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Türkiye 

Birleşik Devletler Ulusal Güvenliği 

için İzlenecek Yol 

Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal çıkarları, Başkan Donald 

Trump’ın Erdoğan gibi otokratlar ile kişisel ilişkileri nedeniyle 

son dört yılda defalarca zarar görmüştür. 
 

Yazarlar: Aykan Erdemir & Philip Kowalski, FOUNDATION FOR DEFENSE OF 

DEMOCRACIES – Demokrasileri Koruma Vakfı 

Editörler: John Hannah ve David Adesnik 

Çeviren: Ercan Caner, Sun Savunma Net, 03 Şubat 2021 

 

ÖNSÖZ 

 

06 Ocak 2021 tarihinde Amerikalı isyancılardan oluşan bir çete, Washington 

kentindeki Kongre Binasına (Capitol) bir baskın düzenlemiştir. Meydana gelen 

arbedede binayı korumakla görevli bir polis ve isyancılardan dört kişi hayatını 
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kaybetmiştir. Bu olay tam bir ulusal rezalettir. Kongre’ye yapılan açık bir saldırıdır. 

Demokratik bir seçimin sonuçlarını zorla değiştirme girişimidir. Bütün yaşananlar; 

asıl hedefleri Amerikan gücü ve liderliğinin yerlerde süründüğünü, iç bölünme ve 

kargaşa ile paramparça olduğunu görmek olan dış güçlere bir armağandır. Ve bütün 

bu olayların, Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump’ın cesaretlendirmesi 

olmaksızın yaşanması da kesinlikle mümkün değildir. 

 

 
 

Tarih 06 Ocak 2021, Birleşik Devletler’in Washington DC kentinde Başkan 

Trump yanlısı protestocular Kongre Binasına saldırmıştır. Binanın camlarını 

kırarak içeri giren isyancılarının hedefi 2020 seçim sonuçlarını güç kullanarak 

değiştirmektir. Polis isyancıları dağıtmak için göz yaşartıcı bomba ve cop 

kullanmıştır. İsyancılar da polise demir çubuklar ve göz yaşartıcı bombalarla 

karşılık vermiştir. Fotoğraf: Lev Radin/Pacific Press via ZUMA Wire  

 

Başarısız isyan girişimi tam da Trump’ın arkasında bıraktığı, ulusal güvenlik 

mirasıyla ilgili bu kapsamlı rapor yayına girmek üzereyken başlamıştır. Gerçekten de 

Demokrasileri Koruma Vakfı akademisyenleri, modern hafızalardaki en tartışmalı 

başkanın, tam da başkanlık döneminin en sarsıcı olaylarının yaşandığı esnada, tatsız 

dış siyaset değerlendirmelerini henüz tamamlamışlardır. 

 

Trump’ın görev süresi sonsuza kadar 06 Ocak tarihinde gerçekleşen korkunç olaylarla 

hatırlanacaktır. Bunu hiçbir şey değiştiremeyecektir. Donald Trump’ın dört yıllık 

görev süresi, daha az ölçüde de olsa verdiği ani kararlar ile hatırlanacaktır. Trump, 

müttefiklerinin yanı sıra düşmanlarını da öfkelendiren, reel politiğin sınırlarını 

aşmak isteyen bir başkandır. Ve bu yazıyı okuyunca göreceğiniz gibi düşünce 

kuruluşlarını da öfkelendirmiştir. 
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Her şeye rağmen Trump’ın başkanlığından alınacak birçok dış politika dersleri de 

bulunmaktadır. Başkan Donald Trump’ın, yıllarca süren uzlaşma ve hatta 

yaltakçılıktan sonra Çin Komünist Partisine meydan okumak, İran’daki rejime azami 

baskı uygulamak veya İsrail ile en az dört Arap devleti arasında barışı sağlamak gibi 

kazanç hanesine yazılması gereken çok önemli başarıları bulunmaktadır.  

 

Hatta Başkan Trump’ın NATO müttefiklerine hakaret ederek; Kim Jong Un, Xi 

Jinping ve Vladimir Putin gibi diktatörlere dalkavukluk yaparak, Ukrayna’ya yeniden 

başkan seçilmesi için baskı yaparak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 

muazzam yaptırımlardan kurtulmasına yardım etme girişiminde bulunarak, Taliban 

ile kötü bir barış anlaşması yaparak veya aniden ABD birliklerini Suriye’den çekerek 

tökezlediği anlarda dahi öğrenilmesi gereken dış politika dersleri bulunmaktadır. Şu 

anda Trump’ın mirası artık silinemez bir şekilde lekelendi diye onun dört yılda 

yaptıkları öylece reddedilmemelidir. 

 

 
 

Son dönemlerde ABD-Türkiye ilişkilerinde yaşanan gerginliğin fotoğrafı; Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, özel görüşme sonrası ABD Başkanı Donald Trump ile basın toplantısı 

öncesinde. 
 

Amerika bu dört yıldan ders almalıdır. Mevcut siyasi iklim ve Trump’ın ardından da 

sürecek olan zehirli ideolojiler ve ayrışmalar göz önüne alındığında, bu hiç de kolay 

olmayacaktır. Ancak Demokrasileri Koruma Vakfı (FDD-Foundation for Defense of 

Democracies), yapılacağı kesin olan dış politika ve ulusal güvenlik müzakerelerinde 

bir rol oynamaya kararlıdır. Umudumuz, bu müzakerelerin sürekli olması, karşılıklı 

saygı çerçevesinde yapılması ve nihayetinde Amerikan demokrasisine hizmet 



Sayfa 4 / 26   Ercan Caner – Sun Savunma Net 
 

etmesidir. Amerikan demokrasisinin belki de daha uzun sürecek olan bu dört yılda, 

yaralı ve yıpranmış olduğu kesindir. Ancak hâlâ dimdik ayakta durmaktadır. Ve 

Demokrasileri Koruma Vakfı olarak; bu şekilde kalmasına yardımcı olmak ve 

ulusumuzun anayasal düzenini ve ulusal güvenliğini tehdit eden bütün düşmanlara 

karşı koymak için; Demokratlar, Cumhuriyetçiler ve bağımsızlara kadar bütün 

Amerikalı dostlarımızla birlikte hareket etmek niyetindeyiz. 

 

GİRİŞ 

 

Demokrasileri Koruma Vakfı’nın Başkan Donald Trump’ın dış politikasına yönelik 

dönem ortası değerlendirmesini yayınlamasından iki yıl sonra, onun yönetiminden 

arda kalan ulusal güvenlik meselelerini değerlendirme işi kolaylaşmamıştır. i 

Trump’ın başkanlığı sona ererken, dünyanın en güçlü liberal demokrasisinin lideri 

olarak kusurları her zamankinden çok daha belirgindir.  

 

 
 

Amerika Birleşik Devletlerinin 46’ncı Başkanı ve Başkomutanı Joe Biden 

 

Eski müttefiklere yapılan hakaretler. Tiranların pohpohlanması. Önemli anlaşma 

taahhütlerinin sorgulanması. Çoğu kez, Trump ile en üst düzeydeki danışmanları 

arasında kafa karışıklığı, bir anda değişen düşünceler ve derin çelişkilerle öne çıkan 

karmakarışık bir karar alma süreci. Liste uzayıp gitmektedir. Ve bu liste, 

başkanlığının son aylarında Trump’ın halefi olan seçilmiş başkan Joe Biden’in 

meşruiyetini kabul etmeyi reddetmesi, bitip tükenmek bilmeyen demokratik bir 

seçimin sonuçlarını tersine çevirme çabası ve Trump yanlısı çetelerin, anayasal 
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görevini yerine getirmek üzere ulusun bir sonraki başkomutanı olarak Biden’in 

statüsünü onaylamak için ABD Capitol binasında toplantı halinde olan Kongre’yi 

basma görüntüleriyle iyice kabarmıştır. 

 

06 Ocak 2021 olayları Trump’ın Amerikan tarihinde sonsuza kadar bir leke olarak 

kalmasını sağlayacaktır. Trump’ın görev süresiyle ilgili irili ufaklı diğer bütün 

kızgınlıkların yanı sıra, göreve gelen Biden yönetiminde, onun izlediği dış politikanın 

tamamı dâhil olmak üzere, 45’nci başkan ile ilgili her şeyden geri adım atma yönünde 

güçlü bir içgüdü olduğuna dair hiçbir şüphe yoktur. Ancak bu raporda da tavsiye 

edildiği gibi Trump’ın bütün yaptıklarından geri adım atılması bu çok ciddi bir hata 

olacaktır.  

 

 
 

Birleşik Devletler Ulusal Muhafızlarına mensup askerlerin 12 Ocak 2021 tarihinde 
Washington DC kentinde bulunan Kongre Binasına gelişi. Fotoğraf: Tasos 
Katopodis/Getty Images 

 

Demokrasileri Koruma Vakfı uzmanları, bu raporda yer alan 25 alt bölümde, Amerika 

Birleşik Devletleri’nin ulusal güvenliği açısından en önemli meselelerin büyük 

çoğunluğunu konu bazında ele alarak, Trump’ın görev süresinin sistematik bir 

analizini sunmaktadır. Trump’ın çabalarının yetersiz kaldığını ve hatta başarısız 

olduğunu değerlendirdikleri alanlarda sözlerini kesinlikle esirgememekte, fakat onun 

önemli Amerikan çıkarlarının geliştirilmesine gerçekten hizmet eden ve Biden 

yönetimi tarafından sürdürülme veya üzerine inşa edilmeye değer birçok örnekleri de 

ortaya koymaktadırlar. 

 

Trump yönetiminin geçmişte başarılı olduğu alanları öne çıkarmak, onun anayasal 

düzenimize karşı ayaklanma kışkırtıcılığını hiçbir şekilde hafifletmez. Trump’ın 
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başarılı olduğu alanlara dikkat çekmek, Biden’e yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen 

hasarları onarmaya çalışırken nelerin kurtarılabileceğini göstermektir. 

 

Bu raporda yer alan bütün bölümler üç aynı başlık altında incelenmiştir: 1) Trump 

yönetiminin belirli bir alandaki politikasının gerçeklere dayalı analizi, 2) bu 

politikanın başarıları ve eksikliklerinin değerlendirilmesi ve 3) yeni yönetim ve 

Kongre için tavsiyeler. Her bölüm kendi içinde ayrı konular içermektedir ve 

okuyucular kendi ilgi alanlarına göre istedikleri bölümü okuyabilirler, ancak rapor bir 

bütün olarak ele alındığında, Trump’ın dış politikasının kapsamlı bir portresini 

çizmekte ve Biden yönetimi için geniş bir faydalı siyasi fikir seçenekleri sunmaktadır. 

 

ÖNCE AMERİKA 

 

Trump her zaman haksız nedenlerle olmasa da öngörülemezliğini dış ilişkilerde bir 

değer olarak öne çıkarırken, dünyaya olan genel yaklaşımının tek bir sağduyu 

prensibiyle anlaşılabileceğini de ifade etmiştir: ‘‘Önce Amerika.’’ Popülizm, 

milliyetçilik, merkantilizm, izolasyonculuk ve tek taraflılığın bir karışımı olan bu 

düstur, onun ittifaklar hakkındaki etkileşimsel görüşünü, insan haklarına olan 

ilgisizliğini ve serbest ticaret anlaşmaları ve dış askeri taahhütlere dair şüpheciliğinin 

açıklanmasına yardımcı olmuştur. 

 

 
 

NATO Toplantısında liderler. Fotoğraf: PETER NICHOLLS/POOL/AFP via Getty 

Image 

 

Birçok durumda sonuçlar karışıktır. Trump, kamuoyunun gözleri önünde onları 

azarlarken NATO üyesi ülkeler kollektif savunma için yatırımlarını artırmaya devam 

etmişlerdir. Ancak Trump’ın Avrupalı meslektaşlarına karşı küçümseyici tavrı, onun 
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dünyanın en nüfuzlu demokrasilerinden bazılarını, özellikle Çin’den gelen ortak 

tehditleri karşılamak için harekete geçirmesini oldukça zorlaştırmıştır. 

 

Trump’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman ile güçlü bir ilişki 

kurma çabaları, İsrail’in birkaç Arap komşusu ile yaptığı tarihi normalleşme 

anlaşmalarına krallığın desteğini kazanmasında yardımcı olmuştur. Ancak Trump’ın 

Suudi veliaht prensin en kötü insan hakları ihlallerini dahi mazur görmesi, daha geniş 

bir ABD-Suudi ortaklığını tehdit eden kongreden gelen tepkiyi de tetiklemiştir. 

 

Trump’ın Amerika Birleşik Devletleri ordusunun önünü açması, İslami devlet terör 

örgütü halifeliğinin parçalanmasını hızlandırmaya yardımcı olmuştur. Ancak ABD 

askerlerini; Suriye, Irak ve Afganistan’dan çekmekteki acelesi; İran, Taliban ve El 

Kaide de dâhil olmak üzere diğer düşmanların öldürücü zehirlerini güçlendirirken 

İslami Devlet terör örgütüne yeniden doğma şansı vermiştir. 

 

 
 

Amerika Birleşik Devletleri 45’inci Başkanı Donald Trump’ın sloganı: ‘‘ÖNCE 

AMERİKA’’ 

 

Bazı durumlarda Trump’ın eylemleri, ‘‘Önce Amerika’’ düsturunun yerini önce kendi 

kişisel çıkarlarının peşine düşmesine bıraktığı konusundaki şüpheleri beslemiştir. 

Onun 2019 yılında Ukrayna’nın yeni cumhurbaşkanı ile yaptığı ‘‘mükemmel’’ telefon 

konuşmasının anayasal sonuçları ne olursa olsun, yeniden seçilme beklentilerine 

hizmet etmediği sürece Trump’ın kritik bir ortağa ABD desteğini geri çektiği yönünde 

zarar veren bir algı yaratmıştır. Daha az bilinen, fakat oldukça rahatsız edici olan 

çabası ise, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine; ABD’nin 

İran’a yaptırımlarını delmek için milyarlarca dolarlık bir entrikaya dâhil olan 
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Erdoğan’ın yakın dostlarının hesap vermesini engellemek maksadıyla federal savcıları 

durdurmasıdır. 

 

Trump’ın kendine özgü karar verme tarzı; ‘‘Önce Amerika’’ veya başka tutarlı ulusal 

strateji geliştirme ve uygulama gayretlerini çok defa engellemiştir. Başkanlık Twitter 

mesajlarıyla yürütülen politika, kendi kovulmaları da dâhil olmak üzere, büyük 

politika değişiklikleri konusunda genellikle hiçbir uyarı almayan üst düzey yönetim 

yetkilileri için hayatın bir gerçeği haline gelmiştir. Trump kendisine verilen uzman 

brifinglerine çok az ilgi göstermiştir. Twitter sosyal medya hesabında 

dezenformasyonun bir parçası olmuştur. Kabine üyeleri, Trump’ın tercih ettiği 

söylem ile çelişen temel gerçekleri kamuoyuna açıkladıklarında, onun online sıkıcı 

nutuklarının hedefi haline gelmiştir.  

 

 
 

En iyi yönetilen sürecin dahi kötü politikalar üretebileceği bir gerçektir. Ancak bunun 

tersi de doğru olabilir. Trump örneğinde, görevi devir alacak olan ulusal güvenlik 

ekibinin bilmesi ve politikalarını bunların üzerine inşa etmesi gereken vurgulanmaya 

değer birkaç önemli başarı bulunmaktadır. 

 

KORUNMASI GEREKEN BAŞARILAR 

 

Trump yönetiminin ulusal güvenlik meseleleriyle ilgili iki temel doküman olan; Aralık 

2017’de yayınlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi ve o dokümandan sadece birkaç hafta 

sonra yayınlanan, aynı doğrultudaki Ulusal Savunma Stratejisi dokümanını dikkatli 

bir çalışmayla incelemesi Biden’in oldukça işine yarayacaktır. ii  Bu dokümanlar, 

özellikle büyük güç rekabetinin geri dönüşü olmak üzere, Amerika Birleşik 

Devletleri’nin karşı karşıya olduğu başlıca zorluklar ve Amerika’nın iyiliğini güvence 

altına almak için gereken politikaların güçlü bir değerlendirmesini ortaya 

koymaktadır. Bu dokümanlar, onlarca yıldır herhangi bir yönetim tarafından üretilen 

en etkili metinler haline zaten gelmiş durumdadır. Biden yönetiminin, siyasete 
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kendine özel damgasını vurmaya çalışırken dahi bu dokümanlarda ortaya koyulan 

temel kavramların çoğunu dikkate alması iyi olacaktır. 

 

İki stratejinin getirdiği en temel yenilik; Çin’e yönelik paradigma parçalayıcı 

yaklaşımıdır. Her iki parti başkanlarının, Çin’in yükselen gücünü ele alarak onu ABD 

liderliğindeki, kurallara dayalı uluslararası düzene entegre etmek maksadıyla bir nesil 

boyunca yanlış yönlendirilmiş gayretleri sonrasında Trump ekibi, Pekin’i doğru 

olarak Amerika’nın en amansız rakibi ve Çin Komünist Partisinin küresel üstünlük 

hırsını da karşı karşıya olduğumuz en büyük tehdit olarak nitelendirmiştir. Çin’in; 

diplomatik, ekonomik, askeri, siber, ideolojik ve teknolojik alanlarındaki gücüne karşı 

koyarak ve engellemeye başlayarak, kendisinden önceki yönetimlerin yaptıklarından 

çok daha fazlasını yapmasının, Trump yönetiminin başarı hanesine yazılması 

gerekmektedir. Bu gayretin ayrılmaz bir parçası olarak; ABD ordusunun hazırlık 

seviyesini yeniden tesis etmek için genel savunma harcamalarında önemli artışlar 

yapılmış ve Amerika’nın askeri üstünlüğünü sürdürmek için de kritik teknolojilere 

yatırım yapılmıştır. 

 

 
 

Başkan Donald Trump, (soldan sağa) beraberindeki Birleşik Devletler İran Özel 

Temsilcisi Brian Hook, Başkan Asistanı ve Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi 

Avraham Berkowitz, ABD İsrail Büyükelçisi David Friedman, Trump’ın üst düzet 

Beyaz Ev danışmanı ve damadı Jared Kushner ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, 

Oval Ofis’te İsrail ile birkaç Arap ülkesi arasında imzalanan ilişkilerin 

normalleştirilmesi anlaşması sonrasında alkışlarken. Kaynak: Andrew Harnik/AP 

 

Başkan Biden, müttefiklerle daha fazla çalışmak, insan haklarını yüceltmek, ABD 

hegemonyasının ülke içindeki kaynaklarına daha fazla yatırım yapmak ve yanlış 
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hesaplamalardan kaçınmak ve olası işbirliği için alanlar oluşturmak hedefleriyle 

Pekin yönetimi ile daha sürdürülebilir bir siyaset geliştirmek dâhil, Çin sorununu 

daha iyi ele alabilmek maksadıyla, gerekli olduğuna inandığı her şeyi yaparken, 

Trump yönetiminin neredeyse büyük bir doğrulukla en önemli iç görüsü olan: 

‘‘Süreçte dünyayı yok etmeden veya yoksullaştırmadan Çin ile stratejik rekabetin 

kazanılması; önümüzdeki birkaç on yılda ABD dış politikasının en büyük sorunu 

olacak ve uluslararası meselelere iki partili bir yaklaşımın temellerinin yeniden inşa 

edilmesi yönündeki çabaların olası en önemli öğesi olacaktır’’ tespitini de kabul 

etmesi iyi olacaktır. 

 

 
 

‘‘Amerika Birleşik Devletleri-Çin çatışması henüz başladı’’ adlı makaleden alıntıdır. 

Kaynak: Chief Executive 

 

Biden, bunun yanı sıra; İsrail ile birkaç Arap devleti arasında arabuluculuğuna 

yardım ettiği tarihi barış anlaşmaları olan Trump’ın en belirgin diplomatik başarısını 

da kabul etmelidir. Trump bunu yaparken, uzun yıllardan beri bu tür anlaşmaların 

Filistin meselesine nihai çözüm bulunmadan yapılmasının imkânsız olduğunu ileri 

süren geleneksel yaklaşıma meydan okumuştur. iii  İsrail ile komşularının çoğu 

arasındaki ilişkiler yıllardır ısınırken Trump yönetimi, 2020 yılının son altı ayında 

ortaya çıkan fırsatı ustaca kullanarak ve büyük bir öncelik vererek; Birleşik Arap 

Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas ile bir dizi normalleşme anlaşmasının yapılmasını 

sağlayarak çok daha büyük bir ilerleme kaydetmiştir.  

 

Müslüman dünyasının en etkili devleti olan Suudi Arabistan da dâhil olmak üzere 

ilave büyük atılımların eli kulağında olduğuna inanmak için her türlü neden 

bulunmaktadır, ancak bunları başarmak; sürekli bir ABD destek ve odaklanması 

gerekmektedir. Amerikan diplomasisinin elinde, Orta Doğu’nun jeostratejik 
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haritasını Birleşik Devletlerin çıkarlarına uygun olarak yeniden yapılandırmak için 

şimdi önemli bir fırsat bulunmaktadır. Biden bu fırsatın kaçırılmasına kesinlikle izin 

vermemelidir. 

 

Biden açısından kabul etmesi en zor olan Trump başarısı; Trump’ın resmi adı 

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA-Joint Comprehensive Plan of Action) olan İran 

nükleer anlaşmasından tartışmalara neden olan çekilmesi ve felç edici yaptırımları 

yeniden uygulamasıyla mümkün olabilen, Birleşik Devletlerin şu anda İran karşısında 

sahip olduğu istisnai avantajlı konumudur. Biden ve birkaç üst düzey danışmanı 

JCPOA müzakerelerinde önemli destekleyici roller oynamış, İran Nükleer 

Anlaşmasını Başkan Barack Obama’nın en önemli başarısı olarak nitelendirmiş ve 

Trump’ın çekilme kararını sert bir şekilde eleştirmişlerdir.  

 

 
 

Biden şimdi JCPOA’nın eksikliklerini düzeltmek için yeni bir anlaşmanın gerekli 

olduğunu kabul ederken, bu yeni anlaşmaya doğru ilk adım olarak Amerika’yı hızla 

geri döndürmeye hazır olduğunu da ifade etmiştir. Bu hamle; Trump’ın en sert 

yaptırımlarının kaldırılmasını gerektirecek ve İran’a kötü davranışlarını azaltması 

yönünde baskı yapılmasında, halen elde mevcut en büyük avantajın çoğunun 

kaybedilmesi anlamına gelecektir.  

 

Biden’in Trump’ın politikalarına yönelik geçmiş eleştirilerini bir kenara bırakıp, daha 

iyi bir anlaşma yapmak için miras aldığı güçlü eli kullanıp kullanmayacağı, onun dış 

politikasının önemli bir ilk testi olacaktır.  
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BİRLİK VE BERABERLİĞİN YENİDEN TESİSİ 

 
Biden, korona virüs salgınının neden olduğu yıkımın yanı sıra, ülkede endişe verici 

boyutlara ulaşan kutuplaşma ile katlanarak artan, ürkütücü bir dizi uluslararası 

sorunlar ve tehditler ile karşı karşıyadır. Son dört yılda yaşanan karmaşa ve 

bölünmenin ardından, eski başkanın taraftarlarını Amerikan demokrasisine karşı bir 

isyana teşvik etmesiyle doruğa ulaşan; ‘‘Trump Dışında Her Şey’’ düsturunun 

benimsenmesi yönündeki içgüdüsel tepki anlaşılabilir. Ama bu içgüdüsel tepkiye 

karşı kesinlikle direnilmelidir. Bunun yerine; aşırı siyasallaşmanın hüküm sürdüğü 

bu anlarda gerekli olan şey; mümkün olabildiğince nesnel bir şekilde Trump dönemi 

icraatının doğru ve yerinde bir ayrıntılı değerlendirmesinin yapılarak, Biden yönetimi 

tarafından düzeltilecek hatalarının yanı sıra üzerine inşa etmeye değer başarılarının 

da ortaya çıkarılmasıdır. 

 

 
 

Birlikte, Amerika ve dünyada hayatları kurtarmak maksadıyla korana virüsten 

sakınmak, tespit etmek, tedavi etmek ve bir aşı geliştirecek bir planı uygulamaya 

sokuyoruz. Başkan Donald J. Trump 

 

Bu çalışmanın katkıda bulunmaya çalıştığı görev tam da budur. Bu çalışma; öncelikle 

ve en önemli olarak Trump döneminin olabildiğince kısa ve doğru bir muhasebesini 

sağlamayı ve bu temelde, Biden ekibine ve yeni Kongre üyelerine, Amerika Birleşik 

Devletleri dış politikasının karşı karşıya olduğu en kritik sorunları ele almalarında bir 

dizi net öneriler sunmayı hedeflemektedir. Demokrasileri Koruma Vakfı bunu 

yaparken, Biden’in sık sık beyan ettiği, Amerika’nın dünyaya yaklaşımında iki 

taraflılığı yeniden tesis etme hedefinin yanı sıra, son yıllarda hiç şüphe yok ki 
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düşmanlarımızı sevindirecek şekilde test edilmelerine rağmen, bu ülkenin hem 

yurtiçinde hem de yurtdışında, en büyük güç ve başarı kaynağı olmaya devam eden; 

demokratik değerler, normlar ve geleneklerin savunulmasında da ulusal birliğin 

yeniden tesis edilmesine bir nebze olsun katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

 

Raporda incelenen alt başlıklar arasında; Afganistan, Çin, Avrupa, Hindistan, İran, 

Irak, İsrail, Latin Amerika, Lübnan, Kuzey Kore, Rusya, Suudi Arabistan, Suriye, 

Türkiye, Yemen, Silahların Kontrolü ve Yayılmasının Önlenmesi, Siber Güvenlik, 

Savunma, Enerji, Hizbullah’ın Oluşturduğu Küresel Tehdit, İnsan Hakları, 

Uluslararası Hukuk, Uluslararası Organizasyonlar, Ulusal Ekonomik Güvenlik ve 

Sünni Cihatçılığı yer almaktadır.   

 

Çalışmanın ilk olarak Türkiye bölümü çevrilerek okuyucuların istifadesine 

sunulmuştur. 

 

 
 
TÜRKİYE |MEVCUT POLİTİKA 

 

Trump yönetimine, Türkiye ile zaten parçalanmakta olan bir ilişki miras kalmıştır. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; partisinin iktidara geldiği 2002 

yılından itibaren Batı odaklı laik ülkesini, demokratik görünümlü otoriter bir rejime 

dönüştürmüştür. Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisinin (AKP) kökleri Müslüman 

Kardeşlere dayanmaktadır ve bu nedenle de Amerikan ve Yahudi karşıtı bir dünya 

görüşü gütmektedir.iv 

 

Erdoğan’ın kavgacı ve kaybedilen toprakları geri almayı hedefleyen saldırgan hırsları, 

Türkiye’nin komşularının neredeyse tamamıyla olan ilişkilerini provoke etmiş veya 

kötüleştirmiştir. Ankara, 2017 yılından bu yana Rusya, İran ve Venezuela gibi Birleşik 
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Devletler’in düşmanı olan ülkelerle büyük bir tutkuyla işbirliği yaparken, Hamas 

terör örgütüne sığınak sağlamakta ve El Kaide ile İslami Devlet bağlantılı terör 

finansörlerine göz yummaktadır.v Erdoğan; Birleşik Devletler, NATO müttefikleri ve 

onların bölgesel ortaklarına karşı çıkmak maksadıyla; Türk askerleri ve vekâlet 

savaşçılarını konuşlandırmıştır. Erdoğan bunun yanı sıra; Washington ile 

müzakerelerde pazarlık kozu olarak kullanmak maksadıyla, ABD vatandaşlarını rehin 

almıştır. Bu düşmanlık modeli, Ankara ve Washington’u çatışma noktasına 

getirmiştir. 

 

 
 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (ortada),  Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin (solda) ve İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani (sağda), Ankara’da 

Suriye için düzenlenen bir üçlü görüşmenin ardından basın konferansında 

kameralara poz verirken görülmektedir.  Eylül 2019. Fotoğraf: Adem Altan/AFP 

via Getty Images. 

 

Erdoğan’ın derin düşmanlığını fark etmeyen Başkan Trump, ABD-Türkiye ilişkilerini 

sık sık kişisel iletişim ve dayanışma ifadeleriyle düzeltmek için çaba göstermiştir. İki 

devlet başkanı, damatları ve iş ortakları, 2012 yılında açılan İstanbul Trump Towers 

açılışına kadar yakın bağlantılarını sürdürmüştür. Bu kişisel kanallar genellikle resmi 

diplomatik mekanizmaların yerini almıştır.vi Bütün bunlara rağmen Başkan Trump; 

tehditler, kısa süreli yaptırımlar veya gümrük vergileri ve ABD Hazine Bakanlığı’nın 

yaptırım kararları gibi diğer cezalandırıcı tedbirler ile Erdoğan’ı geri püskürtmüştür. 
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Başkan Trump, 2017 yılında Erdoğan’ın ısrarlı talepleri üzerine; on milyarca doların 

Tahran’a yasadışı yollardan aktarılmasını sağlayan, tarihte görülen en büyük 

yaptırımlardan kaçınma planlarından birini yöneten, İran asıllı Türk altın tüccarı 

Reza Zarrab’ın davasının düşürülmesi için Adalet Bakanlığı’nı ikna etmeye 

çabalamıştır. Buna rağmen kovuşturma sürmüş ve Zarrab’ın suçunu itiraf etmesi ve 

Erdoğan’ı da töhmet altında bırakması ile sonuçlanmıştır.vii  

 

 
 

Papaz Andrew Brunson için: ‘‘Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi 
alamazsın’’ diyen Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan. Foto: Sol Haber 
 

Türk liderler; North Carolina’lı bir papaz (Andrew Brunson), bir NASA bilim insanı 

(Serkan Gölge) ve bir kimya profesörü (İsmail Kul) dâhil olmak üzere, İran’ın 

Amerikan vatandaşlarını rehin alma taktiğini kullanarak, Zarrab’ın duruşma 

öncesinde serbest bırakılmasını sağlamaya çalışmıştır. viii  Başkan Trump, Papaz 

Andrew Brunson için Zarrab’ı takas etmeye hevesli görünmektedir, fakat Kongre’den 

gelen tepkiler, en sonunda Trump’ın iki Türk bakana (Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 

ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu) yaptırım uygulamasına yol açarak, Papaz 

Brunson’un serbest bırakılmasını sağlamıştır.ix 

 

Zarrab’ın suçunu itiraf etmesine ve devlet tarafından işletilen Halk Bank’tan üst 

düzey bir yöneticinin (Hakan Atilla) mahkûm edilmesine rağmen, benzer suçlar için 

Avrupalı bankalara büyük para cezaları veren Birleşik Devletler yönetimi, henüz Türk 



Sayfa 16 / 26   Ercan Caner – Sun Savunma Net 
 

bankasına herhangi bir para cezası vermemiştir. Adalet Bakanlığı bunun yanı sıra; 

Halk Bank ile bir takipsizlik anlaşması imzalaması ve şüphelilere dokunulmazlık 

vermesi yönünde federal savcılara baskı uygulamış, bu da Halk Bankasıyla ilgili ceza 

davasının Ekim 2019’a kadar ertelenmesine neden olmuştur. 

 

Erdoğan’ın, İslami Devlet terör örgütüne karşı yürütülen mücadelede, ABD’nin kilit 

müttefiklerinden olan ve ağırlıklı olarak Kürtlerden oluşan Suriye Demokratik 

Güçlerine (SDF-Syrian Democratic Forces) saldırmak üzere Türk birliklerini 

kuzeydoğu Suriye’ye göndermesi gerginliği iyice tırmandırmıştır.x 

 

 
 

Rusya Federasyonu yapımı Ilyushin IL-76 model uçak, 12 Temmuz 2019 tarihinde 

Ankara’da bulunan Mürted Hava Üssüne inerek, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı 

ilk parti S-400 füze savunma sistemlerini getirmiştir. Fotoğraf: Türkiye Savunma 

Bakanlığı/Anadolu Ajansı/Getty Images. 

 

Suriye Demokratik Güçleri’nin Kürt kolu olan Halk Savunma Birlikleri (YPG- 

Yekîneyên Parastina Gel), ABD tarafından terörist örgüt olarak nitelendirilen ve 30 

yıldır Türk devleti ile savaşmakta olan Kürdistan İşçi Partisinin (PKK- Partîya 

Karkerên Kurdistanê) içinden çıkmıştır. YPG’nin PKK ile olan bağları endişe kaynağı 

olsa da Erdoğan’ın düşmanlığı; dikkatleri hükümetinin yolsuzluk, ekonomik 

başarısızlık ve muhaliflerin bastırılmasından uzaklaştırma ihtiyacını da 

yansıtmaktadır. 
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Türkiye tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun (FSA-Free Syrian Army) 

kolları olan ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 

askeri operasyonlarına katılan Hamza Tümeni ve Süleyman Şah Tugayı, 05 Ekim 

2019 tarihinde Suriye’nin Halep eyaletinde icra edilen bir askeri tatbikat esnasında 

görülürken. Fotoğraf: Bekir Kasım/Anadolu Ajansı/Getty Images. 

 

Başkan Trump, 2018 ve 2019 yıllarında Erdoğan ile yaptığı telefon konuşmalarından 

kısa bir süre sonra ABD birliklerinin Suriye’den tamamen çekileceğini açıklamıştır.xi 

Her ne kadar hem kendi danışmanları, hem de Kongre’deki Cumhuriyetçilerden 

gelen baskılar nedeniyle Başkan Trump bu kararlarından kısmen geri adım atmış olsa 

da Ekim 2019’daki geri çekilme emri, Erdoğan’ın bölgeye sivillere yönelik vahşete yol 

açan müdahalesine fiilen yeşil ışık yakmış ve Rus birliklerinin Suriye kuzeydoğusuna 

geri dönmesini sağlamıştır. 

 

DEĞERLENDİRME | TÜRKİYE 

 

Birleşik Devletler’in ulusal çıkarları, Başkan Trump’ın Erdoğan gibi otokratlar ile 

şahsi ilişkileri nedeniyle son dört yılda defalarca zarar görmüştür. 

 

Erdoğan’ın Başkan Trump’a olağandışı erişimi, Türk lideri resmen cesaretlendirmiş 

ve onda; Kongre ve Birleşik Devletler yasaları karşısında bir nevi dokunulmazlık 

sağlamak için Başkan Trump ile olan ilişkisine güvenebileceği izlenimi bırakmıştır. 

Başkan Trump’ın kişiler arası ilişkilere verdiği önem, Erdoğan’ın onun gözüne girmek 
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için Washington lobicilerini kiralamaya milyonlarca dolar akıtmasına da neden 

olmuştur.xii 

 

Son dört yılda yaşanan olaylar, Erdoğan’ın düşmanca hareket tarzlarını tersine 

çevirmenin en etkili yolunun – sadece geçici sürelerde olsa da-tutarlı bir ikili politika 

bağlamında onu tehdit etmek veya cezai tedbirler uygulamak olduğunu göstermiştir. 

Başkan Trump, Papaz Brunson’un kayıtsız şartsız derhal serbest bırakılmasını talep 

ettiğinde ve hemen ardından iki Türk bakana yaptırım uyguladığında, Türk adalet 

sistemi aniden evlere şenlik davayı sona erdirmiş ve Brunson’u serbest bırakmıştır. 

Birleşik Devletler, Erdoğan’ın kuzeydoğu Suriye’ye müdahalesine tepki olarak 

yaptırımları devreye soktuğunda ise Türk lider saldırısının kapsamını daraltmıştır. 

 

Erdoğan’ın rehine diplomasisi her ne kadar azalmış olsa da hapishanelerinden bir 

tanesinde İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı iki Türk vatandaşı Metin Topuz ve 

Nazmi Mete Cantürk hâlâ tutuklu olarak bulunmaktadır. xiii  Dışişleri Bakanlığı 

çalışanlarına yapılan bu hukuki taciz, yurt dışındaki Birleşik Devletler konsolosluk 

çalışanlarının güvenlik ve moralini baltalamaya devam etmektedir.xiv 

 

 
 

Söylentilere göre Başkan Trump; Halk Bank davası nihayet ilerlemeye başlamışken, 

onun karşı koymasını daha da cesaretlendirmekten başka hiçbir işe yaramayan hafif 

bir para cezasının garantilenmesi maksadıyla Erdoğan ile görüşmeler yapmıştır.xv 

Türkiye 2017 yılından bu yana yaptırımlara tabi Venezuela altınının satışı ve Maduro 

rejiminin yasadışı finans ağı için kilit merkezlerden biri haline gelmiş durumdadır.xvi 

 

Erdoğan bütün bunlara ilave olarak; Başkan Trump’ın Ankara’nın, Amerika’nın 

Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasasını (CAATSA-Countering 

America’s Adversaries Through Sanctions Act) ihlal ederek Rus askeri donanımı 
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tedarik etmesi yönündeki hoşgörüsünü de istismar etmiştir. CAATSA kurallarının en 

yüksek profilli ihlali, Türkiye’nin 2017 yılında Rus yapımı S-400 karadan havaya füze 

sistemlerini tedarik etmesiyle gerçekleşmiştir. Türkiye’nin S-400 füze bataryalarını 

Temmuz 2019’da teslim almasının ardından Trump yönetimi herhangi bir yaptırım 

uygulamamış, ancak F-35 hayalet savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimini engellemiş 

ve Türk F-35 pilotlarının eğitimini durdurmuştur.xvii  

 

 
 

S-400 hava savunma füzelerini alabilirsin, F-35 savaş uçaklarını da alabilirsin, 

fakat aynı anda ikisini birden alamazsın. Kaynak: New English Review. 

 

Bunlarla yetinmeyen Kongre, yıllık savunma yetki tasarısına; Türkiye’nin S-400 hava 

savunma sistemini tedarik etmesini CAATSA kapsamında ‘‘önemli bir işlem’’ olarak 

nitelendiren ve başkanın Ankara’ya yaptırım uygulamasını gerektiren hükümler 

eklemiştir.xviii Başkan Trump’ın yasayı veto tehditlerine rağmen; Temsilciler Meclisi 

ve Senato yasayı veto koruması sağlayan çoğunluklarla kabul etmiştir. Trump 

yönetimi üç gün sonra, Türkiye’nin savunma sistem tedarik kurumuna CAATSA 

yaptırımları uygulayarak ABD ihracat lisanslarını yasaklamıştır.xix 

 

Doğu Akdeniz ile ilgili olarak Türkiye’nin saldırgan tutumu devam etmektedir. 

Revizyonist ‘‘Mavi Vatan’’ doktrini rehberliğinde Ankara; Kıbrıs ve Yunanistan 

tarafından talep edilen sularda doğal gaz araştırmaları yapmış, İslamcı vekâlet 

savaşçılarını Libya’da konuşlandırmış ve Trablusgarp yönetimini, Türkiye’nin Mısır 

ve Yunan sularına yönelik iddialarını tanıyan bir anlaşmayı imzalamaya zorlamıştır.xx 

Birleşik Devletler Kongresi, Türkiye’nin bu faaliyetlerine; dışişleri bakanının 2020 



Sayfa 20 / 26   Ercan Caner – Sun Savunma Net 
 

Eylül ayındaki Lefkoşa ziyareti öncesinde kısmen kaldırdığı Kıbrıs’a uygulanan silah 

ambargosunun sonlandırılmasını onaylayarak tepki göstermiştir.xxi  

 

 
 

ABD Kongresi ayrıca; Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail ile daha yakın koordinasyonu 

zorunlu kılan ve yönetimi, Erdoğan’ın provokasyonlarını daha ciddiye almaya 

zorlayan iki parti tarafından da desteklenen Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji 

Ortaklığı Yasasını kabul etmiştir. xxii  Trump yönetimi bütün bunlara rağmen, 

Erdoğan’a saldırgan tutumunun izolasyona neden olacağını göstermek maksadıyla 

daha kapsamlı bir diplomatik seferberlik koalisyonunu harekete geçirme konusunda 

ağır hareket etmiştir.  

 

TAVSİYELER | TÜRKİYE 

 

1 Türkiye’de Demokrasi ve İnsan Hakları Desteklenmelidir. Erdoğan son 

belediye seçimlerini kesin bir üstünlükle kazanan ateşli bir demokratik muhalefetle 
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karşı karşıyadır. Washington, Türk sivil toplum kuruluşlarının kurumsal 

kapasitelerini geliştirmek için ek kaynaklar tahsis etmeli ve ağır insan hakları 

ihlallerine karşı Küresel Magnitsky Yasası xxiii  yaptırımlarını uygulamalıdır. 

Washington bunun yanı sıra Ankara’nın kendi vatandaşlarına kötü muamelesi ve 

kişisel özgürlüklerine sonu gelmeyen saldırı meselesini de sürekli olarak gündeme 

getirmelidir. 

 

2 Erdoğan’ın Rehine Diplomasisine Karşı Koyulmalıdır Washington Türk 

cumhurbaşkanına, kalan iki ABD’li konsolosluk çalışanını da serbest bırakması için 

baskı yapmalı ve Ankara’yı, anlamsız terörizm ve casusluk suçlamalarıyla, ABD 

vatandaşları ve çalışanlarına yönelik benzer yasal tacizlerden caydırmalıdır. 

Washington ayrıca, Erdoğan yönetiminin Batı ülkeleri vatandaşları ve çalışanlarını 

rehin tutarak tavizler koparma girişimlerine karşı uyumlu bir tepki geliştirmek 

maksadıyla, NATO müttefikleriyle birlikte hareket etmelidir. 

 

3 Halk Bank Aleyhindeki Hukuki Sürece Siyasi Müdahale Sona 

Erdirilerek Dava Seyrine Bırakılmalıdır. Birleşik Devletler Hazine Bakanlığı; 

temel suçlarla orantılı olarak bir para cezası uygulayarak Halk Bank ve genel müdür 

yardımcısı aleyhine açılan federal davaları takip etmelidir. Bu davada; yaptırımların 

delinmesine hizmet eden ilave suç ortaklarının yargılanmasının yanı sıra ilgili Türk 

yetkililerin belirlenmesi de güçlü bir mesaj verecektir.   

 

4 Ankara’ya Temmuz 2019’da Teslim Aldığı, Yaptırım Uygulanan S-400 

Hava Savunma Sistemlerinden Vazgeçmesi için Baskı Yapılmalıdır. 

Washington, Türkiye’yi NATO müttefikleri tarafından geliştirilen başka bir hava 

savunma sistemi seçmesi konusunda teşvik etmelidir. 

 

5 ABD Yetkilileri, Erdoğan Yönetiminin Yasalardaki Boşlukları İstismar 

Etmesini Önlemek için CAATSA Yaptırımlarını Harfiyen Uygulamalıdır. 

Washington, hayalet savaş uçaklarının S-400 hava savunma sistemleriyle muhtemel 

birlikte kullanımından kaynaklanan güvenlik risklerinden kaçınmak maksadıyla, 

Türkiye’yi F-35 programının dışında tutmalıdır. Washington bunun yanı sıra; Türk 

şirket ve kuruluşlarının F-35 tedarik zincirinden çıkarılması faaliyetini de 

hızlandırmalıdır. 

 

6 Doğu Akdeniz’de Müttefikler ve Bölgesel Ortaklar ile Enerji ve Güvenlik 

İşbirliği Derinleştirilmelidir. Görevi devir alacak olan yönetim; Erdoğan’ın yıkıcı 

politikalarına karşı bir denge unsuru olarak, Doğu Akdeniz Gaz Forumu ile yakın 

çalışacak bir Doğu Akdeniz özel temsilcisi atamalıdır. 

 

7 Türkiye’nin Komşularının Deniz Sınırlarını İhlal Etmesine Karşı 

Koordineli Yaptırımlar Geliştirmek için Avrupa Birliği ile Birlikte 

Çalışılmalıdır. Bu tür yaptırımlar, Ankara’nın Doğu Akdeniz’de gerilimi 

tırmandırmasının ve sürmekte olan enerji projelerini baltalamasının engellenmesine 
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yardımcı olabilir. Washington bunun yanı sıra; Türkiye ile komşuları arasındaki 

diplomatik görüşmeleri hızlandırmalı ve Ankara’nın Doğu Akdeniz’de sürmekte olan 

enerji işbirliğine katılması için teşvikler sağlamalıdır. 

 

8 Türkiye’yi Kürt Barış Sürecini Sürdürmesi için Teşvik Etmelidir. Birleşik 

Devletler Avrupalı ortakları ile birlikte hareket etmeli ve Türkiye sınırları içinde Kürt 

barış sürecini hızlandırmak için PKK ve bağlı kuruluşlarının yanı sıra Ankara 

üzerinde de transatlantik nüfuzunu kullanmalıdır. 

 

9 Türkiye ile Suriyeli Kürtler Arasında Geçici Bir Anlaşma Yöntemi 

Bulunmasına Yardım Etmelidir. Washington, Ankara ile güvenin tesisine de 

yardımcı olabilecek, Suriyeli ve Iraklı Kürtler arasındaki ilişkileri güçlendirmek 

maksadıyla;  YPG’nin siyasi kanadı, Demokratik Birlik Partisi ve Kürdistan yanlısı 

Bölgesel Yönetim Kürt Ulusal Konseyi arasındaki görüşmeleri hızlandırmalıdır. Böyle 

bir yaklaşım, Suriyeli Kürt güçlerin İslami Devlet terör örgütünün yeniden 

canlanmasının önlenmesine odaklanmasını sağlayacak ve Erdoğan’ın, Suriyeli 

Kürtlere karşı ortak hareket etme yönünde Assad rejimine kur yapma girişimlerini de 

ortadan kaldıracaktır. Bu yaklaşım aynı zamanda, Ankara’nın Rusya ile Suriye 

politikası üzerinde giderek büyüyen diplomatik ve askeri koordinasyonunu tersine 

çevirmeye de yardımcı olacaktır.  

 

10 ABD Ekonomik Desteği Türkiye’nin İç Reformları Yapması Şartına 

Bağlanarak Yolsuzluk Ele Alınmalı ve Hukukun Üstünlüğü 

Güçlendirilmelidir. Washington, ABD Merkez Bankaları Sistemi (Federal Reserve 

System) ile Türkiye Merkez Bankası arasında bir takas (SWAP) anlaşması önererek 

veya ABD Hazine Döviz İstikrar Fonundan para sağlayarak Erdoğan’ın pervasız 

ekonomi politikalarına fon sağlamaktan kaçınmalıdır. Görevi devir alacak yeni 

Birleşik Devletler yönetimi bunun yerine Ankara’yı; Türk yönetiminin, Türkiye’nin 

hesap verebilirliğini, şeffaflığını ve hukukun üstünlüğüne bağlılığını iyileştirmek için 

reformlar yapmasını zorunlu kılan, iyi yönetişim ön koşuluyla, Uluslararası Para 

Fonu (IMF-International Monetary Fund) ile bir Genişletilmiş Fon İmkânı (EEF-

Extended Fund Facility)xxiv anlaşması imzalamaya teşvik etmelidir. 

  

ÇEVİRENİN NOTLARI: Demokrasileri Koruma Vakfı tarafından hazırlanan 

raporun; ÖNSÖZ, GİRİŞ ve TÜRKİYE bölümü aslına sadık kalınarak çevrilmiştir. 

Zaman ve imkânlar ölçüsünde raporun diğer bölümlerinin de çevrilerek okurlar ile 

paylaşılması planlanmaktadır. 

Raporda ifade edilen görüşler ve ileri sürülen iddialar tamamen Demokrasileri 

Koruma Vakfı ve yazarlar Aykan Erdemir ve Philip Kowalski’ye aittir. Raporun 

çevrilmesi, içeriğinin Sun Savunma Net ve çeviren tarafından paylaşıldığı 

anlamına gelmemektedir. Sayın Müyesser Yıldız tarafından kaleme alınan ve 01 

Şubat 2021 tarihinde odatv4.com adlı web sitesinde yayınlanan ‘‘Biden’in kilit Türk 

komutanlara yaptırım uygulaması istendi’’ başlıklı makalesinde; ‘‘İktidar 
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medyasının tartıştığı, raporun içeriğinden çok bunu yazan iki isimden birisinin 

“FETÖ'cü”, CHP eski milletvekili Aykan Erdemir olması.’’ ifadelerine yer verilmiştir. 

Sayın Müyesser Yıldız yazısını: ‘‘Amerikalılar işte böylesine her türlü melaneti 

düşünerek üzerimize gelmeye hazırlanırken, söyleyeceğimiz şudur: Bu hazırlıkları 

“FETÖ'cülerin işi” diyerek geçiştirmek, “FETÖ'nün” propagandasını yapmak ve 

onlara ABD Yönetimi nezdinde büyük bir güç vehmetmek olmuyor mu? 

Amerikalılar ya da “FETÖ”cüler böyle çalışırken, yönetimdekiler ile onlara bağlı 

düşünce kuruluşları hangi rapor veya planları hazırlıyor?’’ ifadeleri ile 

sonlandırmıştır. 

Yeni Başkan Joe Biden ve ekibine Amerikan demokrasisini koruma çabalarında 

başarılar (!) dilerim. Beş kişinin hayatını kaybettiği Kongre Binası baskını, bu 

raporda da ifade edildiği gibi Amerika açısından tam bir rezalettir. Kongre Binası 

baskınında hayatlarını kaybedenlerin toprakları bol olsun. 

Raporun TAVSİYELER bölümünde yer alan ifadeler de tam bir rezalettir ve kabul 

edilemez! Demokratik bir ülkenin iç işlerine karışmak kesinlikle kabul edilemez. Hiç 

kimse Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanına tutukluların serbest bırakılması için 

baskı yapamaz. 

 

27 Temmuz 1975 tarihli Milliyet gazetesinin manşeti; “ABD Bayrağı İndi, Türk 

Bayrağı Çekildi”. Kaynak: Milli Gazete 

S-400 füzeleri adı üstünde hava savunma füzeleridir, meşru müdafaa hariç saldırı 

maksatlı kullanılmaları mümkün değildir. S-400 hava savunma füzeleri muhafaza 

edilmeye devam edilmeli ve ilave CAATSA yaptırımlarına karşı hazırlıklı 

olunmalıdır. 
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Mavi Vatan kapsamında Doğu Akdeniz’deki haklı yaklaşımlarımız her platformda 

dile getirilmeli, Birleşik Devletler ve bölgedeki müttefiklerinin ilave hamlelerine 

karşı alternatif tedbirler geliştirilmelidir. 

Türkiye, Kürt meselesi (Türkiye’nin Kürt meselesi yoktur, PKK meselesi vardır!) 

konusunda barış sürecini destekleme hatasına bir kez düşmüş ve onlarca vatan 

evladı bu süreçte hayatlarını kaybetmiştir. 

Uluslararası Para Fonu tarafından üye ülkelere verilecek borçlarda en az %85 

çoğunlukla onay gerektiği ve kuruluşundan bu yana hiçbir zaman %15 oy oranının 

altına düşmeyen ABD, üye ülkelere borç verme kararlarının verilmesinde hakim 

güç konumundadır ve bir anlamda veto yetkisi bulunmaktadır.  

Bu raporda ifade edilen görüşler sonrasında ABD’nin müttefik olduğunu sanmak; 

gaflet, delalet ve hatta hıyanettir.  

Sözde (!) müttefik ABD’yi şiddetle kınıyorum…  
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