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İNSAN HAKLARI 

Birleşik Devletler Ulusal Güvenliği 

için İzlenecek Yol 

İnsan haklarını, Amerikan dış politikasına ayrılmaz bir 

unsur olarak dâhil etmek Amerikan ulusal güvenlik 

hedeflerini zayıflatmaktan ziyade tamamlayacaktır. 
 

Yazarlar: Tzvi Kahn & Alireza Nader & Saeed Ghasseminejad, FOUNDATION FOR 

DEFENSE OF DEMOCRACIES – Demokrasileri Koruma Vakfı 

Editörler: John Hannah ve David Adesnik 

Çeviren: Ercan Caner, Sun Savunma Net,  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 

kaybetmiştir. Bu olay tam bir ulusal rezalettir. Kongre’ye yapılan açık bir saldırıdır. 
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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 
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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.  
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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 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 ÖNSÖZ, GİRİŞ,  ‘‘TÜRKİYE’’ ve ‘‘SURİYE’’ bölümleri 

çevrilerek okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Aşağıda ‘‘İNSAN HAKLARI’’ 

başlıklı alt bölümü okuyabilirsiniz. 

 

MEVCUT POLİTİKA | İNSANHAKLARI 

 

 
 

Fotoğraf 02 Haziran 2019 tarihinde, Çin’in kuzeybatısındaki Xinjiang eyaletinde 

bulunan ve Müslüman etnik azınlıkların zorla tutulduğuna inanılan Artux Kenti 

Mesleki Beceri Eğitim Hizmet Merkezinden alınmıştır. Fotoğraf: Greg Baker/AFP 

via Getty Images. 
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Başkan Trump, hem Washington’un otoriter müttefiklerinin hem de düşman 

rejimlerin insan hakları ihlallerini sıklıkla önemsemeyen ‘‘Önce Amerika’’ dış 

politikasını savunmuştur. Bu politikaya göre, Beyaz Ev, bazı önemli istisnalar dışında 

insan hakları ihlallerini, Amerika’nın dikkatini gerçek ulusal çıkarlardan saptıran bir 

konu olarak değerlendirmiştir.  

 

 
 

Dünyanın en ağır insan hakları ihlalcileri olarak nitelendirilen liderler: soldan 

sağa, Kim Jong Un, Abdel Fattah al-Sisi, Recep Tayyip Erdoğan, Xi Jinping ve 

Vladimir Putin. 

 

Trump dört yıl süren yönetimi esnasında dünyanın en ağır insan hakları 

ihlalcilerinden bazılarına yanlış mesajlar vermiştir. Örneğin Trump, kendisi ve Kuzey  

Kore lideri Kim Jong Un’un birbirlerine yazdıkları mektupların ardından birbirlerine 

‘‘âşık olduklarını’’iv ve Kuzey Koreli liderin ‘‘halkını sevdiğini’’ ifade etmiştir.v Mısırlı 

mevkidaşı Abdel Fattah al-Sisi’yi mükemmel işler yapan büyük bir lider olarak 

nitelendirmiştir. vi  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘‘çok iyi işler 

yapan bir dostu’’ olarak tanımlamıştır.vii Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e dahi 

‘‘çok ama çok iyi bir adam’’viii diyebilmiştir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i 

katil olarak nitelendiren bir gazeteciye karşı çıkmış ve ‘‘Birçok katil var. Ülkemizin 

masum olduğunu mu düşünüyorsun?’’ şeklinde tepki göstermiştir.ix 

 

Ancak Trump yine de İran, Küba, Çin, Venezuela ve Kuzey Kore’ye çeşitli yaptırımlar 

uygulamış ve bu ülkelerdeki insan hakları ihlallerini eleştirmiştir. Suriye örneğinde 

görüldüğü gibi Trump; 2017 ve 2018 yıllarında kendi halkına karşı kimyasal silah 

kullanan Assad rejimini cezalandırmak maksadıyla hava saldırıları düzenlenmesi 

emrini vermiştir.  

 

Suudi Arabistan örneğinde ise; başlangıçta önemsemese de Kongre’deki her iki parti 

üyelerinden gelen tepkiler üzerine, Washington Post yazarı Jamal Khashoggi’nin 

vahşice öldürülmesi nedeniyle bazı kilit yetkililere yaptırım uygulamıştır.x Fakat ne 

yazık ki bu cinayetin başrol oyuncusu Suudi Veliaht Prensi Mohammed bin Selman’ı 

hedef almayı reddetmiştir. 

 

Çin örneğinde Trump, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde bir milyondan fazla Müslüman 

Uygurlunun toplama kamplarında muhafaza edilmelerindeki rolleri nedeniyle bazı 
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Çinli yetkililere yaptırımlar uygulamıştır. Trump bu adımı, 2020 Haziran ayında 

Kongre’nin, başkanın yaptırımlar uygulamasını zorunlu kılan Uygur İnsan Hakları 

Politikası Yasasını ezici bir çoğunlukla kabul etmesi sonrasında atmıştır. Trump, 

Pekin ile ticaret anlaşmasını baltalayacağı korkusuyla o zamana kadar yaptırım 

uygulamaktan kaçındığını ifade etmiştir. 

 

İran’daki rejim örneğinde Trump yönetimi rejimin sistematik insan hakları ihlallerini 

sürekli olarak eleştirmiştir. Bu sorun, 2009 Yeşil Devrimi’ni desteklemekte başarısız 

olan Başkan Obama tarafından genellikle göz ardı edilmiştir. Trump yönetimi ise 

Başkan Obama’nın aksine İranlı protestocuları defalarca desteklemiştir. 

 

 
 

Suriyeli bir Kürt kadın yanında çocuğu ile Ain al-Arab olarak da bilinen Kobane 

kasabasında harabeler arasında yürürken görülmektedir. 25 Mart 2015. Fotoğraf: 

Yasin Akgül/AFP via Getty Images. 

 

Trump yönetimi, ‘‘doğal insan haklarını’’ ABD dış politikasının ‘‘acil’’ önceliği olarak 

korumayı hedefleyen bir Devredilemez Haklar Komisyonu kurarak insan hakları 

politikasını resmileştirmiştir.xi Bununla birlikte bu komisyon, uygulamadan ziyade 

ilkeler üzerine odaklanarak birçok önemli insan hakları sorununu çözümsüz 

bırakmıştır.xii 

 

Başkan Trump’ın insan haklarına yaklaşımı, dış politika gerçekçilik ekolü ile büyük 

ölçüde uyumludur. Bu gelenek, uluslararası ilişkilerde genellikle idealist davalar 

peşinde koşmanın pratik olmadığı veya verimsiz olduğu sonucuna götüren devletlerin 
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merkezi konumunu ve gücünü öne çıkarmaktadır. Kuşkusuz gerçekçilik birçok 

şekilde tezahür etmektedir ve kendi gerçekçilik tanımları olan realistler de Trump 

yönetiminin en şiddetli eleştirmenleri arasında yer almaktadır. Yine de Trump’ın 

insan hakları konusundaki güdüleri kesinlikle gerçekçi özellikler sergilemektedir. 

 

DEĞERLENDİRME | İNSANHAKLARI 

 

En iyi koşullarda dahi Amerika Birleşik Devletleri insan haklarını gerçekleştirme 

konusundaki ideallerinin gerisinde kalmaya mahkûmdur. Washington hem 

düşmanlarına hem de müttefiklerine ne zaman baskı yapacağı ve ne zaman daha 

uzlaşmacı olacağı konusunda sık sık zor kararlar vermek zorundadır. Ancak insan 

hakları ihlallerini görmezden gelme veya göz yumma gibi bir yaklaşım Amerika 

Birleşik Devletlerinin güvenilirliğini zayıflatmakta ve ABD liderliğinin altını oyan 

ahlaki göreceliliğe katkıda bulunmaktadır. 

 

 
 

Bangladeş’in Dakka kentinde İslamcı bir eylemci grup, Çin’de Müslüman Uygurlara 

uygulanan zulmü protesto etmek maksadıyla Cuma namazı sonrası ellerinde ‘‘Çin: 

Uygurlara karşı dini zulmü durdur!’’ pankartıyla yürürken görülmektedir. 10 

Mayıs 2019. Fotoğraf: Rehman Asad, NurPhoto/AFP. 

 

Trump yönetimi birçok olayda, yapılan insan hakları ihlallerini görmezden gelerek 

elle tutulur jeopolitik faydalar elde etmeyi başaramamıştır. Başkan Trump’ın insan 

haklarını ihlal eden liderlere yönelik şahsi sıcak yaklaşımları ve ifadelerinin de hiçbir 

yararlı etkisi olmamıştır. Kuzey Kore komşularını tehdit etmeyi ve kışkırtmayı 
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sürdürürken envanterindeki nükleer silahlarına güvenmektedir. Rusya komşularına 

zorbalık yapmaya ve Suriye’de zulmüne devam ederken ülke içinde de Alexei Navalny 

gibi kendisini eleştirenleri zehirlemektedir. Türkiye’nin ülke içindeki baskıcı 

politikaları sürerken, Türk hükümeti Doğu Akdeniz kıyılarını içine alan Levant 

bölgesinde ve Doğu Akdeniz’in her yerinde çatışmaları kışkırtmayı sürdürmektedir. 

 

Birçok olayda elle tutulur jeopolitik faydalar elde edilememesi her durumda bunun 

geçerli olduğu anlamına gelmemektedir. Başkan Trump’ın Körfez monarşileriyle olan 

ilişkileri, tutarlılığın neden her zaman insan haklarıyla ilgili ideal bir politika 

olmayabileceğinin en büyük göstergesidir. ABD, geleneksel olarak İran’a karşı 

koymak, petrolün sorunsuz akışını sağlamak ve Amerikan üslerine ev sahipliği 

yapması için Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Sünni Arap 

rejimlerine güvenmektedir. Körfez monarşileri bunun yanı sıra geçenlerde İsrail ile 

barışın önünü de açmışlardır. Suudi Arabistan her ne kadar insan hakları sicilinde 

birkaç kara leke olmasına karşın ülke halkının yararına geniş çaplı reformları da 

hayata geçirmiştir. 

 

 
 

‘‘Allah’a ve peygamberine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk 

çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve 

ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün 

edilmeleridir. Bu, onların dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette ise 

onlar için büyük bir azap vardır. Maide 33. Diyanet İşleri Başkanlığı Tefsiri.’’ 

Solda; krallığın İstanbul başkonsolosluğunda Suudi cinayet timi tarafından 

acımasızca katledilen Cemal Kaşıkçı, sağda ise Amerika’nın Orta Doğu’daki 

nüfuzunu yükseltme ve sadece İran’ı değil,  müttefikleri Rusya ve Türkiye’yi de 

devre dışında bırakmayı hedefleyen Suudi-İsrail-ABD ittifakının ana 

oyuncularından bir tanesi olan Veliaht Prens Mohammed bin Salman. 
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Washington yönetiminin bu ‘‘defolu’’ dostlarını, İran, Rusya, Kuzey Kore veya Çin 

gibi açık düşman rejimlere yaptığı gibi kendisine tamamen yabancılaştırması pek 

mantıklı değildir. Bu rejimlerin yaptığı insan hakları ihlalleri tamamen farklı bir 

boyuttadır. Yine de insan haklarını diğer stratejik hedeflerin peşinde koşmakla 

dengelemek, bir ilke ve politika meselesi olarak insan haklarından toptan vaz geçmeyi 

de gerektirmemektedir. 

 

Her ne kadar siyasi baskı altında da olsa Trump’ın Kaşıkçı cinayetinde rol oynayan 17 

Suudi vatandaşına Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası xiii 

kapsamında yaptırım uygulaması onu başarı hanesine yazılmalıdır. Trump’ın, Suudi 

Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman’ın cinayetten muhtemel haberi 

olması hakkında kaçamak ve yanıltıcı açıklamalar yapması ise onun başarısızlık 

hanesine yazılması gerekmektedir. 

 

Başkan Trump’ın kafa karıştıran açıklamaları ne yazık ki Suudi Arabistan’ın yaptığı 

insan hakları ihlallerinin Tahran’ın sistematik insan hakları ihlallerinden farklı 

olmadığını savunan İran’daki rejim destekçilerinin elini güçlendirmiştir. Suudi 

Arabistan gibi otoriter devletlere yönelik haklı eleştiriler, Trump yönetiminin 

Tahran’ın 2020 Eylül ayında güreş şampiyonu Navid Afkari’ninxiv idam edilmesi gibi 

insan haklarını kınamada Kongre’de her iki partiden de daha fazla destek almasını 

sağlayabilirdi. 

 

 
 

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ: EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, BARIŞ, ONUR, REFAH 

 

Başkan Trump insan haklarına daha az önem verse de danışmanları bu meseleye 

bağlılıklarını muhafaza etmiştir. Trump dönemi yetkilileri sınırsız insan hakları 

ihlallerinin, Amerikan karşıtı rejimlerin ortaya çıkmasına neden olan şartları 
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besleyerek ABD’ye yönelik tehditleri daha da kötüleştirebileceklerini geniş ölçüde 

anlamıştır. ABD, İran ve Venezuela özel temsilcisi Elliott Abrams; ‘‘Alınması gereken 

ders; daha kötü bir rejimin geleceği korkusuyla mevcut herhangi bir baskıcı rejimin 

desteklenmesi gerektiği değil, fakat reform olmadan sonunda çok daha kötü bir şeyin 

rejimin çöküşünün yarattığı boşluğu dolduracak olmasıdır’’ xv  ifadelerini kaleme 

almıştır. 

 

 
 

Geçtiğimiz dört yıl boyunca ABD yönetimi, Çin Komünist Partisinin gerçek yüzünü 

ortaya çıkarmış ve uzun süredir acı çeken Çin halkına beyin yıkama ve kaba kuvvet 

yoluyla güç uygulayan Marksist ve Leninci bir rejim olduğunu dile getirmiştir. Çin 

Komünist Partisinin, büyük ölçüde Çin’in batısındaki Sincan Uygur Özerk 

Bölgesi’nde yaşayan Müslüman bir azınlık grup olan Uygur halkına yönelik 

muamelesine özellikle dikkat ettik. Çin Komünist Partisi bütün inançlı insanlara her 

zaman derin bir düşmanlık sergilemiş olsa da, Parti’nin Uygurlara ve diğer etnik ve 

dini azınlık gruplarına karşı giderek artan baskıcı tutumunu büyüyen bir endişeyle 

takip ettik.Çin Komünist Partisinin, Sincan Özerk Bölgesindeki faaliyetlerine 

yönelik hazırladığımız kapsamlı belgeler; en azından Mart 2017’den bu yana yerel 

makamların Uygur Müslümanları ve etnik Kazaklar ve Kırgızlar dâhil diğer azınlık 

gruplarına karşı onlarca yıldır sürdürdüğü baskı kampanyasını önemli ölçüde 

tırmandırdığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. ABD Dışişleri Bakanlığı 

açıklaması, 19 Ocak 2021. 
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TAVSİYELER | İNSANHAKLARI 

 

1 Amerika’nın insan haklarının koruyucusu lideri olarak rolü yeniden 

canlandırılmalıdır. Washington yönetiminin bu konuda ABD’nin güvenilirliğini 

onarması için bir fırsat bulunmaktadır, çünkü bu güvenilirlik Amerikalıların ülke 

içinde uyguladıkları demokratik ilkelerden kaynaklanmaktadır. İnsan haklarını, 

Amerikan dış politikasına ayrılmaz bir unsur olarak dâhil etmek Amerikan ulusal 

güvenlik hedeflerini zayıflatmaktan ziyade tamamlayacaktır. 

 

2 İnsan haklarını ABD’nin dış politikasının temeli olarak yücelten 

önemli bir açıklama yapılmalıdır. Başkan Biden, dost ve düşmanlar arasında 

daima net bir ayırım yaparken insan hakları konusundaki endişelerin Amerika’nın 

ikili ilişkilerini şekillendirmesinde önemli bir faktör olacağını net bir şekilde 

belirtmelidir.  

 

3 Genel ilişkilere zarar vermeden otoriter müttefikleri insan hakları 

konusunda baskı altına almak maksadıyla bir dizi ara seçenekler 

bulundurulmaya devam edilmelidir. Belirli otoriter devletlerle ortaklık, 

stratejik açıdan bir zorunluluk olabilir, fakat ABD insan hakları ihlallerini ele almak 

için hedefe yönelik yaptırımların yanı sıra özel ve/veya kamusal eleştiri seçeneklerini 

de kullanmaya devam edebilir. 

 

4 Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında 

yetkiler kullanılarak dünyanın her yerinde ciddi insan hakları ihlalleri 

ve yolsuzluktan sorumlu kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmalıdır. 

Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri; Suudi Arabistan, Rusya, Venezuela, 

Myanmar ve Çin’deki insan hakları ihlallerine karşı bu tür yaptırımları uygulamıştır. 

Biden yönetimi koşulların gerektiği şekilde, insan hakları ihlallerine karşı Magnitsky 

yaptırımlarını kullanmaya devam etmelidir. 

 

5 Çin’in Müslüman Uygur azınlığa uyguladığı zalim baskılara son 

verilmesine öncelik verilmelidir.  Yaptırımlar ve katı diplomasi yoluyla Biden 

yönetimi, Pekin’in Uygurlara yönelik zulmünü durdurması gerektiğini net bir şekilde 

ortaya koymalıdır. 

 

6 Gelecekte İslami Cumhuriyet ile yapılacak müzakerelerde Tahran’ın 

insan hakları ihlalleri ele alınmalıdır. Biden, Tahran’ın anlaşma maddelerine 

uyması durumunda; resmi olarak Müşterek Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA-Joint 

Comprehensive Plan of Action)) olarak bilinen 2015 nükleer anlaşmasına yeniden 

dâhil olacağını açıklamıştır. Biden ayrıca, yeni müzakerelerin bir parçası olarak 

JCPOA’nın hükümlerini genişletmek ve güçlendirmek istediğini de ifade etmiştir.xvi 

Bu bağlamda Washington yönetimi Tahran’ın insan hakları ihlallerine son vermesi 

gerektiğini açıkça ortaya koymalıdır. 
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7 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nda Reform 

Yapılmalıdır. Amerika Birleşik Devletlerinin 2018 yılında çekildiği bu küresel 

organizasyonda; içlerinde insan hakları normlarıyla dalga geçen Çin, Küba, Gabon, 

Pakistan, Rusya ve Özbekistan gibi zalim diktatörler bulunmaktadır. Bu konsey 

ayrıca; haydut rejimlerin büyük ihlallerini göz ardı ederek, Yahudi devletinin kendini 

savunma hakkını yanlış olarak insan hakları ihlalleri gibi nitelendirerek İsrail’e aşırı 

odaklanmaktadır. Biden yönetimi Konseye reform yapması konusunda baskı yapmalı 

ve anlamlı gelişmelerin olmaması durumunda katılmaktan kaçınmalıdır. 

 

 

ÇEVİRENİN NOTLARI: Demokrasileri Koruma Vakfı tarafından hazırlanan 

raporun; ÖNSÖZ, GİRİŞ, TÜRKİYE ve SURİYE bölümleri 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.  

ABD Dışişleri Bakanlığı görevinden ayrılmadan kısa bir süre önce Çin zulmüyle 

ilgili yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadelere yer veren Mike Pompeo’yu 

kutluyorum. 

Çin Komünist Partisinin yönlendirme ve kontrolü altında olan Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin, Sincan Özerk Bölgesinde, başta Müslüman Uygurlar olmak 

üzere diğer etnik ve dini azınlık gruplarına soykırım uyguladığına karar verdim. 

Bu soykırımın halen sürmekte olduğuna ve Uygurların, Çin parti devleti tarafından 

sistematik olarak yok etme girişimlerine maruz bırakıldıklarına tanık olduğumuza 

inanıyorum. Dünyanın ekonomik, askeri ve politik olarak en güçlü ikinci ülkesinin 

iktidardaki yöneticileri, ülkelerinin küresel lider olduğunu iddia ettikleri ve 

uluslararası sistemi kendi görüşlerine göre yeniden şekillendirmeye çalıştıkları bir 

ortamda dahi, savunmasız bir etnik ve dini azınlık grubunu zorla asimile etme ve 

önünde sonunda tamamen tarihten silme niyetlerini açık bir şekilde ortaya 

koymuşlardır. 
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yasa ABD hükümetinin,  dünyanın her yerinde insan hakları ihlali veya 

yolsuzluklara karışan kişi, şirket ve diğer kurumları hedef almasına imkân 

sağlamaktadır. 
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