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El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi, Irak ve bölgedeki 
değişimin bilgiye dayanarak tartışıldığı ve Irak üzerine tarafsız 
analizlerin yapıldığı öne çıkan bilgi kaynaklarından biri olmayı 
hedeflemektedir. 

Merkez, eğitim öğretim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının 
güçlendirilmesini de amaçlar. Zira gelecekte girişimler başlatacak 
ve yeni gündem oluşturacak karar mercileri ve uzmanların politika, 
ekonomi, yönetim, eğitim, petrol-doğalgaz ve uluslararası ilişkiler 
alanlarında hazırlanmaya ihtiyaçları vardır. 

Merkez bu görevi araştırma ve analiz yaparak, saha çalışmaları için 
araştırma hibeleri vererek, konferanslar, sempozyumlar ve atölyeler 
düzenleyerek ve devlet kurumları ve üniversiteler için eğitim kursları 
gerçekleştirerek yürütmektedir. 
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Türkiye-ABD İlişkilerinde Yaşanan Krizler ve Türk Siyasi Elitinin Yeni Strateji Arayışları

Özet
Türkiye-ABD İlişkileri son dönemlerde gerilimli bir süreçten geçmektedir. İki 

ülke arasında yaşanan krizler ilişkileri hassas ve kırılgan bir zemine taşımıştır. 
Bu bağlamda son dönemdeki krizlerin mahiyeti ve temel nedeninin ne olduğu 
ve ayrıca bunun ne gibi stratejik seçenekleri gündeme getirdiği hususu, önemli 
bir soru olarak zihinleri meşgul etmektedir. İki ülke arasındaki ilişkilerin bundan 
sonra nasıl bir noktaya evrileceğine ilişkin yapılacak çalışmalara teorik bir 
altyapı katkısı sunmayı amaçlayan bu makale, betimleyici-analitik metottan 
istifade ederek belirtilen soruyu yanıtlama doğrultusunda bir makro perspektifle 
tüm yaşanan krizleri izah edebilecek bir hipotezi savunmaktadır. Bu hipoteze 
göre, Soğuk Savaş’ın bitmesiyle yeni dönemde, liderliğini yaptığı hegemonya 
sistemi içinde ABD, Türkiye’yi rızaya dayalı bir şekilde konumlandıramamış 
ve Türkiye’nin Osmanlıcılık siyasal kimliğiyle içte ve dışta izlediği siyaset de 
bununla çarpan etkisi yaparak krizlere yol açmış ve durumun vahim bir hal 
almasıyla Türk siyasal eliti nezdinde Avrasyacılık ve realist bir siyaset izleyerek 
NATO’da kalınması yönünde ikincisinin ağır bastığı iki stratejik seçenek 
tartışılmaya başlanmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Türkiye, ABD, ilişkiler, hegemonya, Osmanlıcılık, 
Avrasyacılık, NATO.

1. Giriş
Toplumsal ilişkilerde krizler insanlar, devletler, hükümetler ve örgütler gibi 

özneler tarafından deneyimlenen kaotik durumlardır. “Kriz” kelimesi, bozukluk 
anlamını içerir. Kriz, normal ya da istikrarlı olmayan bir durum ve aynı şekilde 

Türkiye-ABD İlişkilerinde Yaşanan 
Krizler ve Türk Siyasi Elitinin Yeni 

Strateji Arayışları
Muhammet Hadi Medeni*

* Tahran Üniversitesi Siyasal Bilimler bölümünde Siyaset Sosyolojisi dalında 
doktorasını yapmıştır.  Özel ilgi alanı Türkiye ve İran olmakla birlikte  genel 
olarak Ortadoğu’daki siyasal konular hakkında çalışmalarını sürdürmektedir.



4

El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi

aniden meydana gelen ve herhangi bir sistemin rutin süreçlerini kıran acil bir 
vaziyet olarak da açıklanabilir. Uluslararası literatüre ise “kriz” kavramı, Alman 
edebiyatından “savaş yok ama barış da yok” diye ifade edilen bir somut durum 
betimlemesiyle girmiştir.1

Bununla birlikte uluslararası ilişkiler disiplininde bugün kriz, devletler 
arasındaki ilişkilerin seyrini değiştiren diplomatik, ekonomik ve askeri kırılma 
noktaları olarak algılanmaktadır. Kriz siyasal, ekonomik ve askeri nitelikte 
olabilir. Lakin bütün krizler en az bir devletin temel değerlerini tehdit etmesi ve 
krizden mustarip devletler arasındaki ilişkilerin geleceğini perdeleyip iphamda 
bırakması açısından birbirleriyle ortak özellikler taşır.2 Öte yandan uluslararası 
ilişkilerde, her kriz bir devleti kazanan ya da kaybeden yapabilir. Ama doğal 
olarak, her devlet kazanan olmak ister. Bu durumda krizler bir şey kazanma fırsatı 
olarak da değerlendirilebilir. Elbette bu da her şeyden önce, iyi düzenlenmiş bir 
kriz yönetimi programının gerekliliğini ortaya çıkarır.3 

İçinde kaos, bozukluk, rutin süreçlerin akamete uğraması, negatif kırılma 
noktaları, temel değerlerin tehdit edilmesi ve ilişkilerin geleceğinin iphamda 
bırakılması gibi unsurlar barındıran kriz kavramı, uluslararası ilişkilerde 
iki veya daha çok devletin birbirleriyle ilişkilerinin nitelenmesi bağlamında 
kullanıldığında, ortada kapsamlı bir şekilde düşünülmesi gereken ve rasyonel 
karar alma mekanizmalarının kullanılmasını gerektiren sorun veya sorunlar 
yumağının varlığına delalet eder. 

Türkiye ve ABD ilişkileri de son dönemlerde bir takım sorunların kaynaklık 
ettiği birçok krize tanıklık etmektedir. Küresel bir güç olan ABD ile bölgesel bir 
güç sayılan Türkiye arasında yaşanan son dönemdeki krizler, gerek bu iki ülkenin 
yaşananlardan nasıl etkileneceği ve gerekse bunun uluslararası güç dengeleri ve 
özellikle Ortadoğu bölgesine muhtemel yansımaları açısından takip edilmesi ve 
irdelenmesi gereken önemli bir konudur. Bu bağlamda mevzuya etraflıca ışık 
tutması amacıyla Türkiye-ABD ilişkilerinin rutin dönem ve geçmişi, son yaşanan 
krizler ve ilişkilere yansımaları, krizlerin temel nedeni ve iki ülke kamuoyunun 
birbiri hakkındaki algısının ne olduğu, yanıtlanması zorunluluk addeden sorulardır.

1. İşyar, Ömer Göksel, Definition And Management Of İnternational Crises, Perceptions , 
Winter 2008, p. 2-3. 
2. Walker, Stephen G. Buhran, Danışname-i Revabıt-i Beynel Milel ve Siyasete Cihan, Martin 
Griffits, Tercüme: Ali Rıza Tayyib, Neşr-i Ney, tahran, 1388, s. 182.  
3. İşyar, Ömer Göksel, Definition And Management Of İnternational Crises, Perceptions , 
Winter 2008, p. 3.  
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Bu hususlara ek olarak her krizin yol açabileceği olumsuz sonuçlardan 
korunmanın bir kriz yönetimi programı gerektirmesi nedeniyle, yeni stratejik 
arayışların ortaya çıkması da kaçınılmazdır. Bu minvalde bir küresel güç olan 
ABD ile sorun yaşayan Türkiye’nin krizlerden kaynaklanan mevcut sıkıntılı 
durumdan nasıl çıkacağı merak konusudur. Bununla ilgili Türk siyasi elitinin 
hangi stratejiler üzerinde odaklandığı, hangi seçeneklerin bulunduğu ve göz 
önünde bulundurulan stratejilerin güç ve zaaf noktalarının neler olduğu konusu 
da ilişkilerin geleceğini öngörmek için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede 
makale, ABD-Türkiye ilişkilerindeki krizlere ve onların nedenlerine ve de Türk 
siyasi elitinin stratejik arayışlarına odaklanarak mevzu hakkındaki iphamları 
gidermeye dönük bulgulara ulaşmaya çalışacaktır.   

2. Türkiye-ABD İlişkilerinin Tarihçesi

2.1.  Soğuk Savaş Dönemi
İkinci Dünya Savaşı sürerken savaşan taraflar, jeopolitik konumu nedeniyle 

Türkiye’nin kendi lehlerine savaşa müdahil olmasını arzulamıştır. Buna mukabil 
Türkiye yıpratıcı bir savaşın sıkıntısı ve maliyetinin altında kalmamak için 
savaş dışında kalma yönünde bir strateji izlemiştir. İzlenen bu stratejiye karşın 
dönemin yönetici kadrosu, iki tehdit algılamasından kaynaklanan kaygılar 
yaşamıştır. Bu tehditlerden birincisi, büyük güçlerin başat aktörleri olduğu 
müzakere süreçlerinden Türkiye’nin dışlanıp oldu bittiye getirilen bir işgale 
maruz kalmasıdır. Savaş sonrası tesis edilecek uluslararası yerleşik düzenin 
dışında kalmak da ikinci tehdit algısından kaynaklanan kaygıyı oluşturmaktaydı.4 
Türkiye Cumhuriyeti ile ABD arasındaki ilk ciddi ilişkiler de bu çerçevede ikinci 
Dünya Savaşı’nın bitmesiyle eşzamanlı gerçekleşen Sovyetler Birliği tehdidi 
neticesinde Soğuk Savaş ikliminde şekillenmiştir.5

Bu ilişkilerin sağlanmasında Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı esnasında 
taşıdığı iki kaygının savaş sonrası dönemde de sürmesi önemli bir etken olmuştur. 
Türkiye, Sovyetler Birliği eksenli tehditler nedeniyle 1940’ların ikinci yarısı 

4. Topal, Coşkun, Soğuk Savaşın İlk Yıllarında Türkiye-ABD İlişkilerinde Ekonomik 
Yardımların Etkisi, KTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 6, 2013, s. 112.
5. Bayram, Mürsel, Soğuk Savaş Dönemi Türk-Amerikan İlişkilerinin Sürekliliğinde Askerî 
Darbelerin Rolü, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Y.2015, C.2, S.1, 
s.31-43, s. 33.
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ve 1950’li yıllar boyunca ABD ve Batı blokunda yer alarak kendini muhafaza 
etmek istemiştir. Bu husus, Türkiye’deki dönemin siyasal aktörlerince partiler 
üstü bir dış politika doktrini mesabesinde  algılanmıştır.6 Uluslararası arenada bu 
siyasal tercihin yankıları çok geçmeden gelmiş ve 1947  yılında  Truman Doktrini  
ve  1948’de  Marshall  Yardımı  ile  ekonomik  yardımlar eşliğinde ABD ile 
ilişkiler başlamış ve stratejik bir boyut kazanmıştır.7 Bir sonraki safhada ABD 
dış politika stratejistlerinin bir takım ihtiyatlı yaklaşımlarına rağmen, Sovyetler 
Birliği tarafından Türkiye’ye yapılacak bir saldırı sonucu Batı’nın karşılaşacağı 
muhtemel zararlar ve Türk askerinin Kore’deki başarıları baz alınarak Türkiye’nin 
NATO’ya yaptığı üyelik başvurusu 18 Şubat 1952’de kabul edilmiştir.8

ABD önderliğindeki kapitalist Batı bloku ile Sovyetler Birliği arasında 
yaşanan soğuk savaş döneminde, sosyalist bloka komşu olmasından kaynaklanan 
jeopolitik konumu hasebiyle Türkiye’ye ABD tarafından özel bir önem 
atfedilmiştir. Müslüman kimliğiyle stratejik yeşil kuşak projesi içinde ifa 
edebileceği potansiyel rol sebebiyle de Türkiye ABD’nin Avrasya ve Ortadoğu 
politikasında merkezi bir yer edinmiştir.9 

Türkiye ve ABD arasında bu eksende gelişen ilişkiler her ne kadar Türkiye’nin 
güvenlik kaygılarını giderse de 1964 yılında Başkan Johnson’un Kıbrıs’ta yaşanan 
krize atıfta bulunarak Türkiye’nin Amerikan yardımlarıyla elde ettiği silahları 
Yunanlılara ve Rumlara karşı kullanamayacına ilişkin mektubu, bir kırılma 
noktası olarak tarihe geçmiş ve Türklerin Amerikan siyasetinin realist yüzüyle 
tanışmasına vesile olmuştur.10 1974 Haziranında Türk hükümetinin ülkede haşhaş 
ekimine izin vermesi ve Türkiye’deki haşhaş ve mamullerinin ihraç edilerek 
ABD’deki uyuşturucu kullanımına kaynaklık ettiği gerekçesiyle Amerikan 
hükümetinin Türkiye’ye yapmış olduğu baskılar ve aynı yıl Türkiye’nin Kıbrıs’a 
yaptığı askeri müdahale nedeniyle ABD Kongresi’nin almış olduğu bir karar ile 5 

6. İzmir, Bahar, Türk-Amerikan İlişkilerinin Son Baharı: John F. Kennedy’nin Başkanlığı 
ve Türk Basını (1960-1963), Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu 
Dergisi, Sayı: 61, Güz 2017, s. 179-205, s.181.
7. Bozkurt, İbrahim, Türk Kamuoyunda Amerika İmgesi (1945-1980), Dokuz Eylül Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Doktora Tezi, 2008, s. 361. 
8. Topal, Coşkun, Soğuk Savaşın İlk Yıllarında Türkiye-ABD İlişkilerinde Ekonomik 
Yardımların Etkisi, KTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 6, 2013, s. 119.
9. Ayata, Ali, Ortadoğu Perspektifinden Türkiye-ABD ilişkilerinin Yeni Boyutu, Akademik 
Bakış Dergisi, Sayı. 22, 2010, s. 4. 
10. Bozkurt, İbrahim, Türk Kamuoyunda Amerika İmgesi (1945-1980), Dokuz Eylül 
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Doktora Tezi, 2008, s. 361.   
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Şubat 1975’ten itibaren uygulanan silah ambargosu, ilişkileri daha da germiştir.11 

2.2.  Soğuk Savaş Sonrası

Soğuk savaş döneminde belirtilen gerginliklerle süregelen Türkiye-ABD 
ilişkileri, soğuk savaş sonrası dönemde de tüm uyuşmazlıklara rağmen taraflarca 
stratejik düzeyde devam ettirilmeye çalışılmıştır. Yeni dönemde küresel ve 
bölgesel boyutta yaşanan jeopolitik kaymalar ve güç mücadelesine paralel olarak 
ABD, küresel hegemonyasını sürdürmek için yeni konsepte Türkiye ile işbirliği 
yapacağı alanları belirlemiştir. 

     Eski Sovyet toprakları üzerinde Rusya’nın hegemonya kurmasını engelleme, 
Orta Doğu barış sürecine katkı sağlama, Avrupa Birliği’nde Amerika’nın 
etkinliğini artırma, İsrail’e bölgesel bir müttefik kazandırma ve yapılacak askeri 
müdahalelerde mevcut üslerden faydalanma noktasında ABD, Türkiye’yi kendi 
açısından yeniden konumlandırmıştır.12 Öte yandan ABD ordusunun Irak’ı işgal 
etmek için Türkiye topraklarını kullanma isteğine 1 Mart tezkeresiyle TBMM’nin 
red oyu vermesi ve bunun rövanşı olarak addedilen 4 Temmuz’da Kuzey Irak 
bölgesinde Türk askerlerinin aşağılanmasına neden olan “çuval hadisesinin” 
yaşanması, yeni dönemde de ABD-Türkiye ilişkilerinin gerilimden yoksun 
olmayacağı savını ispatlamıştır.13 Nitekim  PKK, Kuzey Irak, Kıbrıs ve “Ermeni 
Soykırımı” meseleleri sürekli olarak Türkiye-ABD ilişkilerinde anlaşmazlıklara 
yol açmış ve bazen tansiyonun yükselmesine neden olmuştur.14  

      Girmiş olduğu bu türbülanslara rağmen Türkiye-ABD ilişkileri 
süregelmiştir. Bunu izah edecek nitelikte ABD açısından Türkiye’nin rolüne 
yukarıda değinildi. Yanı sıra ABD soğuk savaş sonrası dönemde Çin-Hindistan-
Rusya ekseninde  sembolize edilen Batı karşıtı Avrasya alternatifinin önünü 
kesmek için  İslam  dünyasının  imkan ve potansiyellerinden istifade edilmesi 
gerektiğini düşünmektedir ve AK Parti iktidarının ilk dönemlerinde Türkiye ve 
Erdoğan hükümetine   bu  bağlamda ABD tarafından özel bir misyon yüklendiği 

11. Ali Ayata ve Murat Ercan, Soğuk SavaşSonrasıOrtaya Çıkan Bölgesel Sorunlar Bağlamında 
Türkiye-ABD İlişkilerinin KazandığıYeni Boyutlar, Bilgi(15) 2007 / 2 : 18-32, s. 19-20.
12. A.g.e, s. 26.
13. Erdem, Murat, 11 Eylül Sonrası Türk-Amerikan İlişkileri ve Karikatüre Yansıması, İletişim 
Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 40 / Bahar 2015, s. 311. 
14. Armağan, İsmail, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD Dış Politikası - Obama Dönemi ve 
Ak Parti, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Haziran 2012 Cilt:3 Sayı:2, s. 33.
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dönemin hakim kanaati olmuştur.15 Erdoğan liderliğinde 2000’li yılların başında 
uygulanan yeni Türk dış politikası da bu kanaati desteklemiştir.

Avrupa Birliği’ne girmek için yapılan reformların bir katalizör işlevi 
gördüğü AK Parti iktidarının ilk yıllarında Erdoğan liderliğinde Davutoğlu’nun 
teorisyenliğini yaptığı stratejik derinlik vizyonu ve çok yönlü dış politika eksenli 
faaliyetler yürütülmüştür. Türkiye bu manevralarla Batı’yla ilişkisini stratejik 
düzeyde sürdürürken özellikle Ortadoğu ülkelerine yönelik ciddi açılımlarda 
bulunmuştur.16 Erdoğan-Davutoğlu ikilisinin liberalist slogan ve yaklaşımlarla 
yapmış olduğu bu açılımlar ve yürütmüş olduğu dış politika, Amerikan patentli 
Büyük Ortadoğu Projesi’yle ilişkilendirilmiştir.  

Liberalist dış politika anlayışı, bir bakıma ABD’de karşılık bulmuş ve Obama 
ilk başkanlık döneminde Bush’un başkanlığı sırasında yaşanan ve ilişkileri geren 
çuval hadisesi gibi olumsuz vakıalara format atmaya çalışmış ve ABD-Türkiye 
ilişkileri için model ortaklık kavramını kullanmıştır. Erdoğan ve Obama arasındaki 
yakınlaşma ve lider diplomasisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin hiç olmadığı kadar 
pozitif bir atmosferde seyrettiği algısını meydana getirmiştir. Bununla birlikte 
bu durum fazla sürmemiş ve Obama’nın ikinci başkanlık döneminde her şey 
altüst olmuştur. Bu dönemde Suriye iç savaşı, Mısır’daki askeri darbe ve Kobani 
olayları bağlamında ABD ve Türkiye arasındaki görüş ayrılıkları ve sahadaki 
pratikler, karşılıklı güven bunalımına yol açan etkenler olarak ilişkilerin seyrini 
değiştirmiş ve bugüne dek süren büyük problemlerin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur.17   

3. Türkiye-ABD İlişkilerinde Son Dönemde Yaşanan Krizler

3.1.  Suriye Buhranı ve Farklı Yol Haritaları
2011 yılında Arap coğrafyasında Arap baharı olarak adlandırılan ve büyük 

ölçüde yıkıma sebep olan olayların Suriye’ye de sıçramasının ardından bu ülkede 
baş gösteren karmaşa ve iç savaşa ilişkin Türkiye ve ABD’nin takınmış olduğu 

15. Armağan, İsmail, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD Dış Politikası - Obama Dönemi ve 
Ak Parti, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Haziran 2012 Cilt:3 Sayı:2, s. 32.
16. Kurtbağ, Ömer, Obama Döneminde Türk-Amerikan İlişkileri: Model Ortaklıktan Eksen 
Kaymasına İniş Çıkışlar ve Ayrışan Çıkarlar, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları 
Dergisi, 2015, Yıl: 3, Cilt:3, Sayı:2, s. 188-189.
17. Kanat, Kılıç Buğra; Michalke, Keri Lyn; Hannon, Jackson, Türkiye-ABD ilişkileri ve Yeni 
ABD Yönetimi, Seta, Analiz, Ocak 2017, Sayı: 187, s. 8. 



9

Türkiye-ABD İlişkilerinde Yaşanan Krizler ve Türk Siyasi Elitinin Yeni Strateji Arayışları

tutum ve yürütmüş olduğu dış politika iki ülke ilişkileri bağlamında ciddi bir 
kırılma yaratmıştır. Ankara’nın Suriye krizine aktif bir şekilde müdahil olması 
ve Washington’dan Suriye’de güvenli bölge oluşturması ve Esed muhaliflerini 
örgütleyerek eğit-donat programından geçirmesiyle ilgili talepleri Obama 
yönetimi tarafından karşılık bulmamış ve kaale alınmamıştır. 

Türkiye-ABD ilişkilerinde önemli bir güven bunalımına neden olan bu farklı 
yaklaşımlara ek olarak, ABD’nin Türkiye ile uzun bir zamandır savaşan P.K.K’nın 
Suriye kolu olarak bilinen PYD ile meşru bir muhalif hareket algısı oluşturarak 
temasa geçmesi, ilişkilerin kriz boyutuna evirilmesine neden olmuştur. Bugüne 
dek süren bu krizde ABD, Türkiye tarafından kendisinin de kabul ettiği bir terör 
örgütünün (P.K.K)  Suriye uzantısını desteklemekle itham edilmiştir.18 PYD 
merkezli Türkiye ile ABD arasında yaşanan anlaşmazlıklar, ilk olarak Suriye’nin 
kuzeyinde yer alan Kobani şehrinin 2014 yılında IŞİD tarafından kuşatılmasıyla 
başlamıştır. Kuşatma boyunca ABD bir taraftan şehri elinde bulunduran PYD’ye 
hava saldırılarıyla yardımda bulunmuş ve diğer taraftan Türkiye’ye terör örgütü 
olarak kabul ettiği bir organizasyona yardımda bulunması için baskı uygulamıştır.19        

     Kobani kuşatmasıyla başlayan ABD-PYD ilişkileri kısa sürede IŞİD ile 
mücadele bağlamında uzun soluklu bir işbirliği sürecine evrilmiş ve bu doğrultuda 
2014’ün sonlarında PYD’ye  ilk silah ve teçhizat yardımı gerçekleştirilmiştir.20 
ABD’nin PYD’ye yapmış olduğu silah yardımı sonraki yıllarda da sürmüş 
ve Erdoğan 2018 yılının başında şu sözlerle bu gidişata yönelik tepkisini dile 
getirmiştir: “Suriye’de terör örgütüne ABD’nin göndermiş olduğu silah sayısı 4 
bin 900 TIR. Bunları biz biliyoruz. Böyle müttefiklik olmaz. 2 bin uçak dolusu 
silahı da derme çatma hava alanlarına inerek örgüte teslim ettiğini biliyoruz.”21     

18. Duran, Buranettin, Suriye bağlamında Türkiye-ABD ilişkileri ciddi bir krize girdi, 
07.02.2018,  https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/prof-dr-duran-suriye-baglaminda-turkiye-abd-
iliskileri-ciddi-bir-krize-girdi/1056671
19. Kanat, Kılıç Buğra; Michalke, Keri Lyn; Hannon, Jackson, Türkiye-ABD ilişkileri ve Yeni 
ABD Yönetimi, Seta, Analiz, Ocak 2017, Sayı: 187, s. 19. 
20. McConnell, Adam, 2018’de Türkiye-ABD İlişkileri, Mütercim: Ömer Çolakoğlu, 
07.02.2018, https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/2018de-turkiye-abd-iliskileri/1056521
21. https://www.yeniakit.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-yeni-harekat-icin-tarih-
verdi-413282.html, 13.1.2018.
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3.2.  15 Temmuz Darbe Girişiminde ABD’nin Rolü
15 Temmuz 2016’da Türkiye’de yaşanan başarısız darbe girişimi ve bu 

darbe girişiminin başat öznesi olarak ABD’nin Pennsylvania kentinde uzun 
bir süredir yaşayan Fethullah Gülen’in gösterilmesi, Amerikan yönetiminin 15 
Temmuz darbe girişiminde ne gibi bir rolü olduğu sorusunu akla getirmiştir. Bu 
konu Türk kamuoyunda çok tartışılmış ve ABD’nin darbe girişiminden habersiz 
olamayacağı tezi yüksek sesle seslendirilmiştir. 

Türk kamuoyu ve siyasi eliti nezdinde kabul gören bu tezin gerçekliğini 
destekleyen birçok karine ve delil mevcuttur. Bunların başında Gülen’in 
Amerika’da ikamet etmesi gelmektedir. Başka bir ifadeyle ABD’nin Pennsylvania 
merkezli bir darbe organizasyonu ve girişiminden haberdar olmaması ikna edici 
bulunmamıştır.22 Darbe girişiminin başladığı saatlerde ABD askerlerinin görev 
yaptığı NATO’nun İncirlik Üssü’nün darbeciler tarafından yoğun bir şekilde 
kullanılması ve adeta bir koordinasyon merkezine dönüştürülmesinin bizzat 
dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım’ın Rus medyası için 
kaleme aldığı bir makalede dile getirilmesi23, Amerikan yönetimi hakkında ciddi 
şüpheler oluşmasına sebep olmuştur.  

ABD yöneticilerinin darbe gecesi hükümete bağlı güçlerle darbeciler arasında 
çatışmalar yaşanırken takınmış olduğu tutum ve vermiş olduğu demeçler de 
Amerikan’ın darbedeki rolü hakkında egemen olan tezi destekler niteliktedir. 
Darbe girişiminin ilk saatlerinde Amerikan yönetimi hiçbir tepki vermemiş, 
bir süre sonra Dışişleri Bakanı John Kerry, muğlak ifadelerle demokrasinin 
Türkiye’de sürmesi hakkında bir demeç vermiş ve dört saat geçtikten sonra 
da ABD başkanı Obama seçilmiş hükümetin yanında olduğunu ifade etmiştir. 
ABD yöneticilerinin darbeye yönelik bu yaklaşımı ve tepkisi, onların bekle-gör 
siyaseti uyguladıklarının bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir.24 Başarısız 
askeri darbenin yapıldığı günde Türkiye’de bulunan eski CIA danışmanı Henri 
Barkey’in etkisiz hale getirilip yakalanan darbecileri NATO ve ABD yanlısı 
askerler olarak nitelemesi de Amerika ile darbeciler arasındaki ilişkiye değişik 

22. Hatimoğulları, Tülay, http://siyasihaber3.org/15-temmuz-darbe-girisiminde-ipler-kimin-
elinde, 25.07.2016.
23. https://odatv.com/darbe-nato-ussunden-koordine-edildi-0812161200.html, 08.12.2016
24. Dottori, Germano, https://tr.sputniknews.com/analiz/201607241024062771-abd-turkiye-
darbe-girisimi-basari/ 24.07.2016.
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bir perspektiften ışık tutmuştur.25 

Fethullah Gülen cemaatinin organize etmiş olduğu 15 Temmuz başarısız 
darbe girişiminde ABD’nin rolüyle ilgili uluslararası medyada da önemli bilgiler 
paylaşılmış ve analizler yapılmıştır. Bu bağlamda WikiLeaks’in kurucusu Julian 
Assange’in ABD ve Suudi Arabistan’ın darbe girişiminde eli olduğunu ileri sürmesi 
ve aynı şekilde Amerika’da Gülen cemaati ile Hillary Clinton arasındaki yakın 
ilişkiye atıfta bulunarak Clinton’un seçim kampanyasının bu cemaat tarafından 
desteklendiğini belirtmesi oldukça dikkat çekmiştir.26  Yine bu minvalde Rusya 
Cumhurbaşkanı Putin’in danışmanı stratejist Alexander Dugin’in27 darbenin 
failleri hakkında yapmış olduğu yorum da Türkiye kamuoyunda oldukça 
yankı uyandırmıştır. Dugin, Fethullah Gülen’in CIA tarafından desteklendiğini 
belirterek darbenin jeopolitik bir güç eliyle planlandığını ve bu darbe girişiminde 
Gülenistlerin bir aparat olarak kullanıldığını söylemiştir.28 

ABD ile Fethullah Gülen Cemaati arasındaki ilişkiyi deşifre eden bu veriler 
baz alınarak Türkiye’yi yönetenler nezdinde 15 Temmuz darbe girişiminin 
arkasında ABD olduğu düşünülmekte ve yaşanan süreç bir var olma mücadelesi 
olarak telaki edilmektedir.29 ABD’nin Türk hükümeti tarafından yapılan 
Fethullah Gülen’in iadesi talebine ilişkin tavrı da Ankara’nın yaşanan başarısız 
darbe girişiminde Washington hakkındaki şüphelerini takviye edici mahiyettedir. 
Çünkü ABD ile Türkiye arasında bulunan 1980 tarihli ‘Suçluların Geri Verilmesi 
ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Antlaşması’ uyarınca, sonuncusu 
3 Kasım 2017 olmak üzere bugüne dek ABD’ye Fethullah Gülen hakkında 7 

25. Barkey, Henri, http://odatv.com/atilan-kisiler-amerikaya-yakin-komutanlardi--0402171200.
html, 04.02.2016.
26. Assange, Julian https://www.aydinlik.com.tr/assange-darbe-girisiminin-ardinda-abd-ve-
arabistan-var, 08.08.2016.
27. http://odatv.com/turkiyede-amerikan-ajanlari-cirit-atiyor-2610161200.html, 26.10.2016.
28. Alexander Dugin, 14 Temmuz’da Avrasya Yerel Yönetimler Birliği’nin özel davetlisi 
olarak Türkiye’ye gelmiş ve  darbeden bir gün önce bazı devlet yetkilileriyle yaptığı toplantıda 
“Sizin ordunun içerisinde bir hareketlilik söz konusu” dediği belirtilmiştir. Bu yüzden Dugin, 
15 Temmuz’da yaşanan başarısız darbe girişimini araştırmak için TBMM’de kurulan Darbe 
Girişimini Araştırma Komisyonu’na dinlenmek çağrılmıştır. (http://odatv.com/turkiyede-
amerikan-ajanlari-cirit-atiyor-2610161200.html, 26.10.2016.)
29.Selvi, Abdülkadir, https://www.aydinlik.com.tr/turkiye/2016-aralik/turkiye-yi-yonetenlerde-
nato-darbesi-kanaati-var, 28.12.2016.
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adet iade talepnamesi ve 1 adet geçici tutuklama talebi gönderilmiştir.30 Bu 
talepnamelerin yanıtsız kalması ve ABD’nin işi savsaklaması, mevzunun iki ülke 
arasındaki güveni sarsarak bir kriz olarak sürmesine yol açmıştır. 

3.3.  Halk Bankası ve Hakan Atilla Davası
Yakın dönemde Türkiye-ABD ilişkilerini krize girmesine ve tansiyonun 

yükselmesine neden olan bir diğer hadise de Halkbank eski Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın İran’a uygulanan yaptırımları ihlal ettiği 
gerekçesiyle ABD’de tutuklanması ve yargılanmasıdır. Bu dava direkt bir şekilde 
devleti ilgilendirmesi ve muhtemel menfi sonuçları hasebiyle Türkiye yetkililerince 
yakından takip edilmiş ve baştan itibaren siyasi olarak değerlendirilmiştir. 19 
Mart 2016’da ABD’nin Miami şehrindeki federal mahkemede İran kökenli Rıza 
Sarraf’ın tutuklanmasıyla başlayan dava süreci, iki İran vatandaşının da ilk 
hazırlanan iddianamede sanık olarak yer almasıyla sürmüştür. Daha sonra 27 
Mart 2017’de Mehmet Hakan Atilla New York John F. Kennedy Havalimanı’nda 
FBI ajanları tarafından gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır.31 Bir süre süren dava 
sonucunda Atilla, ABD yargısı tarafından İran’a uygulanan yaptırımları ihlalden 
suçlu bulunmuş ve 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.32

Karara ilk tepki Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’dan şu cümlelerle gelmiştir: 
“Bu dava hukuki değildir, siyasidir. Bu dava, ABD beslemesi, halen dahi ABD’nin 
himaye ettiği ve ABD’nin piyonu FETÖ’nün, 17/25 Aralık 2013 sürecinde 
Türkiye’de başarıya ulaştıramadığı kumpasın/yargı darbesinin, ABD yargısı, 
CIA, FETÖ ve FBI işbirliği ile ABD’de sürdürülmesidir.”33 Benzeri bir tepki de 
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılarak şöyle denmiştir: “New York Güney Mahkemesi 
bugün (16 Mayıs), adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan ve tamamen kurgudan 
ibaret bir sürecin sonucunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan 
Atilla’yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkûm etmiştir. Böylece, 
anılan Mahkeme yabancı bir devletin kamu bankası temsilcisini mahkûm ederek 
ABD yaptırımlarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında emsali olmayan bir karara 

30. https://tr.sputniknews.com/turkiye/201711231031118955-turkiye-gulen-iade-abd-
basvuru/23.11.2017.
31. Yücel, Hasan, “ABD, Mehmet HakanAtilla’yaKarşı” DavasınınHukukiMeşruluğu, Seta-
Perspektif, Sayı: 184, Aralık 2017, s. 1.
32. http://www.diken.com.tr/eski-halkbank-yoneticisi-atillaya-32-ay-hapis-cezasi/ 16/05/2018. 
33. https://tr.sputniknews.com/turkiye/201805171033482199-bozdag-atilla-davasi/17.05.2018



13

Türkiye-ABD İlişkilerinde Yaşanan Krizler ve Türk Siyasi Elitinin Yeni Strateji Arayışları

imza atmıştır. Dava sürecinde FETÖ mensuplarınca hazırlanan sahte delillere ve 
yalan ifadelere itibar edilmesi yargılamanın meşruiyetini ortadan kaldırmış, dava 
sürecinin güvenilirliğini ve inandırıcılığını yok etmiştir.”34

Hem hükümet sözcüsü ve hem de dışişleri bakanlığının tepkisinde mahkeme 
kararı Fethullah Gülen cemaatinin ABD’deki lobi faaliyetleriyle ilişkilendirilmiştir. 
Halk Bank ve Rıza Sarraf konusunun 17/25 Aralık 2013 sürecinde Gülen cemaatine 
bağlı emniyet ve yargı personelinin yaptığı operasyonda da odak noktası olduğu 
bilinen bir gerçek. İşin içinde İran olunca konuyla ilgili detaylı bilgilere sahip 
cemaatin bir istihbarat teşkilatı gibi çalışıp davada kullanılabilecek verileri 
ABD yargı organına aktarması ve Erdoğan hükümetiyle girmiş olduğu savaşı 
Amerika’ya taşıması anlaşılır bir taktik. Bu yüzden Siyaset ve güç mücadelesinin 
derin ve kompleks lobi faaliyetlerinin etkisinde olduğu ABD’de sahip olduğu 
yüzlerce okul ve eğitim sektörü üzerinden devşirdiği parasal güç ve kurmuş 
olduğu ilişkiler ağı ile Gülen cemaatinin davaya müdahil olduğu savı gerçekten 
de göz ardı edilmemelidir. Öte yandan Türk makamlarının ABD yargısının almış 
olduğu karara yönelik gösterdiği tepki ve kullandığı ton, iki ülke arasında son 
dönemlerde yaşanan gerilimlerin hangi sınıra ulaştığını ve hükümet yetkililerinin 
ABD hakkında nasıl bir negatif psikolojik mevzilenmeye girdiğini göstermesi 
açısından dikkat edilmesi gereken bir noktadır. 

Aslında ABD yargısına bu denli sert tepki gösterilmesinin bir sebebi de 
uluslararası hukuk açısından davanın bir takım sorunlar taşıyor olmasıdır. 
Evvela ABD, İran hakkında 9 Haziran 2010’da kabul edilen BMGK kararından 
yaklaşık iki hafta sonra doğal gaz ve petrol alışverişinden doğan gelirlerin hassas 
nükleer faaliyetlere katkı sağladığını ileri sürerek İran ile diğer ülkeler arasında 
petrol ve doğal gaz alışverişine ilişkin para transferlerini de ambargo kapsamına 
almıştır. ABD gerçekte Birleşmiş Milletler kararlarını kendi başına yorumlamış 
ve yaptırım alanlarını genişletmiştir. İkincisi, ABD ile Türkiye arasında İran’a 
yönelik yaptırımların ihlal edilmesi durumunda uygulanacak müeyyideler 
konusunda herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin 
ABD tarafından sınırları çizilip belirlenen yaptırımlara uymasını gerektirecek 
bir yasa yoktur. Buna ek olarak, Türkiye’nin BM’nin yaptırımlarını ihlal ettiği 
varsayılsa bile, bu ihlalin cezasını kesecek yargı mekanizması belirli bir ülkenin 
denetiminde olamaz. Başka bir ifadeyle ambargonun uygulanıp uygulanmadığına 

34. https://odatv.com/hakan-atilla-davasinda-sicak-gelisme-16051800.html, 16.05.2018
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ve kimin buna uyup uymadığına herhangi bir ülkenin yargı organı karar veremez. 
Bu hususta BMGK yegâne yetkili kuruldur.35

3.4. Türkiye’nin S-400 Füze Sistemi Siparişi ve ABD’nin 
Muhtemel F-35 Uçakları Yaptırımı

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almaya girişmesi, güven 
bunalımından mustarip olan Washington-Ankara hattını daha da germiş ve yeni 
bir buhran alanı yaratmıştır. ABD ile Patriot’lar hakkında anlaşamayan Türkiye, 
Çin ile güvenlik kaygıları ekseninde yürütmüş olduğu müzakerelerden de sonuç 
alamayınca36 2017’nin sonunda bir dizi görüşmeden sonra Rusya ile S-400 füze 
savunma sistemini satın almayı karara bağlayan bir anlaşma imzaladı. Maliyeti iki 
buçuk milyar dolar tutan Ankara’da imzalanan anlaşmaya göre, Türkiye’nin satın 
aldığı, her biri 9 rampadan oluşan 4 adet S-400 savunma sistemi bataryasında 
konuşlanma işlemi tamamlandığında her an ateşe hazır 144 füze yer alacak ve 
Türkiye’ye ilk S-400 sevkiyatı 2020 yılının Mart ayında yapılacak.37

Her ne kadar Türkiye anlaşma imzalayarak S-400’leri alma yönünde irade 
ortaya koysa da Washington kimi zaman direkt ve kimi zaman endirekt yollarla 
Ankara’nın bu karardan cayması için çalışmakta ve imzalanan anlaşmadan 
hoşnut olmadığını aksettirmektedir. ABD’nin S-400’lerin Türkiye tarafından 
satın alınmasına ilişkin rahatsızlığı, göründüğü kadarıyla birkaç nedene 
dayanmaktadır:

1. S-400 füze savunma sistemi dizaynı ve görevleri açısından stratejik silah 
sistemleri kategorisine girmektedir. Bu kategoride yer alan silah sistemleri, 
askeri motivasyonla satın alınsa bile jeopolitik sonuçlar taşır. Bu anlamda 
S-400’lerin satın alınması, hem Rusya ve hem de ABD’ye yönelik siyasi ve 
stratejik bir mesaj barındırmaktadır.38 

35. Yücel, Hasan, “ABD, Mehmet Hakan Atilla’ya Karşı” Davasının Hukuki Meşruluğu, Seta-
Perspektif, Sayı: 184, Aralık 2017, s. 2-3.
36. https://tr.sputniknews.com/columnists/201707181029334277-abd-turkiye-s-400-rusya-fuze-
savunma-sistemi-anlasma-fikri-isik-nato-rosoboronexport-ortadogu-tehdit-isid-deas-pkk-irak-
iran/ 18.07.2017
37. https://tr.euronews.com/2017/12/29/s-400-icin-imzalar-atildi
38. Kasapoğlu, Can, Türkiye’nin S-400 İkilemi, EDAM Dış Politika ve Güvenlik Kağıtları 
Serisi 2017/5, Temmuz 2017, s. 4.
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2. Ankara’nın S-400 füze savunma sistemi anlaşmasına ortak üretim stratejisiyle 
yaklaşımı,39 bölgede İsrail’in üzerinde güç elde ederek bu yönde dengeleri 
değiştirecek ülkelere yönelik önlem almayı görev addeden ABD’yi derinden 
kaygılandırmaktadır.40 

3. Konunun teknik yönüne tekabül eden S-400 ya da herhangi bir NATO dışı 
sistemin ortak NATO radar ağına entegrasyonu ciddi bir problem olarak 
algılanmaktadır.41 

4. S-400 füze savunma sisteminin bünyesinde barındırdığı radarların ABD’de 
üretilen yeni nesil savaş uçağı F-35’in sır gibi saklanan özelliklerini deşifre 
edebileceğinden endişe duyulmaktadır. ABD Hava Kuvvetleri Genel 
Sekreteri Wilson’un Türkiye’de S-400 hava savunma sistemlerinin bulunması 
durumunda yeni nesil F-35 uçaklarının Türkiye’ye verilemeyeceğini ve 
Türkiye F-35’in ortaklarından olsa da onların bu uçakları S-400’lere yakın bir 
yerde tutmasını istemeyeceklerini dile getirmesi bu endişeyi yansıtmaktadır.42

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri’nin bir olasılık olarak dile getirdiği 
husus bir süre sonra ciddi bir problem olarak belirmeye başlamış ve S-400 
savunma sistemiyle gündeme gelen F-35 savaş uçakları kendi başına bir krizin 
fitilini ateşleyecek düzeye gelmiştir. ABD senatosunun, Rusya’dan S-400 satın 
alması nedeniyle Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının teslimatı noktasında yaptırım 
uygulanmasını içeren daha önce komisyondan geçen kararı, 2 Ağustos’ta yapılan 
oylama sonunda kabul edildi. Karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzalaması 
halinde icra edilecek ve F-35 savaş uçakları Türkiye’ye teslim edilmeyecek.43 
Hâlihazırda teslimatı geçici olarak durdurulan F-35 savaş uçaklarının akıbeti, 
ABD Savunma Bakanlığı’nın Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna ilişkin 90 
gün içerisinde Kongre’ye sunacağı raporun ardından belli olacak. Bu raporda, 
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının askeri 

39. Kasapoğlu, Can, Türkiye’nin S-400 İkilemi, EDAM Dış Politika ve Güvenlik Kağıtları 
Serisi 2017/5, Temmuz 2017, s. 2.
40. http://www.haber7.com/dunya/haber/2637811-abdden-itiraf-tehdidin-asil-sebebi/?detay=1, 
31.05.2018
41. Özgül, Levent, Derin kriz: S-400 mü, F-35 mi?http://www.kokpit.aero/s400-mu-f35-mi, 
5/08/2018
42. http://www.haber7.com/dunya/haber/2637811-abdden-itiraf-tehdidin-asil-sebebi/?detay=1, 
31.05.2018
43. https://tr.sputniknews.com/abd/201808021034564636-abd-senatosu-f35-yaptirim-
karari/02.08.2018.
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ilişkilere muhtemel etkisinin ve Türkiye’nin F-35 yeni nesil savaş uçağı 
programından çıkarılması durumunda bunun ABD sanayisi için yaratacağı 
sonuçların ele alınması bekleniyor.44

Türkiye’nin alıcıdan ziyade üretim projesinde bir katılımcı olarak ortağı 
olduğu F-35 savaş uçaklarıyla ilgili çalışmalar 1996 yılında başlatılmıştır. Türk 
hava kuvvetlerinin 100 adet sipariş verdiği F-35 savaş uçakları için projenin ortağı 
statüsünde ABD 2 bin 456, İngiltere 138, İtalya 60, Hollanda 37, Avustralya 100, 
Norveç 52, Danimarka 27, Kanada 88 adet ve projeye ortak olmayan İsrail 50, 
Japonya 42 ve Güney Kore ise 40 adet sipariş vermiştir.45 Farklı uçak tiplerinin 
yapmış olduğu hava-hava, hava-yer, elektronik ve keşif-gözetleme-istihbarat 
görevlerini tek başına yapabilmesi, ileri teknolojiyle mücehhez kılınması ve 
en önemlisi radar ağına takılmadan uçabilme özelliğine sahip olan F-35’lerin 
teslimatı gerçekleştiği takdirde Türkiye’nin Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, 
Ortadoğu ve Akdeniz ile Ege Denizi’nde ciddi anlamda hava üstünlüğü elde 
edeceği öngörülmektedir.46

Bütün bu hususlar F-35’lerin Türkiye için ne kadar önem arz ettiğini açık 
bir şekilde göstermektedir. Öte yandan Türkiye’nin ilk aşamasından itibaren 
F-35’lerin finansörlerinden biri olması nedeniyle ABD senatosunun almış olduğu 
karar,  iki ülke arasındaki güven bunalımını özellikle Türkiye açısından daha da 
derinleştirmiştir. Patriot’lardan ümidini kesmesiyle Rusya’ya yönelen Türkiye’nin 
ABD’nin F-35’leri teslim etmeme yönünde alacağı bir karar sonrası ne gibi 
alternatiflere yöneleceği ve böyle bir kararın zaten yeterince aşınmaya uğramış 
ABD-Türkiye ilişkilerini hangi düzeye indirgeyeceği şimdiden tartışılmaktadır.

3.5.  Rahip Brunson Davası ve ABD’nin Türkiye Ekonomisini 
Hedef Alan Yaptırımları

Türkiye-ABD ilişkilerini geren krizler dizisinin son halkasını Rahip Andrew 
Brunson davası oluşturmuştur. Türkiye’de gerçekleştirilen başarısız 15 Temmuz 
darbe girişiminin ardından Ekim 2016’da tutuklanan ve kısa süre önce sağlık 
sorunları göz önünde bulundurularak cezaevinden çıkartılıp ev hapsi koşullarında 

44. http://www.diken.com.tr/s-400leri-alacagiz-diyen-erdogan-f-35ler-verilmezse-uretiriz/ 
31/08/2018.
45. Aslan, Murat, F-35 Projesi Gölgesinde Türkiye-ABD İlişkileri, Seta Perspektif, Sayı: 205, 
Haziran 2018, s. 1. 
46. Aslan, Murat, F-35 Projesi Gölgesinde Türkiye-ABD İlişkileri, Seta Perspektif, Sayı: 205, 
Haziran 2018, s. 1-2.
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tutukluluğunu sürdürmesi yönünde mahkemenin karar almasından sonra 
Brunson’un serbest bırakılması için baskı niteliğinde Trupm hükümetinin almış 
olduğu karar, mevcut krizlere ek olarak yeni bir krizin daha doğmasına neden 
olmuştur.  

FETÖ örgütü ile bağlantılarının olması, PKK terör örgütü ve yandaşları ile 
işbirliği yapması ve ABD adına casusluk faaliyetlerinde bulunmasıyla itham 
edilen47 Brunson’un uzun bir süre tutuklu kalmasına rağmen davanın ABD-
Türkiye ilişkilerinde yeni bir kriz çıkaracak boyuta varması, Beyaz Saray Sözcüsü 
Sarah Sanders’in Türk mahkemesinin Rahip Andrew Brunson’a ev hapsi vermesi 
üzerine, Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulayacaklarına ilişkin 1 
Ağustos’ta yaptığı açıklamasıyla gerçekleşti. 

Sanders, özetle ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol 
Ofisi’nin13818 numaralı Başkanlık emrinde yer alan “ciddi insan hakları ihlali 
durumuna karışan kişilerin mal varlıklarının dondurulması” kanununa göre 
hareket ederek, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’nun ABD’de bulunan mal varlıklarını dondurma kararı 
aldığını belirtti. Buna ek olarak Brunson’un yeterli delil olamadan politik ve askeri 
casusluk suçlamaları ile tutuklu bulunduğunu da ifade etti.48 ABD’nin bu kararı 
kısa sürede Türkiye’de beklenen yankısını yaptı. Erdoğan’ın büyük saygısızlık 
diyerek tepki vermesi ve ardından mütekabiliyet prensibi esasınca Amerika’nın 
Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye’deki mal varlıkları dondurulduğunun ilan 
edilmesiyle bir anda mevzu dünya gündemine oturdu.49 

Restleşme ve karşılıklı yaptırımların ekonomik alana yansıyarak piyasaları 
vurması, önceki krizlerden farklı olarak bu defa ABD’nin açık bir şekilde 
Türkiye’yi hedef aldığı savını güçlendirdi. ABD’nin Türkiyeli bakanlara yönelik 
yaptırımlarının açıklanmasından sonra Türk lirasının dolar karşısındaki değer 
kaybı ve bunun akabinde Trump’ın Türkiye’den ithal edilen alüminyum ve 
çeliğe ek maliyet getirileceğine ilişkin yeni kararı ve üstüne üstelik Türkiye ile 

47. ORDAF Araştırma Grubu, Rahip Brunson Davası: Türkiye-ABD İlişkilerinin Çıkmazı, 
Eylül 2018 | 15, s. 7.
48. http://www.iha.com.tr/haber-son-dakika-abdden-turkiyeye-yaptirim-aciklamasi-736301/01 
Ağustos 2018
49. https://www.ulusal.com.tr/gundem/turkiye-den-abd-ye-misilleme-malvarliklari-
dondurulacak-h208006.html, 04 Ağustos 2018
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ilişkilerin iyi olmadığını vurgulayarak alınan kararların bir ceza olduğunu ima 
etmesi, Trump yönetiminin bu kez Türkiye ile açıktan bir cepheleşmeye girdiğinin 
göstergesi addedilmiştir. 

Trump’ın bu konudaki kararlılığının arkasında iki sebebin olduğu yaygın bir 
kanaat oluşturmaktadır. Sebeplerin birincisi, Trump’ın Rahip Brunson vakıasının 
siyasi bir mahiyet barındırdığı ve onun bir rehineye dönüştürüldüğü düşüncesine 
sahip olmasıdır. Erdoğan’ın 2017 yılının Eylül ayında yapmış olduğu bir 
konuşmada Brunson karşısında Gülen’i kastederek “Papazı verin’ diyorlar. Bir 
papaz da sizde var, bize verin, yargılayalım, biz de onu size verelim,”50 diye 
ifadeler kullanmasının, bu düşüncenin oluşmasında etkili olduğu anlaşılmaktadır. 
İkinci sebep ise ABD başkanının bir Evanjelik olan Brunson’un serbest 
bırakılmasını sağlayarak kendisine oy veren Evanjelikleri yakın gelecekteki 
seçimlerde konsolide etmek istemesidir. Bu sebeplerin etkisiyle Türkiye geri 
adım atmış ve ABD’nin ısrarlı tavrı karşısında 12 Eylül’de yapılan duruşmada 
Brunson, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmiş ve hakkındaki ev 
hapsi, tutuklu kaldığı süre dikkat alınarak serbest bırakılmıştır.    

4. Türkiye-ABD İlişkilerinde Yaşanan Krizlerin Temel Nedeni
Yukarıda da detaylı bir şekilde belirtildiği gibi Türkiye ile ABD arasında 

Suriye politikası, PYD, 15 Temmuz darbe girişimi, Gülen Cemaati, Halk Bankası 
davası, S400’ler, F35 savaş uçakları, Rahip Brunson davası ve ilan edilen 
yaptırımlar temelinde büyük anlaşmazlıklar bulunmakta ve bunlar birer krize 
dönüşmüş vaziyettedir. Bu anlaşmazlık ve krizleri tek tek ele alıp incelemek 
her örneğin mahiyeti ve ilişkilerde açtığı yara hakkında aydınlatıcı bilgiler elde 
edilmesine vesile olsa da mikro yaklaşımların  sorunun temel nedenini deşen 
makro analizlerin yerini tutamayacağı vurgulanmalıdır. Bu minvalde yaşanan 
bütün bu anlaşmazlık ve krizlerin asıl nedeninin ne olduğu ve nerden kaynakladığı 
sorusunun yanıtlanması, önceki gerilim ve buhranlara ışık tutmakla birlikte 
gelecekte ilişkilerin nasıl bir boyuta evrileceğine ve vuku bulması muhtemel 
gerilim ve krizlere ilişkin aydınlatıcı bir perspektif sunması açısından da büyük 
bir önem taşımaktadır. 

Bu sorunun doğru bir şekilde yanıtlanması için Michel Foucault’un “Arkeolojik 
Çözümleme” yönteminden esinlerek ilk etapta Türkiye-ABD ilişkilerinin tarihsel 
olarak hangi koşullar altında şekillendiği ve hangi amacı gerçekleştirmek için 

50. http://t24.com.tr/haber/abd-ile-on-mutabakat-saglandi,673817, 07 Ağustos 2018. 
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tesis edildiğine bakmak gerekmektedir. İkinci etapta ise söz konusu koşulların 
ve amacın bugün de bir anlam ifade edip etmediği irdelenmelidir. Türkiye-ABD 
ilişkilerinin şekillenmesinde bir taraftan Türkiye’nin Soğuk Savaş dönemindeki 
Sovyetler Birliği kaynaklı güvenlik endişeleri ve diğer taraftan ise ABD açısından  
Türkiye’nin önemli jeopolitik konumu ve Müslüman kimliğiyle stratejik yeşil 
kuşak projesi içinde ifa edebileceği potansiyel rol etkili olmuştur. 

Soğuk Savaş sonrasında ise eski Sovyet toprakları üzerinde Rusya’nın 
hegemonya kurmasını engelleme, Ortadoğu barış sürecine katkı sağlama, 
Avrupa Birliği’nde Amerika’nın etkinliğini artırma, İsrail’e bölgesel bir müttefik 
kazandırma ve yapılacak askeri müdahalelerde mevcut üslerden faydalanma, Çin-
Hindistan-Rusya ekseninde  sembolize edilen Batı karşıtı Avrasya alternatifinin 
önünü kesmek için  Türkiye’nin sembolik rolünü kullanarak İslam  dünyasının  
imkan ve potansiyellerinden istifade etme, ABD’nin Türkiye ile ilişkilerde 
gütmüş olduğu hedefler olmuştur.

Hal böyleyken Soğuk Savaş dönemindeki koşulların ve sonraki dönemde 
ABD’nin Türkiye bağlamında gütmüş olduğu hedeflerin bugün ciddi bir 
şekilde anlamsızlaştığı ve büyük ölçüde işlevini yitirmiş olduğu görünmektedir. 
ABD liderliğindeki kapitalist hegemonya sisteminin eskisi kadar iyi 
işlememesi, türbülansa girmesi ve sarsıntı geçirmesi, bunun temel sebebi 
olarak değerlendirilebilir. Washington’un gütmüş olduğu bütün bu hedeflerin 
gerçekleşmesi ve Ankara’nın bu doğrultuda hareket etmesi için kapitalist 
hegemonya sisteminde bir hegemon ülke olarak ABD ile hegemonik sistemin 
bir üyesi olan Türkiye arasındaki ilişkilerin Soğuk Savaş döneminde olduğu 
gibi sürmesi gerekmektedir. Bir hegemonya sisteminin sürdürülmesi için gücü 
ve prestijiyle bir ülkenin sisteme önderlik etmesi, kendi ile sistemin üyeleri 
arasında rızaya dayalı bir ilişkiler ağı kurması ve küresel-makro hedeflerini 
gerçekleştirirken sistem üyesi ülkelerin menfaat ve önceliklerini de göz önünde 
bulundurması elzemdir. 

Mamafih Soğuk Savaş sona erdirdikten sonra hegemonya sistemi içinde 
bir hegemonik güç olarak ABD’nin Türkiye’yi rızaya dayalı bir şekilde 
konumlandıramadığı gözlemlenmektedir. Bunun Türkiye tarafında da yankıları 
olmuştur. Türkiye, Soğuk Savaş’ın bitmesinden 2011 yılına dek yaşadığı ve 
Suriye iç savaşı sürecinde had safhaya çıkan problemler nedeniyle, ABD-Avrupa 
Birliği eksenli bir güven sorunu yaşamıştır. 
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Bunun neticesinde Türkiye’yi yöneten Erdoğan hükümeti iç siyasette Batılıların 
otoriterleşme ve totaliterleşme olarak kavramsallaştırdığı demokrasiden ziyade 
kalkınmayı ve güçlü bir devlet yapılanmasını hedefine almıştır. Dış siyasette 
de özellikle Arap Baharı’ndan sonra ABD’den bağımsız bir şekilde kendi 
ajandasını uygulamaya çalışarak uluslararası ilişkilerde Konstrüktivizm kuramı 
ile açıklanabilecek bazen büyük hatalar yapıp bedeller ödediği Yeni Osmanlıcılık 
olarak adlandırılan siyasal kültür ve kimliğe dayalı bir politika izlemiştir. Böylece 
Türkiye’nin içte ve dışta izlediği politikalar, ABD’nin Soğuk Savaş sonrası 
dönemde izlediği aksi yöndeki politikalar ile birleşip çarpan etkisi yapmış ve 
ilişkilerde belirtilen gerilim ve krizlerin yaşanmasına neden olmuştur.  

5. Türkiye’de ABD Algısı
Son yıllarda ABD-Türkiye devleti ilişkilerinde tansiyonun yükselmesine 

neden olan anlaşmazlıklar, Türk kamuoyunda da yankısını bulmuştur. Belirtilen 
anlaşmazlık ve krizlerin medya tarafından geniş bir şekilde ele alınması sonucunda 
Türkiye toplumu nezdinde ABD’ye yönelik negatif bir algı oluşmuştur. Gerek 
ulusal ve gerekse uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan kamuoyu yoklamaları 
belirtilen negatif algıyı gayet açık bir şekilde göstermektedir. Örneğin Kadir Has 
Üniversitesi tarafından her yıl yapılan Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları 
Araştırması, bu hususta önemli bulgular içermektedir. Türkiye temsiliyetine sahip 
26 ilde kent merkezlerinde ikamet eden 18 yaş ve üzeri 1.000 kişi ile görüşülerek 
yapılan 2018 yılındaki araştırma, ilginç sonuçlar barındırmaktadır. Bu yıl 
yapılan araştırmada, “sizce en çok hangi ülke veya ülkeler Türkiye’ye tehdit 
oluşturmaktadır”, diye sorulan bir soruya yönelik olarak ankete katılanlar, yüzde 
60,2 oranıyla ABD’yi birinci tehdit olarak belirtmişlerdir.51 Aynı ankette “sizce 
Türkiye ile ABD arasında sorun var mıdır” sorusuna katılımcılar yüzde 79,9 
oranıyla evet yanıtı vermiştir.52 Katılımcılar, “sizce Türkiye ile ABD arasındaki 
en önemli sorunlar nelerdir”, sorusunu ise şu şekilde yanıtlamışlardır:53

Sorunlar 2018 2017 2016 2015
Terörle mücadele 60,4 64,0 72,2 25,3
Fethullah Gülen’in iadesi konusu 44,9 32,1 - -
ABD’nin PYD’ye destek vermesi 36,2 21,6 - -

51. Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması, Kadir Has Üniversitesi Türkiye 
Çalışmaları Merkezi, 6 Haziran 2018, s. 3.
52. İbid, s. 29.
53. İbid, s. 30.



21

Türkiye-ABD İlişkilerinde Yaşanan Krizler ve Türk Siyasi Elitinin Yeni Strateji Arayışları

ABD’nin Ortadoğu’daki Kürt politikaları 32,0 26,7 22,9 -
Suriye sorunu 23,5 23,9 15,3 11,8
IŞİD’e karşı müdahale 21,8 16,3 22,3 9,3
Ermeni iddiaları 17,5 19,1 13,8 15,7
Irak’ın geleceği 17,4 18,1 26,1 7,4
İnsan hakları 14,9 7,4 6,8 12,0
Kıbrıs 9,6 1,7 4,5 3,7

Türkiye ile ilişkilerinde ABD’yi nasıl tanımlarsınız, sorusu hakkında da 
katılımcılar paralel bir yaklaşım sergilemiş ve görüşlerini şöyle ifade etmişlerdir:54

Tanım 2018 2017 2016 2015
Güvenilmez ülkedir 38,9 48,5 41,6 18,1
Emperyalist ülkedir 29,1 26,2 21,3 27,1
Düşman ülkedir 16,2 6,7 4,0 6,5
Stratejik Ortaktır 11,4 14,1 23,8 25,5
Müttefiktir 3,0 25,5 4,1 14,4
Dost ülkedir 1,1 1,4 4,8 5,8

Türkiye kamuoyunun ABD hakkındaki görüşünü saptamaya dönük yapılan 
diğer bir anket çalışması, Optimar Danışmanlık, Tanıtım, Araştırma ve 
Organizasyon Şirketi tarafından Türkiye’deki 26 ilde 1508 kişinin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Bu ankette “kendinizi ABD karşıtı olarak tanımlar mısınız?” 
sorusuna ankete katılanların yüzde 71.9’u ‘ABD karşıtıyım’, yüzde 22.7’si 
‘kısmen ABD karşıtıyım' yanıtını verirken, sadece yüzde 5.4'ü 'ABD karşıtı 
değilim' seçeneğini işaretlemiştir.55

Ulusal kuruşların yapmış olduğu bu anket çalışmalarına ek olarak, uluslararası 
şirketler tarafından yapılan kamuoyu yoklamaları da benzer bulguları ortaya 
çıkarmıştır. Örneğin ABD’nin önemli kamuoyu araştırma şirketlerinden PEW 
Araştırma Merkezi dünya genelinde yaptığı bir ankette çeşitli ülke vatandaşlarının 
2017 yılına dair ülkelerine yönelik tehdit algısını araştırmış ve ankete katılanlardan 
önlerine konan 8 tehditten hangisini öncelikli gördüklerini işaretlemeleri 
istenmiştir. Bu tehditler sırasıyla “IŞİD”, “Küresel İklim Değişikliği”, “Başka 
54. İbid, s. 32.
55. http://www.ekrangazetesi.com/haber/12792/turkiyede-amerikan-karsitligi-olculdu-iste-
sonuclar.html, 2018-02-06.
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Ülkelerden Siber Saldırılar”, “Küresel Ekonominin Durumu”, “Irak ve Suriye 
gibi Ülkeleri Terk Eden Çok Sayıda Mülteci”, “ABD’nin Gücü ve Etkisi”, 
“Rusya’nın Gücü ve Etkisi”, “Çin’in Gücü ve Etkisi” olarak sıralanmıştır. Ankette 
Türkiye’de katılımcıların yüzde 72’si ülkelerine en büyük tehdidin ABD’den 
geldiğini açıklamıştır. 2013’te bu oran yüzde 44 olarak kaydedilmiştir.56

Aynı şekilde BBC Dünya Servisi’nin 19 ülkede 18 bin kişinin katılımıyla 
Aralık 2016 - Nisan 2017 arasında yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre, 2014 
yılına kıyasla ABD’ye olumsuz bakışın en fazla arttığı ülke Türkiye olmuştur. 
Türkiye’de bu oran yüzde 36’dan yüzde 64’e çıkmıştır.57 Washington eksenli 
yapılan benzeri bir çalışma da aynı bulgulara işaret etmektedir. Washington’daki 
düşünce kuruluşu Amerikan İlerleme Merkezi (Center for American Progress-
CAP), Türkiye’de yükselen milliyetçilik dalgası ve Türk halkının belirli alanlarda 
nabzını ölçen geniş kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarını bu yıl yayınladı. 
Araştırma sonucunda Türklerin sadece yüzde 10’unun Amerika’ya olumlu 
baktığı, yüzde 83’lük kesiminin ise ABD hakkında olumsuz görüşe sahip olduğu 
ortaya çıkmıştır.58

6. Amerika’da Erdoğan ve Türkiye Algısı
Amerika’dan Türkiye’nin nasıl göründüğünü saptamak için anket çalışmaları 

ve kamuoyu yoklamalarından ziyade bu ülkede resmi görevde olmayan önemli 
eski siyasi figürler ve düşünce kuruluşlarında araştırmacı pozisyonunda 
danışmanlık hizmeti veren tanınmış uzmanların yorumlarını takip etmek birçok 
hususu yeterince aydınlatmaktadır. Bu bağlamda belirtilen öznelerin yazı ve 
demeçlerine bakıldığında Türkiye’nin Başkan Erdoğan ile özdeşleştirildiği göze 
çarpmakta ve Türkiye konulu yorumlarda Erdoğan’ın politikaları ve eğilimlerinin 
eksende yer aldığı gözlemlenmektedir. Başka bir ifadeyle Türkiye’nin son yıllarda 
yaşadığı değişim ve dönüşüm incelenirken ve iç ve dış siyaseti analiz edilirken, 
sürekli Erdoğan’ın yönelimleri gündeme getirilmekte ve bu şekilde işlenen konu 
açıklanmaya çalışılmaktadır. Dolayısyla Erdoğan hakkında yapılan yorumlar, 
ABD’nin mevcut Türkiye algısını yansıtmaktadır. 

56.http://www.hurriyet.com.tr/dunya/saygin-arastirma-sirketinden-global-tehdit-anketi-
turkiyede-abd-cikti-40538828, 03.08.2017.
57. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40506349, 5 Temmuz 2017.
58.https://www.amerikaninsesi.com/a/amerkikan-dusunce-kuruluslarindan-turkiye-
arastirmasi/4254008.html, 14 Şubat 2018.
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Bu perspektiften bakıldığında Demokratların geçen seçimlerdeki başkan adayı 
Hillary Clinton’ın yazmış olduğu ve 16 dünya lideri hakkında düşüncelerini de 
yansıttığı Zor Tercih (Hard Choices) kitabı, önemli bir siyasetçinin kaleminin 
mahsulü olması nedeniyle ve aynı şekilde Erdoğan’ı ve onun şahsında Türkiye’deki 
değişimi ele alması açısından dikkate değer bilgiler içermektedir. Clinton, 
Erdoğan için “güçlü, dindar ve etkili bir siyasetçi” demekle birlikte Erdoğan 
hükümetinin siyasi muhaliflere ve gazetecilere karşı takındığı tavrı endişe verici 
olarak nitelemektedir.59 Öte yandan 2016 yılında The Atlantic dergisinin dış 
politika yazarı Jeffrey Goldberg’in “Obama doktrini” başlığıyla yayınladığı ABD 
Başkanı Obama ile yaptığı mülakat, Clinton’un değerlendirmelerini destekler 
mahiyette tabirler barındırması hasebiyle Demokratların Erdoğan’a bakışını bir 
şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur. Bu mülakatta Goldberg,  
Obama’nın Erdoğan’ı başta Doğu-Batı bölünmesine köprü olabilecek ılımlı 
bir Müslüman lider olarak gördüğünü ama daha sonra Erdoğan’ı bir fiyasko ve 
otoriter bir lider olarak değerlendirdiğini aktarmıştır.60 

Clinton ve Obama’nın Erdoğan hakkındaki veciz sözlerle ifade ettiği eleştirel 
yaklaşım, ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman’ın Şubat 2018’de 
Politico için kaleme aldığı ve Türkiye’nin ‘kontrolden çıktığını’ belirten yazısında 
detaylarıyla dile getirilmekte ve Erdoğan Türkiye’sinin Washington elitleri 
nezdinde nasıl değerlendirildiğini net bir şekilde göstermektedir. Edelman, 
Erdoğan’ın otoriter olduğunu,  Türkiye hükümetinin İran’a yönelik uluslararası 
ambargoları deldiğini, bir Amerikalı papaz, bir NASA ve 2 konsolosluk çalışanını 
tutukladığını, Türk medyasının ABD’nin Suriye’deki gizli üslerini yayınladığını, 
Türkiye’nin Rusya’dan savunma sistemi aldığını, Suriye’deki ABD müttefiklerine 
saldırdığını ve bunları ABD emperyalizmine karşı direniş olarak lanse ettiğini 
belirtmektedir. Bütün bunların Türkiye’nin kontrolden çıktığının göstergeleri 
olarak sayan Edelman, artık ABD’nin net bir şekilde Türkiye hükümetini 
uyarması gerektiğini vurgulamaktadır.61

59.Adam Taylor, What Hillary Clinton’s book says about 16 world leaders, https://www.
washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/06/11/what-hillary-clintons-book-says-about-
16-world-leaders/?noredirect=on&utm_term=.d7efc1a138c8
60. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/
61. Edelman, Eric and Sullivan, Jace, Turkey Is Out of Control. Time for the U.S. to Say So, 
https://www.politico.com/magazine/story/2018/02/13/turkey-us-trump-policy-syria-216972, 
February 13, 2018.
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Erdoğan hükümetinin gerek ülke içinde ve gerekse uluslararası alandaki 
politikalarını Amerikan değerleri ve bu ülkenin uluslararası çıkarları temelinde 
değerlendirip eleştiren bu yaklaşımlara ek olarak, Washington’da bu motivasyonu 
aşan eğilimlerle yapılan daha ağır tonlu eleştiriler de göze çarpmaktadır. Bu 
hususta eski Pentagon yetkilisi, American Enterprise Instute (AEI) yazarı ve 
Neo-Con analist Michael Rubin’in yazıları, Amerika’daki kimi analist ve politik 
danışmanların Erdoğan Türkiye’si bağlamında nasıl bir radikal eğilime sahip 
olduğunu göstermesi ve bu eğilimin de gerçekte ABD’nin stratejik kurumları 
içindeki en azından bir kesimin görüşünü yansıtması açısından önem atfetmektedir. 
Yazılarında sık sık Erdoğan’ın otoriter ve totaliter bir lider olduğunun altını çizen 
Rubin, onun Türkiye’yi tehlikeli bir şekilde kutuplaştırdığını, binlerce insanı işten 
attığını ve tutukladığını, Batı’yı kullandığını, ABD’ye karşı Rusya’dan istifade 
etmeye çalıştığını ve kendi tabanını konsolide etmek için ABD’ye saldırdığını 
dile getirmektedir. Neo-Con yazar Rubin, bütün bu hususlara atfen Türkiye’nin 
Edoğan yönetimi altında tehlikeli bir politika izlediğini ve bir tehdit algısına 
kapı aralayacak şekilde bunun Türkiye’yi bir kaos ve çöküşe yaklaştırdığını dile 
getirmektedir.62  

7. Türk Stratejistlerin Yeni İttifak Arayışları

7.1. Avrasyacılık Stratejisi
Klasik Avrasyacılığın esas kavramlarını kendisi için teorik temel olarak alan 

yeni Avrasyacılık, klasiklerdeki Roma-Germen medeniyetine karşı yapılan 
eleştirileri Batı yerine ABD düşmanlığına çevirmiştir. Yeni Avrasyacılar, kendi 
argümanlarına destek olması için jeopolitik, tarih felsefesi ve din araştırmaları 
gibi alanlarda araştırmalarını yoğunlaştırmaktadırlar. Yeni Avrasyacılığı Avrasya 
birliği oluşturma yolunda motive eden temel saik, kriz ve kargaşanın egemen 
olduğu ortamdan bir Rus imparatorluğunun temel taşlarını döşeyip yeni bir sistem 
yaratma arzusudur.63 Bu düşünce Yeni Avrasyacılık akımının savunucularının 
başında gelen Aleksandr Dugin tarafından açıkça dile getirilmektedir. Rusların 
tekrar imparatorluk haline gelmesini savunan Dugin, Rusya önderliğinde 
şekillenecek Avrasya imparatorluğunun, ABD’nin deniz merkezli Atlantikçi 

62. Rubin, Michael,  Turkey’s Coming Chaos, http://www.aei.org/publication/turkeys-coming-
chaos/ June 29, 2017.
63. Karabağ, Mehmet, Rus Emperyalizmi İçin Yeni Bir İdeoloji: Neo-Avrasyacılık, http://
www.bilgesam.org/incele/1071/-rus-emperyalizmi-icin-yeni-bir-ideoloji--neo-avrasyacilik/#.
W9bSCdIzbIU, 20 Mayıs 2009.
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jeopolitiğine sırtını dayayan “Yeni Dünya Düzeni” karşısında, hegemonya 
kurmasını hedeflemektedir.64

Öte yandan Türkiye’de ise Avrasyacılığın serüveni Sovyetler Birliği çöktükten 
sonra başlamıştır. Sovyetler Birliği çöktükten sonra Türkiye’nin NATO içinde eski 
stratejik pozisyonunu yitirdiği ve ABD’nin bölgesel yeni ajandasıyla Türkiye için 
artık bir tehdit oluşturduğu savı, özellikle 90’lı yıllardan itibaren kimi ulusalcı ve 
Kemalist çevrelerce seslendirilmeye başlanmıştır. Türkiye’nin Avrasya bloğunda 
yer almasını destekleyenler arasında sivil siyasetçi ve staretejistler yer alsa da 
TSK içinde her zaman bir grup yüksel rütbeli subayın bu düşünceyi savunması 
dikkat çekmiştir.65 

Avrasyacılık düşüncesi özellikle 1997-2003 yılları arasında Türkiye’nin 
yaşamış olduğu siyasi ve ekonomik buhranlara bir çözüm önerisi olarak siyaset, 
medya ve akademi dünyasında geniş bir yer edinmiştir.66 Ama bu süreç fazla 
sürmemiş ve 2008-2014 yılları arasında yaygın kanaate göre Atlantikçi cephenin 
Türkiye uzantısı olan Gülen cemaatinin emniyet ve yargı içindeki uzantılarının 
yapmış olduğu operasyonlar ile Avrasyacılar darbe girişiminde bulunma 
ithamıyla tutuklanmış ve tasfiye edilmişlerdir. 2014 sonrasında ise Erdoğan 
hükümetinin Gülen cemaatiyle hesaplaşmaya başlamasının ardından Avrasyacı 
cepheye yeniden gün doğmuş ve bu çevreye mensup tutuklular kendilerine 
kumpas kurulduğu tezinin kabul görmesiyle serbest bırakılmışlardır. 15 Temmuz 
2016’da yapılan darbe girişiminden sonra ise Türkiye’de artan ABD-NATO 
karşıtlığından yararlanan Avrasyacılar, artık tezlerini yüksek sesle seslendirmeye 
başlamışlardır. Avrasyacılar, Türkiye’nin son yıllarda yaşamış olduğu krizlerden 
de yola çıkarak artık bu ülkenin NATO içinde kalmaması ve Avrasya bloğuna 
dâhil olması gerektiğini özetle şu argümanlarla savunmaktadırlar:   

1. ABD soğuk savaşın bitmesiyle yeni bir konsept üzerinden ulus devletleri tasfiye 
etmeye çalışmaktadır. Bunun sebebi, ulus devletlerin emperyalist sermayenin 

64. Yılmaz, Salih, Yeni Avrasyacılık ve Rusya, SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER 
ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Bahar/Spring 2015-Sayı/Issue 34, s. 114.
65. Çaman, Mehmet Efe, Erdoğan, Avrasyacılar ve Rusya Üçgeninde 15 Temmuz ve Sonrası, 
http://www.tr724.com/erdogan-avrasyacilar-rusya-ucgeninde-15-temmuz-sonrasi/9 Kasım 
2017.
66. Çetin, Hilmi, Türkiye’de Natoculuk ve Avrasyacılık, https://www.timeturk.com/turkiye-de-
natoculuk-ve-avrasyacilik/yazar-786163, 24.11.2017.
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küreselleşmesine engel olmasıdır.67 Başka bir tabirle Avrasyacılara göre, 
özellikle jeopolitik bir konumda yer alan ve de tarihsel ve kültürel derinlik 
ve etkinliğe sahip olan güçlü ulus devletler bölünerek küçük devletlere 
dönüştürülmek istenmekte ve bu yolla küresel sermayenin rahat bir şekilde at 
koşturması hedeflenmektedir.  

2. Türkiye, Batı dünyasından fayda görmemektedir. Bunun en bariz örneği AB 
kapısında yıllardır oyalanması ve bu birliğe alınmamasıdır. Buna ek olarak 
Türkiye’deki terör Batı kaynaklıdır ve Batı, Türkiye ile komşuları arasında 
sürekli problem yaratmaktadır. Geçmiş dönemde Türkiye’nin Irak, İran, 
Rusya ile yaşadığı ve halen Suriye’yle devam etmekte olan sürtüşme ve 
krizin kökeninde Batı ve ABD’nin rolü büyüktür.68 Bu önemli hususlara ek 
olarak, 15 Temmuz başarısız darbe girişimin arkasında ABD içinde bir kliğin 
olduğu, Türkiye’de bütün kesimlerin üzerinde ittifak ettiği bir görüştür.

3. Şangay İşbirliği Örgütü’nün dinsel gericilik, etnik ayrımcılık ve uluslararası 
terörizm diye saymış olduğu tehditler, Türkiye’yi de hedef almakta ve tabiri 
caizse bu ülke de aynı sorunlardan ıstırap çekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti 
Milli Güvenlik Kurulu, sürekli bu tehditlere atıfta bulunmaktadır. Dolayısıyla 
Türkiye, Avrasya bloğunda yer alarak söz konusu tehditleri aynı dertten 
mustarip ülkelerle birlikte etkisiz kılmalıdır.69

4. Türkiye’ye egemen olan siyasal atmosfer NATO ve ABD ile işbirliği 
yapmaya müsait değildir.70 Son yıllardaki Batı-ABD karşıtlığının oluşmasına 
sebep olan krizlere ek olarak, Türkiye’nin tarihinden ve siyasal kültüründen 
ilham alarak başkanlık sistemiyle devleti yeniden yapılandırmaya dönük 
adımlar atması ve tasarlanmış minimalist-liberal devlet formundan çıkması, 
NATO’da kalmasını zorlaştırmaktadır.  

67. Kerem Yıldırım, Türkiye’de Avrasyacılığın Kökenleri,  https://www.aydinlik.com.tr/kose-
yazilari/kerem-yildirim/2016-aralik/turkiye-de-avrasyaciligin-kokenleri, 1.12.2016
68. Eren Öztürk, http://inciraltitarih.com/avrasyacilik-turkiyedeki-teori-pratigi/ 
69. Eren Öztürk, http://inciraltitarih.com/avrasyacilik-turkiyedeki-teori-pratigi/
70. https://tr.sputniknews.com/columnists/201711211031090410-turkiye-nato-ayrilisi-avrupa-
avrasya-sonun-baslangici-skandal-recep-tayyip-erdogan-ataturk-guvenlik-rusya-gorus-ana-
liz/21.11.2017
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7.2. Realist Gerekçeler ve Başarılı Kriz Yönetimiyle NATO’da 
Kalma Stratejisi

Türkiye’nin genel olarak Batı ve özel olarak ABD ile yaşadığı sorunlar 
nedeniyle artık NATO’dan çıkıp Avrasya bloğuna dâhil olmasını ve uluslararası 
politikasını bu yönde şekillendirmesi gerektiğini belirten Avrasyacıların 
karşısında ülkedeki akademisyen, stratejist ve siyasal elitin çoğunluğu, ABD’yi 
eleştirmekle birlikte Türkiye’nin realist bir yaklaşım, doğru bir kriz yönetimi 
ve çok yönlü bir uluslararası politika izleyerek ve milli menfaatlerini eksene 
alarak Batı bloku ve NATO’da kalması gerektiğini savunmakta ve bu eğilimi şu 
argümanlarla gerekçelendirmektedir:   

1. Türkiye’nin ABD’nin liderliğini yaptığı Batı bloğu ve NATO’dan çıkması 
durumunda yer alacağı alternatif stratejik kuruluş, Şangay İşbirliği Örgütü’dür. 
Oysaki Şangay İşbirliği Örgütü, ayrılıkçılık, aşırılık ve terörizme karşı 
sınır güvenliğini sağlamaya dönük olarak kurulmuştur. Dolaysıyla Türkiye 
bu örgüte girdiğinde bir takım faydalar sağlamakla birlikte Batı bloğu ve 
özellikle Avrupa Birliği ile ilişkileri kapsamında elde etmiş olduğu insan 
hakları, demokrasi ve özgürlük hususlarındaki hassasiyet ve kazanımlarını 
yitirmeyle yüz yüze gelecektir.71 

2. “NATO’dan ayrılmak, Türkiye’nin dünyanın en gelişmiş silah sistemlerine 
sahip askeri paktını karşısına almak demektir.”72 Oysaki Türkiye’deki mevcut 
hükümeti destekleyen Anadolu burjuvazisi ve toplumsal taban, kapitalist 
eğilimlere sahip olup antiemperyalist bir mücadele için gerekli ideolojik 
altyapı ve motivasyondan yoksundur.73 

3. Türkiye bugün NATO’dan çıkmaya karar verse bu 20-25 yıl çeker ve 
NATO’nun Türkiye’nin üzerindeki etkisini geçirmek için de bir 25 yıla daha 
ihtiyaç vardır.74 Bu nedenle Türkiye’nin NATO’dan bugün çıkmasına ilişkin 

71. Doster, Barış, https://tr.sputniknews.com/ceyda_karan_eksen/201611251026010367-
turkiye-avrasya-korfez-ab-iliskileri/ 25.11.2016.
72. Lüle, Zeynel, NATO’dan çıkmalı mı?, http://t24.com.tr/yazarlar/zeynel-lule/natodan-
cikmali-mi,19478, 12 Nisan 2018.
73. Doster, Barış, https://tr.sputniknews.com/ceyda_karan_eksen/201611251026010367-
turkiye-avrasya-korfez-ab-iliskileri/ 25.11.2016.
74. Doster, Barış, https://tr.sputniknews.com/ceyda_karan_eksen/201611251026010367-
turkiye-avrasya-korfez-ab-iliskileri/ 25.11.2016.
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yapılan tartışma, gerçekçi değildir ve abartılmaktadır. Türkiye’nin NATO’dan 
çıkmasını isteyen bir takım uluslararası güçlerin olduğu da unutulmamalıdır. 
Türkiye buna dikkat etmeli ve oyuna gelmemelidir. Dolayısıyla Türkiye, 
kapsamlı analizler yaparak ve sorgulayarak bu ittifakın içinde kalmalıdır.75 

4. İlk bakışta paradoksal görünebilir ama NATO, Türkiye’yi Batı ve ABD 
kaynaklı tehlikelerden de korumaktadır.76 Türkiye’nin NATO’da veto hakkı 
bulunmaktadır ve bu nedenle NATO üyeleri Türkiye aleyhinde herhangi bir 
karar alamaz ve Türkiye uluslararası çıkarları doğrultusunda her zaman bu 
veto hakkından yararlanabilir. Bu yüzden, NATO’dan ayrılmak, Türkiye’yi 
bu ayrıcalıktan mahrum kılacaktır.77 

5. “Türkiye NATO’da kaldığı sürece Rusya için değerlidir.”78 Son dönemlerde 
Rusya’nın Türkiye’ye yaptığı jestler doğru okunmalıdır. Türkiye’nin eğer 
bugün bölgesel bir güç ve ağırlığı varsa, NATO üyeliğinin bunda önemli 
bir payı vardır. NATO üyesi olmayan bir Türkiye’nin mevcut prestijini en 
azından şimdiki uluslararası koşullarda koruyabileceği kuşkuludur.

8. Avrasya-NATO İkilemi: Argümanlar Hakkında Genel Bir 
Değerlendirme

Türkiye’nin içinde bulunduğu uluslararası koşullar ve ABD ile yaşadığı 
sorunlardan yola çıkarak Avrasyacılık stratejisini bir çözüm olarak öne sürenlerin 
argümanları hakkında eleştiri mahiyetinde akla gelen saptamalar şunlardır:

1. Avrasyacılık bir çözüm önerisi olma yanında ideolojik bir eğilimdir. Bu 
eğilim ancak politik psikoloji ile anlaşılabilecek bir husustur. Kemalist 
ulusalcı klik, Şerif Mardin’in tabiriyle bir self-kolonizasyon projesi olan 
Kemalizm’in toplumsal mühendisliğini jakoben yöntemlerle sürdürebilmek 
için, bu yöntemlere sıcak bakmayan liberalist Batı bloğundan Türkiye’nin 
çıkmasını bilinç altından gelen dürtülerle arzulamaktadır.   

75. Duran,  Burhanettin, https://www.setav.org/turkiye-natodan-ayrilmali-mi/20 Kasım 2017. 
76. Yalçın, Hasan Basri, NATO’nun Türkiye için Stratejik Önemi, https://www.youtube.com/
watch?v=E6f5kw1P8jY, Nov 21, 2017.
77. Lüle, Zeynel, NATO’dan çıkmalı mı?, http://t24.com.tr/yazarlar/zeynel-lule/natodan-
cikmali-mi,19478, 12 Nisan 2018.
78. Yalçın, Hasan Basri, NATO’nun Türkiye için Stratejik Önemi, https://www.youtube.com/
watch?v=E6f5kw1P8jY, Nov 21, 2017. 



29

Türkiye-ABD İlişkilerinde Yaşanan Krizler ve Türk Siyasi Elitinin Yeni Strateji Arayışları

2. Avrasyacıların önemli argümanlarından birisi, belirtildiği gibi ABD’nin soğuk 
savaş sonrasında kapitalizmi küreselleştirmek için ulus devletleri parçalama 
stratejisi izlediğidir. Bu argüman Ortadoğuda yaşanan son gelişmeler ve 
Türkiye ve İran gibi ülkelerin kaygıları göz önünde bulundurulduğunda her ne 
kadar kolay bir şekilde reddedilecek bir iddia olmasa da bunun ABD içindeki 
bütün eğilimlerin ortak stratejisi olduğunu söylemek de güçtür. Zira ABD ve 
stratejik kurumları içinde en azından küresel sermayeci ve ulusalcılar diye iki 
eğilimin bulunduğu yaygın bir kanaattir. 

3. Avrasyacılık taraftarlarının diğer bir argümanı da ABD ve Batı ile yakın ve 
stratejik ilişkilerin Türkiye’ye bir fayda sağlamadığı ve Türkiye’deki terörün 
ardında ABD ve Batı’nın bulunmasıdır. Bu hususta da belirtilen iddia tamamen 
reddedilmeksizin, Avrasyacıların uluslararası ilişkileri, kendi ideolojik 
eğilimlerinden kaynaklanan siyah-beyaz mantığıyla değerlendirdikleri 
belirtilmelidir. Hâlbuki uluslararası ilişkilerin doğası gereği, Türkiye’nin 
Batı bloğunda yer alan bir NATO üyesi olarak başta ABD olmak üzere diğer 
üyelerle yaşadığı sorunları veya benzerlerini yarın bir Rus imparatorluğu 
projesi addedilen Avrasya bloğunda yer aldığında da yaşamayacağına dair 
bir garanti yoktur. Esasen böyle bir uluslararası ilişkiler dünyası mevcut 
değildir. Bir paktın üyeleri arasında ulusal menfaatlerden kaynaklanan görüş 
ayrılıkları ve niyabet savaşlarına varan bir rekabet her zaman vuku bulabilir 
ve pakt üyelerinin birbiriyle olan ilişkilerini belirleyen kriter, bir yere kadar 
pakt kuralları olmakla birlikte realist perspektiften bakıldığında ülkelerin zaaf 
ve gücü de önemli bir değişkendir. Kaldı ki bu hususta uluslararası ilişkileri 
hegemonya kavramı esasınca açıklamaya çalışan Eleştirel Okul, paktın 
lideri olan ülkenin hegemonyasının korunmasının, pakt kurallarından önce 
geldiğini belirtir. Bu konuda belirtilmesi gereken diğer bir karşı argüman da 
Türkiye’nin Batı bloğuna girdikten sonra demokratikleştiğidir. Daha açık bir 
tabirle Türkiye kendi iç dinamikleriyle değil, Batı bloğu ve NATO’nun bir ön 
koşulu olarak çok partili sisteme geçiş yapmış ve aynı motivasyonla Avrupa 
Birliği sürecinde birçok demokratik reforma imza atmıştır. 

4. Türkiye’nin siyasal iklim ve politik kültürünün ABD-Batı bloğunda kalmaya 
engel olduğu argümanı hakkında ise bunun şimdiki somut durumu kısmen 
doğruladığını belirtmek gerekir. Diğer bir tabirle son dönemde Türkiye’de 
yaşanan değişimler, ABD ve diğer Batı ülkeleri nezdinde otoriterleşme 
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ve totaliterleşmenin artması ve liberal değerlerden uzaklaşılması olarak 
değerlendirilmektedir.  Bununla birlikte mevcut siyasal iklim ve politik 
kültürün başta ABD olmak üzere hiçbir Batı ülkesi tarafından Türkiye’nin 
NATO’dan çıkması ve Batı bloğundan ayrılması için bir gerekçe olarak 
sunulmadığı da hatırlatılmalıdır.

Avrasyacılık stratejisine karşı, Türkiye’nin realist bir politika izleyerek 
ve doğru bir kriz yönetimiyle ABD ile yaşanan gerilimleri minimalize ederek 
NATO’da kalmaya devam etmesi ve mevcut sorunlarını çözmeye çalışması 
gerektiğini dile getiren stratejist, akademisyen ve politikacıların yaklaşımları ve 
argümanları hakkında da birkaç husus vurgulanmalıdır:

1. Avrasyacılık taraftarı kesimlerin tersine, Türkiye’nin NATO’da kalması 
ve ABD ile ilişkilerini sağlıklı bir zeminde ve sorgulayarak sürdürmesi 
gerektiğini dile getirenleri motive eden temel saikın ideolojik olmaktan 
ziyade ulusal çıkarlar ve bunun rasyonel olarak nasıl sağlanacağı konusu 
olduğu gözükmektedir. İslamcılar, liberaller, sosyal demokratlar ve kimi 
Kemalistlerden müteşekkil geniş bir yelpazenin bu stratejiyi açık bir şekilde 
ifade ederek savunması, bunun kanıtı olarak değerlendirilebilir. 

2. Belirtilen stratejiyi savunanların Türkiye’deki demokratikleşme ile ABD-Batı 
ilişkileri arasındaki bağlantı vurgusu, mevcut hükümetin antiemperyalist bir 
sınıf dinamik ve dayanağının olmaması, NATO’dan çıkmanın kışkırtıldığı, 
NATO’da veto ayrıcalığı ve bu paktın Türkiye’ye uluslararası alanda katmış 
olduğu prestij şeklinde özetlenebilecek argümanları, serin kanlı analizlerin 
bulgularıdır ve göz ardı edilebilecek tespitler değildir. Bu nedenlerden olsa 
gerek Türkiye’de ABD karşıtlığı had safhada olmasına rağmen ülkenin 
NATO’dan çıkma fikrine halk sıcak bakmamaktadır. Bu konuyla ilgili olarak 
yapılan bir kamuoyu yoklamasında Türkiye’nin NATO üyeliğini devam 
ettirmesi gerektiğini düşünüyor musunuz, sorusuna katılımcılar yüzde 70 
oranında evet yanıtı vermiştir.79 

3. Bu güçlü argümanların yanında, NATO’da kalma stratejisini savunanların, 
15 Temmuz başarısız darbe girişiminin arkasında bulunan ABD’ndeki 
stratejik kurumların içinde yuvalanmış kliğin mahiyeti, gücü, bundan sonra 
ne yapacağı ve bununla nasıl başa çıkılacağına ilişkin ikna edici ve kapsamlı 

79. Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması, Kadir Has Üniversitesi Türkiye 
Çalışmaları Merkezi, 6 Haziran 2018, s. 33.
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analizler yapmaması veya belirtilen muammayı göz ardı etmesi, bu kesimin 
aşil topuğu olarak değerlendirebilir. 

9. Sonuç
Türkiye-ABD ilişkileri, Soğuk Savaş ikliminin yarattığı koşullar etkisi altında 

tesis edilmiş ve NATO bünyesinde stratejik bir hal almıştır. Türkiye’nin güvenlik 
kaygıları ve ABD’nin realist ve jeopolitik yaklaşımları bu stratejik ilişkilerin 
şekillenmesinde başat etkenler olmuştur. Bununla birlikte Soğuk Savaş bittikten 
sonra bir hegemonya sistemi olan ABD’nin liderliğini yaptığı kapitalist-liberal 
blok içinde Türkiye’nin yeni konsepte konumlandırılması noktasında sıkıntılar 
çıkmıştır. Bir hegemon güç olarak Washington ile hegemonya sisteminin bir üyesi 
olan Ankara arasında rızaya dayalı ilişkiler ağı, 90’lı yıllardan itibaren tahribata 
uğramıştır.  Türkiye’nin AB’den beklediği kabul yanıtını alamaması, Suriye iç 
savaşı sürecinde yaşananlar ve Erdoğan hükümetinin 2011 yılından sonra ülke 
içi ve dışında liberalist politikaları terk ederek Osmanlıcılık siyasal kimliği 
temelinde stratejisini belirlemesi, birbiri ardınca ABD ile krizlerin yaşanmasına 
ve güven bunalımına yol açmıştır.

Türkiye’nin ABD ile yaşadığı gerilim ve krizler ve en son 15 Temmuz 
başarısız darbe girişimi, Ankara’nın bundan sonra da NATO bünyesinde 
Washington ile birlikte hareket edip etmeyeceğini sorgulatmıştır. Bu konuda 
yapılan kamuoyu yoklamaları, paradoksal bir şekilde bir yanda Türkiye’de ABD 
karşıtlığının had safhada olduğunu göstermesi ve diğer yanda NATO’dan çıkma 
seçeneğini dışlaması açısından tartışmaları daha da alevlendirmiştir. Bu minvalde 
biri “Avrasyacılık” ve diğeri “realist gerekçeler ve başarılı kriz yönetimiyle 
NATO’da kalma” formatında ifade edilebilecek iki strateji, Türk siyasi elitinin 
seçenekleri olarak tartışılmaya başlanmıştır. Gerek kamuoyunda gerekse 
akademisyenler, stratejistler ve politikacılar nezdinde olsun Avrasyacılığın 
NATO ve ABD ile ilişkilerin kesilip Rusya ve Çin’e yaklaşılmasına dair stratejisi 
ve argümanları ideolojik ve abartılı bulunmuştur. Öte yandan tüm eleştirilere 
rağmen akademisyenler, stratejistler, politikacılar ve kamuoyunun ekseriyetinden 
oluşan geniş bir yelpaze, realist politikalar izlenerek ve doğru bir kriz 
yönetimiyle NATO’da kalma ve ABD ile stratejik ilişkileri sürdürme noktasında 
mevzilenmiştir. Terazinin ağır basan kefesinde yer alan bu kesim, NATO ve ABD 
ile ilişkilerin şimdilik bir alternatifi olmadığı ve bu pakttan çıkmanın Türkiye için 
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çok ağır neticeleri olacağı tezinden hareket etmektedir.  

Hâlihazırda ABD ve NATO ile ilişkilerin stratejik düzeyde sürdürülmesi 
kararı, Türkiye’nin resmi politikasını oluşturmaktadır. Bununla birlikte 15 
Temmuz 2016 tarihli başarısız darbe girişiminin ardından Erdoğan hükümetinin 
2011 sonrası yürütmüş olduğu Osmanlıcılık politikasından sıyrılıp realist bir 
çizgiyi benimsemesiyle, bu ülke özellikle bölgesel konularda çok yönlü bir 
siyaset izlemeye başlamıştır. Bu çok yönlü politikanın önemli bir birleşeni 
de Türkiye’nin Rusya ile gelişen ve stratejik ortaklığa evrilmeye başlayan 
ilişkileridir. Hal böyleyken Ankara’nın Washington’u rahatsız eden Rusya ile 
ilişkileri ve öte yandan 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin organizasyonunda 
rol alan ABD’nin stratejik kurumları içindeki Erdoğan karşıtı kliğin ajandası ve 
muhtemel tahripkâr faaliyetleri göz önünde bulundurulursa, bundan sonra da bu 
iki ülke arasındaki ilişkilerin başka gerilim ve krizleri de deneyimleyebileceği 
öngörülebilir.     
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