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Sosyal Demokrat Dergi'nin 107-108. sayisindan Cem Yolbulan'in Tiirkiye-ABD iligkileri uzerine yazisim agagida 
bulabilirsiniz:

http://www.sosyaldemokratdergi.org/cem-volbulan-abd-turkiye-iliskilerine-washingtondan-bakis/

ABD-TURKiYE iUSKiLERiNE WASHINGTON'DAN BAKIS

2016 yilimn Kasim ayinda Donald Trump’in beklenmedik bir gekilde ABD’de bagkanlik segimini kazanmasi, 
aligilagelmedik siyaset tarzi ve boliicu dili sebebiyle farkli kesimlerde endige yaratmigti. Siyasetin digindan gelen 
Trump’in zaferi, hem burokraside hem de toplumun genig kesimlerinde tedirginlige yol agmigti. Bu tedirginligin en 
belirgin hissedildigi alanlardan biri dig politikaydi. Trump’in, ABD’nin diger giiglerle iligkilerine pragmatik ve maddiyat 
odakli bakmasi ve iilkeyi ‘bir girket gibi yonetme’ sozii, ABD’nin geleneksel ittifaklarina ve kuresel dinamiklere 
dogrudan bir tehdit olugturuyordu. Bu tehdit, ABD’nin birgok muttefikiyle olan iligkilerini zedeledigi gibi, zaten son 
yillarda gok saglam temellere oturmayan Turkiye ile olan iligkisinde de kendisini gosterdi.

Yetmig beg yili agkin bir siiredir derin kurumsal temellere dayali siiren ABD ile Turkiye arasindaki askeri, siyasi ve 
ekonomik iligkiler; bu ittifakin higbir doneminde olmadigi kadar buyuk ve hassas sorunlar yagiyor. Bunda Bagkan 
Trump’in burokratik kurumlari zayiflatmasmin, devlette farkli odaklar ile gug kavgasi yagamasimn ve ig siyasette 
hukuken zor durumda kalmasimn ciddi etkisi var. Bu yiizden, artik Turkiye ile iligkiler de dahil olmak lizere ABD’nin 
dig politikasi tamamen Trump’in ikili iligkileri iizerinden yiiriir hale geldi. Trump’in fevri davranma egilimleri de goz 
onune alindiginda, bu, ABD’yi tahmin edilemez bir aktor ve giivenilemez bir muttefik haline getiriyor. iki iilke 
arasindaki kurumsal iligkinin buyuk zarar gordiigu bu siirecin, en azindan Trump hukumeti gorevde kaldigi surece bu 
gekilde devam etmesi kuwetle muhtemel. Bu sebeple, son birkag yildir ite kaka yuruyen bu iligkide bunu goze alarak 
temkinli davranmakta fayda var.

Trump'in dig politikaya bakigi

Donald Trump’in goreve geldiginden bu yana, kendi partisiyle bile anlagamadigi konularin baginda dig politika 
geliyor. Trump’in dunyaya ve dig politikaya bakig agisi tamamen ticari al-ver iligkileri uzerine kurulu. Zaten bagini 
belaya sokan ve hakkinda ‘gorevden azil’ sorugturmasinm baglatilmasina da Ukrayna liderinden maddi yardim 
kargiliginda 2020’deki muhtemel rakibi eski Bagkan Yardimcisi Joe Biden’i aragtirmasim istemesi olmugtu. Savunma 
Bakanligi ve Digigleri Bakanligi gibi Washington dig politikasinda geleneksel karar alici mekanizmalari tammayan 
Trump, uzun yillardir Amerikan devletinde hakim olan miidahaleci ve gahin politikalari reddediyor. Soguk Savag’tan 
kalma refleksler ve gok guglii askeri-endustriyel kompleks sebebiyle ABD, bagkanmdan bagimsiz olarak bugiine 
kadar dunyanm bir gok bolgesinde askeri varligmi siirduruyordu. Gerek Amerikan siyasi geleneklerin digindan gelen 
bir figiir olmasi, gerekse iggal politikalarmin kamuoyu nezdinde destegini buyiik olgude kaybetmesi sayesinde Trump, 
bu ‘sonsuz savaglari’ bitirme yolunda harekete gegti. Ancak bu planim uygulamaya gegirmeye galigirken, kendi 
partisinden ve miiesses nizamdan muhalefetle kargilagti.
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Devletteki gug odaklarinin kendi iginde bolunmug ve Balkan Trump’in da dig politikada tecrubesiz olmasi, Suriye 
politikasi ve Turkiye ile iligkilerde de kendini gosterdi. Beyaz Saray’in uzun bir suredir Suriye’den gekilme istegi 
bilinmesine ragmen ulusal guvenlik ve dig iligkiler kanadinda bunun ciddiye alinmayip bu yonde bir planin 
yapilmamasi bunun en onemli gostergesi. Rusya ile masaya oturulup, Esad ve YPG ile anlagma yoluna gidilmesi 
saglanabilir; Turkiye’ye de istedigi bazi guvenli alanlar verilir, Suriye’den guvenli ve planli bir gikig yoluna gidilebilirdi. 
Dunya ve Amerikan kamuoyunda olugan ‘Amerika, Kurtleri satti’, Trump, meydam Rusya’ya birakti’ algisi 
engellenebilirdi. Ozellikle Rusya ve iran’in kargisinda olugan bu zayiflik goruntusu, Amerikan milli guvenlik 
burokrasisi igin kabul edilebilir bir gey degil. Bu sebeple, Beyaz Saray ve ulusal guvenlik kanadinda var olan 
gatlaklarin onumuzdeki donemde buyuyerek devam edecegini ongorebiliriz.

Nitekim bu gatlaklarin sonucu olarak, Trump goreve geldiginden beri gegen ug yilda Amerikan siyasi tarihinde 
gorulmemig sayida gorev devir ve degigikligi yagandi. Eski savunma bakam Jim Mattis, eski l§ID ile mucadeleden 
sorumlu temsilci Brett McGurk ve eski Ulusal Guvenlik Damgmanlari John Bolton ve H.R. McMaster gibi isimler, 
Bagkan ile Orta Dogu politikalari konusundaki anlagmazliklar sebebiyle gorevden ayrildi. Daha once de Digigleri 
Bakam Rex Tillerson, Trump ile anlagamadigi igin gorevi birakmak zorunda kalmigti. Ug sene igerisinde kabinede 
gogu Trump tarafindan atanan 15 bakanin 9’u, Bagkanlik Otisi’nde yer alan 65 ismin 51’i gorevi terk etti. Onemli dig 
politika konularinda en kritik gorugmelerde bagdamgman olarak atadigi kizi Ivanka Trump ve damadi Jared 
Kushner’in yer almasi, Trump hukumetinin liyakattan ve kurumsalliktan uzak yapisimn bir gostergesi. Arkasinda 
uyumlu, birikimli ve koltugu saglam bir ekip bulunmayan Trump, gevresinde ve hukumetinde kendisine kargi 
gikabilecek kimse kalmadigi igin fevri kararlar alabiliyor.

Beyaz Saray, bir yandan da Trump’in aleyhinde agilan ‘gorevden azil’ sorugturmasmin baskisi altinda goreve devam 
ediyor. Tabam ve Senato’daki Cumhuriyetgi gogunluk Trump’in azline engel olmak igin ellerinden gelen her geyi 
yapiyor, ancak sorugturma bagladigindan beri ortaya dokulen kamtlarla beraber azledilmesine artan halk destegi bu 
gidigati her an degigtirebilir. Bu sebeple Trump, bu hassas dengeleri goz onune alarak partisini memnun etmek 
zorunda, yoksa 53 Cumhuriyetgi senatorden 20’sinin destegini kaybetmesi durumunda gorevden azledilip koltugunu 
kaybedecek.

ig siyaset kaygisi

Son donemde Suriye ozelinde Turkiye ile ABD arasindaki geligmeler de Trump’in ig siyaset kaygisiyla fevri karar 
alimimn bir sonucu. Amerikan yakin siyasi tarihinin toplum nezdinde en sevilmeyen -gorev onay oram yuzde 40 
civarinda- bagkam olan Trump, “l§iD’i yendim ve askerimizi Orta Dogu’dan gektim” hikayesiyle 2020 segimleri 
oncesinde halk destegini arttirmak istiyor. Bu yuzden, kendi koltugunu saglama aimak amaciyla oncesinde kimseye 
damgmadan Erdogan ile yaptigi telefon gorugmesinde, bolgeden gekilme sozu verdi ve Turkiye’nin Suriye 
operasyonuna yegil igik yakti.

Turkiye, Rusya’dan S-400 fuze sistemini almaya karar vermesinden sonra veya Istanbul’daki ABD konsoloslugu 
galiganlarimn tutuklanmasi sonrasi, beklentilerin aksine Washington, Turkiye’ye yaptirim uygulamamigti. Ancak, 
kendisinin onay verdigi kuzey Suriye operasyonundan sonra, kamuoyundan, medyadan ve partisinin iginden gelen 
baskilara dayanamayan Trump, Turkiye’ye gok agir olmasa da gegitli yaptirimlar uyguladi. Tutarli bir vizyonu 
olmayan, Bagkan’in kendi kigisel gikarlarmi gozeterek ve ‘zayif gdzukmeme’ endigesiyle kararlarin alindigi bir dig 
politika mekanizmasi, gerek ABD’nin ulusal guvenligi gerekse NATO muttefiki Turkiye gibi ulkeler agisindan risk 
tagiyor.

ABD ile iligkilerin kurumsallik ve burokrasiden uzaklagip kigisel duzeye inmesi, Turkiye’yi Trump’in insafina birakti. 
Bu durum. Trump hukumeti oldugu surece bir al-ver iligkisi olarak surdurulebilse dahi, 2020’de segilmesi muhtemel 
bir Demokrat bagkan iktidarinda ikili iligkiler adina buyuk bir tehdit olugturuyor. Pentagon, Digigleri Bakanligi, 
Temsilciler Meclisi ve Senato duzeyinde Turkiye’nin ve AKP hukumetinin kredisi oldukga azalmig durumda. 
Washington’da Bagkan Trump digindaki karar alici mercilerde var olan Erdogan antipatisi, Kuzey Suriye 
operasyonundan sonra iyice artti. Belki de son yillarda Cumhuriyetgi iktidar ve Demokrat muhalefeti belki de higbir 
konu bu kadar bir araya getirmemigti.

Peki ya Trump sonrasi?

Gorevden azil sorugturmasi veya Kasim 2020’deki bagkanlik segimleri sonrasinda Trump’in gorevde olmamasi 
durumunda, iki ulke arasindaki iligkiyi daha zor bir durum bekliyor. Turkiye’nin Rusya’dan S-400’lerin alimi sonrasi 
hukuken zorunlu olmasina ragmen ABD’nin Hasimlariyla Yaptirimlar Yoluyla Mucadele Etme Yasasi (CAATSA) 
uygulanmamigti. Washington’da Turkiye’nin NATO uyeliginin bile sorgulanmaya bagladigi dugunuldugunde,
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Trump’tan sonra gelecek bagkana Turkiye’ye kargi daha sert birtavir sergilemesi igin baski olacaktir. §u an Beyaz 
Saray’in bir gekilde ertelemeyi bagardigi agir CAATSA yaptirimlari, Turkiye’nin F-35 savag ugaklari programindan 
resmi olarak gikarilmasi, incirlik Ossu’nden nukleer silahlarin ve NATO harici askeri tertiplerin Tiirkiye’den taginmasi 
gibi konular yeni hiikumetin gundemine gelecektir. Ustelik, ABD’nin elinde buyuk bir ceza ile TCirkiye’deki bankacilik 
ve finans sistemini vurabilecegi bir Halkbank davasi kozu daha var. §u anda ABD Adalet ve Hazine Bakanligi’nm 
elinde olan bu dosya, oniimuzdeki donemde her an Turkiye aleyhinde bir koz olarak kullamlabilir. Ve yeni ABD 
bagkanmin bu konularda Turkiye ve Erdogan’a, Trump’in verdigi kadartaviz vermeyecegi agikar.

Bu yuzden, iki ulke arasindaki iligkinin bir an once liderler arasindaki kigisel sempati ve diyalog seviyesinden gikarilip, 
kargilikli kurumsal giivenin yeniden ingasina odaklamlmasi gerekiyor. Aksi takdirde Washington’daki Turkiye 
antipatisi, Trump sonrasi donemde olugacak yaptirim ve ceza baskisi sebebiyle Turkiye’nin bagini agritacaga 
benziyor.

*Cem YOLBULAN
Turk Politika Merkezi Balkani
info @ turkishpolicy. org
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