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ÖZET 

Soğuk Savaş sonrası yeni tehdit algılamaları ile ortaya çıkaran uluslararası 

güvenlik sistemin yapısı, 11 Eylül saldırılarından sonra küresel terörizm tehdidinin 

ön plana çıktığı bir boyut kazanmıştır. 

11 Eylül’de ABD’nin yaşadığı tedhiş başta Avrupa olmak üzere birçok 

bölgede hassas güvenlik tedbirleri almayı zorunlu kılmıştır. ABD’nin dış politikasını 

Ortadoğu eksenli belirleyeceği bu dönemde, müttefikleri için ciddi bir tehdit 

oluşturan terörizm karşısında yeni güvenlik politikaları üretilmeye başlanmış, 

jeopolitik açıdan önemli bir konumda ve tarihsel olarak da ABD ile işbirliği içinde 

olan Türkiye’nin ABD ile ilişkileri önem kazanmıştır. 

Bununla birlikte ABD’nin Afganistan ve Irak işgallerinden sonra kritik bir 

şekilde seyreden ikili ilişkiler, 1 Mart Tezkeresi’yle şiddetli bir dönemden geçmiştir. 

Ardından yaşanan Çuval Krizi’yle ilişkiler diplomatik manada durma noktasına 

gelmiştir. 

Bu maksatla çalışmada, öncelikle güvenlik kavramı ve 11 Eylül öncesi ABD 

güvenlik politikası incelenmiş, ardından11 Eylül saldırılarının Türkiye - ABD 

güvenlik ilişkilerine etkileri ele alınmıştır. 
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Son bölümde ise, 11 Eylül sonrası dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinde 

güvenlik merkezli sorunlar ve yeni arayışlar değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Terörizm, Ortadoğu, 11 Eylül, Jeopolitik 
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SUMMARY 

The structure of the international security system, which emerged with new 

perceptions of threats after the Cold War, gained a dimension where the threat of 

global terrorism came to the fore after the 9/11 attacks. 

On September 11, the US terrorism forced sensitive security measures in 

many regions, particularly in Europe. US foreign policy in this period to be 

determined by the axis of the Middle East, new security policies in the face of 

terrorism, which poses a serious threat to the Allies began to be produced, it has 

gained importance with the US relations with Turkey, in cooperation with the 

geopolitically important position and historically in the United States. 

However, bilateral relations, which have been in a critical way after the US 

invasion of Afghanistan and Iraq, have gone through a violent period with the March 

1 Resolution. The relations with the Sack Crisis came to a standstill in the diplomatic 

sense. 

For this purpose, the study primarily examined the concept of security, and 

September 11 before US security policy after the September 11 attacks in Turkey - is 

discussed the effects of the US security relationship. 
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In the last section, security issues and new pursuits based in Turkey-US 

relations in the post September 11 period were evaluated. 

Key words: Terrorism, Middle East, September 11, Geopolitics 
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GİRİŞ 

 

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yıllardır iki iyi müttefik 

görünümündedir. Türkiye Cumhuriyeti’ nin kurulup yüzünü batıya çevirdiği 

günden bu yana ABD ile iyi ilişkiler yürütülmüş, güvenlik temelli ortaklılıklar 

oluşturmaya çalışan Türkiye, İkinci Dünya Savaşı ile birlikte bu yaklaşımı 

konusunda haklı çıkmıştır. Nitekim İkinci Dünya Savaşı’ nın ardından Türk-

Amerikan ilişkileri, her iki tarafın da algıladığı ortak Sovyet tehdidi vesilesiyle 

ittifak boyutuna yükselmiş ve ancak bundan sonra önem kazanabilmiştir. ABD, 

Marshall Yardımı ile Türkiye’ nin Sovyetler karşısında yalnız 

bırakılamayacağını göstererek ilk adımı atmış; 1952’ de Türkiye’ nin NATO’ 

ya üyeliğinin kabulü ile de müttefiklik bağı resmen oluşmuştur. 

Avrupa’ da askeri gücün ön plana çıktığı Soğuk Savaş döneminde 

stratejik konumu ile ABD' nin ileri karakolu görünümünde güvenliği sağlayan 

Türkiye, bu dönemde Doğu Blok’ unun içinde yer almamış, ABD ve 

müttefiklerinin yanında Batı’dan politik destek alarak güvenlik stratejisini inşa 

etmiştir. Ancak Türkiye’nin bu stratejik önemi tarihsel arka plana bakıldığında 

tesadüf değildir. Zira Türkiye Cumhuriyeti, varoluşunu büyük mücadele 

verdiği Kurtuluş Savaşı’nı yaparak kazanmıştır. Söz konusu varoluşun 

sürdürülebilmesi için tarihi boyunca farklı etkileşimler doğrultusunda güvenlik 

stratejileri üretmiştir. Komşu ülkelerle ikili ilişkilerden başlayıp, bölgesel ve 

Avrupa temelli ve oradan da kıtalararası genişlikte askeri ittifak ilişkilerine 

kadar birçok gelişme Türkiye’nin güvenlik politikasını etkilemiştir. ABD de, 

bu çerçevede, İkinci Dünya Savaşı sonrasından itibaren Türkiye’nin güvenlik 

politikasını en fazla ve en çok boyutta etkileyen ülke olmuştur. 

Soğuk Savaşın sona ermesi ve ortak düşmanın ortadan kalkması, iki 

ülke arasındaki ilişkilerde bir duraklamaya neden olmuşsa da, Körfez Savaşı 



2 

 

sırasında üstlendiği önemli rol, Türkiye’nin jeopolitik önemini ABD’nin tek 

süper güç olarak kaldığı yeni dünya düzeninde de koruduğunu göstermiştir. 

Ayrıca Soğuk Savaşın hemen sonrasında dağılan Sovyetlerde, Yugoslavya’da 

veya diğer bölgelerde birçok kriz alanlarının birbiri ardına ortaya çıkması, 

güçlenen milliyetçilik ve radikalleşen dini eğilimler karşısında Türkiye, tek 

süper güç olarak kalan ABD’nin bu sorunlarla başa çıkmada kendisine 

yardımcı olabilecek en stratejik güç olarak tekrar ön plana çıkmaya başlamıştır. 

Dolayısıyla Türkiye, Soğuk Savaş sonrasında ABD’nin gözünde belki de 

eskisinden daha fazla stratejik öneme sahip olmuştur. 

Soğuk Savaşın ardından, Türkiye-ABD güvenlik ilişkileri Balkanlar, 

Kafkasya ve Orta Asya coğrafyalarında karşılıklı etkileşime dayanan ortak 

çıkarları elde etmeye de yönelmiş ancak 11 Eylül gibi tüm bilinen güvenlik 

parametrelerini derin biçimde değiştiren olay sonrasındaki ilişkiler, daha çok 

tek taraflı olarak ABD’nin Türkiye’den beklentileri ekseninde gelişmiştir. 

11 Eylül saldırılarından sonra ABD, Bush dönemi ve Obama 

döneminde iki farklı dış politika izlemiştir. Bush döneminde öncelikle 

Afganistan’a müdahalede bulunan ABD, tek taraflılık politikası uygulamıştır. 

2002 yılında Bush yönetimi ABD'nin güvenliğine tehdit oluşturan İran, Irak ve 

Kuzey Kore’yi “Şer Ekseni” olarak tanımlamış, İran’ı kitle imha silahlarına 

sahip ülkelerden birisi olması sebebiyle kınamış, 2003 yılında Irak’a savaş ilan 

etmiş, Irak operasyonu için Türk topraklarını kullanmak isteyen ABD’nin 

talebi 1 Mart Tezkeresi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 

reddedilmiş, bu süreç Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri derinden etkileyen 

büyük bir krize yol açmıştır.  

Bush döneminden farklı bir dış politika izleyen Obama iktidara 

geldikten sonra çok taraflılık politikası uygulamış, Türkiye ABD için model 

ortak olarak tanımlanmıştır. Bu yeni ortaklık ile ABD’nin tek taraflı hareket 

tarzına dayanan anlayışı terk edilmiş, karşı tarafın öneri ve görüşlerini 
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dinlemeye ve değerlendirmeye hazır olduğunu ifade eden ve dar kalıplardan 

çıkarak bir noktada söz ve vizyon sahibi olduğunu da ortaya koyan yeni bir 

tutum olarak kendini göstermiştir. Nitekim 2010 yılında Arap Baharı ortaya 

çıkmış, bu olaylara karşı ABD ve Türkiye aynı tutumları sergilemiştir. Zira 

ABD, Türkiye’nin Müslüman kimliğinden yararlanmak istemekte, Mısır, 

Sudan, Pakistan, İsrail, Suriye, Filistin, İran, Irak, Afganistan gibi ülkeler 

arasındaki sorunların çözümünde Türkiye’nin başat bir rol üstlenmesini 

sağlamak istemektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin jeopolitik konumu sayesinde 

Ortadoğu’daki rolü önemli olup, bu sebeple ABD güvenlik politikasında 

Türkiye her zaman önemli bir rol oynamıştır. Türkiye’ye göre de ABD stratejik 

açıdan önemi büyük bir ülkedir. Bu varsayım kapsamında çalışmanın amacı 11 

Eylül saldırısından sonra güvenlik kavramında yaşanan değişmelerinde 

etkisiyle ABD-Türkiye arasındaki ilişkilerin güvenlik boyutunu ve güvenlik 

boyutuna etki eden faktörler ile tarafların birbirlerinden beklentilerini ortaya 

koymaktır. Çalışmanın temel tezi 11 Eylül sonrasında Türkiye’nin ABD 

hegemonyasının sürdürülmesine katkı sağlamış olmasına rağmen, özellikle 1 

Mart 2003 tezkeresi sonrası ortaya çıkan güvenlik merkezli sorunlarda 

ABD’nin işbirliği ve destek konusunda isteksiz bir dış politika izlemiş olması, 

Türkiye-ABD ilişkilerinde rızadan zora kayışın ön plana çıkmasıdır. Bu 

kapsamda çalışmada Türkiye’nin ABD hegemonyasında rolü ve yeri nedir? 

Stratejik ortaklık ve model ortaklık ABD’nin yalnızca bir söyleminden mi 

ibaretti? Türkiye hangi güvenlik krizlerinde ABD’nin politik desteğini alabildi? 

Sorularına cevap aranmıştır. Öyle ki 11 Eylül sonrasında Türkiye- ABD 

ilişkilerine etki eden 1 Mart Tezkeresi, Türkiye-ABD arasındaki PKK ve 

Ermeni Meselesi, Çuval Olayı, Wikileaks Skandalı, FETÖ/PYD terör örgütü 

elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi tartışması, Rahip Brunson’un yargılanması, S-

400 alımı gibi önemli olaylar meydana gelmiştir. Ayrıca 11 Eylül sonrasında 

Türkiye-ABD ilişkilerinin güvenlik boyutunun incelenmesi, jeopolitik ve 

jeostratejik açıdan önemli bir konumda ve değişik tehditler altında bulunan 
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Türkiye’nin ilerde oluşturacağı güvenlik stratejileri çalışmalarına da katkı 

sağlayabilecektir. 

Bu çalışmanın hazırlanması aşamasında literatürde yapılan araştırmada 

Levent Demir’in Küreselleşme ve Terör isimli yüksek lisans tezi; Özlem 

Demirkıran’ ın, Soğuk Savaş Sonrası Ortadoğu Ekseninde Türk-Amerikan 

İlişkileri isimli yüksek lisans tezi, Suat Dönmez’ in, Güvenlik Anlayışının 

Dönüşümü: İttifak Kavramı ve NATO, isimli doktora tezi, Serhat Güvenç’in, 

Rise and Demise of a ‘Strategic Partnership’: InSearch of ContextforthePst-

ColdWarTurkish-AmericanRelations (Bir Stratejik Ortaklığın Yükselişi Ve 

Çöküşü: Soğuk Savaş Sonrası Türk-ABD İlişkilerinde Bağlam Arayışları) 

isimli doktora tezi, Selim Kanat’ın, Terörizm, İnsan Hakları, Güvenlik: 11 

Eylül Sonrası Meydana Gelen Değişiklikler isimli yüksek lisans tezi ve 

Realizm Kapsamında, Terörizm, Güvenlik ve NATO’nun Dönüşümü isimli 

doktora tezi, Hüseyin Özer’in 11Eylül Sonrası ABD Müdahaleciliği ve BM 

Sistemi Temelinde Uluslararası Hukuk isimli yüksek lisans tezi, Gökhan 

Telatar’ın, Orta Asya’da Güvenlik Sorunları isimli Yüksek Lisans ve 11 Eylül 

Sonrası Amerikan Dış Politikasında Hegemonyanın Yeniden İnşası isimli 

doktora tezlerinin hazırlandığı görülmüştür. Dolayısıyla bu çalışmanın 

hazırlanması kapsamında literatür incelendiğinde 11 Eylül saldırılarından sonra 

ABD’nin terörizm ile mücadelesini, Bush ve Obama’ nın Ortadoğu’ya yönelik 

doktrinlerini ortaya koyan birçok çalışma bulunmaktadır. Ancak 11 Eylül 

sonrasında ABD ile yaşanan politik krizlerin Türkiye ortaklık ilişkilerine 

yansımalarını ve çözüm sürecini değerlendiren, özellikle de Rahip Brunson’ un 

iadesi, 15 Temmuz 2016 sonrası suçluların iadesine yönelik talepler, Irak’ın 

Kuzeyine müdahale, F-35 programı ve S-400 alımı krizi gibi 2014 sonrası 

yaşananları ele alan bir çalışmanın bulunmadığı görülmüştür. Açıklanan 

nedenle çalışma, literatürdeki bu boşluğa da katkı sağlayacaktır. 

Çalışmada, öncelikle güvenlik kavramı ve 11 Eylül öncesi ABD 

güvenlik politikası incelenecek, ardından11 Eylül saldırılarının Türkiye -ABD 



5 

 

güvenlik ilişkilerine etkileri güvenlik konusunda işbirliği yaklaşımı temel 

alınarak açıklanacaktır. Zira 11 Eylül sonrasında artık merkezinde insanın 

bulunduğu bir güvenlik yaklaşımına geçiş gözlenmiştir. Bu güvenlik oluşumu, 

klasik tarzda oluşturulan iç ve dış güvenlik algı ve kurumlarını da birtakım 

değişimlere, daha yerinde bir ifadeyle aktörler arasında bir işbirliğine sevk 

etmiştir. Türk-Amerikan ilişkilerinde de sınır aşan boyutlarda tehdit ve 

güvenlikleştirme arayışı dikkate alınarak, ortak değer ve prensipler aracılığıyla 

devletlerarası işbirliğinin tahmin edilebilir bir şekilde sürdürülmesi 

amaçlanmıştır. Bu maksatla çalışmada güvenlik konusunda işbirliği yaklaşımı 

temel alınarak 11 Eylül saldırıları sonrasında Türkiye-ABD güvenlik ilişkileri 

değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın son bölümünde ise, 11 Eylül sonrası dönemde Türkiye-

ABD ilişkilerinde güvenlik merkezli sorunlar ve yeni arayışlar incelenmiştir. 

Bu bölümde 1 Mart 2003 tezkeresi, Süleymaniye Baskını, PKK Terörü, Mavi 

Marmara Krizi, Wikileaks Krizi, Ermeni Soykırım İddiaları, Suçluların iadesi 

konusu ve S-400 Krizi ele alınmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GÜVENLİK KAVRAMI VE 

11 EYLÜL ÖNCESİ ABD GÜVENLİK POLİTİKASI 

 

1.1. KAVRAMSAL VE TARİHSEL AÇIDAN GÜVENLİK 

1.1.1. Güvenlik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 

Güvenlik; insanın yaşama hakkı olarak temel hak ve ihtiyaçlarından 

biridir. Yapılan genel tanımla güvenlik, bir birey olarak insanın, oluşabilecek 

herhangi bir tehdit ve tehlikeye karşı kendini koruması olarak tarif edilir1. 

Bununla birlikte güvenlik kavramının günümüzde ele alınan ulusal ve 

uluslararası yeni boyutları ile birlikte sürekli genişleme gösterdiği çok boyutlu 

bir kavram haline geldiği söylenebilir2. 

Güvenlik kavramının keskin değişimin “egemen ulus devletler” 

arasında yaşanan savaşlar ve Avrupa’da 16.yüzyıldan itibaren yaşanan sosyo-

ekonomik dönüşümlerin sonucunda meydana geldiği söylenebilir. 18. yüzyılda 

yaşanan Fransız Devrimi hemen sonrası güvenlik anlayışı artık sadece devlet 

güvenliği değil onun yanında “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’ndeki yer alan 

temel haklar kavramıyla birlikte, bireyin güvenliği hakkı kavramı da temel hak 

olarak gösterilmeye başlamıştır. 19.yüzyılın sonlarına kadar Avrupa devletleri 

sahip olduğu gücü ve mevcut düzen içinde güç dengesini korunmaya yönelik 

politikalar geliştirmekle yetinmiştir3. Avrupa ülkeleri arasındaki güç 

politikaları artık devletlerinin sınırları dışına taşınmış, 20. yüzyılın ilk yarısında 

                                                           

1 Ömer Turhal, Küreselleşen Dünyada Güvenlik, Ankara: Adalet Yayınevi, 2009, s.57.   

2 M. Salih Elmas, Modern Toplumun Güvenlik Çıkmazı: Tehdit, Risk ve Risk Toplumu 

Perspektifinde Güvenlik, Ankara: USAK Yayınları, 2013, s.3. 

3 Evren Balta Paker, Küresel Güvenlik Kompleksi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2012, s.19.   
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yaşanan iki dünya savaşı, güvenliğin ulus devlet boyutunun yanında küresel 

boyutunu da bariz bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Dünya kaynaklarının az sayıda 

bağımlı aktör tarafından paylaşılması mücadelesi, hiçbir devlet ve toplumun 

mutlak güvenlik ortamında olamayacağını göstermiştir. Savaş sonrası ortaya 

çıkan kutuplaşma iki tür grup devlet ortaya çıkarmıştır. Bu devletler de hem 

grup içinde hem de kendi ülkeleri içinde güvenliklerini sağlamayı bu sırada da 

karşı gruptan devletlere karşı mücadele etmişlerdir.  

Güvenliği doğrudan tehdit altında olmayan devletler bile bu savaşlar 

neticesinde zarar görmüştür. Bu da güvenliğin küresel olmaya başlamasının 

göstergesidir. Diyebiliriz ki güvenliğin küresel bir kavram olarak ele alınması 

dünya savaşları neticesinde gerçekleşmiş, bu savaşlar sonrasında ittifaklar 

sisteminin güvenlik açısından daha yararlı bir teknik olduğu bir kez daha 

ortaya çıkmıştır. Ancak Soğuk Savaş olarak adlandırılan yeni dönem, temelde 

iki devletin çevresinde toplanan örgütlenmeler ile devam etmiştir4.  

Soğuk Savaş döneminde devletler silahlı çatışma yaşamaktan kaçınsalar 

da ideolojik savaş kendini göstermiş, bu dönmede askeri gücün toplumların 

güvenliğini sağlamak adına yeterli bir unsur olmadığını gösteren Afganistan, 

Somali, Ruanda gibi örnekler ortaya çıkmıştır. Soğuk Savaş sonrası, 

küreselleşme çerçevesinde çok kutuplu dünyanın güvenlik anlayışı, askeri 

tehditlerin ötesinde ve daha geniş kapsamda tartışılması gereğini doğurmuştur. 

1980’lerde başlayan güvenlik çalışmalarının ekonomik, sosyal ve çevresel 

sorunları da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve derinleştirilmesiyle devlete 

ek olarak “birey” ve “küresel sistem” de güvenlik nesneleri olarak tehditlerden 

korunması gereken yapılar arasında yerini almıştır5. 

 

                                                           
4 Seval Gökbaş, “Yeni Uluslararası Sistemde “Güvenlik Algısı”, Kamu Diplomasisi Enstitüsü, 

2014. Bkz: http://www.kamudiplomasisi.org/pdf/yeniguvenlikalgisi.pdf (Erişim Tarihi: 

25.11.2018). 

5 Elmas, a.g.e., s.9. 
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1.1.2. Güvenlik Türleri 

Güvenlik türlerini birey, devlet ve sistem düzeyinde uluslararası 

ilişkilerin geleneksel yaklaşımlarına uygun değerlendirmeler ile ele alarak 

ulusal, bölgesel ve uluslararası güvenlik olarak tasnif etmek mümkündür6. 

1.1.2.1. Ulusal Güvenlik 

Geleneksel güvenlik anlayışının kökeninde ulusal güvenlik kavramı 

bulunmaktadır. Zira insanoğlu çağlar boyunca tehlikeden uzak yaşama ideali 

ile hareket etmiş, bu kapsamda birtakım önleme mekanizmaları geliştirmiştir. 

Dolayısıyla güvenlik ihtiyacı da bu ideal kapsamında tehdit ve tedbir unsurları 

ile ortaya çıkmıştır. Bu anlamda insanların devleti ortaya çıkarmalarındaki 

nihai amaçlarından biri ve en temeli güvenliktir. Devleti oluşturan bireyler 

tehlikelerden korunacaklarını yaşamsal gereksinimlerini bütünüyle 

sürdürebileceklerini düşünmüşlerdir7. 

Hobbes’a göre de devlet, bireyin güvenlik arayışının sonucunda ortaya 

çıkmıştır. Kişisel güvenliklerini sağlamak adına sürekli savaş halinde olan 

bireyler bu kargaşaya son vermek adına birtakım haklarından vazgeçerler ve 

sonunda “Toplumsal Sözleşme”nin ürünü devlet ortaya çıkar8. Bir devletin 

rakip güçlere karşı bağımsız bütünlüğünü koruma gayreti ise “ulusal güvenlik” 

olarak ifade edilir. Siyasi, kültürel, askeri, fiziki, teknolojik ya da çevresel 

boyutlarda ele alınabilen ulusal güvenlik yaklaşımı bir ulusun kendine ait 

değerleri dış tehlikeden koruma gayretini ifade eder9. 

Devlet ile ilişkilenmiş ulusal güvenlik kavramı, bir devletin kendine ve 

ona mensup olan topluma karşı oluşmuş veya oluşabilecek tehditleri, devletin 

                                                           
6 Sait Yılmaz, “Güçsüz Güç”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, S.(3)5, Ankara, 2007, s.70. 

7 Mustafa Aydın, Sinem Akgül Açıkmeşe, Fulya Ereker ve Cihan Dizdaroğlu, Strateji ve 

Güvenlik, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013, s.14. 

8 Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yöntemler, İstanbul: Beta Yayınları, 1995, s.129. 

9 Ahmet Emin Dağ, Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, İstanbul: Anka Yayınları, 2004, s.391. 
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özünde taşıdığı değer ve prensipler çerçevesinde nasıl ortadan kaldıracağı ile 

ilgili olarak ortaya çıkmıştır. Bir başka değişle ulusal güvenlik kavramı 

devletin bekasını, refahını, huzurunu sağlayan, ulusal çıkarları çerçevesinde 

oluşturmuş olduğu hedeflere yönelik harekât tarzıyla alakalıdır10. 

1.1.2.2. Bölgesel Güvenlik 

Uluslararası ilişkiler yaklaşımında tasnif edilen güvenlik türlerinden bir 

diğeri ise bölgesel güvenlik yapılanmasıdır. Bölgesel güvenlik, coğrafi ve 

stratejik yapılanmalar sonucunda oluşmuş bir güvenlik türüdür. Bölgesel 

güvenlik konusundaki örgütlenmeler geniş ve dar bölge olarak farklı şekillerde 

ortaya çıkabilmektedir. NATO ve AGİT geniş bölge örgütlenmelerine; Batı 

Avrupa Birliği (BAB), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Demokrasi ve 

Ekonomik Kalkınma Örgütü (GUAM), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve 

Balkan İstikrar Paktı (BİP) gibi örgütlenmeler de dar bölge örgütlenmelerine 

örnek verilebilir11. 

1.1.2.3. Uluslararası Güvenlik 

Uluslararası güvenlik konusu tarih boyunca yüksek önem taşıyan bir 

husus olmakla birlikte, bu kavram da diğer güvenlik türleri gibi çeşitli 

dönemlerde, değişen konjonktüre göre farklı anlamlar yüklenmiştir. Zira her 

dönemde farklı içerik ve şiddette uluslararası güvenlik tehdidi ortaya 

çıkabilmektedir. Örneğin etnik, dini, ekonomik tehditler devletlerin uluslararası 

güvenlik yaklaşımlarını değiştirebilmektedir12. 

Birçok ülke, uluslararası güvenliği sağlamak adına iş birliği kurma 

gayreti içine girmiş, ortak yol haritaları oluşturarak sözleşmelere taraf 

olmuşlardır. Örneğin son yüzyılda çok uluslu savaşların yaşandığı dönemler, 

                                                           
10 Ali Bilgin Varlık, “Ulusal Güvenlik”, Milli Güvenlik Teorisi, Ankara, 2015, s.53. 

11 Bilal Karabulut, Güvenlik Küreselleşme Sürecinde Güvenliği Yeniden Düşünmek, Ankara: 

Barış Kitap, 2011, s. 24. 

12Beril Dedeoğlu, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Derin Yayınları, İstanbul, 2003, s.55. 
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şiddet ve korku ortamını canlandırmış, bu ortamı ortadan kaldırmak için bir üst 

otoriteye ihtiyaç duyulmuştur. Bu üst otorite ise Birleşmiş Miletler (BM) gibi 

uluslar üstü kurumlar ve bu kurumların koyduğu hukuk kurallarıdır. Zira bir 

bireyin başka bireye karşı hak ihlalini hukuk kuralları engelliyorsa aynı 

kurallar devletlerin kendi aralarındaki hak ihlallerine de engel olacaktır. Bu 

sebeple uluslararası güvenliğin sürdürülebilir kılınması da üst hukuk normları 

ile mümkün olmaktadır13. 

Uluslararası güvenlik kapsamında devletlerin örgütlenme fikrinin 

sanayi devrimi sonrasında görünürlük kazandığını söylemek mümkündür. 18. 

yüzyılda Fransız İhtilali’nin ardından ortaya çıkan ulus devlet, eşitlik, 

özgürlük, demokrasi gibi kavramlar uluslararası ilişkiler literatürüne girmiş, 

sanayi devrimi ile birlikte sanayi toplumuna dönüşen ülkeler, komşu ülkeler ile 

yaşadıkları çatışmacı siyaseti ortak hareket etme çabasına dönüştürmüşlerdir. 

18. Yüzyılda yaşanan Napolyon savaşları sonrasında İspanya, Prusya, İngiltere, 

Avusturya, Portekiz, İsveç gibi devletlerin toplandıkları Viyana Kongresi’ni, 

uluslararası güvenlik örgütlenmesinin yaşandığı önemli bir dönüm noktası 

olarak kabul etmek gerekir. Zira Viyana Kongresi’nin ortak kararı Avrupa 

özgürlüklerinin korunması yönünde alınmıştır. 18. yüzyılın sonlarına 

gelindiğinde Montesquieu, Locke, Hobbes gibi yazarlar, uluslararası sistem 

dahilinde meydana getirilecek güvenlik stratejisinin, tek tek devletleri ve 

dolayısıyla da bireyleri tehditlerden uzak tutacağını savunmuşlardır. Bu sayede 

uluslararası örgütlenme fikrinin temelleri atılmış 20. yüzyıla gelindiğinde 

Milletler Cemiyeti ortaya çıkmıştır14. Ancak İkinci Dünya Savaşı’nda ortaya 

çıkan nükleer bombalar uluslararası güvenlikte soğuk savaş olarak adlandırılan 

yeni bir dönemin başlangıcını oluşturmuş, temelde iki devletin çevresinde 

                                                           
13 Dağ, a.g.e., s.393. 

14 Suat Dönmez, Güvenlik Anlayışının Dönüşümü: İttifak Kavramı ve NATO, Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2010, s.13. 
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toplanan örgütlenmeler ile devam etmiştir15. 

Soğuk savaş döneminde devletler silahlı çatışma yaşamaktan kaçınsalar 

da ideolojik savaş kendini göstermiş, bu dönmede askeri gücün toplumların 

güvenliğini sağlamak adına yeterli bir unsur olmadığını gösteren Afganistan, 

Somali, Ruanda gibi örnekler ortaya çıkmıştır. Örneğin SSCB’nin yıkılması ile 

soğuk savaş dönemi son bulsa da, Yeni Dünya Düzeninin karmaşık ve 

güvenliksiz yapısı 11 Eylül sonrasında bambaşka bir çerçevede ele alınır 

olmuştur16. 

1.1.3. Uluslararası Alanda Başlıca Güvenlik Sorunları 

Bireylerin münferit güvenlik ihtiyacından uluslararası güvenlik 

algısının oluşmasına kadar oldukça karmaşık ve değişken halde şekillenen Yeni 

Dünya Düzeni, nükleer tehdit, baskı grupları, silah tacirleri, terör örgütleri, çok 

uluslu şirketler, ulus üstü kurumlar gibi güvenlik algısını etkileyebilecek dünya 

çapında aktörler yaratmıştır. Bu nedenle uluslararası güvenlik yaklaşımını 

toplumsal ve kültürel boyutu ile de incelemek, etnik çatışmalardan, sınır 

sorunlarına, yönetim zafiyetlerinden terörizme kadar çok yönlü olarak ele 

almak gerekmektedir17. Özellikle “terörizm” son dönemde insanların sıkça 

duydukları ve üzerinde münhasıran yorum yapılabilen bir kavram olmuştur. 

16.11.1937 tarihinde Cenevre'de imzalanan “Terörizmin Önlenmesine 

ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme”18terörizmi; bir devlete yönelik olarak 

toplumda korku yaratmak amacı ile gerçekleştirilen şiddet eylemleri olarak 

                                                           
15 Seval Gökbaş, Kamu Diplomasisi Enstitüsü, 2014. Bkz: 

http://www.kamudiplomasisi.org/pdf/yeniguvenlikalgisi.pdf (Erişim Tarihi: 25.10.2019). 

16 Fikret Birdişli, “Ulusal Güvenlik Kavramının Tarihsel Ve Düşünsel Temelleri”, Erciyes 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012/2, S.31, Kayseri, s.152-153. 

17 Tarık Oğuzlu, “Dünya Düzenleri ve Güvenlik”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, C.6, S.14, 

Ankara, 2007, s.20. 

18 Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/uhamer/Ter%C3%B6rizmin%20Finansman%C4%B1%20%2

0Uluslararas%C4%B1%20Mevzuat/Avrupa%20Konseyi/090_tur.pdf (Erişim Tarihi: 

20.11.2018). 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/uhamer/Ter%C3%B6rizmin%20Finansman%C4%B1%20%20Uluslararas%C4%B1%20Mevzuat/Avrupa%20Konseyi/090_tur.pdf
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/uhamer/Ter%C3%B6rizmin%20Finansman%C4%B1%20%20Uluslararas%C4%B1%20Mevzuat/Avrupa%20Konseyi/090_tur.pdf
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tanımlanmaktadır19. Dolayısıyla terör ve terörizm konusunda yapılan tanımlar 

içinde başta “şiddet” olmak üzere “siyasi içerik”, “sindirme”, “korkutma” ve 

“psikolojik baskı” gibi unsurlar ön plana çıkmaktadır. Ancak 11 Eylül 

saldırılarından sonra terörün uluslararası tanımı da değişmiş, zarar verdiği ortak 

coğrafya genişledikçe uzlaşma arayışları artmış ve uluslararası kuruluşların 

terör tanımındaki ortak noktalar da artış göstermiştir. Zira özelikle Soğuk 

Savaşın bitişi ile terörizm, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar uluslararası 

güvenliğe karşı önemli bir tehdit haline gelmiştir20.Değişen dünya koşullarıyla 

birlikte değişiklik gösteren terörizm, teknolojiye bağlı olarak elde ettiği yeni 

imkânlar sayesinde etkisini ülke sınırlarının ötesine taşımış; demokratikleşme 

alanında atılan adımlar, terörü nicelik olarak azaltmakla birlikte yine 

demokratikleşmenin bir sonucu olarak kitle iletişim araçlarının kamuoyuna 

verdiği hizmetin boyutundaki artışlar terörizmin hedef kitlesini de aynı oranda 

genişletmiştir21. 

Uluslararası alanda önemli güvenlik sorunlarından bir diğeri ise göç 

temelli sorunlardır. Özelikle insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı, 11 Eylül 

sonrasında Ortadoğu’da meydana gelen şiddet ortamı nedeniyle tüm devletleri 

tehdit eden önemli bir küresel sorun haline gelmiştir. Uluslararası toplum 

düzenini bozan yapısı nedeniyle çoğu kez ülkeler arasında gerginliğe de neden 

olmuştur. Zira kendi egemenlik alanında tedbirler alan devlet, göçmen 

kaçakçılığının gerçekleşmesi ile bu hâkimiyet alanında saldırıya uğramış 

olmaktadır. Öyle ki ülkede yasadışı göçmenlerin varlığı devletin ekonomik ve 

sosyal yapısına da çoğunlukla zarar vermektedir22. 

İnsan ticaretini ise, bireylerin başka bir insanın hâkimiyeti altında 

                                                           
19 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, Ankara: Turhan Kitabevi, 1995, s.6. 

20 Selim Kanat, Timuçin Kodaman, Adem Ali İren,“İnsani Güvenlik ve Terörizmle Mücadele”, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.21, S.2, Isparta, 2016, s.569. 

21 Levent Demir, Küreselleşme ve Terör, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon: Afyon 

Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, s.4. 

22 Koray Doğan, Göçmen Kaçakçılığı Suçu, Ankara: Seçkin Kitapevi, 2008, s.98. 
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istismar edilerek ticarete konu edilmesi olarak tanımlamak mümkündür. Belli 

bir ülke sınırları içinde yahut uluslararası düzeyde gerçekleşebilen bu suçun 

mağduru diğer bireylere göre genellikle daha savunmasız durumda olan 

kadınlar ve çocuklar olmaktadır. İnsan ticareti, ayrım yapılmaksızın kadın, 

erkek ya da çocukları konu alan tüm sektörlere yayılmış ise de uluslararası 

toplumun bu konuyu tehdit olarak algılayıp önleyici hukuki mekanizmalar 

geliştirmesi İkinci Dünya Savaşı sonrasına rastlamaktadır. Gelinen süreçte 

insan ticareti ile mücadele konusunda Birleşmiş Milletler Ek Protokolleri ile 

yeni aşamalar kaydedilmiş, uluslararası toplumun bu güvenlik tehdidi ile 

mücadele için iş birliğine daha çok önem verdiği görülmüştür23. 

Uluslararası güvenliği tehdit eden olgulardan biri de soğuk savaş 

sonrası dönemde etnik çatışmaların giderek artan oranda kendini göstermesidir. 

Etnik çatışmalar genellikle iktidar ve politik güç mücadeleleri ile ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin Ruanda, Bnatui, Zimbabve, Burundi, Kongo, Sudan, 

Mozambik, Nijer, Etiyopya, Nijerya gibi Afrika ülkelerinde kendini gösteren 

etnik çatışmalar genellikle hangi topluluğun ülkeyi idare edeceği ile yaşanan 

anlaşmazlıklardan doğmuştur. Bununla birlikte doğu bloğunun çökmesi ile 

birlikte demokrasiye dönüşüm sorunsuz bir şekilde gerçekleşmemiş, 

gelişmekte olan devletlerin ekonomilerindeki parçalanma, siyasi reformlar 

önünde de engel oluşturmuştur. Barışçıl ve demokratik bir dünya düzeni 

oluşturma çabalarına yönelik bazı engeller ortaya çıkmış ve dünya hızlı bir 

şekilde etnik ve ulusalcı çatışmalar tarafından tehlike altına girmiştir24. 

Yugoslavya’da dört ülkenin bağımsızlığını ilan edişinin ardından Sırplar, 

Hırvatlar ve Boşnaklar arasında tırmanan etnik sorunlar, Bulgaristan’daki Türk 

azınlık sorunu, Transilvanya’da mukim Macar azınlık ile ilgili Romanya ve 

                                                           
23Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/suggam/sozlesmeler/B%C4%B0RLE%C5%9EM%C4%B0%

C5%9E%20M%C4%B0LLETLER/227-

%20S%C4%B1n%C4%B1ra%C5%9Fan%20%C3%96rg%C3%BCtl%C3%BC%20Su%C3%

A7lara%20Kar%C5%9F%C4%B1%20BM%20S%C3%B6zlesmesi%20ve%20Ek%20Protokol

leri%20.pdf (Erişim Tarihi: 26.11.2018). 

24 Haldun Gülalp, Vatandaşlık ve Etnik Çatışma, İstanbul: Metis Yayıncılık, 2007, s.31. 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/suggam/sozlesmeler/B%C4%B0RLE%C5%9EM%C4%B0%C5%9E%20M%C4%B0LLETLER/227-%20S%C4%B1n%C4%B1ra%C5%9Fan%20%C3%96rg%C3%BCtl%C3%BC%20Su%C3%A7lara%20Kar%C5%9F%C4%B1%20BM%20S%C3%B6zlesmesi%20ve%20Ek%20Protokolleri%20.pdf
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/suggam/sozlesmeler/B%C4%B0RLE%C5%9EM%C4%B0%C5%9E%20M%C4%B0LLETLER/227-%20S%C4%B1n%C4%B1ra%C5%9Fan%20%C3%96rg%C3%BCtl%C3%BC%20Su%C3%A7lara%20Kar%C5%9F%C4%B1%20BM%20S%C3%B6zlesmesi%20ve%20Ek%20Protokolleri%20.pdf
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/suggam/sozlesmeler/B%C4%B0RLE%C5%9EM%C4%B0%C5%9E%20M%C4%B0LLETLER/227-%20S%C4%B1n%C4%B1ra%C5%9Fan%20%C3%96rg%C3%BCtl%C3%BC%20Su%C3%A7lara%20Kar%C5%9F%C4%B1%20BM%20S%C3%B6zlesmesi%20ve%20Ek%20Protokolleri%20.pdf
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/suggam/sozlesmeler/B%C4%B0RLE%C5%9EM%C4%B0%C5%9E%20M%C4%B0LLETLER/227-%20S%C4%B1n%C4%B1ra%C5%9Fan%20%C3%96rg%C3%BCtl%C3%BC%20Su%C3%A7lara%20Kar%C5%9F%C4%B1%20BM%20S%C3%B6zlesmesi%20ve%20Ek%20Protokolleri%20.pdf
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/suggam/sozlesmeler/B%C4%B0RLE%C5%9EM%C4%B0%C5%9E%20M%C4%B0LLETLER/227-%20S%C4%B1n%C4%B1ra%C5%9Fan%20%C3%96rg%C3%BCtl%C3%BC%20Su%C3%A7lara%20Kar%C5%9F%C4%B1%20BM%20S%C3%B6zlesmesi%20ve%20Ek%20Protokolleri%20.pdf
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Macaristan arasındaki problemler, yine Afrika gibi Avrupa’da da yaşanan ciddi 

etnik sorunlar arasındadır25. 

Etnik sorunlar yalnızca gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkeler ile 

sınırlı değildir. Zira özellikle Batı Avrupa’ya bakıldığında burada yer alan 

birçok ülkenin çok uluslu yapısı etnik azınlık grupları arasındaki siyasi 

taleplerin artmasına neden olmuştur. Özellikle İngiltere’de Kuzey İrlandalılar, 

İskoçlar ve Galliler; İspanya’da Basklar ve Katalanlar, Fransa’da Bretonlar ve 

Korsikalılar, ABD’de Afrikalı Amerikalılar ve Kanada’da Fransızca konuşan 

Quebecliler bu duruma örnek teşkil etmektedir. Netice olarak etnik 

çatışmaların genellikle yoğun ve yayılma eğilimli yapısı dikkate alındığında 

uluslararası toplumun güvenlik stratejisini etkileyen önemli bir unsur olduğu 

ortadadır. Bu nedenle etnik çatışma uluslararası güvenliğin temel unsurlarından 

biri haline gelmiş olup Birleşmiş Milletler tarafından üzerinde sıklıkla çalışma 

yapılan konulardan biridir. 

Günümüzde egemen devletlerin gerek ulusal gerekse uluslararası 

güvenliği sağlamasının ilk şartı sınır güvenliğinin tesis edilmesidir. Bununla 

birlikte sınırların kesin bir biçimde çizilmesi, korunmasına duyulan gereklilik 

ile önem kazanmış, 18. yüzyıldan itibaren, ekonomik siyasal ve hukuksal 

sınırları da belirleyerek devletlerin barış, istikrar, güvenlik ortamının temini 

için önemli bir unsur haline gelmiştir. Zira doğal kaynakların kullanımı, 

vergilendirme, kaçakçılık, terörizm, uluslararası çatışma gibi konular sınır 

güvenliği ile doğrudan ilgilidir26. 

Uluslararası güvenlik sorunlarından bir diğeri olan zayıf devlet 

sorunsalı da yine Soğuk Savaş sonrası siyasal ve güvenlik açısından meydana 

gelen risklerin farkında olmayan devletlerin otorite zafiyeti ile ortaya çıkmıştır. 

                                                           
25 Mithat Atabay “Yugoslavya’nın Dağılmasından Sonra Bağımsızlığını İlan Eden 

Cumhuriyetlere Karşı Türkiye'nin İzlediği Politika”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 

S.15, İstanbul, 2014, 32-33. 

26 Pazarcı, a.g.e,, s. 237. 
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Nitekim Afganistan gibi müşterek çözüme yanaşmayan ya da Somali gibi 

muhatap bir otorite dahi bulunamayan devletlerin yönetim zafiyetleri bu 

ülkelerin egemenlik yetkisine başka bir devlet ya da uluslararası bir örgüt 

tarafından müdahale edilmeye mecbur bırakmaktadır27. Zayıf devletler sorunu, 

uluslararası toplumun önlem alması ve gündemde tutması gereken, güvenlik 

sorunlarından biri olduğu kabul edilmektedir. Zira Somali Ruanda, Afganistan 

gibi ülkelerde kendini gösteren ve yerel nitelikli gibi görünen terörizm, 

korsanlık, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, hammadde ve enerjiye 

erişimin kesintiye uğraması gibi sorunlar uzun vadede uluslararası güvenliğe 

tehdit eder hale gelmekte ve bu sorunların kaynağına müdahale edilmesi zaruri 

bir hal almaktadır. Zayıf devletlerin toprakları üzerinde meşru güç kullanma 

tekeli, egemen niteliklere sahip bir devlete göre yitirilmiş durumdadır. Ülke 

yönetiminde otoritenin yitirilmesi de kamu hizmetlerini sağlamada yetersizliğe 

neden olmakta ve zayıf devlet dışarıdan müdahaleye açık hale gelmektedir28. 

Ayrıca, iç çatışmalar, komşu ülkeler üzerinde baskı oluşturan büyük göç 

dalgalarına da neden olabilmektedir. Örneğin Suriye’de yaşanan çatışma 

ortamı nedeniyle Türkiye ve Avrupa’ya sığınan Suriyeli mülteci sayısının 10 

milyondan fazla olduğu tahmin edilmektedir. 

Günümüzde uluslararası güvenlik tehditlerinin her biri, zayıf devletler 

nezdinde risk olarak yer bulabilmektedir. Örneğin, zayıf devletlere 

gerçekleştirilecek bir nükleer yayılma, terörist örgütlerin nükleer silah elde 

edebilmesi için gerekli malzemelerin ve teknolojinin bulunabilme ihtimalini 

artıracaktır. Nitekim terör örgütleri de barınma ve saklanma imkânları 

nedeniyle zayıf devletleri tercih etmekte, bu ülkelerdeki otorite boşluklarından 

yararlanmaktadır. Yoksulluk, işgal, insan hakları ve demokrasinin yokluğu, 

hoşgörüsüzlük ve şiddet, terör örgütlerinin eleman kazanmalarına büyük 

                                                           
27 Gülise Gökçe, Devlet Sınıflandırmaları ve Zayıf Devletlerin Karakteristik Özellikleri, Selçuk 

Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, C.6, 

S.11, Konya, 2006, s.344. 

28 A.g.m., s.351. 
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fırsatlar sunmaktadır. Bu nedenle son dönemde, BM, AB ve NATO zayıf 

devletlerde, polis, asker, hukukçu, sınır görevlileri ve sivil yönetici eğitimi 

olmak üzere, çeşitli alanlarda yeniden kurumsal kapasite geliştirme 

faaliyetlerinde bulunmaktadır29. 

 

1.2. 11 EYLÜL ÖNCESİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNİN 

GÜVENLİK BOYUTU 

11 Eylül öncesi dönemde Türkiye-ABD ilişkilerini güvenlik boyutunu 

Soğuk Savaş Öncesi, Soğuk Savaş Dönemi ve Soğuk Savaş sonrası olmak 

üzere üç farklı dönemde incelemek, özellikle ABD’nin Türkiye dışında 

yaşanan gelişmelere paralel olarak da güvenlik yaklaşımını değiştirdiğini 

anlamak açısından faydalı olacaktır. Bu kapsamda aşağıda öncelikle ABD’nin 

güvenlik politikası tarihsel olarak ele alınacak, ardından Türkiye – ABD 

güvenlik ilişkilerinden bahsedilecektir. 

1.2.1. ABD Güvenlik Politikası 

Kurulduğu ilk yıllarda güvenlik stratejisi yalnızca toprakları 

genişletmek idealine dayalı olan ABD, 20. yüzyılda Avrupa devletleri arasında 

ortaya çıkan silahlanma mücadelesi ile müdahaleci güvenlik yaklaşımı 

benimsemeye başlamış, soğuk savaş döneminde silahlanma ve caydırıcılık 

stratejisi benimsenmiş, soğuk savaş sonrasında ise Ortadoğu enerji 

kaynaklarının kontrolü ve ekonomik antlaşmalar ABD’nin güvenlik stratejisi 

olmuştur. ABD’nin güvenlik politikasındaki bu değişim aşağıda dönemler 

halinde ele alınmıştır. 

 

1.2.1.1. Soğuk Savaş Öncesi Güvenlik Politikası 

                                                           
29 A.g.m., s.355 
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18. yüzyılda Avrupa’da süren savaşlar başta İngiltere olmak üzere 

birçok Avrupa ülkesinin yeni bir hayat oluşturma çabaları ile Kuzey 

Amerika’ya yönelmelerine neden olmuştur. İlk zamanlar İngiliz kolonileri 

olarak yaşayan topluluklar emperyal yaşama karşı doğan tepkiler ile zamanla 

birleşerek uluslaşmış, 1776’da bağımsız bir devleti ortaya çıkarmıştır. 

ABD’nin kuruluşunu gerçekleştiren toplumsal yapının dinamikleri 

Hıristiyanlık, Yahudilik, Anglo-Saksonluk ve Liberal düşünce yapısı olurken 

bu dinamikler uzun yıllar uygulanacak olan ABD Güvenlik Stratejileri’nin de 

temelini meydana getirmiştir30. 

1800’lü yılların ilk yarısında Başkan Monroe’nin ABD’yi Avrupa’dan 

izole eden politikası ile ABD, Amerika kıtasında sınırlarını genişletmeye 

yönelmiş, Kızılderililere ve Meksikalılara karşı savaşarak yeni topraklar elde 

etmiştir. 1860’lı yıllarda ABD iç savaşının başlaması, ABD’nin sınırlarını 

genişletmeye yönelik güvenlik stratejisini bir süre durdurmuş ise de 1880’lerde 

başlayan silahlanma faaliyetleri ABD’nin tüm Kuzey Amerika kıtasında 

hâkimiyet kurmasını sağlamıştır31. 

1900’lü yıllar Avrupa kıtasında Almanya’nın silahlanma ve güçlenme 

çabalarına sahne olmuş, Avrupa’da başlayan hareketlilik ABD’nin dikkatini 

çekmiştir. Bu dönemde Başkan Roosevelt, ABD güvenlik stratejisinde de 

keskin bir değişime gitmiş, Amerika kıtası ile sınırlanan güvenlik stratejisinden 

vazgeçilerek müdahaleci güvenlik stratejisine geçilmiştir. Almanya’nın askeri 

gücünde meydana gelen artış ABD’nin İngiltere ve Fransa’nın ulusal 

çıkarlarıyla paralel şekilde hareket etmesine neden olmuştur32. 

                                                           
30 Okan Arsan ve Selçuk Arı, Amerika Özgürlük Havarisi mi?, Ankara: Plan Yayınları, 2004, 

s.16-18. 

31 A.g.e., s.18-20. 

32 Henry Kissinger, Diplomasi, Çev. İbrahim H.Kurt, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, 2000, s.17. 
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Almanya’nın Lüksemburg ve Belçika’yı işgal etmesi ile başlayan ve 

Avrupa’da güç dengelerini bozan saldırıları karşısında Başkan Wilson 

Almanya’ya karşı savaş ilan ederek Birinci Dünya Savaşına girmiş, 1918 

yılında Wilson Prensipleri olarak anılan 14 prensip ilan edilerek ABD güvenlik 

felsefesi dünyaya duyurulmuştur. Bu dönemde özellikle Milletler Cemiyeti’nin 

kuruluşu ABD güvenlik stratejisinin kurumsallaşmasını sağlamıştır33. 

Hitler’in 1933 yılında iktidara gelmesi ile yeniden başlayan ve kontrol 

edilemeyen Almanya tehlikesi barış ortamının yeniden bozulmasına sebep 

olmuştur. Avusturya ve Çekoslovakya’nın Almanya tarafından işgali sırasında 

tarafsız kalan ABD, Fransa’nın işgali karşısında bu politikasından vazgeçerek 

yeni güvenlik stratejisini geliştirmiştir. Sovyetler Birliği’nin Alman tehdidini 

tamamen ortadan kaldırabilmek için Avrupa’da tampon bölge oluşturma 

gayreti İngiltere’nin de Sovyetleri dengelemek için ABD’nin Avrupa’da 

kalmak istemesine neden olmuş ABD’nin yeni güvenlik stratejileri de bu yönde 

şekillenmiştir. Wilson Prensipleri ’ne dayalı yaklaşım çerçevesinde Birleşmiş 

Milletler kurulmuş ABD bu kez sadece askeri alanda değil siyasi alanda da 

açılımlar yapmıştır34. 

Özetle ABD’nin Birinci Dünya Savaşı ile başlayan İkinci Dünya Savaşı 

ile de devam eden yeni güvenlik stratejisi, artık ABD’nin kendi coğrafyası 

dışına çıkarak başka coğrafyalardan da kazanım elde etmeyi amaçlayan 

müdahaleci bir stratejiye dönüşmüştür. 

1.2.1.2. Soğuk Savaş Dönemi Güvenlik Politikası 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD için ortaya çıkan yeni tehdit 

Sovyetler Birliği olmuştur. Zira Wilson prensipleri çerçevesinde kurulan ve 

ABD güvenlik stratejisinin kurumsallaşmış yapısını ortaya koyan Milletler 

Cemiyeti’nin aktif olarak faaliyet gösterememesinden kaynaklanan Alman 

                                                           
33 A.g.e., s.24-28. 

34 A.g.e.,, s.223-225. 
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tehdidi Avrupa’nın dengesini değiştirmiş, oluşturduğu muazzam askeri güç ile 

dünya hakimiyeti amacıyla birçok ülkeyi işgal etmiştir. Birinci Dünya Savaşı 

sonrasındaki hatalı güvenlik stratejisini tekrar etmemek adına ABD daha aktif 

ve müdahaleci olduğu güvenlik stratejisine geçmiş, bu çerçevede siyasal 

açılımlar yaparak Avrupa’da daimî bir gücün bulundurulması çerçevesinde 

Birleşmiş Milletler oluşturulmuştur. 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Almanya’nın etkisini yitirdiği 

topraklarda her geçen gün güçlenen Sovyetler Birliği, Avrupa’da güvenliği 

tehdit edecek yeni boşlukların meydana geldiğini düşündürmeye başlamıştır. 

Bu düşünce ile hareket eden İngiltere, Sovyetler Birliği’ni dengelemek 

amacıyla ABD’yi Avrupa’ya yönlendirmiş, Roosevelt’in ardından başkan olan 

Truman, Avrupa’da dayanışmanın hâkim olduğu yeni ABD güvenlik 

yaklaşımını ortaya koymuştur35. 

Sovyetler Birliği’nin savaşın ardından yaşadığı kayıplar için tazminat 

almak yerine toprak elde etme talebine yönelik güvenlik yaklaşımını 

benimsemesi yapılacak barış antlaşmalarını etkisiz bırakmış, Almanya’ya karşı 

ittifak yapan Sovyetler Birliği ve ABD, güvenlik stratejileri konusunda fikir 

ayrılına düşerek Soğuk Savaş olarak isimlendirilen yeni dönemin temelleri 

atılmıştır36.  

Soğuk Savaşın ilk yıllarında ABD, SSCB’nin İkinci Dünya Savaşın’dan 

sonra artmakta olan etkisini azaltmak için çevreleme politikası uygulamıştır. 

ABD’li Diplomat George S. Kennan tarafından gönderilen “Uzun Telgraf” ile 

atılan Doktrin yayılmacı eğilim durduğunda komünist yönetimlerin çökmeleri 

kaçınılmaz olduğunu ileri sürmüştür. George Kennan’a göre Rus 

yayılmacılığının önü “uzun erimli, sabırlı, ancak kararlı ve uyanık bir 

                                                           
35 Nasuh Uslu, Türk Amerikan İlişkileri, Ankara: 21. Yüzyıl Yayınları, 2000, s.111. 

36A.g.e., s.727. 
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çevreleme” yoluyla alınabilir. Çevreleme Politikasının ilk örneği 12 Mart 

1947’de açıklanan Truman Doktrini olmuştur.37  

ABD başkanı Truman yaptığı konuşmada Sovyet tehdidi altıda olan 

devletlere ABD tarafından koruma sağlanacağını belirtmiştir. Truman Doktrini 

SSCB’nin yayılma amacına engel olmak ve SSCB’yi çevrelemek amacıyla 

Türkiye ve Yunanistan’a yapılan 400.000.000 dolarlık yardımdır. Truman 

Doktrini Sovyet tehdidi altındaki Türkiye’ye ABD tarafından yapılan yardım 

olmasının yanı sıra İkinci Dünya savaşının ardından Avrupa’nın halinin 

düzeltilmesi için yardımların Türkiye ve Yunanistan’a kadar götürülmesi, 

Avrupa’da başlayan çevrelemenin daha iyi yapılabileceğine inanılmasıdır. 

Henry Truman bu konuda şöyle demiştir: “ Avrupa’daki durum bizim yardımı 

Yunanistan ve Türkiye’ye kadar genişletmemizi gerekli kılmıştır.” Truman 

Doktrini Soğuk Savaş döneminin başlangıcı olmuştur ve Sovyetler Birliği 

Truman Doktrini ile her alanda kuşatılmıştır.38 

Bu dönemde Sovyetler Birliği’nin komünist ideolojisini dünyanın her 

yerinden yaymak istemesi, ABD’nin de Avrasya’ya yönelik yeni bir güvenlik 

stratejisi benimsemesine neden olmuştur. Nitekim Avrupa’da Truman Doktrini 

çerçevesinde bir güvenlik dengesi oluşturulmuşken bu kez Güney Asya’da 

ortaya çıkan savaş yeniden kargaşa ortamı yaratmıştır. Bu tehdidi giderilmesi 

için BM’den alınan onay ile Güney Kore’yi korumak üzere Kuzey Kore’ye 

müdahalede bulunulmuştur39. Yine bu dönemde ABD’nin kurumsallaşmış bir 

askeri ittifak için yapmış olduğu girişim ile NATO kurulmuş, ABD böylelikle 

Sovyetler Birliği tehdidine karşı batı ülkelerini bir araya getirerek ortak tehdit 

ve güvenlik anlayışına sahip yönlendirici nitelikte bir güvenlik anlayışı 

benimsemiştir40. 

                                                           
37 Gencer Özcan, Çevreleme Politikası, Güvenlik Yazıları Serisi, Sayı:41, 2019, s.1. 
38 Haluk Gerger, Türk Dış Politikasının Ekonomik Politiği, İstanbul: Belge Yayınları, 1998, s.60. 

39 Kıssınger, a.g.e., s.664. 

40 Uslu, a.g.e., s.750. 



21 

 

1950’li yıllarda ABD’nin Ortadoğu’ya yönelik politikasında da önemli 

değişiklikler meydana gelmiş, stratejik konumu ve petrol kaynakları nedeniyle 

önemi artan bölge ABD için savunulmasında öncülük edilmesi gereken bir yer 

haline gelmiştir. Bu kapsamda Eisenhower Doktrini’ni uygulamaya koyan 

ABD yeni siyasi ve askeri yapılanmalar ile Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu’ya 

ve Akdeniz’e yayılmasını önlemeye çalışmıştır. Bu dönemde ABD’nin 

uyguladığı bir başka güvenlik stratejisi de caydırıcılık stratejisidir. Nitekim 

müttefiklerini Sovyetler Birliği’nden geri kalmaması için nükleer silahlanma 

konusunda destekleyen ABD, kendisi de atom ve hidrojen bombalarını 

geliştirme yoluna gitmiştir. Buna karşın Sovyetler Birliği de kıtalararası füze 

sistemleri geliştirerek bu yarış içinde geride kalmamış, iki devlet arasında 

ortaya çıkan bu silahlanma yarışı sorunların krize dönüşmemesi için iki 

devletin de birbirlerine karşı çok dikkatli davranmalarına neden olmuştur41. 

Sovyetler Birliği’nin önce Çekoslovakya, ardından ABD’nin 

desteklediği Güney Vietnam’ı işgal etmesi, ABD’nin güvenlik stratejisini 

yeniden gözden geçirmesine neden olmuştur. Nitekim Sovyetler Birliği’nin 

Afganistan’ı işgali karşısında Afgan mücahitlere yardım eden ABD, 

Sovyetlerin Afganistan’dan büyük kayıp ile çekilmesini sağlamıştır. ABD’nin 

Vietnam Savaşı sonrasında Afganistan’da uyguladığı güvenlik stratejisi 

Sovyetler Birliği’ne karşı rövanş niteliğinde olup bu dönemden sonra Doğu 

Bloğundaki çözülme hızlanmaya başlamıştır.     

1.2.1.3. Soğuk Savaş’ın Bitiminden 11 Eylül’e Kadar Güvenlik 

Politikası 

Sovyetler Birliği’nin Afganistan yenilgisi ile başlayan çözülme süreci 

ABD’nin Reagan Başkanlığında yeni bir güvenlik stratejisi benimsemesine 

neden olmuştur. Öyle ki orta menzilli ABD üretimi nükleer füzelerin NATO 

Avrupa ülkelerine yerleştirilmesi sınırlı kapasiteye sahip Sovyet silahlanma 

                                                           
41 Kıssınger, a.g.e., s.668-670. 
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sitemine daha fazla önlem almaya yönelik zorunluluklar getirmiştir. Oysa 

ekonomik açıdan sorunlar yaşayan ülke bu yönde reformları hayata 

geçirememiş ve çözülmeye giden süreç hızlanmıştır. Başkan Gorbaçov’un 

almış olduğu önlemler yeterli olmamış, 1991 yılında Sovyetler Birliği son 

bulmuştur.     

Soğuk Savaş döneminin son bulması ile ABD bu kez Ortadoğu’ya 

yönelmiş, Başkan Bush ABD’nin askeri gücünün Ortadoğu’da kalmasını 

sağlayan Irak müdahalesini gerçekleştirmiştir. ABD’nin Körfez Savaşı ile 

başlayan güvenlik stratejisi Ortadoğu’daki gelişmelere her zaman müdahil 

olmayı amaçlayan ve enerji kaynaklarını kendi ihtiyaçları çerçevesinde kontrol 

etmeyi amaçlayan yeni bir stratejidir42. 

ABD’nin Ortadoğu’yu dönüştürmeyi amaçlayan güvenlik stratejisi 

Başkan Clinton döneminde küresel ekonominin ve demokrasinin güçlenmesi 

anlayışına dayalı bir strateji olarak devam etmiş, bu dönemde askeri güç 

kullanarak değil Uzakdoğu ülkeleri ile yapılan ekonomik anlaşmalar ile 

ekonomik politika odaklı bir strateji yürütülmüştür. 

2000 yılı sonunda başkan seçilen George W. Bush döneminde ise 

yeniden nükleer silahlanmaya önem verilmiş, Başkan Reagan dönemindeki 

gibi aktif bir güvenlik stratejisi uygulamaya konulmuştur.  

1.2.2. Türkiye-ABD İlişkilerinin Güvenlik Boyutu 

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin güvenlik boyutunu ortaya 

koyarken en çok önem arz eden konulardan biri, iki devletin ilişkilerinin 

tarihsel kökenleridir. Bu anlamda Türkiye ve ABD ilişkilerinin tarihsel gelişim 

seyrine göre soğuk savaş öncesi, soğuk savaş dönemi ve soğuk savaş sonrası 

dönem ilişkilerinin güvenlik boyutu ele alınacaktır. 

                                                           
42 Uslu, a.g.e., s.640. 



23 

 

1.2.2.1. Soğuk Savaş Öncesi Güvenlik İlişkileri 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ABD ile ortak bir dış politika takip 

edilmekten kaçınılmıştır. Zira ABD ile ihtiyatlı bir politika izleyen Osmanlı, 

siyasi anlamda ödün vermek istememiş, ABD ile müttefik olma konusundaki 

yakınlaşma Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile diplomatik olarak hız 

kazanmıştır. Öyle ki henüz Kurtuluş Savaşı döneminde ortaya çıkan ve Millî 

Mücadelenin meşruluğunu ortaya koyan Amiral Bristol Raporu, Yunan 

işgalinin haksızlığını dünyaya ilan etmiş, Türklerin mücadelesine destek 

vermiştir43.  

1923 yılında ABD ile ilişkileri geliştirmek adına atılan ekonomik 

adımlar Türkiye-ABD ilişkileri yönünden çekinik tavrın son bulmasını 

sağlamış ancak Amerika’nın dünya üzerindeki hâkimiyetini artıran İkinci 

Dünya Savaşı, birçok dengeyi değiştirmiş ve yeni oluşumların gerçekleşmesine 

zemin hazırlamıştır. Türkiye ise İkinci Dünya Savaşı’nda taraf olmama 

konusundaki tutumundan vazgeçmeden uluslararası alanda bir denge politikası 

benimsemiş ve savaşa katılmayarak devleti büyük bir yükün altına girmekten 

kurtarmıştır44. 

Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki tedbirli dış politika anlayışı, 

Ortadoğu’yu da içine alacak olası bir krizi önlemiş ve savaşın etki ettiği alan 

genişlememiştir. Türkiye, her ne kadar savaşın sonlarına doğru müttefikler 

yanında yer alsa da özellikle başlarda ABD tarafından savaşın içine çekilmek 

istenmiş, fakat kararlı tutum sergilemesi sayesinde bu olayın önüne 

geçilmiştir45.  

ABD ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, gelişim aşamasında 

uzun soluklu bir ittifak kurmaya yönelik olarak sürdürülmüştür. Zira iki devlet 

                                                           
43 Oral Sander, Siyasi Tarih1918–1994, Ankara: İmge Kitabevi, 1998, s.132. 

44 Sander, a.g.e., s.133. 

45 Mehmet Gönlübol, Olaylarla Türk Dış Politikası, Ankara: Alkım Kitapevi, 1989, s. 164. 
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arasındaki yardımlaşma ve teşvikler de bu düşünceyi doğrulamaktadır. Nitekim 

1939’da “Seyr-ü Sefain ve Ticarete Dair Antlaşma” imzalanmış, 1941 yılında 

başkan Roosevelt’in Hitler’e karşı savaşan devletler için oluşturduğu “Ödünç 

Verme ve Kiralama Programı”ndan Türkiye’nin de yararlanılması 

sağlanmıştır46. 

1.2.2.2. Soğuk Savaş Dönemi Güvenlik İlişkileri 

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar sürdürdüğü 

tarafsızlığını, savaş sonunda müttefikler yanında yer alarak bozmuştur. Zira 

Türkiye bu dönmede güvenlik endişeleri nedeniyle Batı ile yakınlık arayışı 

içindedir. Kaldı ki savaş sonrası Batı dünyasında da yeni bir güvenlik düzeni 

kurulmakta olup geleneksel dış politikanın odak noktasında olan Avrupa’nın 

dışında kalınmak istenilmemektedir.  

Sovyetler Birliği de, savaş sırasında Alman gemilerine verilen 

Karadeniz’e geçiş izni nedeniyle Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde revizyon 

istemekte, Türkiye’nin boğazların güvenliği konusunda zafiyet gösterdiğini 

iddia etmektedir. Bu dönemde artan Sovyet baskısı, Türkiye’nin yönünü 

NATO ve ABD’ye dönmesinde etken olmuş, gerek Türkiye’nin ABD ile Kore 

Savaşı’na katılması, gerekse ABD’nin Sovyet tehdidini dengelemek için 

gösterdiği önem ve dış politikada verdiği destek ile Türkiye’nin 1951 yılında 

NATO’ya tam üyeliği gerçekleşmiştir47. 

NATO üyeliği ile birlikte Türkiye’nin savunma ve güvenlik stratejileri 

kurumsal bir temele kavuşmuş, NATO’nun güney kanadında üstlendiği görev 

ABD ile ilişkilerinde de ön plana çıkmıştır. Bununla birlikte Türkiye’nin 1974 

yılında Kıbrıs’a gerçekleştirmiş olduğu Barış Harekâtı ilişkileri sekteye uğratsa 

da bu durum fazla uzun sürmemiş, Soğuk Savaş döneminde NATO’nun 

                                                           
46 A.g.e., s. 164-165. 

47 Süha Bölükbaşı, Barışçı Çözümsüzlük, Ankara: İmge Yayınları, 2001, s.45. 
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yeniden yapılandırılma çabaları Türkiye ve ABD’yi aynı yönde politikalar 

izlemeye itmiştir48. 

Özellikle 1979 yılında Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali ile 

birlikte Türkiye ABD için stratejik olarak daha da önem kazanmış, aynı yıl 

başlayan İran-Irak savaşı ile birlikte Türkiye’nin ABD için güvenilir müttefik 

imajı pekişmiştir. Nitekim 1980 yılında Türkiye ile ABD arasında da 

“Savunma ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması” imzalanarak Türkiye’nin 

jeopolitik önemi ABD için farklı bir ivme kazanmıştır49. 

1980 yılında Türkiye’de meydana gelen askeri darbe ile Avrupa ile 

ilişkiler sekteye uğrasa da ABD ile ortak güvenlik politikaları sürdürülmüş, 

ABD’nin NATO Büyükelçisi Ankara’yı ziyaret ederek Türkiye’ye yapılan 

ticari ve ekonomik yardımların devam edeceği açıklanmıştır. 1989’da Berlin 

Duvarı’nın yıkılmasına kadar bu seyirde devam eden Türkiye-ABD güvenlik 

ilişkileri, 1991’de SSCB’nin dağılması ve ABD’nin tek süper güç olarak 

kalması ile farklı bir boyutta şekillenmiştir50. 

1.2.2.3. Soğuk Savaş’ın Bitiminden 11 Eylül’e Kadar Güvenlik 

İlişkileri  

İkinci Dünya Savaşı’ndan Soğuk Savaş döneminin sonuna kadar 

Türkiye ile ABD arasındaki güvenlik ilişkileri ABD ile SSCB arasındaki 

gerilim çerçevesinde şekillenmiştir51. Ancak 1990’lı yıllarda Soğuk Savaş’ın 

yarattığı tehdit algılamalarının ortadan kalkması ile ABD, dünyada tek süper 

güç olarak kalmıştır. 

                                                           
48 Uslu, a.g.e., s.359-360. 

49 Uslu, a.g.e., s.361. 

50 Baskın Oran, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, 

C.2: 1980-2001, İstanbul: İletişim Yayınları, 2006, s.243. 

51 Uslu, a.g.e., s.25 
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Daha önce gündemde bulunmayan ekonomi, demokrasi, insan hakları 

ve Türkiye’nin komşuları Ermenistan, İran, Irak, Yunanistan ile ilişkileri 

ABD’de bulunan bazı baskı gruplarının çalışmaları ile Türkiye-ABD 

ilişkilerinde gündemde yer alır olmuştur. Türkiye’nin terör nedeniyle Irak’ın 

kuzey bölgesine geçerek askeri operasyonlar düzenlemesi ABD yönetimi 

tarafından eleştirilirken, Türkiye’ye silah satışının ABD Kongresi tarafından 

engellenmesi de Türkiye’nin tepkisine neden olmuştur. Özellikle bu 

döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yapılacak mühimmat ve silah 

modernizasyonu ABD’deki Yunan ve Ermeni lobilerinin baskısı ile 

engellenmiştir52. 

Öte yandan ABD’nin rejim olarak kendisine tehdit olarak algıladığı 

İran’ın Türkiye ile yakın ilişkileri ABD tarafından Türkiye üzerindeki bir başka 

politik baskı unsuru olmuştur. Nitekim Türkiye Rusya’dan sağladığı doğalgaza 

bağımlılığını azaltmak adına İran ile ticari anlaşmalar yapmış, PKK ile 

mücadele konusunda ortak operasyonlar yaparak güvenlik anlaşmaları icra 

etmiştir. Buna karşın İran’da yapılan nükleer çalışmalar ve İran yönetiminin 

İsrail’e yönelik açıklamaları, ABD tarafından tehlike ve İran’ın bölgede 

hakimiyet kurma çabası olarak değerlendirilmiş ve ticari ambargolara neden 

olmuştur. İran ile ekonomik ve güvenlik anlamında işbirliği devam eden 

Türkiye ise bu konuda ABD ile farklı bir strateji izlemesi iki ülke arasındaki 

ortaklık ilişkisinin sorgulanmasına sebebiyet vermiştir53. 

1991 yılında ABD’nin Irak’a müdahalesi ile birlikte ABD-Türkiye 

güvenlik ilişkileri “stratejik ortaklık” olarak tanımlanmaya başlanmıştır54. 

Nitekim ABD’nin Çöl Fırtınası Harekatı’ nda da Türkiye ABD ile gönüllü iş 

                                                           
52 Kemal Kirişçi, “US-Turkish Relations: From Uncertainty To Closer Ties”, Insight Turkey, 

Vol.2, No:4, 2000, s.46. 

53 Mustafa Kibaroğlu, “İran’daki Gelişmelerin Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri ve 

Alınabilecek Tedbirler”, Sempozyum - Türkiye’nin Çevresinde Meydana Gelen Gelişmelerin 

Türkiye’nin Güvenlik Politikasına Etkileri, 2006, İstanbul, Harp Akademileri Basımevi. 

54 Sait Yılmaz, Güç ve Politika, Melisa Matbaacılık, İstanbul, 2008, s. 266-267. 
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birliği içinde hareket etmiş, her ne kadar Türkiye savaşa doğrudan katılmasa da 

üsleri ABD kullanımına açarak “Çekiç Güç”ün Türkiye’de konuşlanmasına 

müsaade etmiştir. Bu kapsamda 1990’lı yıllarda Türkiye- ABD arasındaki 

güvenlik ilişkileri değerlendirildiğinde, Türkiye’nin ABD için Ortadoğu ve 

Orta Asya’daki ileri bir karakol görünümünde bulunduğunu söylemek 

mümkündür55.  

Körfez harekâtı sonrası ABD tarafından vaat edilen ekonomik yardım 

sözlerinin tutulmaması Türkiye tarafından bir takım güven problemlerine 

neden olmuştur. 

  

                                                           
55 Yılmaz, a.g.e., s.268. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

11 EYLÜL SALDIRILARININ  

TÜRKİYE- ABD GÜVENLİK İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ 

 

 

2.1. 11 EYLÜL SALDIRISI VE AFGANİSTAN OPERASYONU 

ABD ve dünya gündemini değiştiren önemli olaylardan biri olan 11 

Eylül saldırıları ile ulusal ve uluslararası güvenlik literatüründe savaş, terörizm, 

saldırı ve tehdit gibi kavramlar yeniden tanımlanır olmuş, ABD terörizmi 

destekleyen ülkeleri tehlikeli olarak ilan etmiş, müdahalede bulunmuştur. 

Tehditleri yok etmeyi amaçlayan stratejisi ile terörizmi destekleyen ya da kitle 

imha silahları bulunduğunu değerlendirdiği ülkelere savaş ilan etmiştir. Bu 

strateji kapsamında, ilk hedefi ise El Kaide ilişkisi nedeniyle Afganistan 

olmuştur56. Bu başlık altında 11 Eylül süreci ve sonrasında ABD’nin güvenlik 

stratejisi ele alınacaktır. 

2.1.1. 11 Eylül Saldırısına Giden Süreç ve Tarafları 

 SSCB’nin Afganistan’a yönelik işgal hareketi sırasında Afganistanlı 

mülteciler ile direnmek üzere farklı ülkelerden gelenlerin Pakistan’da eğitimi 

ve Afgan cephelerine gönderilmesi ile o dönemde askeri ve siyasi bir figür 

olarak ortaya çıkan Usame Bin Ladin ilgilenmiştir. Ladin, 1988 yılında El-

Kaide’yi kurmuş, SSCB’nin geri çekilmesinin ardından Afganistan’ın resmi 

hükümeti olan Taliban, El-Kaide’ye destek sağlamış, El-Kaide ise zamanla batı 

dünyasının değerine karşı şiddet içeren eylemlerde bulunmuştur. 

 

 

                                                           
56 Özlem Demirkıran, Soğuk Savaş Sonrası Ortadoğu Ekseninde Türk-Amerikan İlişkileri, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, 2005, s.171. 
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 2.1.1.1. El-Kaide Örgütünün Ortaya Çıkışı ve Eylemleri 

Arapça kural, ilke, yöntem gibi anlamlara gelen El-Kaide örgütünün 

üyeleri arasında siyasi, etnik ya da milli ortak bir yön bulunmamakta, örgütün 

üyeleri ortak düşman tanımlaması etrafında bir araya gelmektedir. Bununla 

birlikte El-Kaide sabit merkezi ya da devleti olan bir terör örgütü değildir. 

İçinde farklı etnik grup ya da mezhebe sahip üyelerin bulunduğu bu örgüt, 

dünyanın her yerinden üyelere sahiptir. Afganistan’ın SSCB tarafından işgali 

sonrasında, bu ülkedeki Müslüman halkı korumak için çeşitli ülkelerden birçok 

kişi El-Kaide çatısı altında toplanmış, SSCB’nin çekilmesinde büyük etken 

olmuştur57. 

1980’li yıllardan itibaren sürekli kendisini geliştiren eğitim almış birçok 

militanı bünyesinde bulunduran örgüt, 1992 yılından itibaren eylemleri ile 

kendisini göstermeye başlamış, askeri ve siyasi bir figür olarak ortaya 

çıkışından sonra özellikle batı dünyasına yönelik düşmanca tavrını her koşulda 

eyleme dönüştürmekten kaçınmamıştır58. 

İslam dünyasında radikal gruplara yardım etmek amacıyla 1988’de 

kurulan bu örgütün İslami kökenli bir terör örgütü olarak dünyaca tanınması ise 

11 Eylül saldırıları ile gerçekleşmiştir. 11 Eylül saldırıları sonrası, Kenya, 

Tanzanya ve Yemen’deki saldırıların sorumlusu olan El-Kaide, diğer İslamcı 

örgütlerde de bulunan “İslam’ın dilini kullanmak”, “siyasal meselelerden ve 

sorunlardan bahsetmek”, “batının üstünlüğünü reddetmek” ve “cinsiyetle ilgili 

ataerkilliği kullanmak” gibi ortak özelliklerin yanında; “kökeni bir ulus-devlet 

olmamak”, “uluslar üstü ve yayılımcı karaktere sahip olmak”, “finansal 

kaynakları kolay ve etkili bir şekilde harekete geçirebilen ekonomik olarak 

                                                           
57 Mehmet Faraç, El Kaide Turka, İstanbul: Günizi Yayınları, 2004, s.87. 

58 A.g.e., s.89. 
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zengin bir organizasyonu bulunmak” gibi ayırt edici özelliklerini dünyaya ilan 

etmiştir59.  

 2.1.1.2. Taliban El-Kaide İlişkisi 

Taliban, Pakistan’daki mülteci kamplarında Pakistanlı din adamlarının 

eğitiminden geçen ve etnik açıdan Peştun kimliği ağır basan Afganistanlı 

mülteci gençlerin etkili olduğu bir öğrenci hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Bu 

öğrenciler, Afganistan’a döndüklerinde Pakistan’daki medreselerde kendilerine 

öğretilen İslami yorumu hayata geçirmek için harekete geçmiş, Afgan halkına 

İslami kuralların uygulanacağı, adaletsizliğin, yolsuzluğun, soygunların, 

tecavüzlerin ve ev baskınlarının sona ereceği bir ülke kuracaklarını vaat 

etmişlerdir60. 

ABD, 1998 yılında Kenya ve Tanzanya’daki ABD Büyükelçiliklerine 

düzenlenen saldırılardan sonra Bin Ladin’i düşman ilan ederek Afganistan’daki 

El-Kaide kamplarına müdahalede bulunmuştur. Buna karşın Taliban, ABD’nin 

baskılarına rağmen Bin Ladin’ nin teslim edilmesini kabul etmemiştir. 

Taliban’ın El-Kaide’ye olan desteğini açıkça ilan etmesi üzerine Taliban üsleri 

ABD tarafından 1999 yılında bombalanmış ve 2001 yılında meydana gelen 11 

Eylül saldırıları sonrasında Taliban yapılan operasyonlar ile iktidardan 

uzaklaştırılırken, Pakistan'ın Abbottabad şehrindeki kaldığı tespit edilen Usame 

Bin Ladin 2 Mayıs 2011'de öldürülmüştür61. 

2.1.2. 11 Eylül Saldırısı ve Afganistan 

Amerikan Hava Yolları’nın 11 sefer numaralı Boston - Los Angeles 

uçağının saat 08.55’te Dünya Ticaret Merkezi’nin kuzey kulesine çarpması ile 

                                                           
59 Emin Demirel, Taliban, El-Kaide- Ladin ve Paylaşılamayan Ülke Afganistan, İstanbul: IQ 

Kültür Sanat, 2002, s.86. 

60 A.g.e., s.86. 

61 Sabri Dilmaç, Muzaffer Erkan, Devlet Güvenliği Terörizm ve İstihbarat, Ankara: Emniyet 

Genel Müdürlüğü Yayınları, 2006, s.56. 
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başlayan saldırılar, saat 09.05’te bu kez başka bir yolcu uçağının Dünya Ticaret 

Merkezi’nin güney kulesine çarpması ile devam etmiştir. Aynı zamanda 

Washington da saldırıya maruz kalmıştır. Saat 09.40’da bir başka yolcu uçağı 6 

mürettebat 58 yolcusuyla Pentagon’a çarpmış, saat 10.00’da ise Dünya Ticaret 

Merkezi’nin güney kulesi 10.30’da kuzey kulesi çökmüştür62. 

Tarihe “11 Eylül Terör Saldırısı” olarak geçen bu olaylarda 2483 kişi 

hayatını kaybetmiştir.11 Eylül sabahı Florida da okul ziyaretinde saldırıdan 

haberdar edilen başkan Bush, yaptığı açıklamada “teröristler demokrasiye olan 

inancımızı köreltmeye çalışıyorlar, bu tuzağa düşmeyeceğiz” diyerek 

sorumlularının cezalandırılacağını açıklamıştır. Saldırının hemen ardından 

Amerika “savaş hali” ilan etmiş ve hava sahasına girecek tüm uçakların 

vurulacağını açıklamıştır. 13 Eylül’de yaptığı konuşmasında “Üçüncü Dünya 

Savaşı bile çıkabilir. Fakat kazanan biz olacağız” diyen Başkan Bush, 14 

Eylül günü, yapılacak müdahalelerle ilgili yetki istemiş, aynı gün içinde 

Pentagon, 35 bin yedek askeri göreve çağırmıştır63. 

2.1.3. ABD’nin Tutumu ve Afganistan Operasyonu 

11 Eylül saldırıları gerek ABD dış politikasında gerekse dünya 

siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Dünya’nın en büyük 

ordusuna sahip ABD’nin kendi insanlarını ve imajını müdafaa edememesi 

mevcut güvenlik anlayışının sorgulanabilir hale getirmiştir. Soğuk Savaş 

dönemindeki güvenlik anlayışı dar kapsamlı ve temelde askeri nitelikliyken 11 

Eylül sonrası askeri nitelikli olmayan tehditler yükselişe geçmiştir64. 

Saldırılar sonrasında ABD, “çok taraflı” girişimler yerine, “tek taraflı” 

harekete geçebileceğini göstermiş, bu kapsamda ABD, Bush Doktrinini 

                                                           
62 Metin Sever, Ebru Kılıç, Düşmanını Arayan Savaş, İstanbul, Everest Yayınları, 2001, s.21-

22. 

63 Enver Bozkurt, Birleşmiş Milletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı Körfez Krizi Örneği ve 

Irak’ın Durumu ABD’ye 11 Eylül Terörist Saldırısı, Ankara: Nobel Yayınları, 2003, s.207. 

64 A.g.e., s.196 
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somutlaştıran “ABD Güvenlik Stratejisi” adıyla 17 Eylül 2002’de imzalan 

belgeyi halkına duyurmuştur. ABD’nin bu yeni güvenlik stratejisinin hedefi 

belgenin giriş bölümünde özgürlükleri destekleyen bir dünya yaratma gayesi 

olarak açıklanmıştır. Stratejide hem ABD’ye hem de genel olarak uluslararası 

düzene ilişkin güvenlik tehditleri realist bir yaklaşımla ele alınmıştır. Terörizm 

ve bununla bağlantılı olarak kitle imha silahları tehdidi ve bu tehditlerle nasıl 

mücadele edileceği üzerine kurulu olan stratejide, terörist örgütlerin ulusal ve 

uluslararası gücün tüm unsurları kullanılarak, tehdit Amerikan sınırlarına 

ulaşmadan ön alıcı bir şekilde harekete geçilerek, terörizme devlet desteği 

ortadan kaldırılarak yok edileceği belirtilmiştir65. Ancak BM sisteminin kuvvet 

kullanımına getirdiği düzeni sarsıcı niteliğiyle öne çıkan ABD’nin kendine 

özgü önalıcı ve önleyici savaş stratejisi, BM sisteminin altmış yılı aşkın bir 

süredir inşa etmeye çalıştığı uluslararası sistemi derinden etkileyecek 

tehlikelere sebebiyet vereceği endişesi ile dünya kamuoyunun gündemine 

oturmuştur.  

Yeni dönem ABD güvenlik politikasını, terörizmin önlenmesi, 

demokrasi ortamını temin edilmesi gibi hususların oluşturduğunu söylemek 

mümkündür. Bu amaçla yola çıkan ABD, öncelikle Afganistan ve Irak askeri 

müdahalelerini gerçekleştirmiştir. Bu müdahaleler, Ortadoğu’da çıkarlarını 

askeri güçle korumaya çalışan, bunu da “terörle mücadele” perdesi altında 

maniple eden ve uluslararası ilişkilerde tek taraflı tutum izleyen bir ABD 

hegemonyasının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Nitekim Bush’un 11 Eylül 

saldırılarından sonra yaptığı tüm açıklamalarda terörizmin askeri bir tehdit 

olarak algıladığı görülmüştür. ABD yönetimi daha güvenli bir dünya yaratma 

amacına zorlayıcı yollarla ulaşmaya çalışmıştır66. 

                                                           
65 Fatma Taşdemir, Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi, 

Ankara: USAK Yay, 2006, s.259. 

66 Gökhan Telatar, Orta Asya’da Güvenlik Sorunları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Bursa: Uludağ Üniversitesi, 2005, s.151. 
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ABD’nin siyasal problemlere askeri çözümler oluşturma çabası, ayrıca 

füze savunma sisteminin, teröristlerden gelecek kitle imha silahları tehdidine 

karşı savunma sağlayacağı gerekçesiyle daha geniş bir kapsamda inşa etmek 

için çalışmalara başlaması, ABD yönetiminin dış politikada sert gücünün 

ağırlığını ortaya koyan örnekler olmuştur67. 

Netice olarak 11 Eylül saldırısı sonrası birçok ülke ile birlikte ABD, 

saldırıların El Kaide tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştır. Bu durum, 11 

Eylül sonrası Afganistan’ının ABD ve müttefiklerinin askeri müdahalesine 

uğramasına yol açmıştır.12 Eylül günü NATO Genel Sekreterliği’ne bildirilen 

ve NATO Antlaşması’nın 5. maddesine dayanan kararla ABD bir askeri 

müdahale başlatmak için harekete geçmiştir68. 

Afganistan’a karşı müdahaleyi 7 Ekim 2001’de başlatan ABD, 12 

Kasım 2001’de Kabil yönetimini düşürmüş ve “şer ekseni” olarak nitelediği 

Irak, İran, Suriye gibi devletleri tehdit eden yeni Ortadoğu süreci başlamıştır. 

Ancak terörizme karşı mücadelenin savaşa indirgenmesi ve görünürlüğü 

olmayan bir oluşuma karşı yapılan bir savaş olması, hem savaşın mekânsal ve 

zamansal sınırlarını belirsizleştirmekte, hem de savaşın söylemsel kurgusunda 

bir meşruiyet sorununu gündeme getirmektedir69.Nitekim Afganistan’a 

müdahale sonrası da düzenin sağlanamaması ve zengin enerji kaynaklarının 

kullanılamaması, ABD dış politikası için sorun oluşturmuştur. Bu açıdan 

bakıldığında askeri müdahalenin, ABD’nin Afganistan’a yönelik orta ve uzun 

vadedeki stratejik politikalarının temelini oluşturduğunu söylemek 

mümkündür70. 

 

                                                           
67 A.g.e., s.151 

68 Burak Özpek, “11 Eylül Sonrası Ortadoğu”, Ortadoğu Etütleri, C.3, N.2, Ankara, 2012, 

s.205. 

69 Telatar, a.g.e., s.152. 

70 Özpek, a.g.e., s.207. 



34 

 

2.1.4. 11 Eylül Sonrası BM ve AB’nin Tutumu 

Terörist eylemlerde artık insan unsurunun çok ötesinde, ulaşım 

araçlarının bir silaha dönüştürüldüğü 11 Eylül saldırıları, her tür ulaşım ağına 

karşı önlemlerin arttırıldığı yeni bir güvenlik algısının doğmasına neden 

olmuştur. Bu kapsamda uluslararası koalisyonlarca yürütülen küresel 

politikalar, özgürlüklere nazaran güvenliğin tercih edildiği yeni bir dönem 

başlatmıştır. Ancak bu dönemde yapılan askeri müdahaleler demokrasi ve 

özgürlük hareketlerinin fitilini ateşlemiş, bu olaylar sonrası Avrupalı 

devletlerin ABD güvenlik politikasına karşı muhalif bir tutum sergiledikleri 

görülmüştür. Özellikle Irak müdahalesinde artan muhalif söylemler Avrupa 

Komisyonu raporlarına da yansımıştır. 

ABD tarafından benimsenen “savaş” yaklaşımının tepki çekmesi 

ABD’nin Afganistan müdahalesini engellemese de, dünya bu konuda yapılması 

gerekenin siyasi ve askeri araçların birlikte kullanılması olduğunu ve terörizm 

tehlikesinin ancak bu yolla aşılabileceğini düşünmektedir. Ancak Bush 

yönetiminin askeri gücü tek etkili dış politika aracı olarak değerlendirmesi, 

Avrupa tarafından yadırganmıştır71. 

Afganistan coğrafyasından yayılan güvenlik tehdidi ile uluslararası 

alanda yapılacak olan mücadele, bütün devletleri bağlayacak düzenlemelerin 

yapılmasını gerekli kılmıştır. Ancak uluslararası ilişkilerin ve devletlerin 

karmaşık çıkarları dikkate alındığında bütün devletleri bağlayacak 

düzenlemeleri oluşturmak çok da kolay olmamıştır. Nitekim 11 Eylül saldırıları 

bu anlamda tetikleyici bir mekanizma olmuştur72. 

                                                           
71 Suna Tekel, “Birleşmiş Milletler Ve Uluslararası Terörizm”, 38.Uluslararası Asya ve Kuzey 

Afrika Çalışmaları Kongresi 10–15 Eylül 2007, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

Yayınları, Ankara, 2011, s.1360. 

72 Tekel, a.g.e., s.1361. 
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Genellikle terörizm kaynaklı güvenlik sorunu 1972 yılından itibaren 

BM Genel Kurul gündemine alınmış ve 1979–1999 yılları arasında, 

uluslararası terörizmi hedef alan 13 bildiri yayınlamış ancak 11 Eylül saldırısı 

sonrasında yayımlanan 1368, 1373 ve 1390 sayılı kararlar ayrı bir öneme sahip 

olmuştur. BM Güvenlik Konseyi, özellikle 1368 sayılı 12 Eylül 2001 tarihli 

kararıyla kategorik olarak bütün uluslararası terörist eylemlerini bir tehdit 

olarak görüp cezalandırmaktadır. Ayrıca acil bir şekilde bütün devletleri, 

uluslararası toplumda adaletin temin edilmesi için ortak çalışmaya davet 

etmektedir. 

BM, 1373 sayılı 28 Eylül 2001 tarihli kararında Taliban ve El Kaide'ye 

yönelik, terörle mücadelede ayrıntılı ve geniş çapta bir karar almıştır. Bu 

kararda BM anlaşmasına uygun her türlü yolla mücadelenin gerekli olduğu 

belirtilerek terörist eylemlere karışan kişilerin ekonomik varlıklarının 

dondurulması gerektiği prensip olarak ortaya konulmaktadır. BM Güvenlik 

Konseyi’nin 1373 sayılı kararında tüm üye devletlerden şu hususlar 

istenmiştir73; 

- Terörizmin finansmanının önlemesi, cezalandırması,  

- Terörist eylemleri işlemek için kaynak ve üye temininin suça 

dönüştürülmesi,  

- Terörist eylemlerde bulunanların, eylemlere teşebbüs edenlerin 

ve eylemcilere yardımcı olanların, mali varlıkları ve ekonomik 

kaynaklarının dondurulması,  

- Her ne şekilde yapılırsa yapılsın, terörist gruplara üye 

toplanmasının, silah ve patlayıcı sağlanmasının 

cezalandırılması,  

                                                           
73 Tekel, a.g.e., s.1361. 
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- Terörist eylemlerin işlenmemesi için istenilen bütün önlemlerin 

alınması ve bilgi paylaşımı yapılarak diğer devletlere uyarıda 

bulunulması,  

- Terörist eylemlere katılanlara, mali destek sağlayanlara, 

eylemleri örgütleyen ve destekleyenlere ve eylemlerin faillerine 

yataklık yapanlara sığınma hakkı tanınmaması,  

- Kaynak sağlayan, örgütleyen, destekleyenlerin, suç işlemek 

amacıyla ülke topraklarını kullanmalarının engellenmesi, 

- Sınırlarda etkili denetimlerin icrası yolu ile teröristler ve 

terörist grupların hareketlerinin denetlemesi. 

Öte yandan AB üyesi ülkeler de uluslararası güvenlik stratejisinde farklı 

çıkarlara sahip olduğundan, savunma ve güvenlik politikaları da bu anlamda 

birlik oluşturmalarını engellemiştir. AB’nin uluslararası çatışmalara askeri 

müdahalede bulunma ve güçlü bir şekilde hareket ederek “barış sağlama” 

yeteneğine yeterince sahip olmaması bir güvenlik sorunu yaratmıştır. Bu 

itibarla AB de, 11 Eylül saldırılarının tüm insanlığa karşı yapıldığını kabul 

etmiş, terörizmle mücadeleyi gerek AB Komisyonu bünyesinde gerekse Birliğe 

üye ülkeler bünyesinde ciddi tehdit olarak görülüp kınamıştır. Bu nedenle de 

gerek dış güvenlik ve savunma gerekse adalet ve içişleri politikalarında terör 

tehdidine bağlı olarak değişimler meydana gelmiştir74.  

 

 

 

                                                           
74 Mesut Hakkı Caşın, Küreselleşmenin Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma 

Politikasına Etkisi, İstanbul: Nokta Kitap, 2007, s.339. 
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2.2.11 EYLÜL SONRASI TÜRKİYE- ABD ORTAKLIK 

POLİTİKALARI 

2.2.1. Stratejik Ortaklık 

SSCB’nin yıkılışından sonra uluslararası güvenlik yaklaşımını ve ortak 

güvenlik politikalarını etkileyen önemli dönem noktası 11 Eylül saldırıları 

olmuştur. Zira 11 Eylül’ün ardından ABD, terörizmle küresel mücadele, 

terörizme destek veren ülkelere müdahale ve demokrasinin temini gibi yeni 

hedefler belirlemiş bu kapsamda ortak tehdit algısı ortaya koyarak diğer batılı 

devletler ile işbirliği politikaları yürütmüştür.   

Türkiye de gerek coğrafi konumu gerekse Müslüman kimliği ile 

ABD’nin ortak terör algısı bağlamında şekillendirmeyi düşündüğü Ortadoğu 

coğrafyası ile sıkı bağları bulunması nedeniyle ABD için önemli bir müttefik 

görüntüsü kazanmıştır. Bununla birlikte soğuk savaş sonrası dönemde ABD ile 

ilişkileri tanımlamak için sıklıkla kullanılan stratejik ortaklık kavramı 2000’li 

yıllara gelindiğinde kabul görmeye başlamış ise de, 2003 yılında yaşanan 1 

Mart tezkere krizi nedeniyle tartışılır hale gelmiştir.  

Öte yandan Türkiye’nin de ABD’den somut destek beklediği PKK ve 

Kuzey Irak gibi konularda istenilen politik işbirliğine ulaşılamaması stratejik 

ortaklık tanımlamasının yalnızca ABD siyasetçilerinin ifadelerinde yer alan 

ancak resmi bir alt yapısı bulunmayan söylem olarak kalmıştır. Kaldı ki 

ABD’nin stratejik ortaklık konusunda İngiltere ve İsrail gibi kendisine daha 

yakın hissettiği başka ülkelerin de bulunması Türkiye ile ilişkilerinde bu terimi 

kullanarak özel olduğunu hissettirmeye yönelik bir jestten öteye gitmediğini 

ortaya koymaktadır75. 

                                                           
75 Cenap Çakmak, “Türkiye-ABD İlişkilerinde Stratejik Ortaklık”, Stratejik Öngörü Dergisi, 

Tasam Yayınları, Y.2, S.5, İstanbul, 2005, s.87.  
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Literatürde yer alan tanımına göre stratejik ortaklık; “herhangi bir konu 

üzerinde çıkarları örtüşen iki ülkenin, normalde aralarında siyasi, hatta askeri 

sorunlar olsa dahi bunları bir kenara bırakarak, sadece çıkarlarının çakıştığı 

özel alana yönelik olarak geliştirecekleri işbirliğini kapsayan sınırlı ve 

pragmatik ilişki şekli”dir76. 

Stratejik ortaklığın bu tanımı karşında ABD’nin tutumuna bakıldığında 

fiilen ve hukuken var olan ittifak ilişkisinden daha öte bir yoğunlukta 

yakınlaşmayı anlatmak için bu kavramın seçildiği görülmektedir. Bu stratejik 

yoğunluk iki devlet arasındaki siyasi, ticari, ekonomik ve güvenlik 

alanlarındaki dış politikayı kapsayan ortak eylem ve fikir birliğine dayanan bir 

mutabakattır. Ancak izah edildiği üzere soğuk savaşın bitişi ile Sovyetler 

Birliği’nden kalan boşluğu bölgede dini, etnik ve tarihi ve kültürel bağları olan 

Türkiye ile oluşturulacak stratejik ortaklık ile en hızlı ve en az maliyetle 

doldurmaya hedefleyen ABD’nin 1 Mart 2003 tezkeresinin sonrasında 

kavramın altyapısını doldurmadığını, hatta Süleymaniye Baskını ile ilişkileri 

olumsuz yönde etkilediği açıktır. 

Öyle ki çalışmanın üçüncü bölümünde de detaylıca inceleneceği üzere 

gerek ABD’nin Süleymaniye Baskını gerekse ABD Kongresinin Ermeni 

soykırımı iddiaları konusunda Türkiye aleyhine tutum izlemesi stratejik 

ortaklık kavramının politik altyapısı dikkate alınmaksızın özensizce 

kullanıldığını göstermektedir77. 

Öte yandan ülkeler arasındaki stratejik ortaklık ilişkisinin 

belirlenmesinde bazı kriterlerden bahsetmek mümkündür. Örneğin her iki 

ülkenin de dünya politikasına aynı perspektiften bakıyor olması stratejik 

ortaklığın temel pratiklerinin biri kabul edilmektedir. Bununla birlikte iki 

                                                           
76 Serhat Güvenç, Rise and Demise of a ‘Strategic Partnership’: In Search of Context for the 

Pst-Cold War Turkish-American Relation”, Doktora Tezi,  İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 

2003, s.45. 

77 Engin Güner, Özal’lı Yıllarım, İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılık, 2000, s.153. 
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ülkenin çıkarları arasında belirgin bir çatışmanın olmaması, siyasi ya da askeri 

bir krizin bulunmaması, düşük yoğunlukta da olsa ticari ya da askeri bir ilişki 

bulunması, iki savunma anlaşmaları yapılması stratejik ortaklık için asgari 

şartlar olarak kabul edilmektedir. Yine ülkelerin çıkarları, stratejik hedefleri, 

değer yargıları çatışmamalı, karşılıklı ilişkilerde şeffaf olunmalı, uluslarüstü 

kurumlar nezdindeki temsillerde dayanışma gösterilmesi gerekmektedir78. 

Türkiye ABD ilişkilerine bakıldığında ise yoğun ekonomik ilişkilerin 

bulunmadığı, ticaret hacminin düşük olduğu, ABD tarafından Türkiye’de 

ekonomik ayrıcalık ya da kolaylık tanınmada isteksiz davranıldığı, aksine sık 

sık ekonomik kriz yaşayan Türkiye’ye kota ve yüksek gümrük tarifeleri 

uygulandığı, ekonomik unsurların Türk Dış politikasını etkilemek için politik 

bir araç olarak sıklıkla kullanıldığı görülmektedir79.   

Körfez Savaşı sırasında desteğini esirgemeyen ve ambargoya riayet 

ederek Irak ve İran ile ticaret de yapmayarak zarara uğrayan Türkiye’ye ABD 

tarafından bu konuda bir tazminat ödenmemiş, Kerkük-Yumurtalık Boru 

Hattı’nın bu kapsamda kullanılamaması da Türkiye’ye ciddi boyutta zarar 

yaratmıştır.  

Görüldüğü üzere iki ülke arasında kurumsal düzeyde bir stratejik 

ortaklık ilişkisinin bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Dış politikada 

ikili ilişkiler Afganistan, ISID ile mücadele gibi birkaç konu ile sınırlandırılmış 

olup açıklanan kriterler çerçevesinde ABD-Türkiye ilişkileri yorumlandığında 

stratejik ortaklık kavramının terk edilerek, stratejik derinlik, stratejik işbirliği, 

askıda stratejik ortaklık gibi alt kategoriler oluşturulduğu görülmektedir80. 

 

                                                           
78 Cenap Çakmak, “Türkiye-ABD İlişkilerinde Stratejik Ortaklık”, Tasam Yayınları, Stratejik 

Öngörü Dergisi, Y.2, S.5, 2005, s.74-76. 

79 Zeyno Baran, “The State of the U.S.-Turkey Relations,” House Committee on International 

Relations, Subcommittee on Europe and Emerging Threats, (May 11, 2005), s. 6-7.  

80 Erol Bilbilik, Amerikan Kuşatması, İstanbul: Otopsi Yayınları, 2003, s.153-154. 
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2.2.2. Model Ortaklık 

ABD’nin son dönem Türkiye ile ilişkileri model ortaklık olarak 

adlandırılan yeni bir ortaklık şekline evirilmiştir. Zira stratejik ortaklık olarak 

tanımlanan ve artık içi doldurulamayan, aynı zamanda ABD’nin tek taraflı 

hareket tarzına dayanan anlayışı, ortaklık olarak izah bulmakta zorlanmıştır. 

Buna karşılık model ortaklık tutumu Türkiye için karşı tarafın öneri ve 

görüşlerini dinlemeye ve değerlendirmeye hazır olduğu ifade eden ve dar 

kalıplardan çıkarak bir noktada söz ve vizyon sahibi olduğunu da ortaya koyan 

yeni bir tutum olarak kendini göstermektedir. Barack Obama’nın tanımına göre 

model ortaklık, yalnızca güvenlik ile sınırlı kalmayan inanç özgürlüğü, insan 

hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi iki ülkenin ortak ideal ve 

değerlerini esas alan bir ortaklık modelidir81.     

ABD’nin bu ortaklık şeklini referans almasında Ortadoğu’ya yönelik 

yeni stratejik ve dönüşüm hedeflerinin etkisi büyüktür. Nitekim ABD, 

Türkiye’nin Müslüman kimliğinden yararlanmak istemekte, Mısır, Sudan, 

Pakistan, İsrail, Suriye, Filistin, İran, Irak, Afganistan gibi ülkeler arasındaki 

sorunların çözümünde Türkiye’nin başat bir rol üstlenmesini sağlamak 

istemektedir. Öyle ki ABD’nin Türkiye’ye yüklediği bu işlev Türkiye’nin Batı 

ile İslam coğrafyası arasında model olma arzusu ile birleşince önem kazanmış 

ABD’nin Ortadoğu’ya yönelik stratejisinde vazgeçilmez bir araç olmuştur82. 

Bununla birlikte bu dönemde gerçekleşen Mavi Marmara krizi ile Türkiye, 

ABD’nin Ortadoğu’daki bir başka müttefiki İsrail ile karşı karşıya gelmiş, bu 

süreçte aradığı politik desteği bulamayan Türkiye, ABD ile ilişkilerinde de 

önemli bir süreç başlamıştır. Buna karşın Bush döneminde iki ülke arasında 

tezkere krizi ile başlayan ve karşılıklı güven sorunu yaratan süreç, Obama 

döneminde de yaşanan bazı krizlere rağmen büyük ölçüde atlatılmıştır. ABD 

                                                           
81 “ABD ile İlişkilerde Yeni Dönem: Model Ortaklık”, SAE (Stratejik Araştırmalar Enstitüsü), 

İstanbul, Nisan 2009, s. 4. 

82 George Friedman, Gelecek 100 Yıl, Çev: İbrahim Şener ve Enver Günsel, İstanbul: Pegasus 

Yayınları, 2009, s. 257-278. 
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ve Türkiye arasında eşit ortaklık temeline dayalı model ortaklık ilişkisinin 

açıklanması neticesinde bu dönemde Arap Baharı’nın başlaması ile 

Ortadoğu’da tırmanan gerilimli süreçte iki ülke arasındaki ilişkileri tam bir 

işbirliğine dönüştürmüştür83. Nitekim Arap Baharı sürecinde Türkiye ile 

ABD’nin Libya, Mısır ve Suriye’de gerçekleşen olaylara benzer açıklamalar 

yaptıkları ve ortak strateji izledikleri görülmektedir.  

Obama döneminde ABD’nin Irak’tan çekilme sürecinde Türkiye’nin 

İncirlik Üssü ve Mersin Limanı ile sağladığı lojistik destek karşılıklı güven 

yeniden ilişkisini sağlamış, Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin krize 

dönüşmesini engellemek fikri üzerinden yakınlaşma sağlanmıştır.  

İran’daki nükleer teknoloji çalışmalarının sonlandırılması konusunda 

Türkiye’nin arabuluculuk rolünü üstlenmesi, Filistin-İsrail konusunda barışın 

sağlanması için beklenen katkı, Irak’ta İran nüfusunun artmasına karşı 

uygulanacak önlem politikası ABD’nin bu dönemde Türkiye ile geliştirdiği 

ortak güvenlik gündemi arasındadır. Bu kapsamda ABD’nin Ortadoğu eksenli 

yeni bir siyasi yapı kurma ve Türkiye’nin İslam referansı kozunu, laiklik, 

demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi değerlerle buluşturma girişimi model 

ortaklık anlayışının fikri altyapısını oluşturmaktadır84. 

 

 

 

2.3 11 EYLÜL SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE ABD 

ARASINDAKİ GÜVENLİK ALGISI 

                                                           
83 Philip Gordon ve Ömer Taşpınar, Türkiye’yi Kazanmak: Türkiye Batı İçin Neden 

Vazgeçilmez, Çev: Metin Okur, İstanbul: Timaş Yayınları, 2009, s.147. 

84 Graham E. Fuller, Yeni Türkiye Cumhuriyeti: Yükselen Bölgesel Aktör, İstanbul: Timaş 

Yayınları, 2008, s. 159. 
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2.3.1 Bush Doktrini Bakış Açısıyla Güvenlik Algısı 

Bush yönetiminin politik düşüncelerini somutlaştıran ve Bush 

Doktrini'ni açıklayan anlayış, ABD'nin 2002 Ulusal Güvenlik Stratejisidir. Bu 

belge, 11 Eylül terör saldırılarından bir sene sonra, 17 Eylül 2002'de 

imzalanmış, 20 Eylül 2002'de kamuoyuna açıklanmıştır. 33 sayfalık bu belge, 

giriş metni hariç dokuz bölümden oluşmaktadır85Ayrıca NATO çerçevesinde 

oluşturulan 21-22 Kasım 2002'deki Prag Zirvesi'nde alan dışılık ve önleyici 

savaş stratejisi gibi kavramlar da kabul edilmiştir.86Başkan Bush tarafından 

imzalanan belgede, yeni güvenlik stratejisinin amacı sadece dünyayı daha 

güvenli bir yer yapmak değil, aynı zamanda özgürlüğü destekleyen adil bir 

ortam yaratmak olarak nitelendirilmiştir.87 

Belgenin üç sayfalık bir değerlendirmesinde, Başkan Bush 20. yüzyılda 

totaliterlik ve özgürlük arasındaki mücadelenin özgürlük kazandığını ve 21. 

yüzyıldaki mücadelenin bu şekilde devam edeceğini belirtmiştir. Bush'un 

düşüncesine göre uluslararası var olan istikrar ve insanların gelecekleri adına 

20. yüzyılda galip gelen, insan hakları ve özgürlüklere bağlı olan demokrasileri 

savunan ve serbest olan girişimleri de savunması gerekmektedir.  

Bush'un, dünyadaki çoğu ülkeye özgürlük ve demokrasi getirme 

iddiasıyla Wilsonlaşma eğilimi gösterdiği savunulmaktadır.88Bu bağlamda 

Bush, ülkeleri karşısına almaktan çok ittifak'ın içine çekmek istemektedir. 

                                                           
85 Ahmet Cural, Bush Doktrini ve Askeri Gücün Önalıcı ve Önleyici Savaş Kapsamında 

Kullanılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, 2011, s. 144-145. 

86 “Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North 

Atlantic Council in Prague”, Prague Summit Declaration, 21 November 2002, 

http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-127e.htm , (01.03.2020). 

87 Ömer Göksel İşyar, “Günümüzde Uluslararası Güvenlik Stratejileri: Kavramsal Çerçeve ve 

Uygulama”, Akademik Bakış, Cilt 2, No.3, 2008, s. 27. 

88 Gamze Güngörmüş Kona, “Obama Dönemi ABD'nin Güvenlik Politikası”, 

http://www.politikadergisi.com/makale/obama-donemi-abd%E2%80%99nin-guvenlik-

politikasi, (02.03.2020). 

http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-127e.htm%20,
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ABD'nin 2002 UGS'ni tanıtan kapak yazısında Başkan Bush, Bush Doktrini 

olarak bilinen kavramsal yapıyı şu şekilde açıklamaktadır:89 

“Ulusumuzun bugüne kadar yüzleştiği en ciddi tehlike, radikalizmin ile 

teknolojinin kesiştiği noktada ortaya çıkmaktadır. Düşmanlarımız açıkça kitle 

imha silahları aradıklarını ve bunu kararlılıkla yaptıklarını gözlemlemekteyiz. 

ABD bu çabaların başarılı olmasına izin vermeyecek, balistik füzelerden ve 

diğer dağıtım araçlarından koruma sağlayacaktır. Düşmanlarımızı, tehlikeli 

teknolojileri elde etme çabasından yoksun bırakıp, bu teknolojileri ele 

geçirmek için diğer devletlerle işbirliği yapacağız. Ayrıca ABD, onlar eyleme 

geçmeden önce meşru müdafaa yoluyla harekete geçecektir. Amerika'yı, 

dostlarımızı korumalıyız ve en iyisini istiyoruz. Bu nedenle, düşmanlarımızın 

planlarını engellemek için en iyi istihbaratımızı kullanmaya özenle 

hazırlanmalıyız.90Tarih, yaklaşmakta olan tehlikeyi göremeyen ve eyleme 

geçmeyenleri yargılayacaktır. Girdiğimiz yeni dünyada barış ve güvenliği 

sağlamanın tek yolu harekete geçmektir.”91 

11 Eylül saldırılarından sonra ABD'nin güvenlik stratejisi, terörist 

tehditle mücadele şeklinde tanımlanmaktadır. Bush yönetimi 2002'de ve 

2006'da kabul ettiği UGS'de önleyici saldırı olarak adlandırılan bir savunma 

yöntemi geliştirmiştir. Bu yöntem altında terörist şiddet ve kaos, ABD askeri 

güçleri tarafından ortaya çıkmadan önce yok edilecektir.  

Bush'a göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin ana hedefi dünyadaki 

insan onurunu korumaktır. Bağımsızlık Bildirgesine dayanarak, ABD kendisini 

özgürlük ve adaletin savunucusu olarak görmektedir. En önemli stratejik konu 

terörizme karşı mücadele etmektir. Bush dönemi UGS'deki diğer önemli 

                                                           
89 Cural, a.g.e., s. 145. 

90 Mehmet Seyfettin Erol, Oktay Bingöl, “Uluslararası İlişkiler ve İstihbarat”, Ertan Efegil, 

Mehmet Seyfettin Erol(ed.),  Dış Politika Analizinde Teorik Yaklaşımlar: Türk Dış Politikası 

Örneği, Ankara: Barış Platin Yayınları, 2012, s. 279. 

91 Cural, a.g.e., s. 146. 
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konular bölgesel çatışmalar, silahların yayılması, önleme, serbest piyasa ve 

uluslararası ticaret, küresel ekonomik büyüme, daha demokratik kurumlar ve 

daha güçlü işbirliği şeklinde sıralanmaktadır.9293 

Bush'un öğretileri dış politikada tek taraflı ve Amerika’nın çıkarlarını 

sadece askeri güçle korumayı amaçlamaktadır. Terörle mücadele bağlamında 

Amerikan diktasını meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Afganistan'da istikrarın 

hala sağlanamamış olması94,mevcut NATO birlikleriyle çalışmayacağını ve 

güvenlik stratejilerinin değiştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. ABD, 

Irak'taki sosyal ve ekonomik sorunlar, güvenlik açığını kapatmamak, sivil 

hayatın kaybedilmesi, kadınların baskısı ve ABD' nin askeri ve mali 

yeteneklerinin bozulması nedeniyle bölgedeki durumu daha da 

ağırlaştırmaktadır.95 

 

2.3.2 Obama Dönemi Bakış Açsıyla Güvenlik Algısı 

2009 yılında George W. Bush'tan başkanlığı devralan Barack Obama' 

nın, Amerika' nın dünya genelinde sarsılmış olan imajını düzelteceği 

düşünülmektedir. Obama' nın değişim mimarı olarak değişim sloganı altında 

kampanya yürütmedeki ilk adımları Orta Doğu'ya işaret ederek buradaki bazı 

                                                           
92 Aslıhan Turan,“ABD'nin Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi ve Türkiye'ye Olası Etkileri”, 

,http://bilgesam.com/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=690:abd-yeni-

ulusal-guevenlik-stratejisi-ve-tuerkiyeye-olas-etkileri&catid=98:analizler-

abd&Itemid=135,(17.03.2020). 

93 Mustafa Aydın, Nihat Ali Özcan ve, Neslihan Kaptanoğlu “Riskler ve Fırsatlar Kavşağında 

Irak'ın Geleceği ve Türkiye”, TEPAV Ortadoğu Çalışmaları II, Temmuz 2007, s. 28. 

94Esat Arslan, Türk Dış Politikasında Ödün Değil, Uzlaşı, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2003, ss. 

6775. 

95Aslıhan Turan, “ABD'nin Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi ve Türkiye'ye Olası Etkileri”, 

http://bilgesam.com/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=690:abd-yeni-ulusal-

guevenlik-stratejisi-ve-tuerkiyeye-olas-etkileri&catid=98:analizler-abd&Itemid=135, 
(17.03.2020). 
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sorunları gündeme getirmek olmuştur.96 2012 yılından bakıldığında, Ortadoğu' 

da çözüme yönelik atılmış adımların tam manasıyla meyvelerini vermediği 

değerlendirmesi yapılsa da, Bush' tan kalan Amerikan imajının, az da olsa 

Obama tarafından düzeltilmiş olduğunu görülmektedir.97 

Türkiye Obama döneminde, Türk-Amerikan ilişkilerinin öncekinden 

daha iyi olduğunu varsayılmaktadır. Olumlu beklentileri uyaran faktörler daha 

açık ve güçlü olarak görülmektedir. Irak ve Türkiye, ABD' nin Irak' taki askeri 

varlığının tek taraflı ve diplomatik olarak sona erdiği döneme stratejik olarak 

yaklaşırken Obama, Ortadoğu bölgesinin istikrarına katkıda bulunma ve 

stratejik olarak çıkış yapma ihtiyacını anlamaktadır. Obama yönetiminin 

özellikle Irak ile Orta Doğu politikaları kapsamında Türkiye ile 

gerçekleştireceği iş birliğinin Irak’ ın işgal edilmesinin ardından yüzleşmek 

zorunda olmuş olduğu sürekli artış gösteren PKK terör örgütüne Kerkük’ ün 

statüsüne ve Irak’ ın topraklarının bütünlüğü ile alakalı olarak çözüm meydana 

getirmeye çalışmaktadır. Bununla birlikte, İkili ilişkilerin nasıl gelişeceğinin ilk 

önemli işareti olarak Obama' nın Ermeni Soykırımı tasarısının Irak ve 

Ortadoğu politikasından önce Nisan 2009' da ABD Kongresi tarafından 

onaylanması yönündeki talepte bulunmuştur.98 

Washington Enstitüsü tarafından düzenlenen 2010 Soref 

Sempozyumu'nda Barack Obama'nın güvenlik danışmanı James Jones 

tarafından Amerika'nın yeni UGS'si açıklanmıştır. Sempozyumda ABD 

güvenlik öncelikleri, kilit hedefler ve dış politika belirtilmektedir. 22 Mayıs'ta 

West Point Akademisi'nde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Barack Obama da 

yeni stratejinin kilit unsurlarını ana hatlarıyla ortaya koymuştur. Türkiye, İran, 

                                                           
96 Tuğçe Ersoy Öztürk, Barack Obama İmajı Üzerinden Amerikan Dış Politikasının Yeniden 

İnşası, http://www.siyasaliletisim.org/pdf/obamaimajiveABDdispolitikasi.pdf , (03.04.2020). 

97 Tuğçe Ersoy Öztürk, Yeni Dönem Türkiye-ABD İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler, TASAM 

Analiz, Stratejik Rapor, No: 48, 2011, s. 11. 

98 Erkan Avcı, 2000-2010 Yılları Arsında Türk-Amerikan İlişkileri, Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi, 2010, s. 20. 
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Brezilya ve ABD arasında imzalanan nükleer konulu anlaşma, Jones ve Obama 

tarafından sağlanan bilgileri ve Türkiye'nin geçen yılki ilişkileri üzerindeki 

etkisi ışığında dış politikayı şekillendirecek bir güvenlik stratejisi 

içermektedir.99 

İlk cümlede, ABD Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan yeni 

ABD güvenlik stratejisi, ABD'nin dünyadaki tarihi rolü, ortak zemini, 

Amerikan çıkarlarına bağlılığı ve demokrasinin öneminden bahsetmektedir. 

Rapor, Amerikan politikasının doğasının değişeceğini göstermemektedir, ancak 

diğer birçok unsur Bush dönemine dayanmaktadır. Obama ekonomiyi 

canlandırmaya, iç güvenliği daha yakından koordine etmeye ve ABD dışında 

hareket etmek için iç mekanizmaları geliştirmeye odaklanmaktadır. Dış talepte 

bir değişiklik olmasa bile, diplomatlar, STK' lar, sivil toplum ve özel sektör 

ortaklara ve müttefiklere güvenmeyi kolaylaştırmak için yeni literatür 

aranmaktadır.100 Bununla birlikte, Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso' nun 

şikayetini haklı çıkaran Avrupa ülkeleriyle ilişkiler pek tartışılmamıştır..101 

Ulusal güvenlik stratejisinin odağı, 21. yüzyılın çıkarlarını daha etkin 

bir şekilde korumak için Amerikan liderliği literatürünü yeniden oluşturmaktır. 

Bununla birlikte ekonomiyi uzun vadeli bir kalkınma seviyesine getirmek; 

ulusal güvenlik yapılarını her düzeyde bütünleştirmek; daha güçlü bir yapı 

oluşturmak ve bu yapının diğer uluslararası örgütleri ve ortakları ile bağlarını 

güçlendirmektir.102 Bu uluslararası örgütler arasında NATO, Birleşmiş 

Milletler, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası bulunmaktadır. Bu gruplar 

                                                           
99Turan, a.g.e. s.87. 

100 “National Security Strategy of USA”, a.g.m., s. 18. 

101 Sait Yılmaz, ABD Güvenlik ve Savunma Politikaları -2010, 
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0). 

102 “National Security Strategy of USA”, a.g.e., s. 2. 
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birbirlerinden farklıdır.103İlk grup Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan 

ve Rusya'yı, ikinci grup ise önemi gittikçe artan Brezilya, Güney Afrika ve 

Endonezya'yı içermektedir.104ABD bölgesel politikasının üçüncü bölümü 

Pakistan ve Türkiye için önemlidir. Yayınlanan stratejinin 42. sayfasında, 

Başkan Obama özel bir cümle kullanmıştır105Türkiye ile olan bölgesel ve ortak 

çıkarlar açısından var olan bağlantımızı koparmayacağız.106 

ABD, ulusal güvenlik ve nükleer silahlar için en büyük tehdidi 

oluşturan İran ve Kuzey Kore' yi bir öncelik haline getirmiştir.107 Ardından 

gelen öncelikler arasında ise El Kaide, Irak, İsrail-Filistin çatışması ve 

Müslüman ülkeler ile ilgili beklentiler yer almaktadır. Güvenlik stratejisinin bir 

kısmı Ulusal Kapasite Geliştirme Eylem Planı olarak sunulmaktadır. Bu 

bölümde dünya üzerindeki ABD askeri üstünlüğünü korumak, diplomatik ve 

ekonomik araçlara daha fazla yatırım yapmak, istihbaratı güçlendirerek 

tehditler hakkında zamanında bilgi alma108 ulusal güvenlik programları 

mekanizmanın gelişimi ve güç kazandırılması konuları üzerinde 

durulmuştur.109 

Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Konseyi organlarının birleşiminin 

ardından beklenmekte olan yenilikler şöyle sıralanmaktadır;  

Savunma; Terörle mücadele ve sürdürülebilirliğe öncelik verilerek, 

Amerikan gönüllü sisteminin karşılaştığı zorlukları ele almak için yeni 

programlar geliştirilecektir. Ortaya konulan diploması ile hükümetler, uluslar 

                                                           
103 “National Security Strategy of USA”, a.g.e., s. 33. 

104 “National Security Strategy of USA”, a.g.e., s. 3. 

105 “National Security Strategy of USA”, a.g.e., s. 42. 

106 Yılmaz, a.g.e, s. 89. 

107 “National Security Strategy of USA”, a.g.e., s. 4,23,24. 

108 “National Security Strategy of USA”, a.g.e., s. 10,11,14. 

109 Yılmaz, a.g.e. s.90. 
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arası alanda yer alan kurum ve kuruluşlar arasında var olan işbirlikleri 

geliştirilerek yenilenmesi hedeflenmektedir. Gelişmiş ülkeler ile işbirliği dolar, 

ticaret, dış yatırım, bütçe açıkları, enflasyon, verimlilik ve rekabet gücünün 

değerini korumayı amaçlamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin dünya 

ekonomisini geliştirmelerine yardımcı olmak için ekonomik araçlar ve finansal 

kurumlar kullanacaktır. Ulusal güvenlik açısından, odak noktası tehditlerin 

erken tespiti, yasadışı girişin önlenmesi ve terörist bağlantıların tespitidir. 

İstihbarat ve stratejik istihbarata odaklanarak sosyal kapasitemizi artıracak ve 

yabancı istihbarat servisleri ile işbirliği yapılacaktır. Stratejik iletişim yoluyla 

Amerikan çıkarlarını ve meşru ilişkilerini geliştirmek için, özellikle kültür 

sektöründe projeler geliştirilip medya dışında yeni yollar arama yeteneği 

arttırılacaktır. Tüzel kişiliklerin yardımıyla diğer ülkelerdeki özel sektör, 

Amerikan değerlerini korurken yeni fırsatlar ve bilgiler sağlamak için vakıflar 

ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler geliştirecektir.110 111 

2.3.3. Trump Doktrini Bakış Açısından Güvenlik Algısı 

Uluslararası alanda, sürekli olarak değişkenlik gösteren kişisel 

yaklaşımlar ve gerçekleştirilmiş olan anlaşmalardan tek taraflı olarak vazgeçen, 

sürekli olarak güven duygusuna zarar veren, devamlılığı sürekli olarak bozan 

Donald Trump’ ın, 2017 senesinin Aralık ayında açıklanmış olan ulusal 

güvenlik stratejisinde “herşey Amerika için” konseptiyle barışın sağlanması 

için, küresel boyutta güç kullanımının altını çizerken sonraki süreçte Rusya ve 

Çin de bulunduğu üç büyük kuvvetin bölgesel güçler ile mücadelelerin 

meydana geleceğine, Trump Doktrini’ ninde yer alan ana ilke; ABD 

üstünlüğüne dayandırılmış olan yalnızca bir kutuplu olan bir dünyanın 

                                                           
110 “National Security Strategy of USA”, a.g.e., s. 14-16. 

111 Yılmaz, a.g.e, 92. 
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meydana gelmesi ve bunları oluştururken de dost-düşman ile savaş-müzakere 

terimlerin “pragmatik” şekilde bir bakış açısı ile bakmak gerektiğidir112 . 

Amerika Birleşik Devletleri, günden güne güçlenmekte olan Rusya ve 

Çin’e karşı üçüncü ülkeler olan bölgesel ülkelerden yardım almayı 

hedeflemektedir. Bu bağlamda bakıldığında özellikle Orta Doğuda askeri 

açıdan güç kullanmak için limitsiz “zaman, mekan, yetki” istemesi belirli 

kesimler için “doktrinsizlik” ya da “sınırsızlık” şeklinde tanımlaması 

yapılırken belirli kesim ise ‘’ oyunbozan’’ şeklinde ifade etmiştir.113 

Donald J. Trump, ilk başta Kuzey Kore ile İran’ı kendisine birer tehdit 

unsuru olarak ilan etmesi,  Şi Cinping’in günden güne yükselişini 

değerlendirmeye alması, Çin’in belirli dengeye oturması, Afganistan devleti ile 

bölgesel anlamda ortaklıkların arttırılmasına, Pakistan ve Hindistan arasında 

yer alan denge çizgisinin muhafaza edilmesine,   Singapur, Malezya, Vietnam 

vb. devletlerin füze savunma sistemi, siber uzay güvenlikleri, uzay 

teknolojisine ilişkin yeteneklerinin gelişiminin Avustralya, Japonya, Güney 

Kore, Filipinler ve Tayland ile var olan ittifakların geliştirilerek devam 

ettirilmesinin önemi vurgulanmaktadır.114 

ABD’nin Trump dönemi dış politikasını değerlendirecek olursak 

öncelikli olarak, Orta Doğuda DAEŞ ile mücadele edilmesi, potansiyel tehdit 

olan İran devletinin hareket sahasının kısıtlanması, Suriye’nin başında yer alan 

Esad’ın yönetimi bırakması ve şüphesiz ki her ABD başkanın sürekli politikası 

olan Orta Doğuda, İsrail’in çıkarlarının gözetilmesi olmuştur. Trump, başkan 

seçilmesinin ardından başkan sıfatı ile ilk ziyaretini Suudi Arabistan’a 

gerçekleştirmiş ve 120 milyar dolarlık silah satış anlaşmasını yapmıştır. Bunun 

                                                           
112Tayyar Arı,. Geçmişten Günümüze Orta Doğu, Irak, İran, ABD, Petrol, Filistin Sorunu ve 

Arap Baharı, Bursa: Alfa Akademi Yayınları, 2017, s.5 

 
113 The Trump Doctrine: A Non-Doctrine of Foreign Policy, https://www.strategic-

culture.org/news/2017/06/01/trump-doctrine-non-doctrine-foreign-policy.html (17.03.2020). 
114Trump Yönetiminin Politika Öncelikleri,  https://setav.org/assets/uploads/2017/01/ 
analiz188.pdf  (20.03.2020). 
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yanı sıra Arap ve Müslüman olan devletlerin temsilcileri ile yaptığı 

görüşmelerde özellikle Yemen’de devam eden savaşın durması gerekliliğine ve 

Kızıl Denizin güvenliğine vurgu yapan açıklamaları ile buradan bölgesel 

anlamda destek almayı hedeflemiştir115. 

Nükleer birikim ve altyapı açısından, İran ve Trump'ın kilit yönetim 

yapıları, ülkenin rejimini Suriye-Irak politikası ve enerji altyapısına uygun 

olarak değiştirmeye yönelik adımlar açısından İsrail ve Suudi Arabistan'dan 

provokasyon olarak kullanılmaktadır. Bölgede kısa veya orta vadeli savaş 

olasılığının arttığı söylenebilmektedir.  

Ülkemiz Orta Doğunun Müslüman olan en önemli ülkelerinden 

birisidir. Bakıldığında Trump’ ın ülkemiz ile ilgili olan ilişkileri Turgut Özal 

zamanına kadar dayandığı bilinmektedir. Oldukça önemli bir iş adamı olan 

Trump’ ın ülkemiz içinde ABD’li iş adamları ile gerçekleştirmiş oldukları 

önemli yatırımlar bulunmaktadır. Bu bağlamda Trump’un ülkemizde 

gerçekleştirmiş olduğu en önemli olan yatırımı Doğan Holding ile ortak 

biçimde 2012 senesinde yapmış oldukları Trump Tower Mall'dır. Yaşanan 11 

Eylül saldırısının ardından ABD yönetimini en fazla eleştiren ve İslam’a karşı 

geliştirmiş olduğu söylemlerle İslamafobinin sözcüsü niteliğindedir. Donald 

Trump’ un ortaya koymuş olduğu bu sert söylemler ülkemizi çok yakından 

ilgilendirmektedir. Ülkemiz ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan 

en büyük sorunlar, ABD’nin uygulamaya koymuş olduğu dış politikalardır.  

Donald Trump başkan adaylığı döneminde YPG'ye destek 

sağlayacağını belirtmiştir.116. Trump'ın etrafında yer alan sağcıların 

söylemlerine bakacak olursak Trump yönetimi esnasında bağımsız olan bir 

Kürdistan devletinin oluşturulacağı hayali bulunduğu görülmektedir. Trump 

ABD başkanı olmasının ardından YPG terör örgütüne askeri ekipman ve silah 

yardımında bulunmuştur. Anadolu Ajansı 2018'in ilk günlerinde ABD 

                                                           
115Arı, a.g.e 
116Anthony Crowe,,İmparatorluktan Başkanlığa Trump, Ankara: Tutku Yayınları,.2016 ,s.11 
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Savunma Bakanlığı ve CIA' ın 400 PYD mensubu olan silahlı grupları 

eğiterek, teröristlere silah sevkiyatlarını sürdürdüğü ve bu güçlerin Türkiye’nin 

sınırları boyunca yayılarak Türk Karakollarını tehdit edecek kuzey ordusu 

oluşturulduğunu yazmıştır. Bunun yanı sıra Trump yürütmekte olduğu seçim 

kampanyaları boyunca ABD yönetiminin Orta Doğu terör gruplarına silah ve 

mali yardımlarda bulunduğunu sürekli olarak dile getirmiştir. Müslüman olan 

kişilere nefret söyleminde bulunmuş ancak terör gruplarına silah yardımında 

kendisi de bulunmaktadır.  

ABD ile ülkemiz arasında en gergin dönem Trump’ın   Kudüs’e ilişkin 

olarak vermiş olduğu karardır. İsrail’in Kudüs’ü başkent ilan etme kararına 

onay veren Trump ülkemiz vatandaşları ve devlet düzeyinde sert eleştirilerin 

yapılmasına neden olmuştur. Ülkemiz adına dini ve tarihi yönden oldukça 

önemli bir yer olan Kudüs hakkında bu kararın verilmesi ülke içinde büyük 

kampanya ve protestolara neden olmuştur. Türkiye’nin başkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Filistin’in başkentinin Kudüs olduğunu söyleyerek bunun bu şekilde 

kalacağını ifade etmiştir. Bunun yanı sıra başkan Recep Tayyip Erdoğan; 

“Ürdün'ün Kudüs'ün nimetlerinin ve tarihsel statüsünün korunması hakkındaki 

aynı duygularını paylaşıyoruz ve Ürdün Haşimi Krallığı Kudüs'teki kutsal 

yerlere desteği konusunda önemli bir rol üstlenmiştir ifadelerini kullanmıştır. 

Kudüs’ün statüsünü değiştirmek barışın temellerini sarsacak ve bölgemizde 

yeni gerilimler ve çatışmalar yaratacaktır.” demiştir 117 118 

Erdoğan, Trump’ı arayarak endişelerini onda da belirtmiştir.  ABD 

başkanının yapmış olduğu açıklamalardan sonra Ülkemiz oldukça büyük bir 

tepki ortaya koymuş verilen bu kararın Orta Doğuda barış arayışlarını olumsuz 

yönde etkileyeceğini ifade etmiştir.  Bunun nedeni ise Kudüs’ün tarihi yapısı 

ve dini özelliği verilmiş olan bu karar neticesinde zarar göreceği düşüncesidir. 

                                                           
117Ntv. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs açıklaması: 

https://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-kudus-

aciklamasi,IrvHCYIM402yVj6EiM4Cug (20.03.2020). 
118Onur Gürel,  Neo-con Yaklaşımın George W. Bush Dönemindeki Etkisi ve Donald J. Trump 

Dönemi Olası Beklentiler, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, No.9, 2018, s.145-167. 

https://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-kudus-aciklamasi,IrvHCYIM402yVj6EiM4Cug
https://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-kudus-aciklamasi,IrvHCYIM402yVj6EiM4Cug
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Ülkemizin Kudüs’e vermiş olduğu önem Trump’ın açıklamalarının ardından 

verilmiş olan tepkiden belli olmaktadır. Bu bağlamda ülkemiz İslam karşıtlığı 

ile ilgili verilmekte olan mücadelede önemli bir yere sahiptir.  

ABD yönetimi ile ülkemiz arasında son dönemlerde birçok konuya 

ilişkin olarak sorunlar meydana gelmiştir. İlk başlarda Irak problemi bunun 

ardından yaşanan YPG sorunu ve daha sonrasında yapılan hain 15 Temmuz 

darbe girişimi kapsamında Fethullah Gülen’in iade edilmemesi ve ülkemiz 

içinde hak ve özgürlükler gibi birçok alanda problemler yaşanmıştır. Trump 

seçim kampanyası boyunca ülkemizden oldukça az bahsetmiştir. Ülkemize 

ilişkin olarak açıklamalarda bulunurken de Türkiye’nin İŞİD terör örgütünü 

sonlandırabileceği vurgusunu yapmıştır.   

Ülkemizin 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimini halk ile bir bütün 

olarak bastırması dünyayı etkilediği gibi ABD başkanını da etkilemiştir. Trump 

bu konuya ilişkin olarak darbe girişimini engelleyenlere hayran biçimde 

baktığını belirtmiştir. Yalnız ABD yönetimi darbe girişiminin başında bulunan 

Fetullah Gülen’i de iade etmeyerek ülkemizin talebini karşılamamıştır. Bunun 

yanı sıra uygulanmakta olan OHAL sürecine ilişkin olarak kendisine sorulan 

soruya verdiği cevap oldukça dikkat çekicidir. Trump” Bizim devletimizin 

içinde birden fazla yurttaş hakkı problemleri bulunmakta biz bunları çözmeden 

başka ülkelerin yurttaşlık hakları ile ilgilenemeyiz” şeklinde cevap vermiştir. 

ABD ile Türkiye arasında meydana gelen problemlerden birisi de 

Müslüman olan mültecilerin ülkeye giriş yapması başlığının kapsamında 

ülkemizle olan vizelerin de ortadan kaldırılması olmuştur. Ülkemiz ise ortaya 

konulan bu tavra sessiz kalmayarak tepkisini ortaya koymuştur. İki devlet 

arasında vize krizi patlak vermiştir. Trump yönetiminin Müslümanlar karşı 

olan bu ön yargılı davranışından ülkemiz oldukça etkilenmiştir. Türkiye 

Trump’ın göstermiş olduğu İslam karşıtı olan sözlerine sessiz kalmamıştır.  
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Trump Orta Doğuya ilişkin düşüncelerini açık biçimde ifade 

etmektedir. Onun düşüncelerine göre Orta Doğu ülkelerinde meydana gelen 

darbeler istikrarsızlıklara neden olmaktadır. George W. Bush yönetimi ile 

Obama dönemi yönetimlerini Orta Doğuda yaşanan bu istikrarsız durumun 

sebepleri olarak nitelendirmektedir. Ülkemiz ile Trump arasında yaşanan 

krizlerden birisi de ABD yönetiminin Esad yönetimi ile direkt olarak değil de 

dolaylı yollardan hareket etmesidir. Ülkemiz Esad’a destek verecek hiçbir 

politikanın içinde olmayacağından dolayı bu konuda çatışma yaşanmaktadır. 

İlerleyen süreç içinde neler olur bilinmez ama Trump yönetimi Orta Doğu 

ülkelerinde Esad benzeri rejimleri desteklemeye devam etmesi halinde Türkiye 

ile Amerika arasında yer alan ilişkilerin düzelmesi pek mümkün 

görünmemektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

11 EYLÜL SONRASI TÜRK-ABD İLİŞKİLERİNDE 

GÜVENLİK MERKEZLİ SORUNLAR VE YENİ ARAYIŞLAR 

 

3.1. 1 MART 2003 TEZKERESİ 

1 Mart tezkeresine giden sürecin yaşandığı dönem, Türkiye-ABD 

ilişkilerinin tarihindeki en gergin dönemi ifade etmektedir. Zira bu dönemde 

ABD Başkanı Bush, uluslararası terörizme destek veren, teröristleri 

barındırdığı ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal kitle imha silahları 

bulundurduğu düşünülen herhangi bir devlete askeri saldırı düzenleme hakkına 

sahip olduğunu iddia eden, soğuk savaş döneminin caydırıcılık ve sınırlama 

doktrinlerinden farklı bir biçimde doğrudan saldırıyı başlatma yaklaşımı olarak 

önalıcı saldırıcı doktrinini ortaya artarak BM’nin desteğini almaksızın Irak’a 

savaş ilan etmiştir. Ön alıcı saldırı, bir hasım tarafından yapılmakta olan saldırı 

hazırlığına karşı onun saldırısının dengesini bozmak, saldırıyı etkisiz hale 

getirmek ya da hasıma göre daha avantajlı duruma geçip inisiyatifi ele geçirme 

amacıyla yapılan saldırıdır119.Önalıcı saldırıda, önleyici saldırıdan farklı olarak 

çok yakın ve kaçınılmaz olan bir çatışma öncesinde ilk vuran olma amacı söz 

konusudur120. Nitekim ABD, 2003 yılında Irak’ın Kitle İmha Silahları 

üretmekte olduğunu ve 11 Eylül saldırısını gerçekleştirenlerle ilişkisi olduğunu 

gerekçe göstermiş ve Irak’ın bu nedenlerle ABD’ye karşı bir saldırı hazırlığı 

içinde olduğundan hareketle Irak’ın işgalini meşru savunma hakkı olarak ileri 

sürmüştür. Burada ABD, Irak’tan kaynaklanan tehdidin çok yakın ve 

kaçınılmaz olduğunu iddia etmiştir. Böylece Irak’ın işgalini kendisi açısında ön 

                                                           

119 Suat Dönmez, “Kuvvet Kullanma Kapsamında Ön Alıcı ve Önleyici Saldırı Kavramları”, 

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, C.3., S.03, İstanbul, 2017, s.11-12. 

120 Sertaç Hami Başeren, Uluslararası Hukukta Devletlerin Münferiden Kuvvet 

Kullanmalarının Sınırları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2003, s.128. 
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alıcı saldırı olarak gösterme çabası içine girmiş ve bu savaşta Türkiye’nin de 

desteğini ortaya koyması için baskıcı bir politika izlemiştir121. Oysa Türk 

Hükümeti taraflar arasındaki ortaklığın bir mutabakat metnine 

dönüştürülmesini isterken ABD yönetimi BM kararını beklemeksizin bir an 

önce Irak’a girmek istemiş, tezkere sürecinde askerlerini Akdeniz’de gemilerde 

bekletmiştir122. 

Başkan Bush’un Türkiye’ye yönelik bu emrivaki tutumun altında ise 

geçmişten gelen stratejik ortaklık anlayışı ve Türk Hükümetinin bu konudaki 

talepleri çekincesiz yerine getireceği anlayışı yatmaktadır. Öyle ki TBMM’de 

teskere görüşmeleri yapıldığı dönemde bazı ABD yetkilileri tezkerenin 

geçmemesi halinde başta IMF kredileri olmak üzere birçok ikili ilişkinin 

olumsuz yönde etkileneceği yorumları yapmaya başlamıştır123. 

Türkiye’nin stratejik ortağı ABD’nin talebine çekinceli yaklaşımın 

altında ise 1991 yılında yapılan Körfez Savaşı’nda 100 milyar dolara yakın 

kaybının bulunması ve karşılanması hususunda ABD tarafından verilen 

sözlerin tutulmaması yatmaktadır. Yine benzer bir kriz yaşamak istemeyen 

Türkiye daha garantici davranarak ABD’nin finansal desteğini tezkere öncesi 

resmileştirmek istemiştir124.  

Kaldı ki Türkiye’nin talepleri yalnızca savaşın getireceği ekonomik 

zararı minimalize etmek değil, Irak’ın kuzeyinde oluşturulan federe Kürt 

devleti, burada gruplara dağıtılan silahların nasıl toplanacağı, Türkmenlerin 

statüsü, PKK ile mücadele konuları Türkiye’nin endişelerinin başında 

gelmektedir. Bu hususlarda resmi bir mutabakat metni oluşturmaktan imtina 

                                                           
121 Dönmez, a.g.e., s.13. 

122 Ümit Özdağ, “Irak’ta Amerikan ve Türk politikaları”, Asam Çalışması, Asam Yayınları, 

S.2, Ankara, 2003, s.24. 

123 İlter Türkmen, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Ortadoğu Politikası”, BİLGESAM, BİLGESAM 

Yayınları, No: 4, İstanbul, 2010, s.32. 

124 Özdağ, a.g.e., s.25-26. 
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eden ABD yetkililerinin devam eden süreci kendi kamuoylarında “Türkiye’nin 

ilave finansal yardım peşinde olduğu” açıklaması ile duyurması Türkiye’ye 

para için ittifak yapan bir ülke olarak bakılmasına neden olmuştur125. 

Bahsedilen konjonktürde tezkere süreci başlamış, Türkiye’nin 

endişelerinin tam olarak karşılanmamasına karşın, Türkiye’nin yurt dışına 

asker göndermesine ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına 

ilişkin Başbakanlık tezkeresi, 25 Şubat 2003 tarihinde TBMM’ye sevk 

edilmiştir126. 

Bu tezkere Türkiye’nin ihtiyaç ve çıkarları yerine müttefiki ABD’nin 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik talepleri içerse de, tüm teknik, askeri, 

ekonomik ve siyasi çekincelere rağmen Meclise sevk edilmiştir. Ancak 1 Mart 

2003 günü oylanan tezkere kabul edilmesi için zorunlu olan salt çoğunluk 

oyunu alamamış 264 Evet, 250 Hayır, 19 çekimser oy ile reddedilmiştir127.  

Tüm dünyada şaşkınlıkla karşılanan bu karar sonrasında ABD ve 

Türkiye’nin farklı güvenlik stratejileri izledikleri, ayrıca ortaklık modeli 

anlayışlarının da farklı olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte Türkiye, 

ABD’li yetkilileri buyurucu ve küçümseyici eleştirilerine karşı ciddi devlet 

tutumunu muhafaza ederek ikili ilişkilerin bozulmasına fırsat vermemeye 

çalışmış müttefiki ABD ile yakın temas ve ilişkilerinin dayanışma içinde 

süreceği yönünde açıklamalar yapmıştır128. 

                                                           
125 Türkmen, a.g.e., s.33. 

126 TBMM Tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 25 Şubat 2003 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc087/karartbmm

c087/karartbmmc08700763.pdf (Erişim Tarihi: 21.11.2019). 

127 Çakmak, , a.g.e., s.86. 

128 Basın Açıklaması, T.C. Dışişleri Bakanlığı, No 49, 29 Mart 2003, 

http://www.mfa.gov.tr/no_49---29-mart-2003_-turkiye_nin-abd-ile-irak-harekati-cercevesinde-

yeterince-isbirligi-gostermemis-oldugu-yolundaki-iddialara-ve-elestirilere-cevap.tr.mfa (Erişim 

Tarihi: 21.11.2019). 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc087/karartbmmc087/karartbmmc08700763.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc087/karartbmmc087/karartbmmc08700763.pdf
http://www.mfa.gov.tr/no_49---29-mart-2003_-turkiye_nin-abd-ile-irak-harekati-cercevesinde-yeterince-isbirligi-gostermemis-oldugu-yolundaki-iddialara-ve-elestirilere-cevap.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_49---29-mart-2003_-turkiye_nin-abd-ile-irak-harekati-cercevesinde-yeterince-isbirligi-gostermemis-oldugu-yolundaki-iddialara-ve-elestirilere-cevap.tr.mfa
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Dolayısıyla 1 Mart’ta tezkerenin onaylanmaması, Irak’a askeri bir 

müdahalenin zemini üzerinde yapılan derin tartışmaların demokratik bir 

yansıması olmakla birlikte 11 Eylül saldırısından sonra ABD-Türkiye 

arasındaki güvenlik kapsamlı ilişkilerinde dönüm noktasıdır. Zira Türkiye, kitle 

imha silahlarından arındırılması için müttefiki ABD ile çok yakın temas ve 

danışma içinde olmuş ise de özellikle 1 Mart 2003 tezkeresi sonrası ortaya 

çıkan güvenlik merkezli sorunlarda ABD’nin işbirliği ve destek konusunda 

isteksiz bir dış politika izlemiş olması, Türkiye-ABD ilişkilerinde rızadan zora 

kayışın ön plana çıktığının açık bir göstergesi olmuştur. 

 

3.2. ÇUVAL HADİSESİ 

Tezkerenin kabul edilmemesi, ABD’ nin Irak’a kuzeyden müdahalesini 

engellemiş, bu durum ise ABD’ye üç trilyon dolar ek masrafa mal olmuştur. 

Ayrıca doların büyük değer kaybının ardından petrol fiyatları da yükselmiş, bu 

ağır ekonomik külfetin altında Bush’un partisi olan Cumhuriyetçi Parti senato 

seçimlerini kaybetmiş ve ABD Savunma Bakanı değişmiştir129.  

Tezkere krizinin ardından farklı bir kimlik kazanan Türkiye-ABD 

ilişkileri 4 Temmuz 2003 günü Süleymaniye’deki Türk Özel Kuvvet 

Karargâhına yapılan ABD baskını ve Türk Askerlerini başına çuval geçirilerek 

Badat’a götürülmeleri ile zirveye tırmanmıştır. Özel Kuvvetler Karargâhına 

yapılan baskın ve 60 saat süre ile gözaltına alınan Türk askerleri sorgulanmış, 

ABD Savunma Bakanı tarafından yapılan operasyonun hassas ve güvenilir 

istihbarat üzerine gerçekleştirildiği açıklanmıştır.  

Görüldüğü üzere yapılan operasyon Türkiye’nin bölgede hâkimiyet 

kurmasını engellemek, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Irak’ın kuzey kesiminden 

                                                           
129 Barry Buzan, Security: A New Framework for Analysis, London, Lynne Rienner Publishers, 

Boulder, 1998, s. 334. 
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çekilmeye zorlamak, Türkmen Cephesini Irak siyasetinden tasfiye etmek gibi 

amaçlar taşımaktadır. Ancak çalışma konumuz açısından süreç 

değerlendirildiğinde ABD’nin bu operasyonunun 1 Mart tezkeresinin faturası 

niteliğinde olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca 11 Eylül sonrası ABD-

Türkiye ilişkilerinin içinde bulunduğu olumsuz süreç Süleymaniye baskını ile 

zirveye ulaşmış ise de bu olay Türkiye’nin müttefiklik kavramı sorgulamasını 

sağlamıştır. ABD için sıradan bir müttefikten öte NATO’nun önemli bir 

kanadını temsil eden Türkiye, dış politikada yalnız olduğunu anlamıştır. Bu 

sürecin yansımaları ABD’nin Irak’tan çıkmasına kadar devam etmiştir. 

 

3.3. PKK TERÖRÜ 

Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinden gelen terör eylemlerine karşı önlem 

alması ve yok etmek için harekete geçmesi uluslararası hukukta yetki kuralları 

ile uyumludur. Nitekim bir ülkede başka bir devlete zarar veren faaliyetlerden 

sorumlu tutulacak bir otorite bulunmaması halinde, tıpkı hiçbir devletin 

egemenliğine tabii olmayan yerlerde kişisel egemenlik ilkesinin geçerli olması 

gibi, mağdur ülkenin sorunsal faaliyetleri kendi çabasıyla durdurabilmesi 

mümkündür.  

ABD’nin bir takım çıkarları nedeniyle ikircikli bir tavır göstererek 

PKK’ya üstü kapalı destek vermesi, ilişkilerinin zaman zaman gerilmesine 

sebep olmuştur130.Ancak terör, Türkiye’nin kanayan yarası ve siyasi çıkmazı 

olup dış politikada doğru karar verme mekanizmalarını da zayıflatmaktadır. Bu 

nedenle ABD’nin PKK’ya yönelik tavrı Türkiye-ABD ilişkilerini ihtiyatlı ele 

almayı gerektiren bir konu olmuştur. Nitekim Türkiye için en önemli 

sorunlarından biri olan PKK terörünün gelişip güçlenmesinde ABD’nin rolü 

büyüktür. Bu anlamda Türkiye’deki huzur ortamının tesis edilememesinde 

                                                           
130Sevin Toluner, Milletlerarası Hukuk Açısından Türkiye’nin Bazı Dış Politika Sorunları, 

İstanbul: Beta Basım Yay., 2000, s.99. 
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ABD’nin katkısının olduğunun farkında olan Türkiye, bu nedenle ABD’ye 

karşı güven problemi yaşamıştır. 

Ortadoğu’ da yerleşik güvenlik sorunlarını Türkiye ile oluşturulacak 

stratejik ortaklık ile en hızlı ve en az maliyetle doldurmayı hedefleyen 

ABD’nin PKK’ya yönelik bu tavrı, 11 Eylül sonrasında Türkiye ile siyasi, 

ticari, ekonomik ve en önemlisi de güvenlik alanında dış politikayı kapsayan 

ortak bir eylem ve fikir birliğinden uzaklaştığını, ortaklık kavramının 

altyapısını doldurmadığını ortaya koymuştur. 

 

3.4. TÜRK BOĞAZLARINDA TERÖR TEHDİDİ 

11 Eylül sonrasında tüm dünyada terör kavramı farklı boyutlarda 

tanımlanmaya başlanmış buna bağlı olarak ülkelerin risk algısı da değişmiştir. 

Nitekim Türkiye için de boğazların önemi büyük olup buradan geçen gemilerin 

neden olabileceği riskler açıktır. Bununla birlikte yük gemilerinin yanında özel 

yolcu gemilerinin de terör amaçlı kullanılabilme ihtimali bu kapsamda 

yapılacak denetimlerin arttırılmasını ve müdahaleyi zorunlu kıl aktadır. Kaldı 

ki 1936 Möntro Boğazlar Sözleşmesi gereğince de Türkiye’nin Boğazlardan 

geçen gemileri arama ve kontrol etme yetkisi bulunmaktadır.  

Yine aynı şekilde 1998’de yürürlüğe konulan “Türk Boğazları Deniz 

Trafiği Tüzüğü” de boğazlardan geçecek gemilerin geçiş rotasının Türkiye 

tarafından belirlenmesi ve gemilerin belirli saatler içinde uygun tonaj ve içerik 

kurallarına bağlı olmalarını düzenlemektedir. Ayrıca terör tehlikesini en aza 

indirgemeyi amaçlayan bu uygulamalarla, müttefik ABD’nin de dış politikada 

desteğini alarak uluslararası alanda ortak bir güvenlik zemini oluşturmak 

amaçlanmış ise de sistemin ABD lehine işlememesini talep eden istisnaların 

bulunması Başkan Bush’un güvenlik doktrini üzerinde tartışmalara neden 

olmuştur. Bush’un Türkiye’ye yönelik bu emrivaki tutumunun altında ise 



60 

 

geçmişten gelen stratejik ortaklık anlayışı ve Türk Hükümetinin bu konudaki 

talepleri çekincesiz yerine getireceği anlayışı yatmaktadır. 

 

3.5. MAVİ MARMARA KRİZİ 

İsrail ile ilişkilere 1960’lı yıllardan sonra başlayan Türkiye, bu devleti 

tanıyan ilk Müslüman ülke olması sebebiyle önemli bir özelliğe sahip olup 

soğuk savaşın bitmesinin ardından İsrail ile askeri ve ekonomik anlaşmalar da 

yaparak ikili ilişkilerini geliştirmiştir. Her iki tarafın da 1990’lar boyunca 

oldukça önemli kazanımları olmuş ancak ABD’nin Irak’a müdahalesi sırasında 

farklı bakış açıları benimseyerek dış politikada farklı tutum izler hale 

gelmişlerdir131.  

Öte yandan İsrail ile Filistin arasında devam eden savaşta çözüm için 

rol almak isteyen Türkiye Hamas’a verdiği destek nedeniyle İsrail’in tepkisini 

çekmiş, gerek Türkiye gerekse İsrail’in dış politikadaki söylemlerinin dozunun 

artması ile iki ülke arasındaki gerilim yükselmiştir. Nitekim 31 Mayıs 2010 

tarihinde İsrail, Türkiye’den insani yardım amacıyla Filistin’e doğru hareket 

eden ve sivillerin bulunduğu Mavi Marmara isimli gemiye uluslararası sularda 

operasyon düzenlemiş, gemideki 9 sivilin ölümüne sebebiyet vermiştir132.     

Bu vahim olay Türkiye- ABD ilişkilerinde de önemli bir sürecin 

başlangıcı olmuştur. Zira Türkiye ABD’nin Ortadoğu’daki bir başka müttefiki 

İsrail ile karşı karşıya gelmiş acil toplantı yapan BM’nin İsrail’i kınayan 

mesajına rağmen ABD bu olay sonrasında pasif bir tutum izlemiştir.   

Oysa ABD’nin Ortadoğu’ya yönelik yeni stratejik ve dönüşüm 

hedeflerinde Türkiye’nin Müslüman kimliğinden yararlanmak istediği, Mısır, 

                                                           
131 Tarık Oğuzlu, “Türk Dış Politikasında Davutoğlu Dönemi”, Ortadoğu Analiz, C.1, S.9, 

İstanbul, 2009, s.44.   

132 Oğuzlu, a.g.e., s.46. 
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Sudan, Pakistan, İsrail, Suriye, Filistin, İran, Irak, Afganistan gibi ülkeler 

arasındaki sorunların çözümünde Türkiye’nin başat bir rol üstlenmesini 

sağlamak istediği bilinmektedir. Buna karşın bu dönemde Türkiye’nin de  

ABD’ den somut destek beklediği Mavi Marmara olayında istenilen politik 

işbirliğine ulaşılamaması müttefiklik kavramını yalnızca ABD siyasetçilerinin 

ifadelerinde yer alan ancak resmi bir alt yapısı bulunmayan bir söylem haline 

geldiğini ortaya koymuştur.  

 

3.6. WİKİLEAKS KRİZİ 

Hackerlıktan gazeteciliğe geçmiş bir aktivist olan Julian Assange’ın, 

Afganistan ve Irak'a dair 100 bine yakın gizli Amerikan belgesini internet sitesi 

üzerinde yayınlaması ile başlayan Wikileaks Krizi uluslararası camiada birçok 

ülkenin karşı karşıya gelmesine neden olmuştur133. 

Yayımlanan belgeler arasında Türkiye’ye ait olanları, sınır kontrolünün 

yetersizliği Türkiye’de yaşayan Irak vatandaşlarının El-Kaide’ye yardımı, 

dönemin Başbakanı Erdoğan ile ilgili olarak da yakın çevresi ve danışma 

hizmetlerini yöneten çalışanlarının liyakatli olmadığı, isimlerinin yolsuzlukla 

anıldığı konularına ilişkindir. Bununla birlikte bu dönemde Türkiye’de TSK’ yı 

itibarsızlaştıran Ergenekon ve Balyoz davalarına ilişkin bilgilerin düzenli 

olarak ABD’ye sunulduğu da Wikileaks belgeleri ile ortaya çıkmıştır134.  

Wikileaks belgeleri Türkiye-ABD ilişkilerinde büyük bir krize yol 

açmamış, aksine ABD, Türkiye’nin güven kaybı yaşamasını engellemek 

amacıyla bir takım açıklamalarda bulunmuş, Türkiye ise Wikileaks belgelerini 

ABD’nin resmi dış politikası gibi algılamaktan kaçınmıştır. 

                                                           
133 Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Wikileaks’te Ünlü Türkler, İstanbul: Kırmızı Kedi 

Yayınevi, 2012, s.16. 

134A.g.e., s.17-18. 
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3.7. ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARI  

Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan bir diğer önemli sorun ise her yeni 

ABD başkanının göreve başlamasının ardından gelen ilk 24 Nisan tarihinde 

Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili ABD Kongresi’nde yapacağı konuşmadır. 

Nitekim bu açıklamalar gerek Ermeni Lobileri gerekse Türk Hükümetleri 

tarafından yakından takip edilmektedir135. Zira Ermeni Lobileri 1915 

olaylarının soykırım olarak kabul edilmesi konusunda ABD yönetimi üzerinde 

baskı yapmakta, seçim kampanyaları döneminde başkan adaylarına bu 

çerçevede destek vermektedir.  

ADB ise müttefiki Türkiye ile ortaklık ilişkisini zedelemeyecek bir yol 

haritası izlemekte ancak bu süreçte Ermeni Lobilerinin desteğini almak adına 

Türkiye aleyhine bir takım adımlar atmaktan da geri durmamaktadır. Başkan 

Clinton döneminde, “Ermeni Soykırımı Konusu’nda Eğitim ve Anma Kararı” 

adını taşıyan tasarı meclise getirilmiş bu tasarı ile “katliam” olarak 

nitelendirilen olayların “soykırım” olarak anılması istenilmiş ise de bu 

dönemde Ortadoğu’da yaşanan olaylar da dikkate alınarak tasarı Başkan 

Clinton’un talebi ile meclisten geri çekilmiştir136.  

Başkan Obama döneminde ise 24 Nisan konuşması Türkiye ve İsrail 

tarafından dikkatle takip edilmiş, seçim kampanyası döneminde Ermeni 

iddialarını desteklediğini açıklayan Obama, yapmış olduğu konuşmada “büyük 

felaket” manasına gelen “medsyeghem” ifadesini kullanmıştır. Her yıl 24 

Nisan’da yapılan bu konuşmanın değişen kavramsal içeriği ile birlikte 23 Nisan 

tarihine çekilmiş olması Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmış, bu 

açıklamaların iç siyaset kaygısı ile yapıldığı konusunda mesaj yayınlanmıştır. 

                                                           
135 İlhan Uzgel, Ulusal Çıkar ve Dış Politika Türk Dış Politikasının Belirlenmesinde Ulusal 

Çıkarın Rolü, Ankara: İmge Kitabevi, 2004, s.62. 

136A.g.e., s.64. 
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Buna karşın yapılan açıklamadan tatmin olmayan bir diğer toplum olan 

Ermeniler de Başkan Obama’ nın seçim döneminde verdiği sözü tutmadığı 

yönünde mesaj yayınlayarak tepki göstermişlerdir137. 

Özetle Ermeni sözde soykırım iddiaları ABD’de her dönem bir politika 

aracı olarak kullanılmıştır. Dış politikada Türkiye’ye karşı bir koz olarak 

kullanılan malzeme, iç politika da Ermeni Lobilerinin desteğini almak için 

kullanılmıştır. Dolayısıyla ABD’nin bu konuda net bir tavır sergilememesi 

müttefiki Türkiye ile arasındaki model ortaklık ilişkisinin zarar görmesine 

sebebiyet vermektedir. 

 

3.8. SUÇLULARIN İADESİ 

Türkiye 15 Temmuz 2016 tarihinde devletin içine sızmış unsurlarını 

kullanmak suretiyle darbe teşebbüsüne girişen FETÖ Terör Örgütü’nün 

eylemlerine tanıklık etmiştir. Bu olay, ABD'de bulunan suçluların geri 

verilmesi müessesesini kamuoyu gündemine taşımıştır. Nitekim iki ülke 

arasında suçluların iadesinin hukuksal çerçevesi 1 Ocak 1981’de yürürlüğe 

girmiş olan “Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında 

Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma 

Antlaşması” ile çizilmiştir138. 

15 Temmuz sonrasında Türkiye’nin talebi ise ABD’de yaşayan örgüt 

elebaşı Gülen’ in iadesinin sağlanmasıdır. Oysa ABD, vermiş olduğu iade 

etmeme kararı ile terör konusunda göstermiş olduğu hassasiyeti müttefiklik 

konusunda Türkiye ile paylaşmadığını bir kez daha ortaya koymuştur. 

                                                           
137T.C. Dışişleri Bakanlığı, Bkz. http://www.mfa.gov.tr/no_112_-24-nisan-2011_-abd-baskani-

obama-tarafindan-yapilan-aciklama-hk_.tr.mfa (Erişim Tarihi: 12.11.2019) 

138 Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Bkz. 

http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/adli_yardimlasma/adli_isbirligi_ceza/suclularin_iadesi_

7_abd_iade_usul.html (Erişim tarihi: 18.11.2019). 

http://www.mfa.gov.tr/no_112_-24-nisan-2011_-abd-baskani-obama-tarafindan-yapilan-aciklama-hk_.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_112_-24-nisan-2011_-abd-baskani-obama-tarafindan-yapilan-aciklama-hk_.tr.mfa
http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/adli_yardimlasma/adli_isbirligi_ceza/suclularin_iadesi_7_abd_iade_usul.html
http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/adli_yardimlasma/adli_isbirligi_ceza/suclularin_iadesi_7_abd_iade_usul.html
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Öte yandan suçluların iadesi konusunda yaşanan kriz bununla da sınırlı 

kalmamıştır. Bu kez 7 Temmuz 2016’da FETÖ ve PKK terör örgütleri ile 

bağlantı ve casusluk suçlamaları ile Rahip Brunson İzmir’de tutuklanmış, 

ardından ev hapsi tedbiri uygulanmıştır. Ancak ABD’de Evanjeliklerin 

seçimlerde Cumhuriyetçi Partiye ve Başkan Trump’a verdikleri destek bu 

kiliseye mensup Rahip Brunson davasını siyasi bir manevra aracı haline 

getirmiştir. Bu nedenle Rahip Brunson’ın serbest bırakılması için arka arkaya 

açıklamalar yapan ABD yönetimi, aynı dönemde Halk Bankası eski Genel 

Müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın İran’a uygulanan ambargonun ihlal edildiği 

iddiası ile görülen davada yargılanması nedeniyle de siyasi bir koz elde 

etmiştir. 

Yargılama sonunda serbest bırakılan Brunson ABD’ye dönmüş ise de 

bu konjonktürde diplomatik teamüllere aykırı olarak yapılan açıklamalar ve 

doğrudan Türk ekonomisini hedef alan yaptırımlar Türkiye’yi zor durumda 

bıraktığı gibi Brunson davasını politik bir malzeme haline hale getirmiştir139. 

Bu süreçte ABD tarafından Türkiye’ de ekonomik ayrıcalık ya da kolaylık 

tanınmada isteksiz davranılması, aksine sık sık ekonomik kriz yaşayan 

Türkiye’ ye ek kota ve yüksek gümrük tarifeleri uygulanması, ekonomik 

unsurların Türk Dış politikasını etkilemek için politik bir araç olarak sıklıkla 

kullanılması, ABD’nin Türkiye ile ortak bir eylem ve fikir birliğinden 

uzaklaştığını göstermektedir. 

 

 

3.9.S-400 KRİZİ 

                                                           
139 ORDAF Araştırma Grubu, “Rahip Brunson Davası: Türkiye-ABD İlişkilerinin Çıkmazı”, 

Durum Değerlendirmesi, İstanbul, 2018, s.15-18. 



65 

 

Türkiye’nin uzun yıllardır devam eden hava savunma sistemi arayışı 

2019 yılında Rusya ile varılan mutabakat neticesinde sonuçlanmıştır. Yapılan 

anlaşma çerçevesinde S-400 hava savunma sisteminin ilk kısmı 12 Temmuz 

2019’da Türkiye’ye teslim edilmiştir. Böylece Türkiye kendi çevresinde oluşan 

risklere karşı caydırıcı bir adım atmıştır. Zira S-400’lerin faaliyete geçmesiyle 

Suriye, Doğu Akdeniz ve ABD-İran geriliminin gittikçe yükselmesi karşısında 

Türkiye askeri kapasite anlamında önemli bir kazanıma sahip olacaktır140. 

S-400 hava savunma sistemi, Batılı F-16, F-15, F-18, F-35, gibi taktik 

bombardıman uçakları, balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava 

araçlarına karşı geliştirilmiş çok etkili bir hava savunma sistemidir. Bu nedenle 

Türkiye’nin S-400 hava savuma sistemlerine sahip olması durumunda, Kuzey 

Irak’ta veya Kuzey Suriye’de veya bir başka bölgede uçuşa yasak bölge ilan 

edilmesini mümkün kılacaktır. Bununla birlikte bu anlaşma Türkiye’nin her iki 

ülkenin karşılıklı bağımlılık üzerine ilişkilerini geliştirecektir. Bu anlamda 

Türkiye–Rusya ilişkisi sadece S-400 satışı ile sınırlı kalmayacak; askeri, 

ekonomik ve politik alanda ilişkiler hızla gelişecektir141. 

ABD ise Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemi tedarikini 

Türkiye'nin Atlantik sisteminden ve yörüngesinden uzaklaşması olarak 

yorumlamış ve bu nedenle kendi üretimi olan ve satışı daha önce gerçekleşmiş 

olan F-35 uçaklarının teslimini durdurmuştur. Ayrıca ABD’ye göre S-400 füze 

sistemleri, olduğu yerde görev yapan Rus mühendislerine ABD yapımı F-35 

uçaklarının manevralarını izleme ve öğrenme imkânını da tanımaktadır. Bu 

durum ise ABD’ nin ve NATO’nun ulusal güvenlik çıkarlarına zarar vereceği 

varsayımı ile S-400 füze savunma sistemlerinin teslimi Türkiye’yi yeniden 

ABD ile bir siyasi krizin eşiğine getirmiştir142.  

                                                           
140 Veysel Kurt, “S–400 ve F–35 Denklemi”, SETA Analiz, S.291, Ankara, 2019, s.17. 

141 Mustafa Kibaroğlu, Türkiye’nin S-400 Macerasının 4 Yüzü, Yörünge, 2019, s.41-42. 

142A.g.e., s.43. 
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Bu kapsamda hareket eden ABD’nin çeşitli güvenlik kurumlarından, 

Türkiye’nin S-400 alımına ilişkin itirazlar gelmiştir. Kapsamda eski Savunma 

Bakanı Vekili Shanahan’ dan 6 Haziran 2019’da gelen mektup S-400’lerin 

alınması durumunda Türkiye’ye karşı uygulanabilecek yaptırımları dile 

getirmektedir. Başka bir deyişle bu mektup, Türkiye’ye S-400 ile F-35 arasında 

bir tercihte bulunması gerektiğini resmi düzeyde deklare etmiştir. Ancak S-

400’ler Türkiye’nin önemli bir gereksinimini karşılarken, F-35 programından 

çıkarılması gerek NATO üyeliği gerekse savunma gücü anlamında askeri 

kapasitesini etkileyebilecek bir tehlikedir143.  

Türkiye’nin temel yaklaşımı ise bu ikilemden çıkmak üzerine kurulmuş, 

ABD’nin S-400 hava sisteminin Türkiye’de faaliyet göstermesi karşısında 

taşıdığı endişelerinin giderilerek F-35 programında kalma yönünde strateji 

izlenmiştir. Bu stratejinin sonuç vermesi durumunda Türkiye hem S-400 hava 

savunma sisteminin, hem de F-35 savaş uçağının ortağı ve sahibi olacağından 

maksimum fayda sağlayacaktır144.Türkiye’nin bu iki stratejik silaha birden 

sahip olmasını ise ABD ya da bölgede iddia sahibi diğer aktörlerin 

istemeyeceği de açıktır. Zira bu iki stratejik silah Türkiye’nin savunma 

kabiliyetini asimetrik düzeye taşıma potansiyeline sahiptir145. 

Gelinen aşamada yaşanan kriz Türkiye-ABD ilişkilerini yeniden 

gerilimli bir döneme sürüklemiş ise de Başkan Trump’ ın G20 zirvesinde sarf 

ettiği sözler S-400’lerin alınması dolayısıyla Türkiye’ye karşı ağır bir yaptırım 

uygulama noktasında istekli olmadığını göstermiştir. Gerçekten de 

Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin krize dönüşmesini engellemek fikri bu 

dönmede iki ülke arasındaki en önemli yakınlaşma kaynağıdır. Fakat buna 

rağmen Türkiye’de son yıllarda artan terör, Suriye’ye müdahale, sınır ötesi 

operasyonlar ile birlikte ulusal güvenliğinin ciddi bir tehdit altında bulunduğu 

                                                           
143 Kurt, a.g.e., s.18. 

144A.g.e., s.18. 

145 Kibaroğlu, a.g.e., s.44. 
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bir dönemde uluslararası sistemin hegemon gücü olarak önalıcı ve önleyici 

savaş stratejilerini tek yanlı kullanan ABD hareket tarzı Türkiye-ABD 

ilişkilerine de yansımış, güvenlik ve işbirliği alanında yürütülen ortaklık 

anlayışının ABD’nin tek taraflı baskıcı politikalarına evrildiğini ortaya 

koymuştur. 
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SONUÇ 

 

11 Eylül’ün ardından ABD, terörizmle küresel mücadele, terörizme 

destek veren ülkelere müdahale ve demokrasinin temini gibi yeni hedefler 

belirlemiş bu kapsamda ortak tehdit algısı ortaya koyarak diğer batılı devletler 

ile işbirliği politikaları yürütmüştür. Nitekim Türkiye de gerek coğrafi konumu 

gerekse Müslüman kimliği ile ABD’nin ortak terör algısı bağlamında 

şekillendirmeyi düşündüğü Ortadoğu coğrafyası ile sıkı bağları bulunması 

nedeniyle ABD için önemli bir müttefik olmuştur. Ancak Türkiye ile ABD 

ilişkileri genel olarak olumlu bir çerçevede devam etse de bazı dönemler 

hafızlardan silinmeyecek gelişmelere sahne olmuştur. 11 Eylül sonrasında 

gerçekleşen ve Türkiye –ABD ilişkilerinin güvenlik boyutuna doğrudan etki 

eden olaylara 1 Mart Tezkeresi, ABD askerleri ile birlikte bir kısım 

peşmergenin Türk Özel Kuvvet Askerlerinin kullandığı Süleymaniye’deki 

karakola düzenlediği baskın, ABD’nin PKK’ya desteği, Ermeni Meselesi 

üzerine yapılan 24 Nisan açıklamaları, Wikileaks belgelerinin açıklanması ile 

ABD’nin Türkiye’ye yönelik politikası, FETÖ/PYD terör örgütü elebaşı 

Fethullah Gülen’in iadesi, Rahip Brunson’ın yargılanması, S-400 krizi, 

Suriye’ye sınır ötesi müdahale gibi belli başlı olayları örnek vermek 

mümkündür. 

Çalışmada ayrıntılı olarak yer verdiğimiz bu olaylar arasında 1 Mart 

2003 tarihi, 11 Eylül sonrası Türkiye- ABD ilişkilerinde güvenlik ve işbirliği 

alanında yürütülen ortaklık anlayışı yönünden önemli bir milattır. Zira bu 

dönemde ABD önalıcı savaş doktrini çerçevesinde, BM’nin desteğini 

almaksızın Irak’a savaş ilan etmiş ve bu savaşta Türkiye’nin desteğini ortaya 

koyması için baskıcı bir politika izlemiştir. Başkan Bush’un Türkiye’ye 

yönelik bu emrivaki tutumunun altında ise geçmişten gelen stratejik ortaklık 

anlayışı ve Türk Hükümetinin bu konudaki talepleri çekincesiz yerine 
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getireceği anlayışı yatmaktadır. Oysa 1 Mart 2003 günü oylanan tezkere, kabul 

edilmesi için zorunlu olan salt çoğunluk oyunu alamamış, içi doldurulamayan 

ve aynı zamanda ABD’nin tek taraflı hareket tarzına dayanan stratejik ortaklık 

süreci son bulmuştur. Nitekim bu dönemde Türkiye’nin de ABD’den somut 

destek beklediği PKK ve Kuzey Irak gibi konularda istenilen politik işbirliğine 

ulaşılamaması müttefiklik kavramını yalnızca ABD siyasetçilerinin 

ifadelerinde yer alan ancak resmi bir alt yapısı bulunmayan bir söylem haline 

getirmiştir.  

Dolayısıyla soğuk savaşın bitişi ile Sovyetler Birliği’nden kalan 

boşluğu bölgede dini, etnik ve tarihi ve kültürel bağları olan Türkiye ile 

oluşturulacak stratejik ortaklık ile en hızlı ve en az maliyetle doldurmayı 

hedefleyen ABD’nin 1 Mart 2003 tezkeresinin sonrasında siyasi, ticari, 

ekonomik ve güvenlik alanlarında dış politikayı kapsayan ortak bir eylem ve 

fikir birliğinden uzaklaştığını, ortaklık kavramının altyapısını doldurmadığını, 

hatta Süleymaniye Baskını ile ilişkilerin olumsuz yönde etkilediğini söylemek 

mümkündür. Kaldı ki Türkiye ABD ilişkilerine bakıldığında stratejik ortaklık 

unsurları olan yoğun ekonomik ilişkilerin bulunmadığı, ticaret hacminin düşük 

olduğu, ABD tarafından Türkiye’de ekonomik ayrıcalık ya da kolaylık 

tanınmada isteksiz davranıldığı, aksine sık sık ekonomik kriz yaşayan 

Türkiye’ye kota ve yüksek gümrük tarifeleri uygulandığı, ekonomik unsurların 

Türk Dış politikasını etkilemek için politik bir araç olarak sıklıkla kullanıldığı 

görülmektedir.  

Başkan Obama döneminde ABD'nin Ortadoğu’ya yönelik stratejik 

hedefleri değişmiş, bu değişimin etkisi ile ABD-Türkiye ilişkileri de inanç 

özgürlüğü, insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi iki ülkenin ortak 

ideal ve değerlerini esas alan bir modele evirilmiştir. Obama döneminde 

geliştirilen model ortaklık doktrini Türkiye için karşı tarafın öneri ve 

görüşlerini dinlemeye ve değerlendirmeye hazır olduğunu ifade eden ve dar 

kalıplardan çıkarak bir noktada söz ve vizyon sahibi olduğunu da ortaya koyan 
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yeni bir tutum olarak kendini göstermiştir. Dolayısıyla bu model yalnızca 

güvenlik konusunda iş birliği ile sınırlı kalmayan, inanç özgürlüğü, insan 

hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi iki ülkenin ortak ideal ve 

değerlerini esas alan bir ortaklık anlayışı meydana getirmektedir. ABD’nin bu 

ortaklık şeklini referans almasında Ortadoğu’ya yönelik yeni stratejik ve 

dönüşüm hedeflerinin etkisi büyüktür. Nitekim ABD, Türkiye’nin Müslüman 

kimliğinden yararlanmak istemekte, Mısır, Sudan, Pakistan, İsrail, Suriye, 

Filistin, İran, Irak, Afganistan gibi ülkeler arasındaki sorunların çözümünde 

Türkiye’nin başat bir rol üstlenmesini sağlamak istemektedir. Öyle ki ABD’nin 

Türkiye’ye yüklediği bu işlev Türkiye’nin Batı ile İslam coğrafyası arasında 

model olma arzusu ile birleşince önem kazanmış ABD’nin Ortadoğu’ya 

yönelik stratejisinde vazgeçilmez bir araç olmuştur. Dolayısıyla Bush 

döneminde iki ülke arasında tezkere krizi ile başlayan ve karşılıklı güven 

sorunu yaratan süreç, Obama’nın başkan olması ile atlatılmış, Ortadoğu’da 

tırmanan gerilimli süreçte iki ülke arasındaki ilişkiler tam bir işbirliğine 

dönüşmüştür.Ayrıca ABD’nin Irak’tan çekilme sürecinde Türkiye’nin İncirlik 

Üssü ve Mersin Limanı ile sağladığı lojistik destek karşılıklı güven ilişkisini 

yeniden pekiştirmiş, Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin krize dönüşmesini 

engellemek fikri üzerinden yakınlaşma sağlanmıştır. Buna karşın bu dönemde 

gerçekleşen Mavi Marmara krizi ile Türkiye, ABD’nin Ortadoğu’daki bir 

başka müttefiki İsrail ile karşı karşıya gelmiş, bu süreçte ABD’den beklediği 

politik desteği bulamamıştır. 

Başkan Trump döneminde ise suçluların iadesi, Rahip Brunson’ın 

yargılanması, Rusya’dan S-400 alımı ve devamın ABD’nin F35 uçaklarının 

teslimi durdurduğunu açıklaması gibi olaylar ile iki ülke arasındaki gerilim 

yükselmiş ise de menfi amaçları ne olursa olsun iki devletin birbirlerinin toprak 

bütünlüğünü, rejimsel yapısını ve özünü değiştirmeye kalkmadan barışçıl bir 

politika sürdürmesi halinde ABD ile Türkiye arasında var olan işbirliklerin ve 

ortaklıkların artacağı, belirli konularda ortak menfaatleri paylaşan bu iki 
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devletin, ortaklığın bozulmaması adına uluslararası arenada çaba sarf edeceği 

açıktır.  

Türkiye’nin günümüzde güçlenmekte olan siyasi karnesi ve özellikle 

Ortadoğu coğrafyasının aranan model devleti olması önemli bir fırsattır. Fakat 

buna rağmen Türkiye’de son yıllarda artan terör, Suriye’ye müdahale, sınır 

ötesi operasyonlar ile birlikte ulusal güvenliğinin ciddi bir tehdit altında 

bulunduğu da bir gerçektir. Bugün artık uluslararası sistemin hegemon gücü 

olarak önalıcı ve önleyici savaş stratejilerini tek yanlı kullanan ABD ise, 

özellikle terörün önlenmesi konusunda Türkiye’ye yeterli desteği 

vermemektedir. Bu anlamda ABD’nin PKK sorununa çözüm üretmeye 

çalışması ve terörü finanse ettirmemek için çaba göstermesi iki ülke arasındaki 

ilişkinin ilerleyen yıllarında güvenlik ve işbirliği anlamında köklü, olumlu ve 

iyimser bir çözüm yaratacaktır. 
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