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Öz 

Bu çalışma, Soğuk Savaş sonrası, 1990‐2000 arası dönemde Türkiye çevresi bölgelerde 

Türkiye‐ABD ilişkileri incelemiştir. Orta Doğu, Kafkaslar, Orta Asya ve Balkanlarda 

Türkiye ile ABD arasındaki işbirliği üzerinde durulmuştur. II. Dünya Savaşı sonrasında 

dünya, ABD’nin başını çektiği Batı Bloğu ve Sovyet Rusya’nın başını çektiği Doğu Bloğu 

olmak üzere iki kutuplu bir hal almıştı. Sovyet Rusya’nın 1991 yılında resmen dağılma 

sürecine kadar, Türkiye jeostratejik konumu dolayısıyla Batı Bloğu olan NATO için 

Sovyetlerle mücadelede önemli yer tutmaktaydı. Türkiye’de Sovyet tehdidinden dolayı 

II. Dünya Savaşı sonrasında Batı Bloğuna dâhil oldu. 

1991 yılında Sovyet Rusya’nın dağılması ve Soğuk Savaşın sona ermesiyle ABD süper 

güç olarak anılmaya başlandı. Ayrıca Sovyetlerin dağılması çeşitli bölgelerde boşluklar 

oluşturdu. ABD, boşluk oluşan bölgelere çıkarları doğrultusunda müdahale kararı aldı. 

ABD bu hareketi ile kendi politikasını uygulamak istediği bu girişme “Yeni Dünya 

Düzeni” adını verdi. Türkiye ise Soğuk Savaş sonrasında jeostratejik önemini kaybetmiş 

gibi görünmekteydi. Ancak ABD’nin yeni politikası Türkiye’yi konumu itibariyle bir kez 

daha gündeme taşımıştı. ABD’nin çıkarları doğrultusunda müdahalede bulunduğu 

bölgeler için merkez konumda bulunmaktaydı. Türkiye’nin bu denli önemli bir konumda 

bulunması çeşitli bölgelerde ABD ile işbirliği yapması sağladı. Böylece Türkiye dünya 

politikasındaki aktifliğini sürdürme ve hatta kendi politikalarını da uygulama fırsatı 

buldu. 

Soğuk Savaş sonrasında, ABD etrafında oluşan tek kutuplu dünya sisteminde de 

jeostratejik konumu ile önemini yitirmeyen Türkiye, ABD’nin bölgesel politikalarında 

stratejik ortağı haline gelmiştir. Böylece Türkiye Soğuk Savaş sonrasında Orta Doğu, 

Kafkaslar, Orta Asya ve Balkanların yeni oluşumuna müdahil olabilme şansını 

yakalamıştır. 
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REIGIONAL ALLIANCES IN TURKISH‐USA RELATIONS AFTER THE COLD 

WAR (1990–2000) 

 

Abstract 

This study analyses the Turkey‐USA relations, which took part in and around Turkey between 

1990–2000 post‐Cold War. It has focused on the cooperation between Turkey and the USA in the 

Middle East, the Caucasus, Central Asia and the Balkans. After the World War II. the world had a 

bipolar state, West Block led by the USA and the East Block led by Soviet Russia. Turkey had an 

important role for West Block NATO against the fight with Soviet Russia because of its 

geostrategic position until the disintegration of Soviet Russia. Turkey chose to be included in the 

Western Block after the World War II. 

In 1991, at the end of the dissolution of the Soviet Russia and the Cold War, the USA began to be 

known as super power. Disintegration of the Soviet Union also created gaps in the various regions. 

The USA decided to intervene to these regions according to their interests. The USA that wanted 

to carry out its own policy with this attempt named it as “the New World Order”. Turkey, 

appeared to be lost the geostrategic importance which he had during the World War II. But the new 

policy of the USA, placed Turkey once again on the agenda. Turkey was in the centre of the regions 

that the USA interfered for their own interests. The important position which Turkey had, gave the 

chance to Turkey to cooperate with the USA in various regions. Thus, Turkey found the 

opportunity to continue the activity in world politics and even found the opportunity to apply their 

own policies. 

After Cold War, Turkey, who didn’t lose its importance in the unipolar world system formed 

around the USA for its geostrategic position, became strategic partner of the USA in its regional 

policies. Thus, Turkey caught the chance to be involved in the new formation of Middle East, 

Caucasus, and Central  Asia and the Balkans after the Cold War. 
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GİRİŞ 

Soğuk  savaş  dönemi,  II.  Dünya  Savaşı  sonrasında  dünya  devletleri 

arasında  meydana  gelen  siyasal  çatışmalarla  başlamıştır.  Ortaya  çıkan 

siyasal  çatışmalar  sonucunda,  dünya  devletlerinin birçoğu  Batı  ve Doğu 

Bloğu  olmak  üzere  iki  kutup  etrafında  toplanmıştır.  İki  kutuplu  gücün 

meydana geldiği ortamda, Doğu Bloğu’nun başını Sovyetler, Batı Bloğu’nun 

başını  ise ABD  çekmiştir.  Türkiye Cumhuriyeti  ilk  kuruluş  aşamasından 

itibaren yüzünü batıya dönen bir ülke olmasının yanı sıra Sovyetleri kendi 

toprak bütünlüğü konusunda bir  tehdit olarak görmesinden dolayı da, II. 

Dünya  Savaşı  sonrasında  Batı  Bloğu’nda  yer  almış  ve  1951  yılında  da 

NATO’ya  üye  olmuştur.  Soğuk  Savaş  dönemi  yaklaşık  olarak  45  sene 

sürmüş ve 1991 yılında Batı Bloğu’nun kesin zaferi ile sona ermiştir. Soğuk 

Savaş  sürecinin  sona  ermesi  iki  kutuplu  gücü  yok  etmiş  ve  ABD 

önderliğinde tek kutuplu güç anlayışı ile yeni bir dönem başlamıştır.  

Soğuk Savaş sürecinden zafer elde ederek çıkan Batı Bloğu’nun başını 

çeken Amerika Süper Güç  olarak  anılmaya  başlanmıştır. Amerika  “Yeni 

Dünya Düzeni”  adını  verdiği politikasını  hayata  geçirebilmek  için  kendi 

ağırlığını dünyanın her yerinde hissettirmek durumundaydı. Balkanlarda, 

Orta  Asya’da,  Kafkaslarda  ve  Orta  Doğu’da,  Amerika’nın  işbirliğine 

gidebileceği  bir  ülkeye  ihtiyacı  vardı.  Amerikan’ın  Irak’ı  işgali  ve  1991 

yılında SSCB’nin dağılması Türkiye’nin stratejik önemini  tekrar gündeme 

getirdi.  Yani  1991’den  itibaren  ABD  küresel  stratejileri  içerisinde 

Türkiye’nin  yeri  ve  önemi  artış  gösterdi.  ABD  Türkiye’yi  çevreleyen 

bölgelerde  etkinliğini  geliştirebilmek  için  Türkiye’nin  yardımına  ihtiyaç 

duymaktaydı.  Çünkü  hedefteki  bölgelerle,  Türkiye’nin  tarihi,  dini  ve 

kültürel  bağları  bulunmaktaydı.  Ayrıca  buralarda  yapılabilecek  askeri 

harekâtlar  için  Türkiye’nin  konumu  uygundu.  Türkiye  bu  bölgelerde 

siyasal, ekonomik ve stratejik açılardan bir köprü olabilirdi. Dolayısıyla iki 

ülke arasındaki ilişkinin stratejik ortaklık seviyesine geldiği görülmekteydi. 

Türkiye  de  ABD  ile  girişilecek  Stratejik  ortaklıktan  fayda  sağlamak 

istemekteydi.  

Türkiye  ile  ABD  ortaklığı  Soğuk  Savaş’ın  başlarında  ekonomik 

yardımların  yanı  sıra  özellikle  askeri  alanda  bir  yakınlaşma  niteliği 

taşımıştır  (Dedeoğlu,  2006:  1).  Soğuk  Savaş  sonrası  dönemde  ABD  ve 

Türkiye  arasındaki  ilişkiler  zayıflamamış  artarak  devam  etmiştir.  Soğuk 

Savaş döneminin sona ermesi sonucunda birçok ülke nezdinde Türkiye’nin 

stratejik konumu başta önemini kaybetmişse de, Körfez Krizi Türkiye’nin 

konum olarak  önemini  tekrar  gündeme  getirmiştir. ABD’nin Orta Doğu, 

Balkanlar  ve  Kafkaslara  ilişkin  politikaları  Türkiye’yi  merkez  haline 

getirmiştir. Türkiye de bölgede söz sahibi olabilmek adına ABD ile ortaklığa 
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gitme yolunda istekli davranmıştır. Çünkü Türkiye süper güç olarak ortaya 

çıkan ABD’ye rağmen kendi bölgesinde politika oluşturabilecek bir güce ve 

kapasiteye  sahip  değildir.  Bundan  dolayı  Türkiye,  Kafkaslardaki,  Orta 

Doğudaki  ve  Balkanlardaki  politikasını  ABD  işbirliği  ile  gerçekleştirme 

yoluna gitmiştir.  

Bu  dönemde  iki  ülke  arasındaki  ilişkiler,  değişen  iktidarlardan 

etkilenmemiş  ve  devam  etmiştir.  Küresel  bir  güç  haline  gelmek  isteyen 

ABD,  BM  ve NATO’yu  da  kullanarak  sorunları  çözmeye  çalışmıştır.  Bu 

bağlamda  sorunlara  karşı  politika  üretebilmek  için  küresel  ve  bölgesel 

müttefiklere  ihtiyaç  duymuştur.  Bundan  dolayı  Soğuk  Savaş  sonrası 

dönemde Türkiye, ABD tarafından stratejik, psikolojik, kültürel ve ideolojik 

sebeplerden  dolayı  daha  önemli bir  ortak  olarak görülmeye başlanmıştır 

(Yılmaz, 2007: 103). 1999 yılında Türkiye’yi ziyaret eden ABD Başkanı Bill 

Clinton  iki  ülke  ilişkilerini,  çok  az  sayıda  ülke  için  kullanılan  “Stratejik 

Ortaklık” olarak  tanımlaması  iki  ülke  arasındaki  ilişkinin  geldiği noktayı 

anlama açısından önemlidir (Parris, 2005: 142). 

 

I. SOĞUK SAVAŞ SONRASI BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ ALANLARI 

İşbirliği, iki tarafın siyasal açıdan birbirini desteklemesi ve ortak hareket 

etmesidir.  Ancak  her  işbirliği  tam  olarak  görüş  birliği  içerisinde 

gerçekleşmeyebilir. Soğuk Savaş sonrasında Türkiye  ile Amerika arasında 

yapılan  işbirliklerinde Türkiye, bazı durumlarda gönülsüz olarak  işbirliği 

yapmak  zorunda  kalmış,  bazı  durumlarda  da  tamamen  fikir  birliği 

içerisinde  işbirliğine  gitmiştir  (Uzgel,  2009:  253).1990’lı  yıllara  ve  2000’li 

yıllara  bakıldığında  bu  duruma  örnek  teşkil  edebilecek  birçok  olayla 

karşılaşılabilir.  Kuzey  Irak  ve  Çekiç  Güç  1990’lı  yıllardaki  gönülsüz 

işbirliklerine, Amerika’nın 2000 sonrası Irak’ı işgali sırasındaki  işbirliği  ise 

2000’li  yıllardaki  gönülsüz  işbirliklerine  örnek  olarak  verilebilir.  Bakü‐

Ceyhan boru hattı ve 21 Kasım 1995’te Bosna‐Hersek’te savaşa son vermek 

adına  ABD’nin  Ohio  kentinde  İmzalanan  Dayton  Barış  Antlaşması  ise 

gönüllü işbirliklerine örnek teşkil edebilecek olaylardır. 

 

A. Türkiye‐ABD İlişkilerinde Orta Doğu  

1990’lardan  sonra  Soğuk  Savaş  sürecinin  geride  bırakılması  ile 

uluslararası  sistem  büyük  ölçüde  değişikliklere  uğradı.  Daha  önce  de 

belirtildiği  gibi, ABD  süper  güç  halini  aldı. Dünya  üzerindeki  dengeleri 

kendi lehine çevirip kontrol edebilmek adına uygulamaya koymak istediği 

politikaları mevcuttur. ABD’nin uygulamaya çalıştığı ve adını “Yeni Dünya 

Düzeni” koyduğu politikasını gerçekleştirebilmek  için bölgesel politikalar 

uygulaması gerekti. Türkiye, konumu itibariyle ABD için Balkan, Kafkasya 
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ve Orta Doğu politikalarını hayata  geçirebilmesi  adına  adeta biçilmiş bir 

kaftandır.  Türkiye bu dönem zaten  Batı  Bloğu  içerisinde  yer almasından 

dolayı  Amerika’nın  bölgesel  politikalarında  müttefiki  haline  geldi.  Bu 

değişiklikler Türkiye için yeni imkânlar doğurdu. 

Soğuk  Savaş  sonrasında  Sovyet  tehdidinden  arınmış  olan  ABD 

politikasını  kendisine  ve müttefiklerine  daha  güvenli  alanlar  oluşturmak 

adına hareket etmek olarak tanımlamıştır. Türkiye ABD’nin bu politikasını 

ortaya koyma hususunda Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile ilgi çekici bir ülke 

olmuştur (Barkey, 2003: 9). 

Türkiye’nin  Turgut  Özal’ın  önderliğinde  bu  dönemde  uygulamış 

olduğu Orta Doğu politikası önceki dönemlerden farklılık göstermekteydi. 

Önceki  yönetimler,  Orta  Doğu’dan  ve  problemlerinden  kaçarken 

Türkiye’nin  bulunduğu  coğrafyayı  bir  şans  olarak  görmekten  çok 

sorunların kaynağı olarak görmekteydiler. Bu yüzden de daha  çok  farklı 

coğrafyalara yönelmişlerdi. Özal  ise Türkiye’yi Orta Doğu’nun bir parçası 

olarak  görmekte  ve  Türkiye’nin  buna  göre  davranması  gerektiğini 

savunmaktaydı (Laçiner,2001: 619). 

Soğuk  Savaş  döneminde  sadece  güvenlik  argümanlarından  dolayı 

önemli kabul edilen Türkiye’nin, Soğuk Savaş sonrası dış politikada hareket 

alanı  genişlemiştir.  Dolayısıyla  Türkiye  özerk  politikalar  takip  etmeye 

başlamış  ve  bölgesel bir  güç  haline  gelmiştir.  Bir bakıma  Türkiye  kendi 

yakın  çevresi  olan  Balkanları,  Kafkasları,  Orta  Asya’yı,  Orta  Doğu’yu, 

Kuzey  Afrika’yı  keşfetmiş,  bu  bölgelerin  kendisi  için  birinci  derecede 

ekonomik,  güvenlik,  siyaset,  kültür,  etnik  bağlar  bakımlarından  önemli 

olduğunu  anlamıştır.  Diğer  taraftan  başta ABD  olmak  üzere,  dünya  da 

Türkiye’yi  bu  yeni  hali  ile  keşfetmiştir.  Türkiye  kilit  nokta  sayılabilecek 

konumu dolayısıyla artık sadece güvenlik argümanlarından dolayı önemli 

kabul  edilen  bir  ülke  değildir.  Türkiye  Balkanlar,  Kafkaslar  ve  Orta 

Doğu’nun merkezinde yer alamsı sebebiyle bu bölgelerle ilgili gelişmelerde 

anahtar rolü oynayan bölgesel bir güçtür. ABD ise temel politikasını, dünya 

enerji  kaynaklarının  kontrol  edilmesi  üzerine  kurduğu  strateji  ile 

yürütmektedir. Bu stratejisini de açık açık bütün dünyaya bildirmekte ve 

buna göre hareket etmektedir. Petrol ve diğer enerji kaynaklarının, ABD ve 

onun müttefiki  olan  gelişmiş  ülkelerin  ekonomilerine  zarar  vermeyecek 

şekilde  çıkarılması,  işletilmesi  ve  uygun  fiyatlarla  kesintisiz  bir  şekilde 

çıkarılmasının  ve  işletilmesinin  devamı  diyebileceğimiz bu  temel  politika 

gereği, ABD, Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya gibi petrol ve doğalgaz 

bakımından çok zengin ülkeleri ve bu ülkelerin yer aldığı coğrafyayı daimi 

bir şekilde kontrol etmek  istemekte ve bu bölgedeki güç dengelerinin hep 
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kendi  ulusal  çıkarlarına  uygun  biçimde  şekillenmesine  çalışmaktadır 

(Ayata, 2010: 2).  

1980’li  yıllarda  Amerika,  Türkiye’yi  Orta  Doğu’ya  komşu  bir  ülke 

olarak görmektense, onu bir Orta Doğu ülkesi olarak görmeye başladı. Evet, 

belki  Türkiye’nin  Orta  Doğu  halklarıyla  ortak  noktaları  vardı.  Ancak 

Türkiye  kurulduğu  günden  itibaren  kendisini  Orta  Doğu  ülkesi  olarak 

kabul etmemiş ve yüzünü her zaman Batı’ya dönmüştür. Fakat 80’li yılların 

sonuna doğru Amerika, Orta Doğu’ya  ilişkin politikalarda Türkiye’nin ne 

denli  önemli  bir  yer  tuttuğunu  daha  iyi  kavramaya  başladı.  Türkiye  de 

kendine ait politikaları gerçekleştirebileceğini gördü (Çelebi, 2008: 759). İşte 

böylece  Batı  nezdinde  adeta  yeniden  keşfedilen  Türkiye,  politikalarını 

gerçekleştirebilmek için işbirliğine ihtiyaç duyacaktır. 

 

B. Irak Ekseninde İşbirliği 

ABD, 1990 ĺı yılların başında Irak üzerinden gücünü ve etkisini ortaya 

koyarak uluslararası sistemi şekillendirmeye çalışmaktaydı. Türkiye  ise bu 

çabanın  bir  parçası  olarak  dış  politika  kimliğini  belirleme  gayreti 

içerisindeydi  (Aras, 2010). Orta Doğu’daki  işbirliğine dönemin en önemli 

olayı sayılan Körfez Savaşı örnek olarak gösterilebilir. Bu savaşta yapılan 

işbirliği Soğuk Savaş sonrası stratejik ortaklığın ilk adımı olması hasebiyle 

oldukça önemlidir. 

Irak,  2  Ağustos  1990  tarihinde,  sınırdaki  tartışmalı  bölgede  petrol 

kuyuları açarak kendisini  ekonomik yönden zarara uğrattığı gerekçesiyle 

(Balcı, 2013: 195) Kuveyt’i işgal ettiği sırada Türkiye çekişmelerden uzak bir 

politika  izlemeye  karar  vermiş  gibi  gözükmekteydi.  Fakat  çevresinde 

meydana  gelen  gelişmeler  Türkiye’yi  kendi haline  bırakmamaktaydı.  Bu 

sırada  Saddam  Hüseyin  bütün  uyarılara  rağmen  Kuveyt’ten  çekilmeyi 

reddetmekteydi. 6 Ağustos’ta Güvenlik Konseyi Irak’a ekonomik ambargo 

uygulamış, Türkiye de bu karara uyarak Irak  ile olan  ticari anlaşmalarını 

askıya almıştır. ABD Irak’a karşı ekonomik ambargo uygulaması haricinde 

Türkiye’den  üç  talepte  daha  bulunmuştur:  hava  harekâtları  sırasında 

Türkiye’deki üslerin kullanılabilmesi, Irak sınırına TSK  tarafından kuvvet 

yığılması  suretiyle Saddam Hüseyin’in Kuveyt  cephesinin zayıflamasının 

sağlanması,  Suudi  Arabistan’da  konuşlanmış  koalisyon  güçlerine 

Türkiye’nin  katılması  (Türkmen,  2012:  164).  Türkiye  bu  sırada  Irak 

sınırındaki asker sayısını artırdı. Körfez Savaşı sona erdiğinde Türkiye  tek 

bir  kurşun  atmamış  olmasının  yanı  sıra  ABD’nin  yanında  bulunarak 

savaştan  çıkmıştır  (Hale,  2003:  233–235).  Irak’ın  Kuveyt’i  işgal  etmesine 

karşı çıkan da Güvenlik Konseyi’nin kararlarını kontrol eden de ABD’ydi. 

Tabi  Türkiye’nin ABD’nin  yanında  yer  almasını  sağlayan  da o  dönemde 



7/14 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 361 

 

yetkileri  eline bulunduran  Turgut Özal’dı  (Gözen,  1998: 182–183). Körfez 

Savaşı’nın en genel anlamda en önemli ve uzun vadeli sonuçlarından birisi 

tüm  Orta  Doğu  ve  Kuzey  Afrika’da  köktenci  akımların  güçlenmesi 

olmuştur.  Bu  savaş  sonrasında meydana  gelen  kümeleşmelerden  dolayı 

Arapların  Arap  birliği  projesi  suya  düşmüştür  (Sander,  2008:  573).  Yani 

ABD bir noktada bölgede oluşabilecek birliğe de engel oluşturmuştur. 

Türkiye’nin  savaş  sonrasındaki  problemlerinden  birisi  ise  mülteci 

sorunu  idi.  Irak’tan  kaçan  Kürtler  Türkiye’ye  sığınmışlardı.  Bu  ise 

Türkiye’ye  oldukça  büyük  bir  ekonomik  yük  oluşturmaktaydı.  Türkiye 

oluşan  bu  yükün  sonrasında  Kürtlerin  tekrar  Kuzey  Irak’a  güvenli  bir 

yoldan dönmesinin çaresini aramaktaydı. Oluşan ortamdan kaygılı olan ve 

ABD  ile  birlikte  hareket  etmeye  devam  eden  Türkiye,  6  Nisan  1991’de 

İncirlik’te konuşlanacak olan Huzur Ortak Görev Gücü’nün Kuzey Irak’a 

düzenlenecek  insani  yardım  operasyonlarını  yürütmesini  kabul  etti.  10 

Nisan 1991’de ABD yönetimi Kuzey Irak’ın önemli bir kısmının  içerisinde 

bulunduğu 36.  enlemin kuzeyinde uçuş yasağı getirmiş ve Kuzey  Irak’ta 

Kürtler için güvenli bölge oluşturuldu. Daha sonra oluşturulan bu güvenli 

bölgeyi korumak adına Fransa ve  İngiltere’nin askeri gücüde katılımıyla, 

Birleşik Görev Gücü adını alan birlikler bölgeyi korumak amacıyla Kuzey 

Irak’a  yönelik  kapsamlı  bir  Huzur  Harekâtı  düzenlemiştir  (Bölme  2012: 

344). Bu operasyon neticesinde Kuzey Irak’ta güvenli bir ortam sağlanmış 

ve Türkiye’de bulunan mülteciler Kuzey Irak’a dönmüşlerdir.  

Yapılan  operasyon  sonrasında  koalisyon  Temmuz  1991’de  ülkeleri 

Saddam’ın  Kürtlere  karşı  olası  bir  saldırı  durumunu  göz  önünde 

bulundurarak Türkiye’de “Çekiç Güç” isimli acil durum gücü oluşturmak 

istiyordu (Öztürk, 2010: 10). Bu çerçevede Güvenlik Konseyiʹnin 688 sayılı 

kararı  ile oluşturulan Huzur Operasyonuʹnun birinci aşaması  sona ermiş, 

ikinci  aşaması  (Temmuz  1991‐Aralık  1996)  daha  sonra  ʺÇekiç  Güçʺ  adı 

altında  ve  Kuzey  Irak  halkına  karşı  Bağdat  yönetiminin  girişeceği  bir 

saldırıyı  caydırma  ve  gerektiğinde  müdahale  etmekle  görevlendirilmiş 

oluyordu. Nitekim Temmuz ayının sonuna doğru yerleştirilme işlemi biten 

Çekiç  Güçʹün  süresinin  Türkiye  tarafından  30  Eylüle  kadar  uzatıldığı 

belirtildi. Bundan sonra altı ve üç aylık sürelerle uzatılmaya devam etmiştir. 

Bu  arada  30  Eylül  1991ʹde  görev  süresi  sona  eren  Çekiç  Güçʹün  görev 

süresinin Türkiye tarafından tekrar uzatılması kesinlik kazanırken, Silopiʹde 

bulunan  Çok  Uluslu  Güçʹün  kara  unsurlarının  çekilmesi  bunun  yerine 

İncirlik t́eki  hava  gücünün  F‐11  ağır  bombardıman  uçaklarıyla  takviye 

edilmesi kararlaştırılmıştır. Görev süresi 1996 Martında on birinci defa üç ay 

için uzatılmasının ardından 1996 Haziranındaki oylamada Temmuz sonuna 

kadar  uzatılan  ʺÇekiç Güçʺ, Ortak Görev Gücü  ve Huzur Operasyonu–2 
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gibi isimler alan bu güç İncirlik t́e konuşlandırılmış 1748 asker ve 77 uçaktan 

oluşmaktaydı.  Bunun  dışında  Pirinçlik  ve  Zahoʹda  da  ikmal  ve  irtibat 

görevini  yürüten  aynı  güce  bağlı  56  çokuluslu  asker  yer  alıyordu. 

İncirlik t́en havalanan ve Kuzey  Irakʹta keşif uçuşları yapan Çekiç Gücün 

(Keşif Gücün) görevi 2003 Martında ABDʹnin Irak ı́  işgaliyle beraber hem 

fiilen ve hem de hukuken sona ermiş oldu. Birliğin başında biri Türk diğeri 

Amerikalı  eşit  yetkiye  sahip  iki  komutan bulunuyordu.  1997 Ocağından 

itibaren adı Keşif Güç (ya da Kuzeyden Keşif Harekatı) olarak değiştirilen 

ve önceki dönemlerde olduğu gibi altı aylık dönemler halinde görev süresi 

uzatılan Çekiç Güçʹe asker veren ülkeler arasında Türkiye, Fransa, İngiltere 

ve ABD vardı. Çekiç Güçt́eki uçaklar sık sık bölge üzerinde eğitim uçuşları 

yapmaktaydı. Ancak  Fransa,  1998 Aralığında  Çöl  Tilkisi Operasyonuʹna 

tepki göstermiş ve Keşif Güç  içindeki askerlerini geri çekmişti  (Arı, 2001: 

442). 

Keşif Güç (Operation Northern Watch: ONW) de incirlik’te üslenmekle 

beraber Kuzey  Irak t́aki Kürtlere  yardım  amacı  taşımamakta  fakat  Irak ı́n 

BM kararlarına uyup uymadığını denetlemek amacıyla Türkiyeʹnin İncirlik 

hava  üssünden kalkarak  Irakʹa  keşif  uçuşları  düzenlemekteydi.  Bu  arada 

Türkiyeʹden  çekindiği  için  Kürtlerle  doğrudan  ilişki  kurmaktan  kaçınan 

Amerikan  yönetiminin  tavrında  bir  değişiklik  oldu  ve  1992  Mayısında 

gerçekleşen  Kuzey  Irakʹtaki  parlamento  seçimlerinin  hemen  arkasından 

ABDʹli  yetkililerle  görüşmeler  yapmak  üzere Washingtonʹa  giden  Celal 

Talabani ve Mesut Barzaniʹnin başını çektiği Irak muhalefeti, 29 Temmuzʹda 

ABD  Dışişleri  Bakanı  James  Baker ĺa  da  bir  araya  geldi.  Başkan  Bush 

tarafından kabul edilmeyen Kürt  liderlerin yine de Washingtonʹda  ilk kez 

ABD  yönetimince  üst  düzeyde  kabul  görmesi  dikkati  çekti.  ABD 

politikasında Kürtlere  ilişkin olarak bu belirgin değişikliğin sebebi merak 

edilmekteydi. Bu gelişmede ABDʹdeki Kürt lobisinin çalışmalarının yanında 

onlarla  beraber  hareket  eden  Ermeni  ve  Rum  lobilerinin  de  desteğiyle 

Amerikan  kamuoyunda oluşan Kürtlere  yönelik  daha  kararlı bir  politika 

izlenmesi yönündeki baskının yönetim üzerindeki  etkisinin  rolü göz ardı 

edilemezdi (Arı, 2001: 443).  

Daha  sonraki  dönemlerde  Huzur  Operasyonu  Sevr  olarak 

nitelendirilmiştir. ABD  işbirliği  ile Irak’a uygulanan ambargodan Türkiye 

zarara uğramıştı. BM bundan dolayı Irak ve Türkiye arasındaki alışverişin 

petrole  karşı  gıda  şeklinde  uygulanmasına  karar  verdi.  ABD  buna 

petrollerin ancak Kerkük‐Ceyhan boru hattından geçmesi durumunda razı 

olacağını bildirdi. 1998  yılına  gelindiğinde ABD,  Irak’a  karşı  tekrar  silah 

kullanma  eğilimi  gösterdi.  Hatta  bu  sırada  ABD  Savunma  Bakanı 

Türkiye’ye  gelmiş  ve bu  İncirlik’in  kullanılması  için  izin  isteme  şeklinde 
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yorumlanmıştı.  18  Aralık  1998  tarihinde  “Çöl  Tilkisi”  denen  bir  harekât 

gerçekleştirildi.  Bu  harekât  başta  gemilerden  kalkan  uçaklarla 

gerçekleştirilirken 1999 yılında  İncirlik üzerinden kalkan uçaklarla devam 

edildi. Türkiye ise ABD’nin uyguladığı politikaya aslında karşı çıkmaktaydı 

çünkü Saddam rejiminin dışarıdan müdahalelerle devrilmesinin kaosa yol 

açacağını  düşünmekteydi.  2000’li  yıllara  gelindiğinde  ise  Türkiye  Irak’a 

uyguladığı politikalarda değişikliğe gitmiştir. Buna sebep  ise 90’lı yıllarda 

ABD’nin  uyguladığı  politikalardan  zarar  görmesiydi.  Türkiye  ve  ABD 

arasında Irak politikasında  ters olan nokta şuydu: ABD Kürtlerle  işbirliği 

içerisinde Saddam’ı devirmeye çalışıyordu, Türkiye’nin politikası da Kuzey 

Iraklı Kürtlere dayanır hale geldi (Uzgel, 2009: 270‐271). 

 

C. İsrail Ekseninde İşbirliği 

Soğuk  Savaş  sonrasında  Türkiye’nin  Orta  Doğu’daki  konumunu 

doğrudan  ilgilendiren  ilişki  İsrail  ile  olan  ilişkisidir.  Tabi bu  ilişkiye  göz 

atarken  sadece  İsrail  ile  değerlendirmemek  gerekmektedir.  Çünkü 

Türkiye’nin İsrail ile kurmuş olduğu  ilişkilerde Amerika her zaman yerini 

almaktadır. 

Amerika’nın neden bu  iki ülke arasındaki  ilişkilerde bu denli önemli 

olduğunu  anlayabilmek  için  İsrail  devletinin  doğuşuna  bir  göz  atmak 

gerekmektedir.  İsrail  devletinin  doğuşu  temel  de Atlantik  yani  İngiltere‐

Amerika ekseninde gerçekleşmiştir. Türkiye de, Sovyet tehdidinden dolayı 

aynı eksende buluşmuştur. Bundan dolayıdır ki İsrail, Türkiye için bölgede 

kaçınılmaz  bir  partner  haline  gelmiştir.  Türkiye  bölgesel  politika 

oluşumunda İsrail’in küresel bağlantılarını ve özellikle ABD bünyesindeki 

ve  üzerisindeki  etkisini  sürekli  göz  önünde  bulundurmuştur.  Aslında 

bunda  İsrail’in  bölgede  güçlü  bir  devlet  olmasından  ziyade,  başta  ABD 

olmak  üzere  küresel  güçler  üzerinde  baskı  gücüne  sahip  uluslararası 

Yahudi  lobisinin gücü etkili bir rol oynamıştır  (Davutoğlu, 2010: 417‐418). 

Dolayısıyla  İsrail ve Türkiye arasındaki  ilişkilerde ABD  ile olan  ilişkilerin 

rolü bulunmaktadır. 

Soğuk  Savaş  sonrasında  İsrail‐Türkiye  işbirliği  1996  yılındaki  askeri 

anlaşmaya (Balcı: 211) ve sonrasındaki stratejik ortaklığa kadar uzandı. Orta 

Doğu’daki  tehdit unsuru olan ve ABD  tarafından  serseri devletler olarak 

nitelendirilen devletlerden dolayı işbirliği süreci hızlandı. 1994 yılında İsrail 

Cumhurbaşkanı Ezer Weizmann Türkiye’yi ziyaret etti. Aynı yıl  içerisinde 

İsrail Savunma Bakanı da bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette F–4 ve F–5 

uçaklarının modernizasyonunun İsrail tarafından yapılması gündeme geldi. 

Yine aynı yıl içerisinde İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Perez Türkiye’yi ziyaret 

etti.  Başbakan  Tansu  Çiller  ise  aynı  yıl  kasım  ayında  İsrail’e  bir  ziyaret 
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gerçekleştirdi.  1995  yılında  54  tane  F–4  uçağının  İsrail’e  yaptırılması 

konusunda anlaşma sağlandı. 23 Şubat 1996 tarihinde ise  iki ülke arasında 
askeri  eğitim  ve  işbirliği  anlaşması  yapıldı.  Bu  anlaşma  ile  iki  ülkenin 

uçaklarının  birbirinin  ülkelerinde  eğitim  amaçlı  uçuş  yapabilmelerini 

mümkün kılmaktaydı. ABD’deki silahların kontrolü ve İnsan hakları lobisi 

tarafından  Türkiye’ye  silah  satışının  önlenmesine  çalışılması  İsrail’i  silah 

alımında Türkiye’nin gündemine taşıdı (Kasım, 2001: 571). 

Türkiye  ve  İsrail  arasındaki  hızlı  bir  şekilde  gelişen  bu  ilişkilerde 

ABD’nin Orta Doğu  politikasının  olduğu bir  gerçektir.  Türkiye Amerika 

için bölgede önemli bir yer oluşturmaktadır. İsrail ise Amerika’daki Yahudi 

lobisinin  gücü  ile  kurulmuştur.  Dolayısıyla  Amerika  için  İsrail  çok 

önemlidir. Türkiye de aynı bölgede çok önemli bir yer tuttuğundan dolayı 

Amerika Orta Doğu politikasında  iki ülke arasındaki anlaşmayı sağlamak 

durumundadır.  Türkiye  bölgede  genel  olarak  Amerika  politikalarına 

endeksli  olduğundan  İsrail  ile  ilişkilerine  dikkat  etmek  durumundadır. 

Türkiye  ve  İsrail  ise  Filistin  konusunda  anlaşma  sağlayamamışlardır. 

Burada  Amerika  ise  açık  bir  şekilde  İsrail’den  yana  tavır  takınmıştır. 

Türkiye, İsrail ve Amerika ile olan stratejik ortaklığına rağmen tarihi ve dini 

bağları bulunan Filistin’in yanında yer almaya  çalışmıştır. Fakat dönemin 

süper  gücü  olan  Amerika’nın  uygulamaya  koyduğu  politikaları 

bulunmaktadır.  Türkiye  ise  bölgesel  gücünü  yeni  yeni  ortaya  koymaya 

çalışan  fakat bu konuda Amerika’nın desteğine  ihtiyaç duyan bir ülkedir. 

Zaten İsrail ile olan ilişkiler 2000’li yıllarda da Filistin meselesinden dolayı 

daima  gergin  olmuştur.  2000  sonrasında  değişen  dünya  dengeleri 

Türkiye’yi  daha  güçlü  bir  konuma  oturttu.  Türkiye  artık  bölgesel 

politikalarını  kendisi  uygulayan  bir  ülke  halini  almaya  başladı.  İsrail  ile 

ilişkilerinde  Amerika’ya  bağlı  olmaktansa  kendi  iradesini  kullanmaya 

başladı. ABD’nin  2000  sonrasında  Irak’a  saldırmak  istemesi  ve bu  saldırı 

için  Türkiye  topraklarını  kullanmak  istemesine  rağmen  “1  Mart 

Tezkeresinin” meclisten T.B.M.M’den geçmemiş olması buna örnek  teşkil 

edebilir. Hükümet her ne kadar  tezkereyi destekliyormuş gibi bir görüntü 

içerisinde  olmuşsa  da,  tezkerenin  geçmesi  hususunda  milletvekillerine 

herhangi bir baskı içerisinde olmamıştır.  

 

D. Türkiye‐ABD ilişkilerinde Balkanlar 

Tartışmalı birtakım sonuçlarına rağmen, Türk‐ABD  ilişkilerinin Körfez 

Savaşı ekseninde kazanmış olduğu  ivme, Amerika’da Clinton yönetiminin 

başa  geçmesinden  sonra  da  devam  etti.  Clinton’ın  kendisinden  önceki 

Cumhuriyetçi selefi gibi Türkiye’ye önem vermesi, Türkiye’nin Soğuk Savaş 
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sonrası  jeostratejik  öneminin  sürdüğünü  ve  hatta  arttığını  kavramış 

olmasından kaynaklanmıştır (Türkmen, 2012: 166).  

Türkiye‐ABD  ilişkilerinin  kesiştiği  ve  diğer  bölgelere  nispeten  daha 

olumlu olduğu bölge Balkanlardı. Bu bölgedeki  ilişkiler incelendiği zaman 

iki  ülkenin  de  aynı  çıkarları  güttüğü  ve  aynı  ülkeleri  desteklediği 

görülmektedir.  Bu  bölgedeki  politikaların  uygulanmasında  yine 

Türkiye’nin  stratejik  konumunun  önemi  yer  tutmaktaydı.  Türkiye  Orta 

Doğu’ya  olduğu  gibi  Balkanlara  da  komşuydu  ve  bu  da  bölge 

politikalarında devre dışı bırakılmasını mümkün kılmamaktaydı. 

Soğuk Savaş sonrası Balkanlarda ortaya çıkan yeni Müslüman halklar 

(çoğunluğu  eski  Osmanlı  tebaası)  Türkiye’nin  hem  yalnızlığını  azaltmış 

hem de önemini artırmıştır. Ortaya çıkan yeni jeopolitik gelişmeler Türkiye 

ile  Balkanlar  arasındaki  kültürel  ve  tarihsel  mirasın  ortaya  çıkmasını 

sağlamıştır. Meydana gelen bu gelişmeler, geçmiş dönemlerde bu yöndeki 

bağlarını  koparmak  istemesine  rağmen  tarihsel  gelişmeler  Türkiye’nin 

geçmişi  ile  olan  bağlarından  kopamayacağını  göstermiştir.  Fuller  bu 

durumu  “jeopolitik  faktörler  uluslararasındaki  psikolojik  ve  kültürel 

dinamikleri  harekete  geçirmiştir”  şeklinde  özetlemiştir.  Dolayısıyla 

böylesine geniş bir alanda etki kaynağı olan Türkiye ABD  tarafından göz 

ardı edilmemiştir (Laçiner, 2011: 623).    

ABD  1990’larda  Balkanlardaki  gelişmeleri  en  derinden  etkileyebilen 

bölge  dışı  devlet olmuştur.  Balkanlar  doğal  kaynak  açısından  zengin bir 

bölge  olmamasına  rağmen  yine  de  ABD  açısından  önemli  olmasının 

sebepleri bulunmaktaydı. Doğu Akdeniz, Boğazlar ve Orta Doğu suyolları 

üzerindeki bölge stratejik açıdan önem arz  etmekteydi. ABD’nin bölgede 

uluslararası  üstünlüğünü  kanıtladığı  bir  alandı  örnek  verilecek  olunursa 

Bosna faciasına müdahalesi bir örnek olarak görülebilir. Bosna’da meydana 

gelen çatışmaya geç müdahale eden ve AB’nin başarısızlığını ortaya koyan 

ABD,  bu  bölgede  sadece  çatışmayı  değil  barış  kullanma  yollarını  da 

desteklemiştir (Uzgel, 2009: 274).  

Türkiye  Balkanlardaki  gelişmeleri  yakından  takip  etmiş  ve  bölge 

ülkeleri  ile  ilişkilerini  dostane bir biçimde  sürdürmek  istemiştir.  Türkiye 

Balkan ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermiş ve bunu bu bölgeye 

yönelik  resmi  politikası  olarak  belirtmiştir.  Sosyalist  ülkelerin 

dağılmasından  sonra  bu  politikasını  göstermiş  ve  onların  bağımsızlığını 

tanımıştır. Aslında Türkiye ve Amerika’nın bu bölgede bu konuda ortak bir 

politikası bulunmaktaydı. Her ikisi de Yugoslavya’nın dağılmasından sonra 

ortaya çıkabilecek istikrarsızlıktan dolayı bu ülkelerin bütünlüğünden yana 

tavır aldı. Fakat parçalanma kaçınılmaz bir hal alıp gerçekleşince iki devlette 

ayrılan cumhuriyetleri  tanıdı. Bağımsızlığın  tanınması noktasında Türkiye 
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ile  ABD’nin  görüş  ayrılığına  düştüğü  ülke  Makedonya  idi.  ABD  ilk 

aşamada bu ülkenin bağımsızlığını tanımamıştır (Ülger, 2001: 197). 

Soğuk  Savaş  döneminden  sonra  Balkanlar’da  hep  olumlu  rüzgârlar 

esmemekteydi.  1993  yılında  Bosna‐Hersek’te  zıtlaşmalar  yaşanmaya 

başladı.  Burada  meydana  gelen  gelişmeleri  kaygıyla  izleyen  Türkiye, 

Batı’nın  buralara  yeterince  hızlı  bir  şekilde  müdahale  etmediğini 

düşünmekteydi  (Hale, 2003: 276). Bölgedeki bağımsızlık  ilanlarına en çok 

karşı  çıkanlar  Sırplardı.  Fakat  Sırplar  diğer  batılı  ülkelerin müdahaleleri 

sonucunda geri adım attılar. 1992 yılında Bosna‐Hersek bağımsızlığını ilan 

ettiğinde  Batılı  ülkeler  bağımsızlığını  ancak  bir  ay  sonra  tanıdı.  Bosna‐

Hersek’in  gönülsüz  bir  şekilde  geç  tanınmasından  en  karlı  çıkan  ise 

Sırplardı. Gelişen olaylardan cesaret alan Sırplar Boşnaklara karşı katliama 

giriştiler. Sırpların yapmış olduğu bu kanlı girişim uluslararası kamuoyunu, 

özellikle  de  Müslümanları  derinden  etkilemişti.  ABD  ve  diğer  Batılı 

devletler  ise meydana gelen  tepkilerden dolayı harekete geçmek zorunda 

kalmışlardır.  BM  güvenli  bölgeler  oluşturmuş,  fakat  katliamlar  devam 

edince 1993 yılında Bosna üzerindeki uçuşlar yasaklanmıştı. Bu bölgedeki 

uçuşları ise Türk ve ABD uçakları denetlemiştir. Bunlara rağmen katliamlar 

devam  edince ABD  sonunda Sırp mevzilerini bombalama  kararı  almıştır 

(Çakmak, 2006: 242).  

Avrupa’nın ortasında gerçekleşen bu vahşet daha önce de bahsedildiği 

gibi ABD  tarafından geç  tepki görmüştür. Türkiye’nin yoğun  çabaları  ile 

olaylara müdahale etme kararı alan ABD, olayı biraz da güç gösterisi olarak 

görmüştür.  ABD’nin  burada  kendinin  müdahalesi  olmadan  bir  soruna 

çözüm  bulunamayacağını  göstermeye  çalışmıştır.  Yapılan  müdahaleler 

sonrasında  taraflar  arasında  imzalanan  Dayton  Antlaşması  ile  barış 

sağlanmıştır. 

21 Kasım 1995  tarihinde ABD’nin Ohio  eyaletindeki Dayton kentinde 

taslağı hazırlanan ana metin ve 11  ekten oluşan anlaşma, 14 Aralık 1995 

tarihinde Paris’te Bosna‐Hersek adına Aliya İzzetbegoviç, Hırvatistan adına 

Franco  Tudjman  ve  Yugoslavya  Federal  Cumhuriyeti  adına  Slobodan 

Miloseviç  tarafından  imzalanmıştır.  Antlaşma  çatışmaların  önlenmesi  ve 

sivil alanda yeni düzenlemelerin getirilmesini amaçlamıştır (Dalar,2008: 98–

99). 

ABD’nin,  Sırpların  saldırılarına  başlamasına  ve  Boşnakların  kitleler 

halinde katledilmesine kadar geçen dönemde bölgede yaşanan gelişmelere 

karşı  pasif  bir  tutum  almasında  etkili  olan  faktörlerden  birisi 

Washington’un dikkatini Orta Doğu’ya ve Sovyetlerden arta kalan nükleer 

silahlara  yoğunlaştırmış  olmasıydı.  Bununla  bağlantılı  olarak  ABD 

açısından Balkanlar bölgesinin dünyanın diğer bölgelerine oranla daha az 
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stratejik  görülmesi  de  bir  diğer  önemli  faktördür.  Sonuçta  Balkanlar 

Washington’un  küresel  öncelikleri  açısından  bir  Orta  Doğu  veya  eski 

Sovyetler Kadar hayati görülmemekteydi (Arı‐Pirinççi, 2011: 4).  

Balkanlarda Türkiye ve ABD’nin işbirliği yapmış olduğu bir başka kriz 

ise  1999  yılında  meydana  gelen  Kosova  krizidir.  Sırplar  ideallerini 

gerçekleştirmek için Bosna’dan sonra Kosova’da da sindirme operasyonuna 

başladılar.  Sırplar  için  Kosova’yı  Bosna’dan  farklılaştıran  bazı  temel 

faktörler  bulunmaktaydı.  Bu  temel  faktörlerden  birincisi  Kosova’nın 

demografik  yapısıdır.  Kosova’nın  nüfusunun  %90’ı  Arnavutlardan 

oluşmaktadır  ve bu  da  daha  yeknesak bir  yapı  arz  etmektedir.  Bu  yapı 

Sırpların  Kosova’ya  yönelik  bir  temizlik  harekâtına  girişmesine  sebep 

olmuştur. İkinci husus kültürel ve dinseldir. Burada kültürel asimilasyona 

dirençli  bir  yapı  vardır.  Üçüncü  husus  Kosova  diğer  ülkelerden  lojistik 

destek  alabilmekteydi.  Bu  da  çatışmanın  Balkanların  bütününe 

yayılabilmesi  anlamına  gelmekteydi  (Davutoğlu,  2010:  309–310).  Burada 

ortaya  çıkmış  olan  kriz  yine  başta  ABD  olmak  üzere  diğer  ülkelerin 

müdahaleleri  ile aşılmıştır. 18 NATO  üyesi  ülke  ve  dışarıdan 18 ülke  ile 

KFOR (Kosova Gücü) kurulmuştur. İçlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 18 

NATO  ülkesi  24 Mart  1999’da  Belgrad’ı  bombalamıştır.  Türkiye  önemli 

ölçüdeki askeri gücü  ile yapılan operasyonlara katkı sağlamış ve buradaki 

mağdurlara yardım  için Türkiye’de kamplar kurmuştur. 12 Haziran 1999 

tarihinde  Sırpların  Kosova’dan  çekilmesine  rağmen  Kosova  sorunu  hala 

çözülmemiştir.  Bunun  sebebi  ise  ABD’nin  ve  diğer  Batılı  ülkelerin 

Kosova’nın  bağımsızlığının  tanınması  halinde  Balkanlarda  yeni 

karışıklıkların  çıkacağının  bilincinde  olmalarıdır.  Türkiye’nin  buraya 

müdahalesi  ise  ABD  ile  müttefik  oluşundan  ziyade  tarihi  ve  kültürel 

köklere dayanmaktadır (Çakmak, :243). 

Buradaki  krizlere  ve  ABD  müdahalelerine  bakıldığında  yine  ABD‐

Türkiye  ortak  hareket  ettiği  alanlar  görülmektedir.  ABD  açısından 

bakıldığında  da buna  sebep olarak  şu  söylenebilir; ABD  için bu bölgede 

Türkiye’nin konumunda başka bir ülke yoktur. ABD Irak’ta da Balkanlarda 

da  Türkiye’yi  hava  sahası  olarak  kullanarak  olaylara  müdahale 

gerçekleştirebilmektedir. Türkiye açısından bakınca da şunlar söylenebilir; 

Türkiye, bölgede ABD ile ortaklık kurarak tek başına gerçekleştiremeyeceği 

politikalarda  söz  sahibi  olmakta  ayrıca  AB  ve  Rusya  ile  hareket  eden 

Yunanistan’a karşı da bir üstünlük sağlamaktadır. 

 

E. Türk‐ABD İlişkilerinde Kafkaslar ve Orta Asya 

Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılması  ile Doğu Bloğu sona ermiş 

ve  bunun  sonucu  olarak  da  Orta  Asya  ve  Kafkaslarda  bağımsızlığına 
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kavuşan  yeni  devletler  meydana  gelmiştir.  Daha  önce  de  söz  konusu 

edildiği gibi Soğuk Savaş sonrası meydana gelen gelişmeler “Yeni Dünya 

Düzeni” olarak algılanmıştır. 1991 yılından sonra 15 cumhuriyetin tamamı 

bağımsızlığını elde etmişti. Tabi bu durum ABD’yi hazırlıksız yakalamıştı 

(İyikan,  2009:  256).  Orta  Asya’ya  yönelik  dünya  devletleri  politikaları 

içerisinde en önemli olanı ABD’nin bölgeye yönelik politika beklentileridir 

(Kırımlı,  2001:  365).  ABD  bölgeye  yönelik  politikalarını  gerçekleştirmek 

niyetindeydi  ve  bunu  gerçekleştirebilmek  için  bölgede  en  iyi  müttefiki 

konumunda  gördüğü  Türkiye’ye  ihtiyacı  vardı.  Sonuçta  Türkiye  hem 

stratejik  açından  önem  arz  etmekteydi,  hem  de  bölge  ile  tarihi,  dini  ve 

kültürel  bağları  bulunmaktaydı.  Dolayısıyla  ABD’nin  Orta  Asya  ve 

Kafkaslar politikası için Türkiye biçilmiş bir kaftandı. 

1990’lı  yıllarda  Türkiye  ve  ABD  açısından  Kafkaslar  ve  Orta  Asya 

çıkarların  bazı  açılardan  kesiştiği  bir  bölge  olma  özelliğini  taşımaktaydı. 

Ayrıca bu bölge her  iki ülke  için  de  yeni  ve  daha  önce denenmemiş bir 

işbirliği  alanıydı  (Uzgel,  2009:  278).  Türkiye,  Orta  Asya’da  Türk 

devletlerinin  kurulmasından  yana  idi.  Bölgede  ABD  ile  yapılacak  olan 

stratejik  işbirliği  ile  Rusya’yla  ortak  sınıra  dönülmeyecekti.  Ayrıca 

Karadeniz Ekonomik  İşbirliği projesiyle de bölgede bir Pazar ve karşılıklı 

bağımlılık oluşturularak Rusya bölge dışında tutulacaktı (Oran, 1996: 364). 

Soğuk Savaş sonrasında Doğu Bloğunun çökmesi Türk dış politikasında 

bazı  dezavantajlar  getirdiği  gibi,  Türkiye’nin  geleneksel  dış  politika 

stratejisini  değiştirmesine  de  sebep  olmuştur  (Bacık‐Coşkun,  2011:  633). 

Türkiye  daha  önceki  dönemlerde  sadece  Batı  odaklı  bir  politika  izleme 

yoluna gitmişken, Soğuk Savaş sonrası dönemlerde çevresini kuşatan diğer 

bölgelerle daha fazla ilgilenir hale gelmiştir. 

Bu dönemde Kafkasya ve Orta Asya; Sovyetlerin varisi olarak ortaya 

çıkan Rusya  Federasyonu,  Türkiye  ve  İran’ın  rekabetine  sahne  olmuştur. 

Rusya  Federasyonu  kendi  arka bahçesi  olarak  gördüğü bölgeye  Türkiye 

aracılığı  ile  giriş  yapmak  isteyen  ABD,  bölge  üzerinde  oynanan  Büyük 

Oyun’u  (The  Great  Game)  yeniden  başlattı.  Özellikle  Hazar’daki  enerji 

kaynaklarının  ortaya  çıkışı  ile  bu  potansiyelin  Rusya  tarafından 

yönlendirilebileceği  ihtimali  ABD’nin  bölgede  daha  etkin  bir  politika 

izlemesine  ve  Türkiye’nin  bu  bölgede  etkinliğinin  artmasına  destek 

olmuştur. Yeniçağın büyük oyunu, böylece, bölgedeki enerji kaynaklarının 

denetimi ve uluslar arası pazarlara  taşınması  ile  ilgili  idi. Türkiye’nin bu 

bölgedeki  varlığı,  İran  modelinin  komünist  sistemin  yerini  almasından 

korktuğu  için ABD  ve  diğer  Batılı ülkeler  tarafından  desteklendi. Ayrıca 

bölgede Rusya  ve  İran’ın  etkisini  dengeleyebilmek  adına  da  Türkiye’nin 

stratejik bir ortak olarak değeri arttı. Meydana gelen gelişmeler Türkiye’nin 
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Kazakistan,  Azerbaycan,  Kırgızistan,  Özbekistan  ve  Türkmenistan  ile 

işbirliğine geçmesi için bir fırsat oluşturdu (Bacık‐Coşkun, 2011: 633–634). 

Bölgede  çıkarların  kesiştiği  ve  işbirliğine  gidildiği  durumlar  olduğu 

gibi,  çıkarların  uyuşmadığı  durumlarda  ortaya  çıkmıştır.  Bunlardan  biri 

Azeri‐Ermeni  çatışmasıdır.  Bu  çatışmada  Türkiye  doğal  olarak 

Azerbaycan’ın yanında yer alırken, ABD Ermenistan’dan yana tavır alırken, 

Azerbaycan’a  yardımları  da  askıya  almıştır.  Ayrıca  Azerbaycan 

petrollerinin dağıtılabilmesi için Türkiye ve ABD ortaklığı ile hayata geçmiş 

olan Bakû‐Ceyhan boru hattı konusunda da ayrılıklar meydana gelmiştir. 

ABD  Bakû‐Ceyhan  hattını  desteklerken,  İran  dışında  başka  hatları  da 

desteklemekteydi.  Dolayısıyla  bu  da  söz  konusu  hattın  öneminin 

azalmasına  sebep  olmaktaydı. ABD’nin  nadirde  olsa  bölgede  Rusya’nın 

rahat hareket etmesine izin vermesi bağımsızlığını yeni kazanan devletlerin 

sıkıntılı durumlar yaşamasına sebebiyet vermekteydi (Uzgel, 2009: 280). 

ABD’nin Bakû‐Ceyhan boru hattı dışında diğer hatları desteklemesinin 

altında ekonomik maliyetler yatmaktaydı. Bu projelerden biri Bakû’yü İran 

Körfezi ile birleştirmekti. Bu projedeki mesafe daha kısa olduğundan dolayı 

maliyeti de daha az olacaktı. Ancak Başkan Clinton buna  itiraz  etmiş ve 

İran’da faaliyet gösteren ABD şirketlerine de cezalar belirlemişti. Bazı ABD 

şirketleri  İran  politikasına  karşı  çıkmışlar  fakat  bu  Clinton  yönetimini 

kararından  vazgeçirmek  için  yeterli  olmamıştı.  Aslında  Türkiye’nin 

desteklediği ve Amerika’nın da sıcak baktığı Bakû‐Ceyhan projesi beşinci 

seçenekti. Türkiye’nin bu boru hattından elde edeceği gelir yaklaşık olarak 

100.000.000 dolar  idi. Türkiye sağlam bir NATO üyesi olduğundan dolayı 

bu proje diğerleri içinde en düşük riskli proje idi. Ayrıca bu proje sayesinde 

Kazakistan  ve  Azerbaycan’ın  Rusya’ya  olan  bağlılığını  azaltabilmekte 

mümkündü. Aslında projenin maliyeti oldukça fazla idi ve ayrıca yapılama 

süreci  de  uzun  sürecekti. ABD  1998–99  yıllarında  Bakû‐Ceyhan  hattının 

gerçekleşmesi  yolundaki  çabalarını  artırdı.  Yapılan  girişimler  sonucunda 

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Özbekistan arasında Ankara 

Deklarasyonu  imzalandı. 1999 Yılında Clinton Türkiye’ye gelmiş ve boru 

hattı için yapılan anlaşmaların tarihi bir zafer olduğu yönünde açıklamalar 

da bulunmuştur (Hale, 2003: 295–298).  

ABD’nin  o  dönemde  Kafkasya  dışında  başka  boru  hatlarını  da 

destekleme  eğiliminde  bulunması  Türkiye’nin  çıkarları  ile  ters 

düşmekteydi.  Dolayısıyla  Türkiye  ve  ABD  bu  yönde  bazı  sıkıntılar 

yaşmıştır.  İran  yönlü  olanlar,  ABD  şirketlerinin  isteğine  rağmen  ABD 

yönetimi tarafından reddedilmişti. Çünkü bu ABD’nin İran politikası ile ters 

düşmekteydi. ABD bölgede ağırlığı olmayan bir İran istemekteydi ve bu da 

projenin  gerçekleşme  olasılığını  ortadan  kaldırdı.  Balkanlar  üzerinden 
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düşünülen projeler  ise gündemdeydi ama yine de ABD’nin Bakû‐Ceyhan 

boru hattını destekleyici yöndeki  söylemleri Türkiye’yi  sevindirmekteydi. 

ABD Türkiye ile işbirliği yapmak istiyordu, tabi bunu yaparken Türkiye’nin 

daha  çokta  güçlenmesini  istemiyordu.  Belki  de  diğer  boru  hatlarını 

desteklemesi Türkiye’ye bağımlı olmadığı mesajı olabilirdi. 

Orta  Asya  ve  Kafkaslarda  Türkiye  ile  ABD  arasındaki  işbirliğinde 

örtüşmeyen bazı noktalar bulunmaktaydı. Bu görüş farklılığı Azeri‐Ermeni 

çatışmasından  dolayı  meydana  gelmekteydi.  Soğuk  Savaş  döneminde 

bölgede güven ve  istikrar sağlanmıştı. Fakat SSCB’nin çöküşü eski Sovyet 

topraklarında  karışıklık  ortaya  çıkarmıştır.  Moskova’dan  ayrılan 

cumhuriyetler bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsızlığını  ilan eden ülkeler 

arasında  sınır  sıkıntıları  baş  göstermiştir.  Güney  Kafkasya’da  başlayan 

Azeri‐Ermeni çatışması da bu duruma örnek teşkil etmektedir (Gökçe: 2011: 

1113). Ermenistan komşusu Azerbaycan’ı 1992 yılında işgal etmiştir (İyikan, 

:  256–257).  Azeri‐Ermeni  çatışması  1992–1993  yılında  devam  etmiş  ve 

Ermenistan bu savaşı Dağlık Karabağ Ermenilerinin sürdürdüğü iddiasında 

bulunmuştur.  Fakat  bu  bölgedeki  Ermenilerin  destek  aldıkları  yerlere 

bakıldığı  zaman  tamamen  bağımsız  oldukları  yöndeki  iddiaları  ciddiye 

almak  pek mümkün  değildir.  Ermeniler  Azerileri  katletmeye  başladılar. 

Türkiye’nin  yönlendirmesi  ile  AGİT  sınırların  zorla  değiştirilmeye 

çalışılmasını  kınadı  ve Dağlık  Karabağ’ın Azerbaycan  vilayeti  olduğunu 

onayladı.  İlerleyen  süreçlerde  her  iki  tarafta  sonuç  getirmeyecek  bir 

mücadelenin  içerisinde  olduklarını  anladılar  ve  1994  yılında  Dağlık 

Karabağ, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında imzalanan 

ateşkesle barış sağlanmış oldu (Hale, 2003: 286, 291–292).  

Aslında doğal kaynak ve nüfus açısından Azerbaycan oldukça önemli 

bir bölge  idi. Fakat bu dönemdeki Ermeni diasporasından dolayı ABD’nin 

dışladığı  diğer  ülkelerin  konumuna  düştü.  Karabağ  konusunda  çıkan 

anlaşmazlık  ve  Ermenistan’ın Azerbaycan’a  uyguladığı  ablukadan  dolayı 

ABD’deki Ermeni  lobisi harekete geçti ve Azerbaycan’a ekonomik yardım 

yapılmaması kararını aldı. Özgürlük destekleme yasası kapsamında, ABD 

Azerbaycan’a  yapılacak  yardımları  askıya  aldı.  Aslında  ABD  yönetici 

çevrelerinde  de  bazen  Ermenistan’ın Azerbaycan  topraklarını  işgal  ettiği 

konuşulmaktaydı  fakat  Ermeni  lobilerinin  çalışmalarından  dolayı  bu 

konuşmalar boşa çıkmaktaydı. Fakat yine de bu bilindiğinden dolayı resmi 

olarak değil de hükümet dışı yollarla ABD Azerbaycan’a yardım sağladı. O 

sıralar Türkiye’de Ermenistan’a abluka uygulamaktaydı. ABD Türkiye’nin 

bu  ablukayı  kaldırmasını  istemiş  fakat  Türkiye  Azerbaycan’la  olan 

ilişkilerini olumsuz etkileyebileceğinden dolayı buna karşı çıkmıştır. Dönem 

boyunca,  Azeri‐Ermeni  çatışması,  ABD  ve  Türkiye’nin  tam  bir  anlaşma 
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sağlayarak  ortak  hareket  noktasında  birleşemediği  bir  sorun  olmuştur 

(Uzgel, 2009: 282).  

Azeri‐Ermeni  çatışmasına  baktığımız  zaman  aslında  ABD’nin 

uygulamaya  koymaya  çalıştığı Yeni Dünya Düzeni  safsatasının ne  kadar 

boş olduğunu görebiliriz. Yani, Irak Kuveyt’i  işgal ettiğinden dolayı Irak’a 

savaş  açan  ve  ona  ekonomik  ambargo  uygulanmasına  giden  ABD, 

içerisindeki Ermeni Lobilerinin de etkisi ile Dağlık Karabağ sorununda işgal 

edilenin değil işgal edenin tarafını tutmuştur. 

 

SONUÇ 

ABD Soğuk Savaşın sona ermesi ile oluşan tek kutuplu dünyada süper 

güç haline gelmiştir. ABD bu süreç boyunca ekonomik ve güvenlik içerikli 

kaygılarını Ulusal  stratejilerine  uygun  olarak  gidermeye  çalışmıştır. Yeni 

Dünya Düzeni adını verdiği politikasını uygulamak için ise çeşitli ülkelerle 

stratejik ortaklıklarda bulunmuştur. Türkiye ile ABD işbirliği Özal’ın, Bush 

ile kurduğu ilişki çerçevesinde gelişmiş ve daha sonra Başkan olan Clinton 

ile de devam etmiştir (Ersoy‐Ersoy, 2002: 263,173). 

ABD  oluşturmaya  çalıştığı  Yeni  Dünya  Düzeninde  çıkarları 

doğrultusunda  Kafkaslar,  Orta  Doğu,  Orta  Asya  ve  Balkanlarda  çeşitli 

müdahalelerde  bulundu. Ayrıca  bu  bölgelerde  kendi  içerisinde  oluşmuş 

olan  lobilerin  devletleri  de bulunmaktadır. Örneğin  İsrail  ve  Ermenistan, 

ABD  içerisindeki  lobileri  sayesinde ABD  politikalarında  etkili  oldu. ABD 

Yeni Dünya Düzeni kavramı ile Irak’a çeşitli nedenlerle saldırabilirken, aynı 

nedenler  Ermenistan  ve  İsrail  için  söz  konusu  olduğunda  sessiz  kaldı. 

Çünkü  içerisinde  oluşmuş  olan  güçlü  Ermeni  ve  Yahudi  lobileri  ABD 

politikalarını ciddi bir biçimde yönlendirdi. Özellikle Yahudi lobisi ABD’yi 

ayakta tutan bir unsur haline gelmiştir. ABD ekonomisinde ciddi yer tutan 

Yahudiler  istedikleri anda  finans konularında sarsıntılara sebep olabilirler. 

Bu nokta da Türk Amerikan işbirliğinin Orta Doğu’da sürmesi Amerika için 

önemli bir hal almaktadır. Çünkü Türkiye hem Müslüman hem de laik bir 

ülkedir.  Dolayısıyla  işbirliğini  sürdürmek  hem  Amerika  hem  de  İsrail 

açısından oldukça önemlidir. Diğer politikalarına gelince, günümüzde de 

gördüğümüz gibi Orta Doğu’da rahat hareket  imkânına sahip olması  için 

Türkiye’ye  ihtiyacı vardır. Ama aynı zamanda da öne  çıkmamış olan bir 

Türkiye gerekmektedir. Çünkü bölgede kendi  inisiyatifi  ile karar alabilen 

bir  Türkiye  kendi  çıkarlarına  terstir.  Körfez  savaşında  Türkiye  Irak’a 

ekonomik  yaptırımı mecburen  kabul  etti,  ayrıca Çekiç Güç’ün  ülkesinde 

konuşlanmasına da mecburen razı oldu. 

Balkanlara  bakıldığı  zaman  ise  burada  Türk‐ABD  ilişkilerinin  en 

çatışmasız bölgesi olduğunu görebiliriz. Çünkü Amerika  için önemli olan 
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enerji kaynaklarıdır. Fakat burada tek başına elde etmesi gereken bir kaynak 

olmadığından  dolayı  bu  bölgede  çıkar  çatışması  yaşanmadı.  ABD’nin 

Bosna’da  yaşanan  facia  karşısında  geç  tepki  vermesinin  sebebi  de  yine 

çıkarlarına uygun bir kaynak bölgesi olmamasındandır. Fakat yine burada 

gösterdiği barış politikasında kendinin  tek güç olduğunu gösterme  çabası 

vardır. ABD Bosna olayına geç müdahale ederek, AB’nin kendi müdahalesi 

olmadan sorunlara çözüm bulamayacağını ispat etmek niyetinde olmuştur. 

ABD’nin Orta Asya ve Kafkaslardaki politikaları için yine Türkiye ciddi bir 

geçiş  kapısı  olmuştur.  Soğuk  Savaş  sonrası  bağımsızlığını  kazanan 

devletleri kendi yanına çekerek İran, Çin ve Rusya’nın bölgedeki ağırlığına 

son vermek istemiştir. Ayrıca buralardaki enerji kaynakları da kendisi için 

önem  arz  etmekteydi.  Bu  enerji  kaynakları  sayesinde  Orta  Doğu’ya 

mahkûm kalmama fikri oluşmuştur. 

Yani Amerika kendi kıtası dışında politika yürütmek istediği her alanda 

Türkiye’nin stratejik konumunda faydalanarak bir ortaklık yoluna gitmiştir. 

Türkiye  ise  belli  bir  döneme  kadar,  yani  günümüze,  kadar  bölge  de 

politikalarını hayata koyabilmek için bir dış güce ihtiyaç duymuştur. Soğuk 

Savaş  sonrası  dönemde  bu  güç  büyük  ABD  olmuştur.  Çünkü  Türkiye 

henüz kendini  tamamlayamamış ve  iç sıkıntılardan dolayı dış politika da 

etkili  bir  rol  oynayabilecek  hale  gelmemiştir.  Artık  Türkiye’nin  de  dış 

politikada ağırlığını göstermeye başladığı dönemlerde ABD ile olan ilişkileri 

farklı bir  hal  almaya başlamıştır. Soğuk  savaş  sonrası meydana  güvenlik 

sorunları, çıkar çatışmaları ve ideolojik çatışmalar her iki ülkeyi  işbirliğine 

götürmüştür.  Bu  ilişkilerin  sürekli  olması  her  iki  ülkenin  bir  birinin 

sorunlarına  olan  ilgisi  ile  devam  edebilir.  Tabi  ABD’nin  bu  durumda 

Türkiye’yi,  sadece savaş döneminde uçaklarını rahat uçurabildiği bir alan 

olarak değil tam bir müttefik olarak görmesi gerekmektedir. 
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