllad›¤› iddialar›69 da anlams›z gelmemektedir.

Türkiye 1990’l› y›llarda bafl gösteren Irak krizinde
ABD’ye adeta kay›ts›z bir destek sunmufltur.

6 A¤ustos 1990 tarihinde BM Güvenlik Konseyi
Irak’a “ekonomik ambargo” uygulanmas›n› öngören 661
say›l› karar› al›nca Türkiye’de de Bakanlar Kurulu 7
A¤ustos’ta Cumhurbaflkan› Özal’›n baflkanl›¤›nda yapt›-
¤› toplant›da Güvenlik Konseyi’nin karar› do¤rultusunda
Irak’a yapt›r›m uygulanmas›na karar vermifltir. Dahas›,
bu çerçevede Kerkük-Yumurtal›k boru hatt› tamamen ka-
pat›lm›flt›r. Yani, Irak’›n art›k Türkiye üzerinden petrol
ihrac› söz konusu de¤ildi. Ayr›ca Bakanlar Kurulu kara-
r› ile Irak ve Kuveyt’in Türkiye’deki tüm mal varl›klar›
dondurulmufl, bu iki ülkeyle ticarete de son verilmifltir.70

Türkiye’nin deste¤i bununla s›n›rl› kalmam›fl, bölge
devletleriyle iliflkilerinin bozulmas› pahas›na ABD’nin
Irak’a fiili müdahalesine hem siyasal, hem ekonomik,
hem de lojistik destek sa¤lam›flt›r. Türkiye, Körfez Buna-
l›m›nda savafla girmemifl, ancak bölge ülkesi olarak uy-
gulad›¤› yapt›r›mlar nedeniyle büyük miktarda ekonomik
kayba u¤ram›flt›r. Bu kay›p –resmi olarak aç›kland›¤› ka-

64 Türk-Amerikan ‹fladamlar› Derne¤i Baflkan› Adnan Nas’›n CNBC-E televizyon kanal›ndaki röportaj›, 4 Kas›m 2004,
http://www.amcham.org/html/Eng/press/CNBCE_110404.htm. Eriflim 24.02.2005.
65 Yüksel Söylemez, Issues and Opinions on Foreign Policy: Questions and Answers (Ankara: Center for Strategic Research, SAM Papers No. 3, 2002), s. 228.
66 Ibid., ss. 230-233.
67 Türk-Amerikan ‹fladamlar› Derne¤i Baflkan› Adnan Nas’›n CNBC-E televizyon kanal›ndaki röportaj›, 4 Kas›m 2004,
http://www.amcham.org/html/Eng/press/CNBCE_110404.htm. Eriflim 24.02.2005.
68 “Türkiye-Amerika Birleflik Devletleri Ekonomik ‹liflkileri”, http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/Bolgeler/KuzeyAmerika/ABD/ABD_Ekonomik.htm. Eriflim
25.02.2005.
69 Deniz Arslan, “ABD Stratejik Ortakl›¤› Sorguluyor”, Hürriyet, 8 May›s 2003.
70 Armao¤lu, 20. Yüzy›l Siyasi Tarihi: 1914-1990, Cilt 2: 1980-1990, s. 60.
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dar›yla- 20 milyar dolar civar›nda olmufltur.71

Ancak bu kay›p, defalarca tekrarlanan sözlere ra¤-
men, baflta ABD olmak üzere Türkiye’nin müttefiklerince
tazmin edilmemifl, bu da Türk kamuoyunda Amerikan
karfl›tl›¤›n› önemli ölçüde artt›rm›flt›r.

Türkiye-ABD iliflkilerinin stratejik ortakl›k düzeyine
ç›kt›¤› genel olarak kabul edilen 1999 y›l›ndan sonra
Türk-Amerikan iliflkilerinde zaman zaman problemler
yaflanm›flt›r. Ancak Türk-Amerikan stratejik ortakl›¤›n›n
ciddi anlamda test edildi¤i en önemli geliflme son Irak
Savafl› ve savafl öncesinde beliren ve hala devam eden
krizdir.

11 Eylül terör sald›r›lar›ndan sonra terörle mücadele
konusunda ABD’ye aktif bir destek sa¤layan Türkiye
ABD’nin Afganistan’a askeri müdahalesine de destek
vermifltir. Ancak ABD’nin Irak’a müdahalesi söz konusu
oldu¤unda yönetim ciddi tereddütler yaflam›flt›r. Savafl›n
bafllamas›ndan önce Türkiye savafl›n ç›kmas›na engel ol-
maya çal›flm›fl, bu çerçevede bölge ülkelerinin liderlerini
bir araya toplayarak çözüm aray›fllar›na girmifltir. An-
cak ABD Türkiye’nin çabalar›n› ve endiflelerini dikkate
dahi almam›flt›r. 

Hükümet, ABD’ye aktif destek sa¤lamak konusunda
oldukça ciddi bir ikilemin içinde kalm›flt›r. Hükümetin
yan›nda kamuoyu da benzer çeliflkileri yaflam›flt›r. An-
cak belirtmek gerekir ki Türk halk›n›n büyük ço¤unlu¤u
Türkiye’nin savafla dahil olmas›na karfl› ç›km›flt›r. Buna
karfl›n, esas tart›flma entelektüel kesimde yaflanm›flt›r.
Özellikle reelpolitik ilkelerine uygun bir retori¤i dile ge-
tirmek aç›s›ndan Türkiye’nin ABD ile birlikte hareket et-
mesi ve Irak’a fiili müdahale f›rsat› elde etmesi Türki-
ye’nin ç›kar›na olacakt›. 

Örne¤in Genel Kurmay Eski Baflkanlar›ndan Do¤an
Gürefl’e göre, Türkiye Irak Savafl›’n›n d›fl›nda kal›rsa
ABD Türkiye’ye zarar verebilir; Türkiye de bir stratejik
ortak olarak kaybederdi. Gürefl’e göre Türkiye’nin
ABD’nin isteklerine olumlu cevap verme yükümlülü¤ü
vard›; çünkü Türkiye ile ABD stratejik ortakl›k ba¤› ile
ba¤l›yd›lar.72

Benzer bir görüflü de ‹dris Bal dile getirmifltir. Bal’a
göre, So¤uk Savafl›n ard›ndan uluslararas› iliflkilerde
yaln›zlaflan Türkiye, ABD’nin Türk-Amerikan iliflkilerini

stratejik ortakl›k düzeyine ç›kartmas› ile rahatlam›flt›r.
Türkiye Irak’ta ABD ile birlikte hareket etmezse Türki-
ye’nin yaln›zl›¤› derinleflecekti.73

Ancak bu tart›flmada Türkiye ile ABD’nin stratejik or-
takl›¤›n› sorgulayan ‹hsan D. Da¤›’n›n Irak konusundaki
görüflleri önemlidir. Da¤›’ya göre Türkiye ile ABD aras›n-
daki stratejik ortakl›¤›n birçok limiti vard›r. Bu limitlerin
en somut göstergelerinden biri Irak konusu olmufltur.
Türkiye için bölgedeki bir savafl›n hem siyasi hem de
ekonomik maliyeti çok a¤›r olmufl ve olacakt›r. Bir kere,
bölgedeki istikrars›zl›k nedeni ile PKK terörünün canlan-
ma ihtimali çok yüksektir. Daha da önemlisi Irak’›n top-
rak bütünlü¤ünün bozulmas› ihtimali gibi nedenlerle
ABD ile Türkiye’nin bölgedeki ç›karlar› örtüflmemekte-
dir.74

Burada önemli olan Trükiye’nin, ABD’nin Irak’a mü-
dahalesine, ABD’nin istedi¤i fleklide destek vermesinin
gerekip gerekmedi¤i de¤ildir. Önemli olan, ABD’nin böl-
gedeki askeri bir müdahalesinin her durumda Türki-
ye’nin ç›karlar›na ayk›r› olmas›yd›. Durum böyle olunca,
Türkiye ile ABD aras›nda gerçek bir stratejik ortakl›¤›n
olmad›¤›n› söylemek daha mant›kl› görünmektedir. 

Türk yetkililerin savafl bafllamadan önce, Türkiye’nin
u¤ramas› muhtemel ekonomik kay›plar›n k›smen de olsa
telafisi amac›yla ABD’li yetkililerle yapt›¤› görüflmeler
ABD kamuoyu ve bas›n› taraf›ndan tepki ve zaman za-
man da alayc› bir tav›rla karfl›lanm›flt›r. Irak Savafl› ön-
cesi tart›flmalarda Türkiye ile ABD aras›nda Türkiye’nin
Amerikan askerlerine Irak’›n kuzeyinden geçifl izni ver-
mesi ve Türkiye’nin olas› kay›plar›n›n telafisi ile ilgili ya-
p›lan bu pazarl›klara atfen Amerikan bas›n›, Türkiye’ye
karfl›, Türkiye’nin ne tür bir müttefik oldu¤unu sorgula-
yan bir kampanya dahi bafllatm›flt›r.75

Türk kamuoyunun savafl karfl›tl›¤›n›n k›smen de olsa
yans›t›ld›¤› TBMM’de, hükümetin aksi iradesine ra¤men,
Amerikan askerlerine Irak’a Kuzeyden girmek için Türk
topraklar›n› kullanma izni verilmemifltir. 

Burada dikkat çeken birkaç nokta vard›r. Öncelikle,
ABD Türkiye’nin, Irak’a müdahale durumunda ortaya
ç›kmas› muhtemel tablodan duydu¤u endifleleri dikkate
almayarak Türk-Amerikan iliflkilerinin niteli¤i hakk›nda
bir ipucu vermifltir. ‹kincisi, ç›karlar›n› koruma güdüsü
ile ABD ile pazarl›k yapan Türkiye Amerikan kamuoyun-

71 Ersin Kalayc›o¤lu, “Yeni Dünya Düzeni ve Türk D›fl Politikas›”, Faruk Sönmezo¤lu (der.), Türk D›fl Politikas›n›n Analizi (‹stanbul: Der Yay›nlar›, 1994) içinde, s. 414.
72 Do¤an Gürefl ile Röportaj, “Direnirsek, Amerika Bize de Zarar Verebilir”, Yeni fiafak, 30 Aral›k 2002, http://www.yenisafak.com/arsiv/2003/ocak/05/roportaj.html.
Eriflim 22.02.2005.
73 ‹dris Bal, “Ortado¤u’da Savafl, ABD ve Türkiye”, Stradigma, http://www.stradigma.com/turkce/nisan2003/makale_01.html. Eriflim 26.02.2005.
74 ‹hsan D. Da¤›, “Limits of Turkey’s ‘Strategic’ Partnership with the USA: Issues of Iraq, Democratization and the EU”, Opinion Paper,
http://www.tusiad.us/specific_page.cfm?CONTENT_ID=241. Eriflim 24.02.2005.
75 “Turkish - US Relations in 2003”, http://www.turkishpress.com/specials/2003/yir/usa.asp. Eriflim 27.02.2005.
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ca elefltirilmifltir. Üçüncüsü, Türk kamuoyu da ABD iflga-
line s›cak bakmad›¤›n› net bir flekilde ortaya koymufl; bu
tav›r TBMM taraf›ndan meflhur 1 Mart tezkeresinin red-
di ile teyit edilmifltir. Bu üç nokta, Türk-Amerikan iliflki-
lerinin Irak krizinde hiç de stratejik ortakl›k düzeyinde
geliflmedi¤ini ortaya koymaktad›r. 

1 Mart 2003 tarihinde tezkerenin reddi ile bafllayan
süreçte Türk-Amerikan iliflkileri iyice gerilmifltir. ABD Si-
yasi ‹fller Müsteflar› Marc Grossman, Mart ay› bafl›nda
Türkiye’nin, kuzey cephesinin aç›lmas›na izin vermedi¤i
için, Irak’›n gelece¤inde önemli bir rol alma flans›n› kay-
bedebilece¤ini aç›klam›flt›r. Baflta Powell olmak üzere
Amerikal› yetkililer, 1 Mart’tan sonra, Türk askerlerinin
Kuzey Irak’a girmemesi konusunda güçlü uyar›larda bu-
lunmufllard›r. 20 Mart’ta savafl›n bafllamas›n›n ard›ndan
Amerikan Yönetimi Sözcüsü, Türkiye’ye ekonomik yar-
d›m paketinin iptal edildi¤ini ifade etmifltir.76

1 Mart tezkere krizi sonras›nda, Stratejik ve Ulusla-
raras› Etütler Merkezi (Center for Strategic and Interna-
tional Studies-CSIS) Türkiye Projesi Direktörü Bülent Ali-
r›za, ABD Yönetimi’nden üst düzey bir yetkilinin kendisi-
ne “flu anda Türkiye ile ABD aras›nda stratejik ortakl›k
yoktur” dedi¤ini ifade etmifltir.77

Mart ay› sonunda Türkiye’yi ziyaret eden Powell bir
kez daha Türk askerlerinin Kuzey Irak’a girmemeleri ko-
nusunda Türk yetkilileri uyarm›flt›r. 

ABD Savunma Bakan Yard›mc›s› Paul Wolfowitz sert
sözlerle Türkiye’yi elefltirmifl ve Türk Ordusu’nun Irak
Savafl›’nda Amerika’y› desteklemede “liderlik” örne¤i
sergilemedi¤ini iddia etmifltir. Beklenece¤i üzere, Türk
kamuoyu bu sözlere büyük bir tepki göstermifltir. Bu ger-
ginliklerin sonucunda Türkiye ile ABD aras›nda
1999’dan beri var oldu¤u iddia edilen stratejik ortakl›¤›n
öldü¤ü yorumlar› yayg›nlaflmaya bafllam›flt›r.78 Örne¤in
fiahin Alpay’a göre 1 Mart tezkere oylamas›ndan sonra
Türkiye’nin ABD (ve bu arada ‹srail) ile stratejik ortakl›-
¤› sona ermifltir.79

Tezkerenin reddinden sonra Türk-Amerikan iliflkile-
rinde yaflanan en önemli bunal›m, Kuzey Irak’ta 11 Türk
askerinin Amerikan askerlerince tutuklanmas› olmufltur.
Türk Genel Kurmay’›na göre Türk askerlerini tutuklan-
mas› ile bafllayan kriz, Türk-Amerikan askeri iliflkilerin-
de flimdiye kadar yaflanan en önemli güven bunal›m› kri-
zi olmufltur.80

Temmuz 2003’te Irak’›n Süleymaniye kentinde 11
Türk askerinin Amerikan askerlerince, bafllar›na çuval
geçirilerek tutuklanmas›na Türk taraf› da an›nda cevap
vermifltir. O s›rada ABD’de bulunan Ege Ordu Komutan›
Hurflit Tolon, olay› protesto etmek için Florida Tam-
pa’da kendisinin kat›lmas› beklenen bir törene gitmeye-
ce¤ini ifade etmifltir. Tolon, ayr›ca tutuklanan Türk as-
kerlerinin say›s› ve yeri biliniyorsa da ABD’nin davran›-
fl›n›n NATO ittifak› ve iki ülke aras›ndaki dostluk ile ba¤-
daflmad›¤›n›n alt›n› çizmifltir.81

Türk-Amerikan stratejik ortakl›¤›n›n 1 Mart tezkere
krizinden sonra resmen sona erdi¤ine bir baflka örnek de
ABD taraf›ndan gelmifltir. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi
Eric Edelman, Ankara’daki görevine bafllamadan önce
stratejik ortakl›¤›n yeniden infla edilmesi için çal›flacak-
lar›n› belirterek Irak Krizi s›ras›nda Türkiye ile ABD ara-
s›ndaki stratejik ortakl›¤›n sona ermifl oldu¤unu ima edi-
yordu.82

Türkiye’nin, 1 Mart tezkeresinin reddi ile ABD asker-
lerine Türk topraklar›n› kullanma izni vermemesinin so-
nuçlar› konusunda ise farkl› de¤erlendirmeler yap›lm›fl-
t›r. Kimine göre Türkiye’nin bu tutumu Türkiye için olum-
suz sonuçlar do¤urmufl; kimine göre ise bu durum Türki-
ye’yi AB’ye yak›nlaflt›rd›¤› için Türkiye lehine bir ortam
yaratm›flt›r. 

Washington Enstitüsü Türkiye Direktörü Soner Ça-
¤aptay’a göre, 1 Mart’ta tezkere geçmifl olsayd› Türkiye
flu anda ‹ngiltere ile birlikte ABD’nin iki büyük müttefi-
kinden biri olurdu. Ayr›ca tezkerenin reddi ile birlikte Ku-
zey Irak’ta “federasyon”u tart›flmama noktas›ndan “ne
tür federasyon” olaca¤› noktas›na gelinmifltir.83

Brookings Enstitüsü D›fl Politika analistlerinden Phi-
lip Gordon’a göre ise Türkiye’nin 1 Mart oylamas› ile
Amerikan askerlerine geçit vermemesi her iki ülkenin ç›-
kar›na olmufltur. ABD Türkiye’ye milyarlarca dolar öde-
mekten kurtulmufl; ayr›ca Türkiye’nin izni vermesi duru-
munda Türk askerlerine Kuzey Irak’a girme izni vermesi
gerekece¤i için böyle bir yükümlülükten de kurtulmufl-
tur. Türkiye de AB nezdinde itibar kazanm›flt›r. Ayr›ca
tüm dünyaya, demokrasiye ve ba¤›ms›zl›¤›na verdi¤i
önemi de göstermifltir.84

Yukar›daki de¤erlendirme oldukça ilginç görülmek
durumundad›r. Stratejik ortak olduklar›, bölgede ortak

76 Ibid.
77 Deniz Arslan, “ABD Stratejik Ortakl›¤› Sorguluyor”, Hürriyet, 8 May›s 2003.
78 “Turkish - US Relations in 2003”, http://www.turkishpress.com/specials/2003/yir/usa.asp. Eriflim 27.02.2005.
79 fiahin Alpay, “Stratejik Ortakl›k Bitti”, Zaman, 17 Nisan 2003.
80 Ömer Taflp›nar, ““Will Turkey Send Troops to Iraq”, The Daily Times, 3 A¤ustos 2003. 
81 “Turkish - US Relations in 2003”, http://www.turkishpress.com/specials/2003/yir/usa.asp. Eriflim 27.02.2005.
82 Ibid.
83 Derya Sazak, Soner Ça¤aptay ile röportaj, Milliyet, 23 fiubat 2004.
84 Philip H. Gordon, “America’s Partnership with Turkey Is Still Valuable”, International Herald Tribune, 6 A¤ustos 2003.
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ç›karlar› oldu¤u savunulan iki müttefik ülke birlikte ha-
reket etmeyerek, dahas›, aralar›ndaki stratejik ortakl›¤›
sona erdirecek derecede iliflkilerini bozarak kendi ç›kar-
lar›na hizmet edebilmifllerdir. Bu durumda bu iki ülke-
nin, ABD ile Türkiye’nin, Irak Savafl›’ndan önce stratejik
ortak olduklar›n› savunmak mümkün müdür? 

Sonuç

Türkiye ile ABD iliflkilerinde stratejik ortakl›k boyutu
ile ilgili olarak birkaç sonuçtan söz etmek mümkündür.

1- Stratejik ortakl›k teriminin ne anlama geldi¤i tam
olarak belli de¤ildir. Daha çok ekonomi alan›nda kullan›-
lan terim, özellikle 1990’l› y›llarda çok uluslu flirketler
aras›nda beliren yeni bir stratejinin ad› olmufl, bu alan-
daki kullan›m› ile genel kabul görmüfl bir tan›ma kavufl-
mufltur. Ancak uluslararas› siyasal iliflkilere adapte edil-
mifl flekliyle stratejik ortakl›k terimi aç›kl›¤a kavuflmufl
de¤ildir. Bunda, büyük bir olas›l›kla, devletlerin terimi
kendi anlad›klar› flekilde kullanma isteklerinin etkisi bü-
yüktür. 

2- Terimin tan›m›n›n çok iyi yap›lamamas›n›n yan› s›-
ra, gerek Türk gerekse Amerikal› yetkililerin stratejik or-
takl›k terimine s›kl›kla at›fta bulunmalar›na ra¤men bu
ortakl›¤›n çerçevesini kabaca dahi olsa çizmeye yanafl-
mamalar›, Türk-Amerikan iliflkilerinin stratejik ortakl›k
boyutunun belirsiz kalmas›na katk›da bulunmaktad›r.
Her iki taraf da terimi, iki ülke iliflkilerinin ne kadar
önemli oldu¤unu, iki ülke aras›ndaki dostluk ve iflbirli¤i-
nin geleneksel ikili iliflkilerden farkl› bir zeminde devam
etti¤ini ifade etmek amac›yla kullan›yor gözükmektedir-
ler. Böylece Amerikan taraf› Türk taraf›na diplomatik bir
jest yaparken, Türk taraf› da Amerikan deste¤ini sa¤la-
m›fl olman›n psikolojik rahatl›¤›n› yaflamaktad›r. Türki-
ye’nin ABD için çok önemli oldu¤u bir gerçek ise de bu
önemin Türk taraf›nda çok abart›ld›¤› da vurgulanmal›-
d›r. ABD’nin Türkiye gibi çok say›da müttefiki oldu¤u gi-
bi, de¤iflik adlar alt›nda iflbirli¤i kurdu¤u yine çok say›da
ülke vard›r. Bunlar aras›nda Türkiye bir ad›m önde olsa
bile, Türkiye’nin ABD için çok özel oldu¤unu düflünmeye
bir neden yok gibidir. Durum böyle olunca, ABD ile ilifl-
kilerin çok özel oldu¤unu hissettirme amac› ile kullan›lan
stratejik ortakl›k terimi basit bir jestten öteye gitmemek-
tedir.

3- Kavram›n özensizce ve dikkatsizce kullan›lmas›na
ve bir jestten öte bir fonksiyon tafl›mamas›na ra¤men,
Türkiye ile ABD aras›nda stratejik ortakl›k iliflkisinin
olup olmad›¤› tart›flmas›nda, iki taraf›n da bu tür bir ilifl-
kinin varl›¤›n› teyit etmifl olmalar› nedeniyle, iki ülke
aras›nda stratejik ortakl›k oldu¤unu söylemek mümkün-
dür. Yani, her iki taraf da stratejik ortakl›¤a vurgu yap›-
yorsa, Türkiye ile ABD aras›nda stratejik ortakl›k yoktur
demek söz konusu de¤ildir. Ancak esas sorun, iki ülke

iliflkilerinin stratejik ortakl›k boyutunun ne ifade etti¤i-
dir.

4- Türk-Amerikan iliflkilerinde stratejik ortakl›k boyu-
tu olsa bile –iki taraf›n da bunu teyit etmesi nedeni ile-,
stratejik ortakl›¤›n vurgulanmas› fazlaca anlaml› de¤il-
dir. E¤er stratejik ortakl›¤›n ittifak iliflkisinden daha dü-
flük bir düzeyi ifade etti¤i kabul edilirse, iki müttefik olan
Türkiye ile ABD’nin ittifak iliflkisinden çok kapsam› daha
dar olan stratejik ortakl›¤› vurgu yapmas›na gerek yok-
tur. Fakat e¤er stratejik ortakl›k kavram›n›n ittifaktan
daha üst düzey bir iliflki biçimi oldu¤u kabul edildi¤inde
ise Türk-Amerikan iliflkilerinin bu kapsamda de¤erlendi-
rilebilecek türden olmad›¤› görülür. Bu çal›flmada veri-
len genifl kapsaml› stratejik ortakl›k tan›m›na göre, iki
ülkenin stratejik ortak olarak adland›r›labilmesi için bir-
kaç kriter söz konusudur. Bu kriterler çerçevesinde ince-
lendi¤inde, Türk-Amerikan iliflkilerinin bu flablona uyma-
d›¤› görülür. Bu kriterlere göre, her fleyden önce, iki ülke
ç›karlar› aras›nda büyük ölçüde bir örtüflmenin olmas›
ve her iki ülkenin de dünya politik olaylar›na ayn› pence-
reden bakmas› flartt›r. Ancak Türkiye ile ABD aras›nda,
özellikle stratejik ortakl›¤›n s›kl›kla gündeme getirildi¤i
Ortado¤u ile ilgili geliflmelerde ciddi anlamda ç›kar ben-
zeflmesi olmad›¤› gibi, iki taraf›n ilgili geliflmelere de ba-
k›fllar› aras›nda anlaml› farkl›l›klar bulunmaktad›r. ‹ki
taraf ç›karlar› aras›nda ç›kar benzeflmesinin mant›ksal
bir sonucu olan iki ülke aras›nda ciddi krizlerin olmama-
s› aç›s›ndan incelendi¤inde de Türk-Amerikan iliflkileri-
nin stratejik ortakl›k tan›m›na uygun olmad›¤› görülür.
Bu çal›flmada iflaret edilen belli bafll› krizlerin yan› s›ra
ikili iliflkilerde yaflanan çok say›daki sorun, Türk-Ameri-
kan iliflkilerinde ç›kar örtüflmesinin olmad›¤› anlam›na
gelmektedir. Kriterlerden biri olan iki taraf aras›nda yo-
¤un ekonomik iliflkilerin olmas› flart› da Türk-Amerikan
iliflkileri söz konusu oldu¤unda sa¤lanmamaktad›r. Türk-
Amerikan ekonomik iliflkileri, siyasi iliflkilerin oldukça
gerisinde kalm›flt›r. ‹ki taraf aras›ndaki ticaret hacmi ol-
dukça düflüktür. Özellikle Amerikan taraf›, Türkiye’ye
ekonomik ayr›cal›klar ve kolayl›klar sa¤lama konusunda
oldukça isteksizdir. ‹ki ülke kamuoylar›n›n birbirleri
aleyhinde olmamalar› flart› da Türk-Amerikan iliflkilerin-
de sa¤lanmamaktad›r. Zira Türk-Amerikan iliflkilerinde,
kamuoyunun bir yans›mas› olarak kabul edilebilecek
olan yasama meclisleri, özellikle de Amerikan Kongresi,
iliflkileri olumsuz etkileyecek kararlara imza atm›flt›r. Yi-
ne iki taraf medyas›n›n ikili iliflkilere katk›s›n›n sürekli
olumlu oldu¤unu söylemek de mümkün de¤ildir. 

S T R AT E J ‹ K  Ö N G Ö R Ü87

Türkiye-ABD ‹liflkilerinde Stratejik Ortakl›k


