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TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNDEKİ KARŞILIKLI DERİN KUŞATILMIŞLIĞIN
YENİ GÜVEN BUNALIMI
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Hişyar KORKUSUZ
İnönü Üniversitesi
ÖZET
Uluslararası mevcut sistem ve yapı içindeki gerilim, kriz ve çatışmaların süreklilik kazandığı
ve sonrasına dair temel nitelik ve özellikleri henüz tam netlik kazanmamış bir geçiş sürecinden
geçtiğimiz, sürekli şoklar ve türbülanslar çağındayız. Hala sistemin temel aktörleri ‘egemen
ulus-devlet’ler görünse bile, küresel ekonomi-politik realitenin hiyerarşik ve paylaşmaya
yanaşmayan yayılmacı karakteristiği uluslararası politikayı kaotik ve güvensiz durumda
bırakıyor ve buna bağımlı olarak dış politikayı da güçleştiriyor. Devletler arasındaki ilişkiler,
bu alt üst oluştan fazlaca etkileniyor ve ikili, bölgesel ve küresel ölçekte her açıdan yeniden ele
alınıp değerlendirilmeyi hak ediyor. Türk-Amerikan ilişkilerinin de son gelişmeler
çerçevesinde böyle bir dönemden geçtiği çok açıktır. Tarihsel sürece bir bütün olarak
bakıldığında ise Türk-Amerikan ilişkilerinin inişli çıkışlı ve gerilimli bir tabiatının olduğu
söylenebilir. Pek çok parametre ve dinamiğe sahip bu ikili ilişkinin analizini yaparken gelecek
projeksiyonu için bir vizyon sunma hedefi bu makale ile ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Esasen iki devletin güvenlik yaklaşımı müttefiklik ilişkisine rağmen öncelikle milli çıkarlar ve
güç bileşenleri açısından farklı bir imaj vermektedir. Türkiye, küresel ölçekli büyük bir güç
olmasa da orta büyüklükteki bir bölgesel güç konumunda ekonomik ve askeri potansiyelini
arttırmış ve buna diplomatik güç kaynaklarını da dahil etmiştir. Türkiye hakkında vizyon
eksikliği ise ABD’nin en temel sorunu olarak önümüzde durmaktadır. Amerika’nın, sınır
güvenliği ve Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye’nin stratejik önceliklerini anlayarak
hareket etmesi müttefiklik ilişkisinin idame ve ikamesi için vazgeçilmez öneme sahip
görünmektedir. Türkiye’nin de durumu makro ölçekli olarak daha dikkatli okuması gereklidir.
Lider merkezli okumalar kadar kurumsal/diplomatik çabalar da sürecin ıslahı ve inkişafı için
şarttır. Amerika’nın küresel rakip güçleri Çin ve Rusya’nın dengelenmesi başta olmak üzere
jeo-politik açıdan, Ortadoğu’da ise enerji arzının sağlama alınması, güvenlik ve
bölgesel/küresel barış vizyonu açısından Türkiye’ye ihtiyacı olmazsa olmaz kabilindendir.
Türkiye ise ABD’yi zaten sırt çevrilmeyecek bir müttefik olarak görmektedir. Her iki ülke
serbest piyasa ekonomisi, insan haklarına ve inançlara yaklaşım ve demokrasi geleneği
açısından biçim ve ölçek açısından olmasa bile öz ve nitelik açısından benzerliklere sahiptir.
Ancak hegemonik, üsttenci tarz ve tecrübeler ve patronaja varan müdahaleler zaman içerisinde
adil hafızadaki şoklarla birleşince – ve de diğer başka tarihsel/toplumsal bileşenler ve aktörler
de sürece aktif olarak dahil olunca – ilişkisel özelliklerdeki sahicilik ve derinlik meşruluk
temelini kaybettiği için karşılıklı savrulmalar ve tökezlemezler kaçınılmaz olmuştur. Sıkıntılar
sürse de gerçekten istenmek kaydı şartıyla, iki taraflı sağlam iradeyle ve yapısal/fonksiyonel
temelde bir çıkış yolu mümkündür. Ortak çalışma zemininin her seviyede tekrar teşekkülü,
ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin kuvvetlenmesiyle paralel işleyecek yeni politik
perspektifin tezahürü neticesinde kısa vadede kriz(ler) çözülebilir ve orta vadede güven
bunalımı aşılabilir.
Anahtar Kelimeler: Türk-Amerikan İlişkileri, Uluslararası Politika ve Diplomasi, Güvenli
Bölge Krizi, Ekonomi Politik Öncelikler, Yeni Politik Perspektif.
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ABSTRACT
We are in an era of continuous shocks and turbulences where we are going through a transition
process with steadily increasing tension, crisis and conflicts within the current international
system and structure, whose basic characteristics and qualities have not been fully clarified yet.
Even if “sovereign nation-state’s” still appear to be the main actors of the system, the
hierarchical, unwillingly sharing and expansionist character of the global economic-political
reality leads to chaos and insecurity in international politics, and therefore makes foreign policy
more hardness. Relations between states get affected by these confusing difficulties and need a
reconsideration and evaluation on a bilateral, regional and global scale. The recent state of
affairs clarifies that Turkish-American relations are going through such a period. By looking at
the historical process as a whole, it can be said that the nature of Turkish-American relations
seem tense and lined with ups and downs. While analyzing this bilateral relationship, which has
many parameters and dynamics, this article aims to present a vision for the future. Although
these two states cooperate in terms of security matters in an alliance, it is essential that national
interests and power issues give a different image to their relationship. Even if Turkey isn`t a
global power, it represents a medium sized regional power, which increased its economic and
military potential along with adding diplomatic resources to it. Referring to that potential the
main problem of the USA is a missing vision regarding Turkey. Recognizing and understanding
Turkey’s strategic priorities about their border security and Syrian refugees appear to be
indispensable for the maintenance and substitution of the alliance relationship. Furthermore, it
is necessary that Turkey analyzes the situation on macro level. Institutional and diplomatic
efforts are at least as important as leader-centered readings, which are essential for the
improvement and development of the scope. The closer examination of the recent status of the
relationship shows following. On the one hand there are the USA with different Issues in which
the cooperation with Turkey is crucial. Global rival powers China and Russia as a geo-political
issue, the Middle East as in issue in terms of ensuring the energy supply and security issues as
well as regional/global vision for peace. On the other hand, there is Turkey which already sees
the US as an ally which can’t be turned back. Besides that, both countries have similarities in
free market, human rights, beliefs and democracy, even if isn’t shaped the same way, there are
similarities in terms of essence and quality. However, when hegemonic, superlative styles,
discource, experiences and interventions leading to patronage are combined with shocks in
memory over time and other other historical/social components and actors are actively involved
in the process and authencity and depth of relational traits have lost it’s fundamental legitimacy,
mutual turbulences and stagger become inevitable. Although difficulties go on, to find a way
out is possible, providing that it is really wanted, if both sides approach a solution for their
difficulties with strong will and on an institutional and functional ground. The re-formation of
the common ground at all levels and the emergence of a new political perspective in connection
with the strengthening of commercial, economic and cultural relations can solve crisis(s) in the
short term and overcome the trust issues in the medium term.
Keywords: Turkish-American Relations, International Politics and Diplomacy, Safe Zone
Crisis, Economic and Political Priorities, New Political Perspective.
GİRİŞ
Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihsel kökleri Osmanlı Devleti ile ABD arasındaki ticari
münasebetlere dayanır. İlk olarak Osmanlı Devleti’ne bağlı bir siyasi birim olan Cezayir
Dayılığından alınan izinle Akdeniz’e giriş yapan ABD, süreç içerisinde ticari faaliyetlerine pek
çok başka misyon ve aktiviteyi de dahil ederek yükselen ticaret devletinin karakteristiklerini iç
çatışma, mücadele ve savaşa rağmen sürdürmüştür. Protestan inanışa mensup kimselerin
çalışmaları, eğitim, okul, hastane ve daha pek çok faaliyetin eşlik ettiği Amerikan misyonuna
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özellikle en kritik olgu olarak petrolün keşfinden sonra enerji ve petrol konusundaki arayışlar
da eklenmiştir. Amerika’nın petrol imtiyazı konusuna Osmanlı’nın son döneminde sıcak
bakılmamıştır.
Asıl en büyük etkileşim Wilson Prensipleri ve milli mücadele sürecindeki manda tartışmaları
kapsamında gerçekleşmiştir. 1915 Tehcir hadiselerinden sonra Amerika’ya göç eden Osmanlı
Ermenileri’nin zaman içinde maalesef menfi tesirleri olmuştur. 1917 ile 1927 yılları arasında
Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmasına rağmen Amerika ile bir diplomatik münasebet
tesis edilememiştir. Asıl olarak Sovyetler’in 1944-1946 yılları arasındaki tehditlerinden sonra
Truman Doktrini (1947) Türkiye-ABD ilişkilerinin başlangıç noktası olmuştur. Türkiye için bu
durum milli güvenlik ve beka açısından derin bir nefeslenme ile başlayan zorlu ve inişli çıkışlı
serüvenin ilk somut adımı olacaktı.
1.ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA TÜRKİYE-ABD
MÜNASEBETLERİNE KURAMSAL BAKIŞ
Uluslararası İlişkiler’in bir sosyal bilim disiplini olarak gelişimi özellikle ABD’de ortaya
çıkmıştır. Pozitivizm ve realizme dayanan ilk temel paradigmanın ortaya çıkmasında
Amerika’nın sosyo-politik ve stratejik ihtiyaçları kadar o dönemin bilimsel anlayışında hakim
konumdaki ampirik-nicel ölçme ve değerlendirmeyi esas alan ve işin özünde Newton Fiziği’ne
dayalı zamandışı (atemporal) bir matematik kesinlik, öngörülebilir ve kestirilebilir olma ve
basitleştirmeye dayalı bir önceki yüzyılın pozitivist mirasının izlerini taşıyan yaklaşımların etki
ve ağırlığı çok büyüktür. Büyük anlatıların cazibesi ve sosyal bilimlerin de tıpkı Fizik'teki gibi
kesin formülasyonlara ulaşması eğilimi aslında S.Simon ve A.Comte’a kadar geri
götürülebilecek bir süreçtir. Ancak 20.yy’da Fizik’te ortaya çıkan yenilikler başta Quantum
Teorisi olmak üzere A.Einstein’ın Rölativite Teorisi ve Heisenberg’in Belirsizlik Modeli
(İndeterminizm) Newtonien yaklaşımların tahtını sarsmış ve devrimsel bir alt üst oluşa yol
açmıştı. Bernard’ın Kimya’da ortaya koyduğu istikrarsızlık (kırılganlıklar) modeli de
kesinliklere dair ezberleri bozmuştu. Newtonien yaklaşımlardaki bu değişim sürecinin sosyal
bilimlere ve özellikle uluslararası ilişkilere yansıması 1970’leri bulacaktı. Realizm, Soğuk
Savaş döneminde ABD dış politikası için biçilmiş kaftan özelliğinde bir modeldi. Realist
ekolün Hobbesian doğa düzeni varsayımı ile uluslararası ilişkilerin anarşik karakteri,
Makyavelyen yaklaşımın devletin çıkar ve güç arayışında olması ve daha sonraki güç dengesi
gibi yaklaşımlar ve her devletin kendi gücü nisbetinde çıkarını maksimize etme eğilimi
Tukidides’in Pelopennes Savaşları’nda Isparta ve Atina hakkında söylediklerinden bu yana
insan doğasının değişmediği varsayımları ABD’nin temel çıkar, ideoloji ve yönelimleri ile
örtüşmekteydi. Pozitivist yaklaşımın değerden ve ideolojiden arınmış bir bilimcilik iddiasıyla
bilimin öznesini de nesne gibi algılayabileceği kabulü ve diğer kesinlikçi yaklaşımlar ve
Newtonien model 1970’lerle birlikte içeriden bir darbe ile tahtından indirilecekti. Bu süreçle
birlikte kenarda zayıf durumda görünen eleştirel teori canlanacak ve 1980’lerden itibaren daha
pek çok uluslararası ilişkiler teorilerine kapı aralanacaktı. Realist yaklaşım da 'yeni gerçekçilik'
olarak kendini yeniden biçimlendirme eğilimine girecekti (Bostanoğlu, 1999: s.15-68).
İdealizm ise daha çok 1.Dünya Savaşı sonrasındaki uluslararası politik psikolojiye denk düşen
ve savaşları önleme amacında olan ve uluslararası hukuk ve uluslararası örgütlenmenin bu işte
etkili olacağını varsayan bir yaklaşımdır. Wilson’un meşhur 14 İlke’si (14 point) ve MC bu
arayışın neticeleridir. Bunlar, akademik bir sistem ve kuramdan çok adil ve barış dolu bir dünya
hedefine dönük çabalardı. Bu süreç her şeye rağmen Uluslararası İlişkilerin doğuşunun bir
işareti olarak okunabilir (Bostanoğlu, 1999: s.69-71).
Uluslararası politika teorisinin bir dış politika teorisi olmadığını vurgulayan K.Waltz (Waltz,
2015: s.153) ulusal politikada otorite, yönetim ve hukuk alanı söz konusu iken uluslararası
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politikanın güç, mücadele ve uyuşma alanı olduğunu belirterek birincide hiyerarşi
merkeziyetçilik ve heterojenlik esasken ikincide anarşi, homojenlik ve ademi merkeziyetçiliğin
temel olduğunu ifade eder (Waltz, 2015: s.142). Kişinin ‘ne gördüğü’, teorik perspektifine
bağlıdır (Waltz, 2015: s.182). Teori bize devletlerin dengelerin teşekkülüyle neticelenecek bir
tarzda hareket edeceğini gösterir (Waltz, 2015: s.157).
Uluslararası ilişkilerdeki anarşi kavramı, düzenliliğin ve sistemin nasıl teşekkül ettiğine dair
kurgulara erişmenin bir aracı pozisyonundadır ve kendi rasyonel çıkarlarını kovalayan aktör
devletlerin ya da hegemon devletlerin eylemleri sonucunda statüko biçimlenir. Yani daha fazla
güce sahip olan devlet diğerleri üzerinde hegemonik konuma yükselir. Hegemon, anarşi
içinden, gücü ve iradesiyle bir düzen çıkarır. Gramsci-Cox çizgisinde bu durum zorlamaya değil
rızaya bağlı olarak gelişen bir ilişki türüdür (Bostanoğlu, 1999: s.96-97). J.Nye bu süreçleri
eleştirel hegemonya çerçevesinde emredici güç (command power) ve katılımlı güç (cooptive
power) olarak dillendirir. Emredici güç ‘havuç (teşvikler) ve sopa (tehditler)’ biçiminde
yürürken ‘katılımlı güç’te, ‘başkalarının senin istediğini istemesini sağlamak’ esas alınır. Bu
yumuşak güç kültür, ideoloji ve kurumlara bağlıdır (Bostanoğlu, 1999: s.97). Hegemonya
tabirini ilk kez kullanan R. Keohane’dir ve kavramı maddi kaynakların öndeliği (preponderance
of material resources) şeklinde kullanmıştır (Bostanoğlu, 1999: s.98). S.Strange’e göre
Amerika’nın hegemonik rolü azalmamıştır ve bu görüş yapısal gücünün yeterince
kavranmamasından kaynaklanmaktadır (Bostanoğlu, 1999: s.203). Başarılı, uzun süreli
imparatorlukların kendi merkezlerini yöneten bir sistemi kurduktan sonra bunu kendi etki
alanlarına ulaştırabildiklerini vurgulayan Strange asıl becerinin Gramchi’nin hegemonya
kavramına da atıfla merkezdeki yönetici elitle periferideki müttefiklerin arasındaki ayrımların
gözden saklanabilmesinde yattığını vurgulamaktadır (Bostanoğlu, 1999: s.204). Son çeyrek
yüzyılda büyük oyun politikten çok ekonomiye ilişkin olarak tezahür etmektedir ve burada
müsbet-menfi neticeler teke tek ilişkilerdeki güçle değil yapısal güçle belirlenmektedir.
ABD’nin yapısal güç bilançosu ise artmıştır (Aktaran Bostanoğlu, 1999: s.207). Yapısal güç
diğer devletlerin etkinlikte bulunacakları global yapıları seçme ve biçimlendirme gücü olarak
değerlendirilebileceği gibi bir başka aktöre iradesiyle istediğini yaptırabilme kudreti olarak
görülebilir (Bostanoğlu, 1999: s.200-201).
Siyasi oyunu oynamayı reddetmek devletleri yıkım tehlikesine götürebilir. Örnek olarak
Sovyetler kuruluş zamanında rekabetin baskısını fazlasıyla hissetmiştir. Lenin, Cenova
Konferansına yolladığı Çiçerin’e “büyük laflardan kaçınma” tavsiyesinde bulunmuştur.
Mesihçi yöneticiler bazen iktidara gelseler bile tarzlarını çabuk değiştirirler. Buna sebep
sisteme hakim olan homojenlik yani aynılıktır. Aykırı devletlerin sosyalleşme süreçleri
katılımlarıyla orantılı bir tempoda inkişaf eder (Waltz, 2015: s.160). Teori davranışlar ve
sonuçlar hakkında beklentiye yol açar ve güç dengeleri tekraren biçimlenir (Waltz, 2015:
s.161). Milletler politika faaliyetlerini kolaylıkla mutabakatla sonuçlandıramazlar ki bu da
siyasi icraatları küresel olan bir millet için rahatlık sebebidir. Bazı Amerikan firmaları
savunmasız (kırılgan) durumda olsa bile Amerika savunmasız değildir. Kaybedecek çok şeyi
olan bir güç bunun birazını kaybederse zarar görmez. İster firmalar ister devletler arasında
eşitsizlikler çoğaldığında bundan en az endişelenecek olanlar bunların en büyüğüdür (Waltz,
2015: s.186). Bazı terimler ABD’nin özel konumunu gizler – karşılıklı bağımlılık gibi – ve
R.D.McKenzie’nin belirttiği üzere Dünya 19.yy’ın ortasından itibaren kontrolü
merkezileştirirken etkinlikleri adem-i merkeziyetçi olarak gerçekleştirmektedir (Walzt, 2015:
s.190). Aslında Waltz’ın neo-realizmi ABD’nin devlet olarak güç ve çıkar bileşenlerinin
idamesi ve ikamesini ustalıklı olarak harmonize ederek görünmez kılma eğilimini içermektedir.
Waltz’a göre ekonomik açıdan ABD’nin diğer ülkelere göre daha düşük bir bağımlılığı söz
konusudur ve diğer ülkeler ABD ile bağlarını koparacak olurlarsa daha çok zarar görürler
(Waltz, 2015: s.199). Waltz çok kutuplu dünyada tehlikeler dağınık, tepkiler karışık ve
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sorumluluklar belirsiz (Waltz, 2015: s.213) diyerek iki kutuplu dünyanın değerini öne çıkarır
ve tabii ki ABD’nin erişilmez üstünlüğünü bir daha hatırlatmaktadır.
J.Herz’e göre ‘mutlak iktidar, mutlak iktidarsızlığa eşittir’ (Waltz, 2015: s.229). Yani gücün
büyüklüğü oranında zaaf kaynağı olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Yine Fullbright ‘Gücün
Kibri’ eserinde, dünya kendini yok etmeye muktedir durumda olduğu için milletlerin rekabet
içgüdüleri kontrol altına alınmalı görüşünü vurgular ve ABD’nin bu konumda dünyaya önderlik
edebilecek donanımda tek devlet olduğunu iddia eder (Waltz, 2015: s.251-252). ABD’de,
Amerikan yaşam tarzının erdemlerini eğitim ve diğer kanallarla daha iyi anlatabilmek için belli
bir ulusa ya da ırka ait vurgu yerine ortak ideallere bağlılık çerçevesinde daha geniş bir sadakat
odağı öne çıkarılarak bilinçlendirme tercih edilmektedir (Carr, 2007: s.88). Amerika’da
‘melting pot’ (eritme kazanı) adı verilen toplumsal yapıyla mevcut tüm farklı toplulukların bir
potada eritilmesiyle sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve sosyo-politik sistemin inşası sayesinde
ortak bir Amerikalılık bilinci oluşturulmaya çalışılır (Korkusuz, 2015: s.61). Amerika
kuruluşundan itibaren dış politikasını ekonomik çıkarlar üzerine dayandırmıştır. İleri
teknolojisi ve bu teknolojinin silah endüstrisi ve sivil alandaki ürünleri ile ticari pazarlama
kapasitesiyle ve serbest pazar ekonomisiyle pek çok pazarı ele geçirmesi Amerika’yı çok
güçlendirmiştir. Amerika’nın yükselişi bir bakıma ticaret devletinin yükselişidir (Köni, 2007:
s.11-12). Amerikan dış politikasının etkin oluşunda dev Amerikan vakıf ve araştırma
kurumlarının rolü büyüktür. Askeri ve materyal güce etik ve moral gücü de eklemleyebilmiştir
(Köni, 2007: s.23). Amerika gelişmekte olan ülkelerle ilişkilerini genel olarak Amerikan
stratejik ve ekonomik çıkarlarına hizmet edebilmeleri üzerine kurmuştur denilebilir (Köni,
2007: s.45). Amerika’daki demokrasi halktan çok lobilerin etkisine açık olduğu için lobitokrasi
olarak adlandırılabilir (Köni, 2007: s.52). Amerika’nın en güçlü Yahudi lobilerinden AIPAC
(Amerikan-İsrail Kamu İşleri İdaresi) Başkan Nixon döneminde gelişmiştir ve Amerikan dış
politikasını günümüzde en çok etkileyen yapıdır (Köni, 2007: s.155).
Soğuk Savaş döneminde dış politika üretimi daha rahat bir tarzda gerçekleşirken 1990’lardan
itibaren eleştirel kuramların güç kazanması ve post-modern duruma dair algı ve
değerlendirmelerden kaynaklanan sebeplerle Tuathail’in ifadesiyle bir baş dönmesi (vertigo)
ve yönelim bozukluğu (disorientation) deneyimi ile karşılaşıldı (Tuathail, 1996: s.225-226).
Dünya Fordist üretim yapısından post-Fordist üretim tarzına geçiş sürecinin kapital birikimini
sağlayabilecek bir esneklik arayışını sürdürmektedir. ‘Vertigo ve disorientation’ ile karakterize
yeni jeo-politik trend önceki modern kartezyen felsefeden farklı olarak uluslararası politikayı
bir tiyatro durumuna getirmiştir. Bu ortamda coğrafya sahneyi, politika is dramayı temsil
ederken jeo-politika ise bu temsili gösterinin ayrı bir gözlemini sunmaktadır (Tuathail, 1996:
s.226-227).
2.TEORİNİN AYNASINDAN YANSIMALAR
Uluslararası Politika bağlamında bakıldığında Soğuk Savaş döneminde süper güç, sonrasında
tek hegemon olan ve şimdilerde güç zaafına uğramış olsa dahi en etkili güç pozisyonundaki
ABD ile tarihinde imparatorluk sonrasında Cumhuriyet olan bir devletin az gelişmişlikten orta
büyüklükte bir bölgesel güce doğru yürüyüşünün karşılıklı bağımlılılığı ya da bağımsızlığının
kendine has yapısal ve işlevsel farklılaşmaları ile örülen karmaşık ilişkiler ağından bahsetmek
olanaklı görünüyor. Birisi Batı’nın klasik şartlanmışlığına karşı cesur ve özgür yeni dünya
yaklaşımıyla ortaya çıkarken diğeri zaten Doğu ile Batı’nın kavşak noktasında İslam kültür ve
medeniyet değerlerinin yeni bir terkibi ile modern dünyanın itici güç dinamizmini taşıyan iki
iddialı siyasi ve ekonomik güç merkezinin birbirine benzer psiko-sosyal refleksleri az sayılmaz.
Ancak karar alma ve uygulamada etkili olan gruplar ve lobi faaliyetleri ve onların sistemi
kuşatan politik ağları güvenliği değil çıkar ve güç bileşenlerini daha fazla öne çıkarmaktadır.
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Ikenberry, ABD dış politika stratejisinin iki ayağı olduğunu ve bunlardan birinin realist
yönelimli büyük strateji diğerinin ise liberal yönelimli büyük strateji olduğunu belirtir. Realist
yönelimli dış politika çevreleme, caydırma ve küresel güç dengesinin korunup sürdürülmesi
boyutlarını içerirken liberal yönelimli dış politika ise serbest piyasa ekonomisine dayalı
demokrasileri organize ve kurumsallaşmış politik ilişkiler ağı içinde yaygınlaştırarak koruyup
büyütmeyi amaç edinmiştir (Aktaran Ökten, 2004: s.154). ABD bu stratejileri ile birlikte kendi
pragmatizm felsefesinin bir yansıması olarak hegemonik hiyerarşik tutumuna ek olarak
uygulamada yavaş yavaş çoğulcu, popüler ve inşacı karakterde bir perspektifi de sürece dahil
etmektedir. İşlerin beklenen istikamette gelişmemesi ihtimaliyle orantılı olarak kendi sosyopolitik, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını baz alan eleştirel yaklaşımlara ve farklı kuramsal
arayışlara daha fazla yer vermeye başlayacaklardır.
A.Wendt, “Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics” başlıklı
makalesinde, realist teoride yer alan anarşi kavramının devletin dahli sonucunda oluştuğunu
varsaymakta ve güç politikasını sosyal inşa perspektifi ile tartışmaya açmaktadır. Ona göre neorealistlerle neo-liberallerin tartışmaları rasyonalizme dair paylaşımlara dayanmaktadır.
Wendt’e göre uluslararası ilişkilerdeki tüm teoriler aktör, süreç ve sosyal yapı arasındaki
ilişkilere dayalı olarak sosyal teorilere dayanmaktadır. Bu bağlamda teorilerin ve diğer
yaklaşımların kimlikler ve çıkarları da dikkate alarak sosyoloji ve sosyal psikoloji’deki
analojileri hesaba katarak yapının anlamı üzerine sürece dair içeriden bir katkı sağlaması söz
konusu olabilir mi ya da bireysel-davranışçılık veya bilişsel-inşacılık dünya politikası için bir
temel teşkil edebilir mi sorularını sormaları anlamlıdır (Wendt, 1992: s.391-425). Aslında
Wendt bu çok ses getiren makalesinde sosyal teorideki ontoloji ve epistemoloji problematiğini
uluslararası ilişkilere taşıyarak esastan tartışmaya açmaya çalışmaktadır. Ontoloji (ve tabii ki
epistemoloji) hakikaten uluslararası ilişkilerin biraz da genç ve yeni bir bilim dalı olmasından
kaynaklanan ve daha üzerinde çok çalışılması gereken bir konu başlığıdır.
Türkiye’nin devlet olarak Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren güvenliğini sağlama almak için
temel tercihlerinden birisi batı yönelimli dış politika arayışı olmuştur. Burada esas olan askeri
ve belirli olmayan güvensizliklere karşı bir güvenlik arayışıdır (Bilgin, 2011: 1-20).
D.Campbell, bir ülkenin diğerlerini yabancı olarak tanımladığı Dış Politika ile diğer ülkelerle
günlük ilişkilerini sürdürdüğü dış politika üzerinde dururken birincisine odaklanmanın o
ülkenin diğer ülkelerle ilişkilerini biçimlendirirken hangi politikalarla kimliğini nasıl
oluşturduğuna dair önemli bilgiler verdiğini söylemektedir (Aktaran Bilgin, 2011: s.3).
Devletler sadece tehditlerle karşılaşmazlar. Meseleleri tehdit olarak tanımlayarak bir tercih ve
irade ortaya koyarlar (Bilgin, 2011: s.3). Türkiye’nin Avrupa’nın (Batı’nın) ötekisi olarak
algılanmasında ve Batı ile olan ilişkilerinde ikircikli (ambivalent) güvenlik ya da güvensizlik
perspektifini doğru anlamlandırmak gerekir (Bilgin, 2011: s.11-14). Buradaki ikircikli tutumun
yazarın asıl ingilizce metninde geçtiği şekilde ‘ambivalent’ ifadesi (aslında ambivalan olarak
günlük dilde kullanılmaktadır), karışık, kararsız, çelişkili yani aynı anda birbirine zıt çifte
duygulanım olarak ele alınması daha uygun düşmektedir. Ve yaşanan sürece uygun bir
sonuçtur. Bu durum aslında bir rasyonalite sorunudur ve henüz daha ‘rasyonalite’ kendi tarihsel
öznelliğini aşarak objektif, çoğulluğu içeren bir tarzda ve evrensel bir içeriğe tam olarak
kavuşturulamamıştır. Medeniyet ölçekli okumalarda bu rasyonalite krizini atlamamak gerekir.
Devletler çok farklı şekillerde sınıflandırılabilirler. Bu sınıflandırmada esas olan global sisteme
olan etki düzeyidir yani sahip olunan gücün derecesidir denilebilir. Bu çerçevede bakıldığında
güce tam sahip aktör devletler ile güçsüz figüran devletlerden bahsedilebilir. Bir de arada
yardımcı aktör denilebilecek ve uluslararası konjonktür ve güç bileşenleri olgunlaştığı takdirde
aktör konumuna geçme potansiyeline sahip devletler vardır (Arıboğan, 1997: s.88). Devletleri
büyüklük, güç, coğrafya, zenginlik, ideoloji, kültür ve medeniyet seviyesi, ittifak ilişkileri ve
daha pek çok kriterlere göre tasnif etmek mümkündür ancak Realpolitik’in odak noktası yaptığı
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esas parametreler güç ve kapasite olarak değerlendirilebilir. Devletlerin birbirleriyle
ilişkilerinde ortaya çıkan konumlanışları, deneyim ve görünümleri, güç konfigürasyonları ve
göreli yeteneklerin dağılımı ise asıl olarak aralarındaki niteliğin rengini belirler.
Uluslararası mevcut sistem ve yapı içindeki gerilim, kriz ve çatışmaların süreklilik kazandığı
ve sonrasına dair temel nitelik ve özellikleri henüz tam netlik kazanmamış bir geçiş sürecinden
geçtiğimiz sürekli şoklar ve türbülanslar çağındayız. Hala sistemin temel aktörleri egemen ulusdevlet’ler görünse bile küresel ekonomi politik realitenin hiyerarşik ve paylaşmaya yanaşmayan
yayılmacı karakteristiği uluslararası politikayı kaotik ve güvensiz durumda bırakıyor ve buna
bağımlı olarak dış politikayı da güçleştiriyor. Devletler arasındaki ilişkiler, bu alt üst oluştan
fazlaca etkileniyor ve ikili, bölgesel ve küresel ölçekte her açıdan yeniden ele alınıp
değerlendirilmeyi hak ediyor. Çıkar ve güç çatışmalarının değişmez niteliği devletler arasında
doğa düzenine geri dönüşü çağrıştıran bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Ortak çıkar ve güvenlik
algılarının yeniden farkındalığıyla diplomasinin ve sağduyunun da devreye girmesiyle krizlerin
çözümü yönünde bir irade ve tutum belirebiliyor. Türk-Amerikan ilişkilerinin son gelişmeler
çerçevesinde böyle bir dönemden geçtiği çok açıktır. Pek çok parametre ve dinamiğe sahip bu
ikili ilişkinin analizini yaparken gelecek projeksiyonu için yeni bir vizyon sunma bu makalenin
hedefleri arasındadır.
3.OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE TÜRKABD İLİŞKİLERİ
19.yy’da Osmanlı devleti inişe doğru geçerken ABD ise yükseliş trendine girmişti. Yaşlı Anka
Kuşu Akdeniz sahillerinde son devrini yaşarken, Okyanus ötesinden yırtıcı genç bir kartal
Akdeniz üzerinde de görünmeye başlayacaktı (Erhan, 2001: s.93-94). İlişkiler ticaret temelinde
yükselecek ve ABD bölgeye gelişinde başlangıçtaki çekingenliğini iç savaştan sonra atacaktı.
Daha sonra İngilizler’in 1880’lerden itibaren ticarette tekel pozisyonunu almasıyla ticaret
yerine siyaset öne çıkacaktı. Özgüven artışı ile birlikte özellikle Girit, Bulgar ve Ermeni
meselelerinde Amerikan diplomatları Osmanlı’nın içişlerine karışacak derecede aktif rol
oynayacaktı. Amerikan misyonerleri Ermeni ve Bulgarca yayınları ile bu halkların milliyetçilik
patlamalarında etkili olacaklardı. En mühimi de son dönemde başlayan bu sürecin 1915 Tehcir
hadisesinden sonra ABD kamuoyunda oluşturulan ‘Korkunç Türk’ imajının münasebetlere
vurduğu darbe olacaktı. Tüm bu hadiselerin tecrübe mirası ile birlikte yeni Türkiye Cumhuriyeti
temkinli bir yaklaşımla inişli çıkışlı bir serüveni 20.yy’da kendine özgü bir tarzla karşılayıp
yaşayacaktı (Erhan, 2001: s.389-397).
Türk-Amerikan yardımlaşmalarının kökü eskiye dayanır. 1889’daki yüzyılın en büyük sel
felaketi (Johnstown Flood) esnasında Amerika’ya ilk yardım ulaştıran ülke Osmanlı Devleti
olmuştur. 1894 İstanbul Depremi’nde de Amerika yardımlarda bulunmuştur (Yine yardımlaşma
geleneği 2005 yılındaki Katrina Kasırgasındaki yardım teklifiyle sürmektedir). Bu arada doğal
afetler esnasındaki karşılıklı yardımlar da halklar arasındaki yakınlığı arttırıcı etkilerle birlikte
kamuoyu algısı ve imajını da pozitif etkilemiştir (Ürekli, 2007: s.18-43).
Bir Amerikalı Amiral olan Chester, ABD Başkanının da desteğini alarak 1908’de İstanbul’a
gelir ve Alman’ların almış olduğu demiryolu imtiyazı ve çevresinde petrol arama gibi konularda
bir anlaşma yapmak ister. Ancak Meclis’i Mebusan bu teklifi İngiliz ve Alman’ların karşı
çıkmasından dolayı reddeder (Korkusuz, 2015: s.76). O dönemde bu teklifin kabül edilmesiyle
geleceğe dönük olarak diğer devletler arasında bir güç dengesi sağlanma imkanı yakalanmış
olabilirdi.
Özellikle 1. Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında İngiltere’nin artan petrol ihtiyacı ve bu
konuda Amerika’ya bağımlı olma ihtimaline dair rapor Ortadoğu Petrollerine dair
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yaklaşımlarında belirleyici olacaktı ve bu süreç Osmanlı Devleti’nin kaderini doğrudan
belirleyen bir faktördü (Korkusuz, 2019: s.36-37). Bu süreçte ABD’nin yeniden yalnızcılık
siyasetine dönmesi İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu’ya dair planlarını daha kolay uygulama
imkanı sağlayacaktı (Korkusuz, 2019: s.5). 19.yy’da Osmanlı Devleti zamanında başlayan
Türk-Amerikan ilişkilerinin asıl olarak 1. Dünya Savaşı öncesi, esnası ve sonrasında bilhassa
Wilson Prensipleri ile belli bir etki düzeyine ulaştığı söylenebilir. Bu etkinin nitelik ve nicelik
analizine bakıldığında farklı dinamiklerin ve faktörlerin sürece dahil olmasıyla bazen pozitif
bazen negatif bazen de derin bir sessizlik biçiminde tezahür ettiği görülebilir. 2. Dünya Savaşı
sonuna kadar bir plato şeklinde ilerleyen bu münasebetlerdeki temel karşıt ağırlığın eski
Osmanlı coğrafyasından Amerika’ya göç edip kamuoyunu negatif etkileyen başta Ermeni
kökenliler olmak üzere göçmen unsurlar olduğu düşünülebilir. Gazi Mustafa Kemal Paşa TürkAmerikan ilişkilerindeki kamuoyunda mevcut bulunan soğukluğun aşılabilmesi amacıyla İzmir
İktisat Kongresi esnasında 26 Şubat 1923’te “Büyük Amerikan Milleti’ne” yayınladığı ve
“Türk Halkına karşı kalbinizi açık tutun” mesajı gerçekten yerinde ve önemlidir (Armaoğlu,
1991: s.29). SSCB’nin Türkiye’ye yönelik tehditleri ve NATO’nun kurulmasının akabinde
münasebetlerin zirve yaptığı söylenilebilir. Bu sürecin başlangıç noktasını Başkan Truman’ın
12 Mart 1947’de yaptığı Kongre konuşması şekillendirecekti. Truman bu konuşmasında,
“Amerikan dış politikasının, kendilerini boyunduruk altına almak için silahlı azınlıklar
tarafından harcanan çabalar (Yunanistan kastediliyor) ve dış baskılara karşı koymaya çalışan
özgür ulusları (Türkiye kastediliyor) desteklemek amacına yönelmek gerektiği kanısındayım.”
(Sander, 1979: s.21) diyecekti. Truman Doktrini’nin asıl hedefi Avrupa’yı korumaktı. Bununla
birlikte Sovyetler’i çevreleme ve Ortadoğu’ya ve Akdeniz’e doğru ilerleme amaçlarına engel
olma çabasıyla birlikte Komünist tehditi önlemek te temel hedefler arasındaydı. Türkiye ve
Yunanistan’a yapılan yardımlar özellikle Türkiye için cansimidi gibi algılanacaktı. Bir bütün
olarak bakıldığında pozitif bir atmosfer oluşturduğu söylenilebilir. Amerikan kamuoyunda ve
siyasetinde Türkiye’nin demokratik bir ülke olmamasından dolayı ciddi eleştiriler gelse dahi
Yönetim hem Kongreyi hem de Amerikan Halkını bu sürece hazırlamak için ciddi çabalar
harcadı ve bunda başarılı da oldu (Sander, 1979: s.11-28). Türkiye basını konuyu ve yardımları
milli egemenliğe ve bağımsızlığa engel bir durum olarak görmediği gibi Türkiye’nin
‘güvensizlik duygusunu’ aşma gayreti olarak yorumladı (Sander, 1979: s.28-29). Özellikle Türk
ekonomisi ve silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu ve Ordu’nun güçlendirilmesi için bu
gelişme çok önemliydi. Bu yardım süreciyle ilgili Turgut Sunalp Paşa, Yunan Lobisi’nin nasıl
etkili olduğuna dair çarpıcı bir örnek anlatmaktadır. Türkiye’ye gelen Amerikan askeri
heyetiyle ilgili Yunan lobisi bu kişilerin Türk’ler tarafından ziyafet ve hediyeye boğulduğunu
Amerika’da gündeme getirilince makul, çalışkan ve anlayışlı heyet üyelerinin çoğu değiştirilir
ve yerlerine Türkiye’ye karşı önyargılı kimseler getirilir (Sunalp, 1990: s.141). Yine Sunalp
Paşa, NATO’ya girişte en önemli unsurun Rus’ları Karadeniz’e hapsetmek olduğunu ve Bled
Antlaşması ile Balkan İttifakı ve Bağdat Paktının teşekkülü ile Norveç’ten başlayarak
Yunanistan, Türkiye, İran, Pakistan, Himalayalar ve SEATO’ya uzanan çizgide Jeo-Politik ve
stratejik açıdan en önemli Ülke’nin Türkiye olduğunu belirtmektedir (Sunalp, 1990: s.141).
Türk-Amerikan ilişkileri Marshall yardımı ile güçlenmiş, Kore Savaşı’na girişle pekişerek
NATO’ya girişle resmileşmiştir (Birand, 1990: s.132). Türkiye ile Amerika arasındaki önemli
sorun Ermeni tasarısıdır ve yavaş yavaş gündeme gelecek olan konu da Kürt sorunu olacaktır
(Birand, 1990: s.134). Amerika Türkiye’ye daima Ortadoğu’da bir rol vermek ister ancak
1970’lerden sonra Türkiye’nin böyle bir rolü oynamayacağını fark etmeye başlamıştır.
Amerikan dış politikasında Beyaz Saray ile Dışişleri Bakanlığı’nın ve hatta Kara, Deniz ve
Hava kuvvetlerinin ayrı ayrı siyasetlerinin olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır (Birand, 1990:
s.134-135). Marshall yardımı çerçevesinde Ekonomik İşbirliği İdaresi (ECA) Türkiye’nin Batı
Avrupa’ya tarım ürünleri ihraç edebileceğini belirtmekteydi. Özetle hazırlanan raporda
Türkiye’nin sanayiden çok tarım alanında gelişme imkanlarını araştırması önerilmekteydi
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(Sander, 1979: s.51). Marshall yardımı Truman doktrini kapsamındaki yardımlardan ayrı olarak
ekonomik kalkınma amaçlı Avrupa’lı ülkelere verilen bir yardımdı ve Paris’teki 16’lar
Konferansı ile çalışmalarına başlamıştı ve Türkiye için demokratik açıdan da simgesel bir
önemi vardı (Sander, 1979: s.46-49). 1956 yılında Amerika’nın en zengin işadamlarından
N.A.Rockefeller yakın dostu Başkan Eisenhower’a gizli bir mektup yazar. Mektupta Bağdat
Paktı’nın niçin başarısız olduğuna da değinilmekte ve ABD dış politikasının hem global hem
de total olması gerektiği vurgulanmaktadır. Mektubun Türkiye açısından en dikkat çekici yönü
ABD’nin Türkiye’ye yapılması planlanan yardımına dair ifadelerdir: “Oltaya yakalanmış
balığın yeme ihtiyacı yoktur. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı ile aynı fikirdeyim, genişletilmiş
iktisadi yardım, örneğin Türkiye’ye, bazı hallerde düşünülenin tersi sonuçlar verebilir. Yani
bağımsızlık eğilimini arttırıp mevcut askeri paktları zayıflatabilir. Bu tip ülkelere – Türkiye gibi
– doğrudan doğruya iktisadi yardım da yapılabilir, ama bu ancak bize uygun ve bağlı
hükümetleri iktidarda tutacak ve bize düşman muhalifleri zararsız bırakacak biçim ve miktarda
olmalıdır (Aktaran Değer, 1998: s.387-392).
Bu gelişmede ABD’nin Ortadoğu’da – özellikle İsrail Devleti’nin kurulmasının getirebileceği
bölgesel ve uluslararası etki ve sonuçlar nedeniyle – ve Avrupa’nın güneydoğu kanadında
geliştirmeye çalıştığı güvenlik stratejileri oldukça etkili olmuştur. Kore Savaşı ilişkilerde tam
bir eşiktir. Amerikan dış yardımları ve askeri desteği sürse dahi Menderes’in Amerika ile
özellikle ticari ve ekonomik açılardan sonraki dönemlerde istediği ölçüde ilerleme
kaydetmemesi ve bazı güvenlik endişeleri sebebiyle nihayetinde Rusya ile ilişkileri geliştirme
eğilimi 27 Mayıs’ı doğuran gelişmeleri vücuda getirecekti.
Sovyetler’in 1957 Ekim’inde ilk yapma uydu Sputnik’i uzaya göndermesi ve yörüngeye
oturtması teknolojik açıdan ayrı bir devrim olmuş ve bu gelişmenin uluslararası ilişkilere çok
ciddi tesirleri olmuştur. Sputnik’le birlikte Sovyetler’in kıtalararası balistik füzelere (ICBM)
sahip olduğu anlaşılmıştı. Bu sürecin NATO’nun stratejilerini yeniden gözden geçirmesine ve
bazı tedbirler almasına yol açtığı söylenebilir. Bunlar orta menzilli füzeler, sınırlı atom savaşı
ve klasik silahların arttırılması biçiminde olacaktı (Sander, 1979: s.176-179). Avrupa’lı
müttefikler kütlevi karşılık stratejisinden dönmek istemediler. Sovyetler’in yeni balistik füze
menzili içine bütün Avrupa ve Ortadoğu dahil olmuştu. Bu durum caydırıcılığı zedeleyip
Avrupa’nın güvenliğini riske atmak demekti (Sander, 1979: s.179-180). Bu gelişmeler
karşısında ABD’nin orta menzilli Jüpiter füzelerini (IRBM) Türkiye’ye yerleştirme seçenekleri
gündeme gelecekti. Türkiye, Amerikan stratejistlerinin gözünde ‘batırılmaz bir uçak gemisi’
pozisyonundaydı. Stratejik açıdan Ortadoğu savunması iki hat üzerinden yapılabilirdi. Birincisi
Elburz dağlarından Kafkaslar’a uzanan hat, ikincisi ise Toroslardan İran Körfez’ine uzanan
hattı. Bir de Ortadoğu bunalımlarından sonra (Süveyş Kanalı Krizi, Bağdat Paktı başarısızlığı,
Irak’taki askeri darbe vs.) Amerika’nın Türkiye’nin konumuna verdiği değer çok artmıştı
(Sander,1979: s.180-181). Sonuçta Amerika yeni stratejisine uygun olarak bir grup Thor
füzesini (Hava kuvvetlerinin geliştirdiği) İngiltere’ye, 30 Jüpiter füzesini (Kara kuvvetlerinin
geliştirdiği) İtalya’ya, 15 Jüpiter füzesini de Türkiye’ye yerleştirdi (Sander, 1979: s.185).
Böylelikle Türkiye toprakları üzerinde Amerikan ve NATO üsleri, geniş radar ve dinleme
tesislerinin yanı sıra bir de füze üssü kurulmuş olacaktı (Sander, 1979: s.186). Bu arada
Sovyetler Birliği Komünist Parti’si XX. Kongresinde Khrushchev, ‘barış içinde bir arada
yaşama’ mesajı vererek yumuşama sürecine giden yolu açacaktı. Bu süreç Doğu-Batı
görüşmelerinin zeminini oluşturacaktı (Sander, 1979: s.187). Ancak bu süreç Menderes
hükümetinin doğal olarak şüphelenmesine yol açacaktı. Tereddütleri gidermek üzere Aralık
1959’ta Eisenhower Ankara’ya gelecekti. Artık Türk-Amerikan ilişkileri 1952’lerin içtenlik ve
sağlamlığından uzaklaşmıştı. Amerika Türkiye’nin iradesi dışında ittifak ilişkisini kendi
istediği tarzda biçimlendirmek istiyordu. Bu yeni hava ve ekonomik zorluklardan dolayı
Menderes 1960 Temmuz’unda Moskova ziyaret planıyla ilgili ortak bildiriyi 11 Nisan 1960’da
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açıklayacaktı (Sander, 1979: s.188-190). Bu arada Amerikan istihbaratının Lockheed firmasına
özel olarak imal ettirdiği son derece gelişmiş bir uçak olan U-2 ve neden olduğu U-2 uçak krizi
Sovyetler’in Türkiye’yi tehdit etmesine varacak derecede bir dizi uluslararası ilişkiler
gerilimine sebebiyet vermiştir. 1 Mayıs 1960’da İncirlik’ten kalkan bir U-2 uçağı Sovyet hava
sahasında düşürülmüş ve pilot canlı olarak ele geçirilmiştir. İşin ilginç tarafı 1956’dan beri U2’lerin faaliyette olmasına rağmen konudan Menderes Hükümeti’nin haberi olmadığı için
herhangi bir resmi açıklama da gelmemiştir. Uçağın pilotu sorgulamada Pakistan’da
Pashawer’den (Peşaver) Norveç’e uçtuğunu itiraf etmiştir. Bu konu Türkiye-Sovyetler ve
ABD’yi de aşan boyutta ciddi krize yol açmıştır. Amerikan Başkanı’nın yasaklandı demecine
rağmen sonraki Başkan Kennedy tarafından U- 2 uçuşlarını kaldırdığını tekraren
söylemesinden bu uçuşların 27 Mayıs Askeri darbesinden sonra da devam ettiği anlaşılmaktadır
(Sander, 1979: s.190-196). Jüpiter Füze Kriz’i ile ilgili çok özel bir çalışmayı gerçekleştiren
T.Yavuz, Ekim 1962’de meydan gelen ve iki hafta süren bu termonükleer savaş ve toplu imha
tehlikesinden kamuoyunun maalesef hiç haberi bile olmadığını ve Stanford Üniversite’sinden
Scott Sagan’ın yaptığı bir araştırmaya göre kriz sırasında her iki ülkenin radarlarında
birbirlerine karşı bir nükleer saldırının başladığına dair yanlış sinyallerin çıktığını
belirtmektedir (Yavuz, 1999: s.11-17). Yani herhangi bir yetkili veya görevli bunlara inanıp
harekete geçebilirdi. Türkiye o dönemde ABD’nin çok sevdiği ‘dost müttefik’ konumundaydı
ancak Türkiye’nin güvenliğini bu kadar ilgilendiren bir konu Türkiye’nin hiç haberi olmadan
Sovyetler Birliği ile pazarlık masasında ele alınmıştı. Dost müttefik bir anda satılık müttefik
konumuna düşürülmüştü (Yavuz, 1999: s.19). Türk-Amerikan ilişkilerinde, askeri stratejik
açıdan milli güvenlik bağlamında sessiz kırılma noktalarından birisi hiç şüphesiz bu hadise
olmuştur. Asıl siyasi güven bunalımlarından birisi de 27 Mayıs Askeri Darbesi öncesi, esnası
ve sonrasındaki Amerikan tutumundan kaynaklanmıştır. Bu kadar yakın müttefiklik ilişkisine
rağmen devlet sırrı denilebilecek noktalarda seçilmiş hükümete bilgi dahi verilmemesi (U-2
Krizi) ittifak ruhuyla taban tabana zıt bir davranış olmuştur. New York Times’da Nisan sonu
ve Mayıs başında çıkan yazılar Amerikan Hükümetinin Menderes yönetiminden duyduğu
endişe ve rahatsızlığı net yansıtmaktadır. Bu yazılarda Ordu’nun siyasal muhalefetinden ve
şiddete başvurmasından ve Hükümetin sert mukabelesinden ve otoriter tarzından duyulan
sıkıntılar dile getirilerek Ordu’nun Siyaset’e girme durumunda ABD’nin buna müdahale
etmeyeceği vurgulanmaktaydı. 27 Nisan 1960’da G.Kore’de iktidardan düşürülen ve ABD’nin
iyi dostu olan Syngman Rhee gibi Menderes te keyfi davranışlarda bulunursa Türkiye ile
Amerika’nın ilişkilerinin bozulacağı ifade edilmekteydi. 27 Mayıs İhtilali ile Türk Dış
Politikasındaki süreklilik aynen devam edecekti. Zaten milli birlik komitesinin ilk açıklamasını
yapan A.Türkeş, ‘NATO ve CENTO’ya bağlılık’ mesajı vermişti. Ayrıca Türkiye 1961 yılında
BM geçici üyeliği esnasında önüne gelen her sömürge sorununda maalesef sömürgeci
devletlerle paralel hareket edecekti ve Asya-Afrika bloğuna ters düşecekti. Tunus konusunda
Fransa’nın, Kuveyt konusunda İngiltere'nin karar tasarısı lehinde oy kullanacaktı (Sander,
1979: s.198-204).
Türkiye’nin ABD ile ilk yıllardaki sıcak ilişkileri karşılıklı iç ve dış jeo-politik derin katmanlı
çevreleme ve güvensizlik atmosferinde Soğuk Savaş’ın koşullarına sıra dışı bir tarzda adapte
olmaya başlayacaktı.1962’de maalesef Türkiye’nin haberi dahi olmadan ABD, Küba Füze
Krizi’ni çözmek için Türkiye’de konuşlandırdığı Jüpiter füzelerini SSCB ile yaptığı anlaşma
gereği kaldıracaktı. Bu kriz daha sonra 1964’te Kıbrıs Kriz’i dolayımında yaşanan sürecin
Johnson Mektubu ile sonuçlanması ile daha bir perçinlenecekti. Bu hadiseler ve sonraki
gelişmeler Türkiye’de Amerikan Rüyası’nın büyük bir darbe almasına yol açacaktı. Kıbrıs’la
ilgili olarak 1 ve 2. Acheson Planı tutmamıştı ve sorun da çözülmemişti. Cenevre görüşmeleri
de sona ermişti (Sönmezoğlu, 1995: s.17-20). ABD özellikle 1964 krizinden sonra Makarios’a
güvenmiyordu. Kıbrıs’ta NATO’nun etkisinin artması ile çözüm istemiyordu Makarios. 1967
Kıbrıs Kriz’i ise son anda ABD’nin Türkiye ve Yunanistan üzerinden giriştiği diplomasi
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hamlesi ile çözülebilmişti. Şimdilik kaydıyla da olsa Doğu Akdeniz’deki kriz atlatılmış
olacaktı. 1968-1974 yılları arasında adadaki BM Barış Gücü masraflarının %40'ını karşılayan
ABD esas olarak Kıbrıs sorununun Türkiye ve Yunanistan arasında çözülebileceği
kanaatindeydi (Sönmezoğlu, 1995: s.20-26). Bir başka mesele de Afyon ekiminden
kaynaklanıyordu. Başkan Nixon, Demirel’e Türkiye’den gelen afyon trafiğinin tehdidi altında
olduğunu söyleyerek 2. Dünya Savaşı’nda Amerika’nın Türkiye’ye yardıma koştuğu gibi,
Türkiye’den de destek istiyordu. Demirel üretim sürecini sıkı denetim altına almak istediklerini
söylese de ABD Türkiye’nin afyon kaçakçılığını önleyemediği için üretimi tamamen
durdurması gerektiğini düşünüyordu. 12 Mart Askeri Muhtırasından sonra Başbakan olan Nihat
Erim, ABD’nin talebini yerine getirerek Temmuz 1972 tarihi itibariyle afyon ekiminin
yasaklandığını ilan edecekti. ABD uyuşturucu ve tehlikeli ilaçlar bürosuna göre New York
sokaklarındaki uyuşturucunun %80’i Türkiye’den geliyordu (Sönmezoğlu, 1995: s.57-61). 1
Temmuz 1974’te Türk Hükümeti sonbahardan itibaren 7 ilde haşhaş ekimine başlanacağını
açıklayarak bu yasağı kaldırmıştı. Başbakan Ecevit Meclis’te, “seçimle işbaşına gelmeyen bir
Hükümet tarafından alınan haşhaş ekiminin yasaklanması bir hataydı.” diyecekti (Uslu, 2000:
s.245).
1947-1974 yılları arasında ABD’nin Türkiye’ye verdiği hibe ya da borç olmak üzere 3.9’u
askeri, 2.3’ü de ekonomik olmak üzere toplam 6.2 milyar $’lık bir yardımı söz konusuydu
(Sönmezoğlu, 1995: s.56). Bu yardımlar giderek azalmaktaydı. ABD’nin 5 Şubat 1975’te
yürürlüğe koyduğu silah ambargosu kararı Türkiye’de 2. Johnson Mektubu etkisi yapacaktı
(Sönmezoğlu, 1995: s.103). 1978 yılında yeniden Başbakan olan Bülent Ecevit ambargonun
kalkmaması halinde Türkiye’nin NATO’dan çıkacağını söylüyor ve dış politikada yeni
arayışlara giriyordu. Başkan Carter 31 Mayıs’taki NATO toplantısında Başbakan Ecevit ile
görüşecek ve ardından 14 Haziran’daki basın toplantısında ambargonun kaldırılması çağrısını
yineleyecekti. 25 Temmuz’da Senato ambargoyu kaldıracaktı. Carter’a göre ambargo ABD’nin
Kıbrıs konusunda hareket yeteneğini ortadan kaldırmıştı (Sönmezoğlu, 1995: s.111-113).
ABD, Türkiye’yi SSCB’nin (şimdiki Rusya) ve diğer büyük güçlerin etkisinden uzak
tutabilmek için olanca gücüyle mücadele edecek ve NATO’nun Güneydoğu Kanadı’nı hep
sağlama almaya çalışacaktı. 12 Mart ve 12 Eylül Askeri Darbeleri zaten biraz da bu ve benzeri
eksen kaymaları iddialarına cevap olarak planlanıp uygulamaya konacaktı. Nitekim
Çağlayangil’e göre, “12 Mart’ta (1971 askeri muhtırası) CIA vardır, hem de büyük ölçüde
vardır” ve kendince Amerika’nın hariciye siyasetini şöyle özetler: “Amerika şuna aldırmaz: Bir
memlekette demokratik idare olmuş, şoven idare olmuş, faşist idare olmuş, ona hiç bakmaz”
(Aktaran Çandar, 2001: s.188). Yani Amerika kendi çıkarlarını ve Realpolitik’ini önceler.
M.Ali Birand, 12 Eylül’le ilgili şu anektodu paylaşır. Saat 03:30’da Beyaz Sarayı ‘Situation
Room’u arayan Paul Henze, “Paul, seninkiler nihayet yaptı (...your boys have done it)” sözlerini
telefonda duyunca önce “kim benimkiler, neden bahsediyorsun?” diye sorduğunda “Senin
generaller Türkiye’de darbe yaptılar.” diye cevap alır ve memnuniyetini ifade eder (Birand,
1984: s.286). Daha sonra konu Dışişleri Bakanı üzerinden “Damdaki Kemancı” müzikalini
izleyen Carter’a telefonla iletildi. Carter “müdahale etmesi gerekenler müdahale etti kaygıya
gerek yok ” mesajını alınca teşekkür edip müzikali izlemek üzere geri döndü (Birand, 1984:
s.287). 1979’da Humeyni’nin İran İslam Devrimi, Sovyetler’in Afganistan’ı işgali ve İran-Irak
Savaşı gibi konular Türkiye’nin güvenlik ve istikrarını ABD açısından çok önemli hale
getiriyordu. Amerika’ya göre Ecevit dahi, “ılımlı bir Batı aleyhtarıydı” (Güldemir, 1985: s.23).
NATO Müttefik Kuvvetleri Komutanı General Bernard Rogers, Başbakan Demirel’in
Yunanistan’ın NATO’ya geri dönüşünü veto etmesinden rahatsız olmuştu. O dönemde
Genelkurmay Başkan’ı olan Kenan Evren’e Belçika’daki NATO toplantısında bu konuyu
açınca, Evren kendisine, “... Yunanistanlı bir NATO’nun daha güçlü olacağına inanıyoruz.
Yetki bizim elimizde olsa bu işi bitiririz.” diye cevap verecekti (Güldemir, 1985: s.75-76). 12

446

3rd INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES
November 22-24, 2019
GAZIANTEP, TURKEY
Eylül Askeri darbesinden sonra Yunanistan tekrar NATO’ya dönecekti. Bu operasyonun adı
Kanat Operasyonu olarak adlandırılmıştı. Ancak bu askeri darbe dönemleri ve özellikle Kıbrıs
Savaşı sonrasındaki silah ambargoları aynı zamanda milli harp sanayinin temelini teşkil edecek
zihniyet dönüşümünü yavaş yavaş sağladı. Bir bütün olarak bakıldığında Türk-Amerikan
ilişkilerinin inişli çıkışlı ve gerilimli bir tabiatının olduğu söylenebilir.
Türk-Amerikan ilişkilerinin 1980’li yıllardaki biçimlenişi sorunlar arasında işbirliği olarak
nitelendirilebilir. Türkiye her şeye rağmen Sovyetler’in tehdit ihtimallerine karşı dengeleyici
güç olarak gördüğü ve askeri ve ekonomik desteğine ihtiyaç duyduğu için Amerika ile ilişkileri
sürdürecekti. Bunda bir faktör de Batılılaşma ve modernleşme noktasında bu ilişkinin
sağlayacağı katkı düşüncesiydi (Uslu, 2000: s.259-260).
Özal’ın Türk- Amerikan ilişkilerinde çok ayrı ve özel bir pozisyonu olmuştur. Çandar’a göre
Özal, Türkiye’de özgürlükleri derinleştirmek ve özellikle ifade özgürlüğü önündeki bütün
engelleri kaldırmak istiyordu. Ölümünden üç ay önce birlikte aynı panelde iken Özal’ın elinde
bulunan ‘Free Speech in an Open Society’ kitapla ilgili sohbet yapmışlardı. Fikrin özgür ifadesi
ile demokratik değerler arasında kurulan bağla ‘Amerikan Anayasası’ndaki İlk Değişikliğe’
cüretli bir entelektüel yolculuk olan bu yapıtı okuduğunu belirten Özal, Çandar’a, “yoksa sen
de sadece Red Kit okuduğumu düşünenlerden misin?” diye takılır. Ancak Çandar, Amerika
konusunda bu kadar içten düşüncelere sahip Özal’ın cenazesine üst düzey Amerikalı devlet
adamlarının gelmemesine üzüldüğünü de ekler. Halbuki Kral Hüseyin’in cenazesinde
neredeyse hepsi tam kadro Ürdün’e gitmişlerdir. Çandar’a göre, geçmiş mirasın yükünden
dolayı Batı’ya karşı her zaman korkuyla karışık bir hayranlık ve temel bir güvensizlik Türk
elitinde mevcut olmuştur. Hayal kırıklıkları ile paranoya arasında Kore cephesindeki ortaklığa
rağmen, Kıbrıs Kriz’i esnasında gelen Johnson Mektubu ve Kıbrıs müdahalesi sonrası silah
ambargosu gibi konular hep ihanet gibi algılanmıştır. Ancak yeni binyılın başında TürkAmerikan ilişkileri 1950’leri andırır bir tarzda altın yıllarını yaşamaktadır (Çandar, 2001: s.169177). M.Yaşar, ABD’nin 1980 sonrası aktif dolaylı müdahalesi ve patronajı ile Özal’ın
önlenemeyen yükselişine katkı sağladığı görüşündedir (Yaşar, 1990: s.192-201). Özal, Sun
Tzu’nun, “Zayıfken düşmanına kuvvetli görün; kuvvetliyken de zayıf görün” taktiğini
kullanıyordu (Yaşar, 1990: s.165).
T.Özal’ın 1. Körfez Savaşı’nın başlamasından itibaren Türkiye’nin ulusal çıkarları ve
güvenliğini sağlamak maksadıyla kendi tabiriyle ‘President Bush’ ile yürüttüğü telefon
diplomasisi ve aktif politika’nın Türkiye’ye hala devam eden çok farklı etkileri ve sonuçları
oldu. Özal daha önceki dış siyasetlerde tarafsızlık konumundan dolayı gelişmelerin seyrine etki
edebilme imkanı bulamamıştı (Gözen, 2000: s.243-245). Türkiye’nin Irak’ın Kuveyt’i
işgalinden sonra uygulamaya koyduğu ambargo kararının çok ciddi ekonomik, politik ve sosyal
sonuçları ve maliyetleri oldu. Petrol boru hatlarının kapalı olması zaten başlı başına bir zarardı.
Türkiye bu süreçten sonra başta petrol arayışı olmak üzere yardım ve yük paylaşım sistemlerini
devreye sokmaya çalıştı. 1995 yılı itibariyle toplam zararın 20 milyar doları aştığı
düşünülmektedir (Gözen, 2000: s.277-300). Türkiye Amerika ile ortak olarak giriştiği yeni
Ortadoğu (Irak) macerasında ekonomik açıdan aradığını bulmayacak ve kayıplarını tam olarak
telafi edemeyecekti. Ancak bölgesel bir aktör olarak politik arenada hesaba katılması gereken
bir güç olarak yerini alacaktı.
A.Makovsky Ortadoğu'da 1990’ların ortasından itibaren Türk-İsrail ilişkilerinin gelişiminin
Amerika için önemli olduğunu vurgular. Bu sürecin Arap-İsrail ve Türk-Yunan ilişkilerinde
barışa katkı sunacağını öne sürmektedir (Makovsky, 2001: s. 349). 1990’lı yıllarda ‘Çekiç Güç’
tartışmaları ve Terör’e bakıştaki mantık ve mantalite farkı ve Refah-Yol Hükümetinin 28 Şubat
1997 post-modern darbesinden üç buçuk ay sonra indirilmesi ve ardından gelişen birçok
hadiseler zinciri de ‘ne seninle ne sensiz’ türünden bir zorlanmışlığı beraberinde getirecekti. Bu
sürece götüren gelişmelerden bir tanesini T.Yavuz paylaşmaktadır. Türkiye’nin ABD
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Büyükelçiliğini arayan Amerikalı yetkili sinirli bir tarzda Türkiye’de Refah Partisi Lideri
Erbakan’ın Çekiç Güç’e bağlı askerlerin çoğunun Musevi asıllı olduğuna dair basın demecini
gündeme getiriyordu. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi şunu ekliyordu: “...Sayın Erbakan’a söyleyin,
Çekiç Güç’e bağlı tüm askerlerimizi tek tek incelesin. İçlerinde Musevi asıllı tek bir asker
bulursa, biz o askeri bir helikoptere bindireceğiz ve 10 bin metreden aşağıya atacağız...” ve
Erbakan’a iletilmek üzere “Ancak Çekiç Güç’e bağlı Amerikalı askerler arasında Musevi asıllı
bulamazsa, o zaman kendilerini bir helikoptere koyacağız ve 10 bin metreden aşağıya atacağız”
şeklinde haddini aşan bir tarzda cüretkar beyanda bulunuyordu (Yavuz, 1993: s.9-10). Tabii ki
bu ifade Erbakan’a iletilmedi ancak asıl mesele Çekiç Güç’e karşı çok ciddi muhalefetin olması
Bush yönetimini rahatsız etmekteydi. Türkiye ile ABD arasında özellikle kriz ve gerilim
anlarında her konu birbirine karıştırılıp gündeme getirilebilmektedir. Amerika’nın bazı kritik
zamanlarda hegemonik patron tarzıyla üstten alan, sempatik ve empatik olmayan, antipatikliği
ve iticiliği aşikar ve beyzbol sopasını gösterir tarzı sözde yumuşak güç taraftarı Obama’da bile
gözlenebilmekteydi. Bu bağlamda ABD’nin yarınki Türkiye manzarasını politik psikolojik
kodlarla birlikte derinlikli olarak okumaya gereksinimi var görünüyor. Türkiye’deki Çekiç Güç
tartışmaları hep olası Kürt Devleti senaryosu bağlamında ele alınmıştır. T.Yavuz’a göre, “ABD,
1980’lerde dikkatini Türkiye’den çok Saddam Hüseyin ve Ayetullah Humeyni faktöründen
dolayı, Irak ve İran’daki Kürtler üzerine yoğunlaştırmıştır.” (Yavuz, 1998: s.18).
Amerika’da en etkili lobi tartışmasız Musevi (İsrail) lobisidir. Arap rejimleri ve petrol lobileri
Amerikan dış politikası üzerinde bu lobi kadar etkin değildir. Amerikalı Musevi kökenli
seçkinlerin etkisi sadece finansal alanda değil aynı zamanda yönetim üzerinde de vardır. Ancak
bu kimselerin – örneğin içlerinde meşhur Dışişleri Bakanı H.Kissinger da bulunmaktadır – çifte
sadakat (double loyalty) içinde olup olmadığı gündeme getirilmektedir. H.Kissinger bu durumu
açıkça, geçmişinde pek çok yakınını Naziler öldürmüş olsa bile, acısını içinde taşıyarak
duygusallığa düşmeden aşabildiğini ve asıl olarak Amerika’ya sadakatle hareket ettiğini
vurgulamaktadır. Bir başka dışişleri bürokratı (B.Clinton’un Ortadoğu danışmanı), “Biz
Amerikan çıkarları adına hareket ediyoruz ama bir prizma içinden bakarak" diyecekti. İsrail
lobisi için hareket eden bu kimseler kendilerinin Amerika’ya hizmet ettiklerini ifade etmektedir.
Aslında bu konu Hristiyanlar için de söz konusudur. Pew global araştırmalar şirketinin
Amerika’da 13 eyalette yaptığı bir araştırmada insanların %42’si ‘önce Hristiyan sonra
Amerikalıyım’ cevabını vermiştir (Mearsheimer ve Walt, 2007: s.146-149).
Lobicilik, bir grup veya topluluk adına hareket ederek hükümet kararlarını etkilemek amacıyla
planlanan ve bu amaçla vatandaşla karar vericiler arasında kurulmaya çalışılan bir tür iletişim
olarak tarif edilebilir (Milbrath’tan aktaran Arı, 2000: s.152-153). Arı’ya göre kaynak sıkıntısı
olmayan Arap’lara nazaran Amerikan yardımına muhtaç durumdaki İsrail lobisinin daha etkili
olmasında kamuoyu desteğinin payı büyüktür. Ayrıca birlikte davranma, motivasyon ve
örgütlenme de bu süreçte etkili olmaktadır (Arı, 2000: s.209-210). Yunan lobisi de etkili lobiler
arasındadır. Yaklaşık 2 milyon dolayında kişi (tabii bugün için sayı artmış durumdadır) siyasal
hayatta aktif durumdadır. AHI, AHIPAC ve AHIF etkili organizasyonlardır (Arı, 2000: s.260261). Ermeni lobisi ise 1970’lerin başından itibaren varlığını hissettirmeye başlamıştır (Arı,
2000: s.273). Tabii bu lobicilik anlamında böyledir. Özellikle Amerika’ya giden Osmanlı
vatandaşı Ermenilerin o dönemde Türkiye aleyhine kamuoyu oluşumunda büyük etkisi
olmuştur. Wilson’un Sevr’de Ermenistan devleti talebinde bu aleyhte propagandanın payı
büyüktür.
Sayıları 300.000’i aşan Türk’ün yaşadığı ABD’de Türk lobiciliği bazı dezavantajlara sahip olsa
bile varlığını ve etkisini sürdürme gayreti içindedir (Arı, 2000: s.218-219). Daha pek çok etnik
ve dini grubun olduğu Amerika’da her bir topluluk eritme kazanı içinde yerini bir şekilde
almaktadır. Hispanikler başta, orta ve güney Amerika’lı göçmenlerin yanısıra hatırı sayılır
derecede Asya ve Afrika kökenli unsurlar da mevcuttur. Ancak ana unsur WASP’tır tabii.

448

3rd INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES
November 22-24, 2019
GAZIANTEP, TURKEY
White, Anglo-Sakson ve Protestan’ın kısaltılmış ifadesi olan çekirdek yapı etrafına pek çok
unsuru uyum ve dönüşümü nisbetinde dahil etmektedir.
Amerika’nın kendi topraklarında ve dışarıda ‘dünyadaki en dindar ülke’ olduğuna dair
tanımlamalar bir dereceye kadar doğrudur. İnanç konusu oldukça kompleks bir konudur ve bu
Amerikan inanç yapısı için de böyledir. Nitekim R. Reagan’ın 1984’de ve George W. Bush’un
2006'da yaptığı konuşmalardaki dindarlık vurgusu bu duruma ışık tutar. Özellikle Bush’un
“God has greatly blessed the American people” (Tanrı Amerikan halkını kutsamıştır) ifadesi
inancın sosyo-politik yapısının bir örneği olarak dikkat çekicidir (Wuthnow, 2008: s.275-278).
Yine Bush’un 11 Eylül sonrasındaki konuşmaları da bir dereceye kadar bu durumla
ilişkilendirilebilir.
B.Clinton’ın Başkanlığı zamanında yaşanan Kardak Kriz’iyle ilgili anıları ilginçtir: “İki büyük
ülkenin ondan fazla kayadan oluşan adalarda, sadece birkaç düzine koyunun yaşadığı bu
adalarda savaşa girmeleri düşünülemezdi. Yunan Başbakan’ı Simitis, Demirel ve Çiller’le
görüşerek Kıbrıs meselesinin çözümü ile ilgili de D.Holbrook’u diplomatik yolla sorunu
halletmek için görevlendirdim. Ben Ortadoğu, Bosna, Kuzey İrlanda ile ilgili barışı
gerçekleştirip gerçekleştiremediğimi düşünürken en azından Ege’deki bazı koyunları kurtarmış
olduğumdan dolayı gülmekten kendimi alıkoyamadım” (Clinton, 2005: s.305-306). Amerikan
İmparatorluğu söylemini doğrulayacak tarzda zarif bir kurgusallığın serpiştirildiği bu ifadeler
pek çok şeye işaret etmektedir aslında.
Sosyal Psikoloji’deki ‘grup düşüncesi’ grup dayanışması, bağlılığı ve aidiyetini korumak adına
olguları gerçekçi bir şekilde ele almanın önüne geçtiği düşünme tarzına verilen addır. Tek bir
düşüncenin grup içinde özellikle grup liderinin etkisiyle benimsenerek net düşünme ve sağlıklı
karar verebilmenin önüne geçtiği durumdur (Pek çok baş, tek bir düşünce). Özellikle J.
Kennedy’in Küba Domuzlar Körfez’i çıkartması bu duruma tipik bir örnek olarak
verilmektedir. F.Castro’yu devirmek için CIA Küba’lı göçmenleri de kullanarak bir operasyon
yapmıştı ve sonuç tam bir fiyaskoydu. Kennedy’nin dahi sonradan ‘Nasıl bu kadar aptalca
davranabildik?’ diye sorduğu bir hadiseydi yaşananlar. Sonuçta beklenenin tam aksine Küba
Sovyetler’e daha çok yakınlaşacaktı. Grup düşüncesi bir kez oluştu mu ortaya kimi belirtileri
çıkar. Grup yenilmez olduğunu ve hatadan beri olduğunu düşünmeye başlar. Başkan Nixon’ın
Watergate skandalı da ayrı bir örnektir. Amerika’da Başkan Bush zamanında Irak’ı işgal
kararının da grup düşüncesi sonucunda alınıp alınmadığı tartışılmıştır (Aranson, Wilson ve
Akert, 2012: s.523-529). Aslında son derece masum bir düşünme süreci (esasen bağlılık ve
sadakat iyi bir şeydir çünkü) asli bağlamını kaybedince makul ve meşruluktan uzak bambaşka
noktalara varabilmektedir. Özellikle iç ve dış politikada bu tip durumlara karşı hazırlıklı
olunmalı; bağlılık ve sadakatin iyi niyetli de olsa olumsuz sonuçlar vermemesi için gerçek
iletişim ve etkileşim sağlanmalı ve iş sadece cesur yürekli çıkışlar yapabilecek kahramanlara
bırakılmamalıdır. Siyasi ve hukuki denetim yolları asla kapanmamalıdır.
R.Kagan, Amerika’nın kıtaya ilk yerleşen göçmenden (pilgrim tabirini kullanmaktadır)
itibaren Kowboy Millet olarak hareket ettiğini ve bunun Amerikan liberalizmini de içeren
Amerikan bağımsızlık bildirgesinin içinde mevcut hedeflerle örtüşen ve teritoryal , ticari,
kültürel ve jeopolitik açılardan 400 yıl boyunca durmadan süren bir genişleme hedefi olduğunu
vurgulamaktadır. Amerika asla statükocu bir güç olmamıştır; daima devrimci bir güç olmuştur
ve bu dünya için de böyledir. Bu özellik Amerika’nın genetiğinde mevcuttur. Amerika’lılar
dünyayı başından itibaren Amerikan Anayasası’ndaki liberal tezlerle ölçüp değerlendirdi.
Jefferson bu yüzden Kızılderili şefine “Kardeşim her şeyden daha öte bir arzuyla bildiğimiz her
şeyi size de öğretmek istiyoruz” demişti ve Anayasa, temel haklara dair hedeflerden
uzaklaşıldığında halka onu değiştirme ve iptal etmek için mücadele hakkını tanımaktadır.
Köleliğin yasaklanması da neticede Amerikan liberalizminin bir moral değeri olarak dış
politikada güçlendirilmişti. Nazi Almanya’sının, Japon Emperyalizminin ve Sovyet
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Komünizminin yenilmesi kimi kayıp ve hayal kırıklıkları ile beraber alınan sonuçlara örnek
gösterilebilir. Kagan’ın önermeleri özü itibariyle ‘biz zaten böyle köklü değerlere sahip bir
milletiz’; belki modern zamanlara mahsus kimi değişimlerden geçsek dahi kendimizi esas
itibariyle her şeyden sorumlu hisseden bir yanımız var biçiminde ifade edilebilir (Kagan, 2008:
s.177-183). Bu ifadeleri özellikle ABD’de en güçlü iki kuramsal modelden biri olan Liberalizm
çerçevesinde (diğeri Realizm) değerlendirmek gerekir. Kagan’ın değerlendirmelerini Mesihçi
Milliyetçilik kapsamında okuma imkanı mevcuttur tabii. Amerika hakkında ‘Dangerous
Nation’ (Tehlikeli Millet) kitabı da olan R.Kagan kitabın son bölümünü ‘moralite ve
hegemonya’ ilişkisine ayırıyor (Kagan, 2006: s.357-416). Kagan ‘yeni cumhuriyet’ tasavvuru
ile Amerika’nın kendine ait bir misyon ve vizyona sahip olduğunu anlatmaya çalışıyor ve bunu
yaparken de biz ideallerimiz için her şeyi göze almış bir milletiz mesajını vermek istiyor.
ABD 2002 Eylül ayında Soğuk Savaş döneminden ‘çok daha tehlikeli ve kompleks bir güvenlik
çevresi’ olduğundan bahisle yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi’ni yayınladı. “Bizi,
müttefiklerimizi ve dostlarımızı kitlesel imha silahları ile tehditlerini önlemek” için ‘ilk başlık’
olarak dikkati çekmektedir. Bu amaç doğrultusunda “silahlanma karşıtı gayretleri proaktif
olarak gerçekleştirmek ve silahlı kuvvetler bünyesinde hızlı, tam ve kararlı operasyonları sevk
ve idare edebilecek dönüşümleri sağlamak” kapsamlı stratejiler olarak zikredilmiştir. Bir diğer
başlık ise Amerika’nın ulusal güvenlik kurumlarını 21.yy’ın fırsat ve meydan okumalarını
karşılayabilecek tarzda dönüşüme uğratma olarak belirtilmektedir. Bu hedef için müttefiklerin
ve dostların güvence altına alınması, gelecekteki askeri rekabetten vazgeçirmek, ABD çıkarları,
müttefik ve dostlarını tehditten caydırıcılık ve caydırıcılığın mümkün olmaması durumunda
kati olarak mağlub etme zikredilmektedir. Tarihten çıkarılan ders şudur ki caydırıcılık başarısız
olabilir ve deneyimden elde edilen ders te bazı düşmanların asla vazgeçmeyecekleridir (The
White House, 2008: s.399-405).
11 Eylül 2001 Terör Saldırıları başta ABD olmak üzere küresel kapitalist sistemin ekonomik
olarak durgunluk ile çöküntü arasında sarkaç hareketi yaptığı bir zamana denk düştü. Eş
zamanlı olarak Türkiye için de iyi yönetilemeyen ekonomi ve birbiriyle anlaşamayan koalisyon
hükümetinin erken seçim kararı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hizmet
ve icraatlarıyla halk tarafından sevilip sahiplenilen ve haksız mahkumiyet kararı ile karizması
iyice parlayan Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa süre önce kurmuş olduğu AK Parti’nin seçim
zaferiyle sonuçlanacaktı. AK Parti türlü darbe söylentileri, iç ve dış politik, ekonomik
olumsuzluklarla karşılaşsa da muhafazakar demokrat söylemle Millet’in psikolojik ve kültürel
kodlarını doğru okuyup anlamlandırarak siyasette uzun vadeli olarak tutunma başarısı
gösterecekti. AK Parti Dış Politika alanında ABD ile zaman zaman gerginlikler yaşasa bile
özellikle Bush döneminde Ortadoğu’da stratejik ortaklıktan Başkan Obama’nın ‘rol model’
diyerek içeriğini tam olarak dolduramadığı bir aşamaya doğru evrilecekti. Her iki ülkenin
seçimleri üst üste kazanan popülariteleri yüksek liderlerinin karşılıklı anlayış ve ihtiyatlı
iyimserlikleri ile süreç yapısal olmasa da fonksiyonel olarak kriz ve imkanlarıyla beraber bir
şekilde devam edecekti (Korkusuz, 2015: s.81-82).
11 Eylül 2001’den sonra ABD dış politikasında teröre karşı topyekün global savaş kapsamında
ortaya atılan Bush doktrini tek taraflılık, güvenlik ve jeopolitiğin geri dönüşü, Avrupa ile
ayrımların keskinleştirilmesi ve ABD’den yana olmayan ülkelerin de ABD karşıtı olarak
nitelendirilmesi gibi özellikleri içeriyordu. 2009’a kadar ABD ve İsrail’le ilişkilerini iyi tutan
Türk Hükümeti Medeniyetler İttifakı yaklaşımıyla da İspanya üzerinden İslam’la demokrasinin
bir arada düşünülebileceği mesajını veriyordu (Uzgel, 2013: s.249-254). AK Parti döneminde
Ortadoğu, Türk dış politikasında merkezi yer tutacaktı (Uzgel, 2013: s.264). Bu dönemde
ABD’nin ortaya attığı BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) Irak’ı işgalle başlayan Amerikan
karşıtlığı içerisinde gündemden düşecekti (Uzgel, 2013: s.267). Bush döneminin bu güvenlikçi
yaklaşımı Obama’nın seçilmesinden sonra yumuşatılacaktı. Obama’nın ‘model ortaklık’
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kavramı Arap Bahar’ı sonrasındaki bölgedeki toplumsal ve politik dönüşüm ve Türkiye’nin
artan önemiyle birlikte kısmen netlik kazanacaktı (Uzgel, 2013: s.331). Suriye krizinden sonra
Başkan Obama’nın en fazla telefon görüşmesi yaptığı lider Erdoğan olacaktı. Batı medyasından
Türkiye’nin Suriye’de güvenli bölge oluşumu için müdahale edeceğine dair telkinler gelse bile
Hükümet bu konuda bir adım atmayacaktı (Uzgel, 2013: s.333). 2000’lerde Türkiye ile ABD
arasındaki ilişkiler farklı konuları içerecek bir şekilde giderek artan bir ivme ile hız ve derinlik
kazanacaktı (Uzgel, 2013: s.334). Tabii ki Türk-Amerikan ilişkilerinde her şey yolunda
gitmiyordu. Açığa çıkan çıkmayan pek çok problemli alan ve örnek te mevcuttu. Özellikle AK
Parti İktidarı’nın daha ilk döneminde 1 Mart Tezkeresi’nin geçmeyişi ve sonraki Süleymaniye
Çuval Krizi her iki ülke için travmatik durumlardı. Stratejik Ortaklık’tan Model Ortaklık
(Özellikle Obama’nın nitelemesiyle) konumuna geçilen bir evrede yaşanan pek çok sıkıntı bir
şekilde atlatılsa bile ilişkilerin tamiri mümkün olmayan kara deliği 15 Temmuz Darbe girişimi
sürecinde ABD’nin başlangıçtaki suskun tavrı oldu. Anlaşılan ABD Irak İşgali, Arap Bahar’ı
ve sonrasındaki durumlar için Türkiye ile olan ortaklık ilişkisini İslam Dünyası ve Ortadoğu
için model olarak tasarlamıştı. Hillary Clinton ABD Dışişleri Bakanı olarak Suriye krizini ‘a
wicked problem’ yani habis, çözümü standart çözüm ve yaklaşımlarla bulunamayacak bir
meydan okumaya sebep olan karmaşıklığa sahip olarak tarif edecekti. Bu tip problemin nadiren
cevabı olur diyen Clinton anılarında bunun sebeplerini sıralamaktaydı (Clinton, 2014: s.464).
Ancak ‘Hard Choices’ (Zor Tercihler) kitabında bu karmaşıklığın oluşumunda doğrudan
kendilerinin payı olduğuna dair açık bir özeleştiri görülmemektedir.
Tüm bu ve benzeri süreç ve gelişmelerde temel olarak Hegemon bir gücün (ABD’nin) şu anda
orta büyüklükte bir güç kategorisinde görünse bile tarihte emperyal etki ve kudrete sahip
Ülke’nin değişen sosyo-politik psikolojisi ve ekonomi politik zorunluluklarına dair algısal
problematiği etkili olmuşa benziyor. Son Suriye Krizi de stratejik analiz, etki ve sonuçlar ve
dünyadaki muhtemel yansımaları açısından özenle değerlendirilmeyi hak ediyor.
Tarihsel sürece bakıldığında gerçekten bu gelinen nokta Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir
kırılganlığı beraberinde taşımaktadır. Stratejik olarak bakıldığında Türkiye’nin Rusya ile S-400
alım kararı ve sürecin başlaması, buna misilleme F-35 karşı hamlesi ve ABD ile Suriye ve
Kuzey Irak konularında taban tabana zıt pozisyonlarda hareket eder hale gelmesi, Kıbrıs, Doğu
Akdeniz’in güvenliği ve daha birçok neden fay hatlarını tetiklemişe benziyor. Artık
Kamuoyu’nun önünde açıkça cereyan eden bu süreçler diplomatik kanalların yeterince etkin
kullanılamadığına işaret ediyor. Bu durum Türk Liderliği için bir meydan okuma (challenge)
olarak değerlendirilebilir. Başkan Trump kuvvetle muhtemel Başkan Erdoğan’ın kişisel
karizmasından ya da kendisi gibi sıra dışılığından bir dereceye kadar etkilense de Amerikan
establishment’ının (müesses nizam’ının) derin etkisini artık dikkate almak zorunda olduğunu
düşünmeye başladı. Bir de Türkiye’nin Rusya ile birlikte hareket ediyor resmine ek olarak
önceki dönemlerde alışılan tutumunun çok dışında bir kararlı duruş sergilemesi Amerikan
Hariciyesi açısından riskli hatta tehlikeli bulunuyor olabilir. İki Devlet’in güvenlik yaklaşımı
müttefiklik ilişkisine rağmen öncelikli milli çıkarlar ve güç bileşenleri açısından niteliksel
farklılık görünümü veriyor.
Asıl problemli alan Türkiye’nin kendi içinde bir aktör ve özne olarak Ortadoğu ve Balkan’lar
başta olmak üzere çevre ülkelerde daha etkin bir insiyatif kullanmaya başlamış olmasıdır.
Türkiye Küresel ölçekli büyük bir güç olmasa da orta büyüklükteki bir bölgesel güç konumunda
ekonomik ve askeri potansiyelini arttırmış ve buna diplomatik güç kaynaklarını da dahil
etmiştir. Bu da yeni bir vizyon ve misyon arayışı ile birlikte Liderliğin değişim ve dönüşümünü
kaçınılmaz kılmıştır. Ancak eski ve yeni hem kuram hem de pratikte tam bir türbülans
sürecindedir. Türkiye mevcut BM sistemi ve yeni çok kutuplu güç çatışmalarının yapısal zaaf
ve çelişkilerini dikkatlice gözleyerek yeni bir okuma ile öncü bir pozisyon için ön alma ve risk
alma konumuna geçebileceğini gösteriyor. Bunda tarihsel derinlik ve gönül coğrafyasını da
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sürece dahil etmesinin yeri ve payı önemli rol oynuyor elbette. İnsani birikim, enerji ve mali
finansman boyutu konusundaki yeterince hazır olamayışla beraber iddiaları
gerçekleştirebilecek kapasite ve müktesebatın tam teşekkül etmeyişi bir handikap olarak
vurgulanabilir. ABD’nin ve hatta Rusya başta olmak üzere AB’nin Türkiye’ye göreceli olarak
yakınlaşarak ve temasa geçerek bu yeni enerji ve dinamizmin istenilen alanlara doğru
kaydırılması ve arzu edilmeyen sahalardan ise el çektirilmesi süreçleri ustalıklı kriz politikaları
ile hala devam ediyor. İç politik söylem ve eylemlerdeki kimlik krizi ve ideolojik arayışlar da
belirsizliği perçinleyen faktörler olarak dikkati çekiyor. 15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında
devlet ve bürokrasi içindeki karşıt ağırlıkların statükoyu koruyan eğilimi maziden tevarüsle
gelen geleneksel politik çizgide görünmeyen bir etkiye yol açmışa benziyor. ABD’nin biraz da
Erdoğan Liderliği ve AK Parti hakimiyetine dair iç ve dış tepkisellikleri medya ve yönetim
üzerinden pazarlaması aynı zamanda yükselen bir güç merkezinin karizmasını çizme çabası ya
da ince ayar (fine tuning) olarak da değerlendirilebilir. Türkiye kamuoyu için başta muhalefet
olmak üzere “Biz Erdoğan’ı ve icraatlarını çok ta hazzetmiyoruz” demenin bir başka tarzı
olarak dikkatleri çekiliyor olabilir. Bir de tüm bunlara Amerikan Sistemi için hala ‘Züccaciyeci
dükkanına giren fil’ algısı değişmeyen Trump imajinasyonunu da eklemek gerekiyor. Trump
Amerikan Sisteminin (establishment’ının) kabullenmekte zorlandığı ve belki de doku
uyuşmazlığı yaşadığı bir su-ı generis lider olarak kendi meşruluğunu hala sağlayabilmiş
karizmasını ve etkisini tam olarak oturtabilmiş görünmüyor. Ekonomik açıdan Amerikan
kamuoyu nisbeten rahatlamış görünse dahi tam olarak Başkanlığı hazmedilebilmiş değil.
Kendisi de aslında bu durumun farkındadır. Ukrayna telefon krizi üzerinden işletilmek istenen
azil süreci hakkında ‘bu azil değil daha çok bir darbe’ ifadesi farkındalığına işaret ediyor. Zayıf
pozisyonlar her zaman güçlü ve beklenmedik müdahaleler ve tasarruflar için biçilmiş kaftandır.
4.YENİ GÜVEN BUNALIMI YA DA BARIŞ PINAR’I OPERASYONU SONRASI
GELİŞMELERİ NASIL OKUMALIYIZ?
Aslında iç ve dış politika sınırlarını birbirinden ayırmak zordur ve iç ve dış politika birbirine
sımsıkı bağlıdır ve dış politikanın ayrı bir dokunulmazlığı yoktur ve iç politikanın aynasıdır
(Ataöv, 1969: s.179-180). Dış politikada rasyonel karar alma mekanizmaları ve çevresel
etkenler dışında psiko-sosyal diyebileceğimiz ve bilinç altı niteliğe sahip unsurlar da belirleyici
olabilmektedir. Eğer durumlar ve gelişmeler varolan gerçeklere uygun bir şekilde tanımlanıp
anlaşılabilirse alınacak sonuçlar da ona göre gerçekçi olacaktır (Gönlübol, 1969: s.171). Bu
kapsamda görünümün (imajın) karar alma süreçlerinde etkisi büyüktür. Kenneth Bouilding’e
göre, “görünüm, davranış ünitelerinin kavrama, etkileme ve değerlendirme yapısı ya da kendini
ve etrafındaki evreni görme biçimidir.” (Gönlübol, 1969: s.181). Nitekim Gönlübol’a göre
Amerika, Johnson Mektup krizinde salt geçmişteki Türkiye görünümüne istinaden hareket
etmiştir (Gönlübol, 1969: s.182). Yani Türkiye’deki gelişmeler doğru düzgün analiz edilmemiş
ve aktüel görünüm doğru okunamamıştır.
Sebep ve kaynakları ne olursa olsun bu süreçler kamu vicdanı için aynı zamanda ‘Doğu ve
Batı’nın karşılıklı derin kuşatması ve güvensizliği’ olarak kaydedilebilir. Etnik ve dini-mezhebi
milliyetçiliklerin kışkırtılması hakikat, özgürlük ve adalet merkezli sabit dairenin kültür ve
medeniyet ölçekli değerlerinin içini boşaltmayı ve hükümsüz bırakmayı amaçlıyor olabilir. Eski
Türkiye’yi arayan bir vizyon eksikliği ABD’nin en temel sorunu olarak önümüzde duruyor.
Özelikle Trump’ın resmi Twitter hesabından yaptığı kimi hilafı hakikat açıklamalar çok dikkat
çekiciydi. Bunlardan “Türk’lerle Kürt’ler birkaç yüzyıldır savaşıyor” ifadesi eğer gerçekten
Trump tarafından yazılmışsa Amerika adına çok üzücü bir dezenformasyon olarak tarihe
geçecek niteliktedir. Bilhassa Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazmış olduğu mektup kamuoyunda
Johnson Mektubu tesiri göstermiştir. Ancak her şeye rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beyaz
Saray’a ailecek davet ederek gönlünü yapması mühim gelişmelerdir. “Erdoğan’ın hayranıyım”

452

3rd INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES
November 22-24, 2019
GAZIANTEP, TURKEY
vurgusu yapması popüler kültüre bir katkı olarak belleklerde yer alacaktır ve " Erdoğan’ın
Kürtlere karşı olmadığını " belirtmesi iki ülke adına diplomatik kazanımlardır. Erdoğan’ın
Kürtler'le kardeş olunduğu, Partisinde 50 Kürt kökenli milletvekilinin varlığı ve asıl problemin
terör olduğu vurgusu da sükunetiyle birlikte kararlı bir portre ortaya koymuştur. Nasıl sonuçlar
alınabileceği tarafların ortak irade, tutumları kadar güç ve çıkar bileşenlerine göre
biçimlenecektir.
Amerika’nın özellikle PKK/PYD konusunda Türkiye’nin stratejik önceliklerini anlayarak
hareket etmesi müttefiklik ilişkisinin idame ve ikamesi için vazgeçilmez öneme sahip
görünüyor. Türkiye’nin de durumu ABD’nin tercih ve tutumları açısından bilhassa küresel
ölçekli olarak daha dikkatli okuması gereklidir. Lider merkezli okumalar kadar
kurumsal/diplomatik çabalar da sürecin ıslahı ve inkişafı için şarttır. Amerika’nın, küresel rakip
güçleri Çin ve Rusya’nın dengelenmesi başta olmak üzere jeo-politik açıdan, Ortadoğu’daysa
hem enerji arzının sağlama alınması ve bölgesel güvenlik hem de küresel barış vizyonu
açısından Türkiye’ye ihtiyacı olmazsa olmaz kabilindendir. Türkiye ise ABD’yi zaten sırt
çevrilmeyecek bir müttefik olarak görmektedir. Ancak kendi güvenliğini ve ekonomi politik
gereksinimlerini tarihsel mirasıyla birlikte yeni oluşmakta olan dünya dengelerini de gözeterek
– teritoryal ve bölgesel realite ve konjonktürü asla ihmal etmeksizin – çok yönlü olarak
sürdürmektedir. Her iki ülke serbest piyasa ekonomisi, insan haklarına ve inançlara yaklaşım
ve demokrasi geleneği açısından biçim ve ölçek açısından olmasa bile öz ve nitelik açısından
benzerliklere sahiptir. Zaten Soğuk Savaş dönemindeki ortak platformu bu benzerlikler
sağlamıştı. Ancak hegemonik, üsttenci tarz ve tecrübeler ve patronaja varan müdahaleler zaman
içerisinde adil hafızadaki şoklarla birleşince – ve de diğer başka bileşenler ve aktörler de sürece
aktif olarak dahil olunca – ilişkisel özelliklerdeki sahicilik ve derinlik meşruluk temelini
kaybettiği için karşılıklı savrulmalar ve tökezlemezler kaçınılmaz olacaktır.
Amerika’da geleceğe özel bir önem verilir ve bu bağlamda hem kurumsal hem de bireysel
olarak projeksiyonlar ve tahminler yapılır, yaptırılır. Bunlar Amerika’nın günlük yaşamına da
girmiş iyi senaryo ve kötü senaryodan başlar futurology’ye (fütüroloji, geleceği tahmin) kadar
uzanır. Doğrulanması veya yanlışlanmasından daha önemli olanı bir şekilde hazırlıklı olmaya
çalışılmasıdır. Popüler kültür Trump’la birlikte zirve yaparak artık uluslararası ilişkilere de
sirayet etmeye başlamıştır. Bunlardan bir tanesi Stratfor’un kurucusu G.Friedman’ın 21. Yüzyıl
için öngörüler kitabıdır. Zaten Bilimsel çalışmaların ve sağlam öngörülerin yokluğunda ortalığı
komplo teorilerinin aldığı gibi Friedman da 2040’larda alt yapısı hazırlanacak olan bir savaşı
Türk’ler, Alman’lar ve Japon’lar ile ABD ve Polonya arasında küresel nitelikte olacak savaşı
neredeyse ayına hatta Şükran gününe varıncaya kadar anlatmaktadır. İlginç olan
örneklemelerden birisi de Türk’lerin İslami coşkunluğundan etkilenecek olan çevrenin de
Japonya üzerinden Endonezya’ya kadar uzanacağı tahminidir. Bir de başlangıçta ABD’nin
Türkler, Japonlar ve Polonyalıların güçlenmesine bilinçli olarak ses çıkarmayacağı gibi
düşünceler de ortalama Amerikan vatandaşına hatta pek çok kimselere dönük subliminal
çalışma olarak ta değerlendirilebilir. Tabii sonuçta ABD bu savaşı kazanacaktır (Friedman,
2009: s.204-278). Popüler kültüre dönük tipik bir komplo teorisine örnek olduğu ve maalesef
kitleleri etkilediği için farkındalık oluşturması için paylaştık.
5.KÜRESEL FİNANSAL KRİZ(LER) ORTAMINDA YENİ EKONOMİ POLİTİK
PERSPEKTİF ARAYIŞI
Teknolojik ve ekonomik gelişmedeki farklılaşmalar homojen bir sistemin ortaya çıkmasına izin
vermeyecek boyutlara ulaşmıştır. Amaçlar üzerindeki görüş birliğinin araçlar konusunda
olmaması bu çeşitlilikle açıklanabilir (Carr, 2007: s.91). Amerikan ekonomisindeki
kırılganlıklardan birisi dış yardımlardır. Bu konuda Brzezinski, “1970’den beri sadece İsrail’e
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yaptığımız yardım yaklaşık 77 milyar $ ki bu da İsrail’deki her erkek, kadın ve çocuk başına
15.000 ile 20.000 $'dır. Bu, kendi ülkemizdeki yoksullara yapmak istediğimiz yardımın çok
üzerinde bir rakam.” tesbitiyle Amerika’nın sürekli bedel ödeme noktasındaki açmazına işaret
etmektedir (Aktaran Arıboğan, 1997: s.126). Tabii bunun arka planında ABD’nin çok etkili
Musevi Lobisi vardır.
Özal’la başlayan daha fazla yardım yerine daha fazla ortak ticaret eğilimi Türk-Amerikan
ilişkilerinde Soğuk Savaş sonrası dönemin ekonomi politik eksenli globalleşme trendleriyle
uyumlu bir tablo çizmişe benziyor. Özal sonrası dönemde Çiller’in Amerika’yla olan
etkileşimleri de stratejik ortaklık sürecini ekonomik perspektifle farklı bir noktaya taşıdı.
Amerika algısı ve imajındaki asıl kırılma 28 Şubat sürecindeki post-modern darbenin Amerikaİsrail ortak yapımı olduğuna dair izlenimdir. Bu süreçler doğal olarak stratejik ortaklığa dair
milli güvenlik algısının kamuoyunun da tesiriyle klasik seküler yoğunlaşmasının önüne geçerek
daha millici ekonomi politik algısal dönüşümü pekiştirdi.
İçinde yaşadığımız çağı türbülans olarak ifadelendirmek mümkündür ve gelecek hala gizemini
ve belirsizliğini korumaktadır. Üretimdeki artışın sağlanabilmesi sermayenin derinliği, işgücü
kalitesi ve yeni fikirlerle gerçekleşebilir. Bunların olabilmesi küresel ve esnek piyasalar ile
hukuk devletinin varlığına bağlıdır (Greenspan, 2008: s.469-471). Türbülanstan çıkabilmenin
yolu panik psikolojisine girmeden ustalıklı bir şekilde sakin ve kararlı bir tarzda yolculuğa ve
arayışa devam etmektir.
R.Gilpin Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği eserinde, İngiliz Sistemi’nin 1929 Dünya
Ekonomik Krizi’ne, uluslararası para politikasındaki çatışmaların artışıyla beraber ardından
gelen gelişmelere ve bloklar arasındaki çekişmelerden kaynaklı baskılara dayanamayınca
etkisini kaybettiğini vurgulamaktadır. Amerikan parasal hakimiyeti ulusal politikaları koordine
edecek resmi mekanizmaların yokluğuna ve dolar, mark ve yen arasındaki çekişmelere rağmen
doların saltanatı Bretton Woods Sistemi’nin sonuna dek Alman’ların ve kısmen de Japon’ların
desteğiyle sürdü. Bu zımni destek nihayetlendiğinde uluslararası para sisteminin çökebileceği
öngörülebilir. Asıl sıkıntı ekonomik bağımlılıkla politik özerklik arasındaki gerilim olmuştur.
Parasal ve mali birleşme eğilimine rağmen ülkelerin siyasi özerklik talepleri yeniden
canlanacaktı. Uluslararası para ve sermaye hareketlerinden kaynaklanan dışsal bozukluklara
karşı ülkeler ya milli ya da bölgesel kontrol mekanizmaları oluşturmak durumunda
kalacaklardır. Egemen güçler diğer devletlerin sisteme zarar verebilecek politikalarını
bastırmak ve frenlemek için nüfuzlarını kullandılar. Var olan sistem, sistemsizlik olarak
değerlendirilebilir. Uluslararası kapitalizmin üç büyük merkezinin parasal ve mali istikrarı
sağlayabilmesi makroekonomik politikalarını en azından ABD’ninkileri koordine edebilme
kapasitesine göre biçimlenecek gibi görünüyor (Gilpin, 2015: s.208-209). ABD’nin Amerikan
ekonomisi ve uluslararası kapital merkezlerindeki kırılganlıkların ve sorunların, kriz ve meydan
okumaları elverişli araç ve mekanizmalarla karşılayıp çözme kapasitesi azaldıkça iç maliyet
hesaplarıyla kendi çelişkilerini ihrac ederek politik manevralar ve güvenlikleştirme süreçleri ile
temel problemi öteleme veya görünmez kılma çabaları kaçınılmazdır. Uluslararası ilişkilerdeki
doğa düzeni bağlamında anarşi okumalarının meşruluk arayışından çok egemen çevrelerin
ideolojisine hizmet eden bir araç konumuna getirilmesi anlaşılır bir durum olarak dikkati
çekmektedir.
Fareed Zakaria, The Post-American World (Amerika sonrası dünya) eserine, “Every golden age
comes to a close.” (Her altın çağ için yaklaşan bir son vardır) cümlesiyle başlayarak bir önceki
Amerikan Yüzyılı’nın esaslı bir kritiğini sunmaktadır (Zakaria, 2009: s.xi). Asıl sorun
borçlanmanın devasa artışıdır. Hane halkı borcu 1974’te 680 milyar $’dan 2008’de 14 trilyon
$’a yükselmiştir. Son yedi yılda ikiye katlanmış vaziyettedir. 1990’da 3 trilyon $ olan ulusal
borç miktarı ise 2008’de 10 trilyon $’a ulaşmıştır (Zakaria, 2009: s.xvi-xvii). Aktüel bilgi olarak
resmi istatistik verilerine baktığımızda Amerika’nın ulusal borcunun 2019 yılı itibariyle 22
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trilyon 719.4 milyar $’a ulaştığı görülmektedir. 2009’da 11 trilyon 909.83 milyar $’dan
başlayan artış son on yılda net ikiye katlanmış vaziyettedir (Duffin, 2019). Bu durum aslında
Küresel ölçekte bir Duyuni Umumiye’yi gerekli kılmaktadır. Aslında dünyanın en zengin
kapitalist ülkeleri ABD bir numara olmak üzere en borçlu ülkeleridir. Tabii bu durumun
sonuçlarına ve çelişkilerine katlanmak tüm dünya halklarına ve insanlığa düşmektedir. Ortada
küresel ölçekli sürdürülebilir bir ekonomi politik sistem görünmemektedir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Gerilimli doğasına ve zorlu bileşenlerine rağmen Türk-Amerikan ilişkileri bir şekilde kendini
onarabilme ve ikame edebilme kapasitesine sahip olduğunu pek çok kez göstermiştir. İki
Ülke’nin tarihte hiç doğrudan savaşmamış olması toplumların hafızasındaki pek çok kuşkuyu
gidermede etkili bir faktör olmuşa benziyor. Ancak Türkiye’deki askeri darbelerde Amerika ya
da NATO izlerini gösteren kimi söylemler ve ipuçları karşılıklı güvensizliği besleyen bir boyut
olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bunun o dönemin şartları içerisinde Kuzey’deki büyük
komşunun olası istikrarsızlık üretebilme kapasitesine karşı bir milli güvenlik kuşağı için
yapıldığı varsayımı da dillere pelesenk olmuş bir kabul olarak dikkati çekiyor. En kritik taze
mesele ise hiç şüphesiz 15 Temmuz’da Amerika’nın sahiden nerde olduğu ve durduğuna dair
toplumsal bilinç ve hafızadaki bulanıklık ve sis perdesi olmuşa benziyor. Bu aşılabilmiş
görünmüyor. Ortak çalışma zemininin her seviyede tekrar teşekkülü, ticari-ekonomik ve
kültürel ilişkilerin kuvvetlenmesiyle paralel işleyecek yeni jeo-politik perspektifin tezahürü
neticesinde kısa vadede kriz(ler) çözülebilir ve orta vadede güven bunalımı aşılabilir. Sıkıntılara
rağmen gerçekten istenmek kaydı şartıyla, ciddi gayretler eşiğinde bir çıkış yolu arayışıyla iki
taraflı sağlam iradeyle kurumsal/yapısal temelde bir değişim-dönüşüm mümkün hale gelebilir.
ABD’de lobilerin siyaseti kendi kontrollerine alma çabaları ve örgütlü azınlık faaliyetlerinin
Türkiye aleyhindeki çabalarını aşarak iki ülkenin iyi niyet, karşılıklı güven ve dostluk iklimine
zarar verecek davranışlardan kaçınma konusunda en üst düzeyde bir ortak tutum içine
girebilmeleri gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkan Trump’la son ABD seyahatinde
ortaya koymuş olduğu performans bu yönde atılmış güçlü bir adım olarak değerlendirilebilir.
Liderler ve karar alma mekanizmaları seviyesindeki bu ortak tutum ve davranış örüntüsü
(pattern) gelecek adına pozitif bir kazanım olarak görülebilir. Anonim kurumsal ve örgütsel
kuşatmalar ancak liderlerin ve siyaset kurumunun açık ve aleni irade, beyan ve davranışları ile
aşılabilir.

GÖRSELLER
1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi
(O’Callaghan, 1990: s. 29)
Amerika’ya İnsani Yardım
(Ürekli, 2007: s. 47)
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Yasama, Yürütme ve Yargı
Kongre, Başkan ve Yüksek Mahkeme
ABD'de Demokrasi ve Başkanlık Sistemi (Kuvvetler Ayrılığı)
(O’Callaghan, 1990: s. 33)
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