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ABD- TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE BİR BAŞKA DÖNEMEÇ 

Ülkemize ve İslam dünyasına verdiği zararlarla karşımıza çıkan Amerika Birleşik Devletleri son 

zamanlarımızda yeni bir kriz oluşturarak yine ülke gündemimizde yerini aldı. Özellikle ekonomimizde 

önemli ölçüde sarsıntı oluşturan ve günlük hayatımızda gün geçtikçe etkisini hissettiren kriz ortamının 

kaynağı “Yaptırım Kararı Krizi” olmuştur. Elbette bu kriz ilişkiler normal seyrinde giderken ortaya 

çıkmamıştır. Türkiye, öncesinde de ABD ile ilişkilerinde çok kez kriz durumuna geçmiştir. Bu krizlere 

1964 Johnson Mektubu, 1974 Kıbrıs Harekâtı sonrası silah ambargosu, 2003 Irak Krizi en etkili örnekler 

olacaktır. Nitekim dış politikada ulusal çıkar faktörü ABD’nin taviz vermemekte hassas davrandığı, hatta 

bu hassasiyet uğruna mazlum insanların canına kıyacak kadar gözünü kararttığı ve çeşitli işgallere 

başvurduğu bir zulüm aracı haline gelmiştir. 

“Yaptırım Kararı Krizi” konusuna geri dönecek olursak bu krizin görünen sebebi ve krizin merkez 

ismi olan Rahip Andrew Craig Brunson’ın Türkiye tarafından tutuklanarak yargılama yoluna gitmesi 

olmuştur. Türkiye’nin bu tutuklamada Brunson’ın (örgüte üyeliği bulunmamakla birlikte) FETÖ ve PKK 

terör örgütleri bağlantılarının bulunması ve casusluk faaliyetlerinde bulunmasını gerekçe göstermiştir. 

Bu suçlardan ötürü 15-20 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak 25 Temmuz’da ev hapsine çıkarılmıştır. 

Bu karar üzerine önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ardından Başkan Donald Trump yaptıkları 

açıklamalarda 26 Temmuz 2018 saat 18.00’a kadar Rahip Brunson’ın serbest bırakılmaması durumunda 

Türkiye’ye yönelik geniş çaplı yaptırımlar uygulayacaklarını ifade etmişlerdir. Rahip Brunson’ın serbest 

bırakılmaması üzerine Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün 

ABD’deki mal varlıklarına el koymaya yönelik yaptırım kararı almış, bu kararın da yeni bir kriz ortamına 

girildiğinin göstergesi olmuştur. Bu yaptırım kararı ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Kontrolü 

(OFAC) tarafından, Küresel Magnitsky Yasası kapsamında tanınmış olan yetkiler uyarınca alınmıştır. Bu 

açıklamalar, Türkiye’nin (ABD Hazine Bakanlığı, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve 

ABD’li yöneticilerin bulunduğu diğer uluslararası finans kuruluşları gibi) uluslar arası kuruluşlardan 

kredi almasını yasaklayan tasarının ABD Dış İlişkiler Komitesi tarafından kabul edilmesini beraberinde 

getirmiştir. Bu yaptırımların oluşturduğu kriz ortamı sonucu Türkiye’de derinleşen ekonomik eğilimler, 



 

 

TL’nin son bir yılda %70 değer kaybı, enflasyonun önemli ölçüde yükselmesi yaşanan etkiler arasında 

olmuştur.  

Türkiye bu kriz ortamına karşı bazı ülkelerle karşılıklı ödemelerde ulusal paraların kullanımına 

geçilmesi yoluna gitmiştir. Bu noktaya, ticarette Rusya ile TL-Ruble, doğalgaz ve petrol alım-satımında 

Avrupa ülkeleri ile TL-Euro kullanımı önemli örnekler olacaktır. Ayrıca, Türkiye’nin bu kriz sonucu yeni 

pazar ve destek arayışında Çin ve Rusya ile ilişkilerini geliştirmesi, BRICS zirvesine dâhil olması, İslam İş 

Birliği Teşkilatı’nın Dönem Başkanlığı’nı yürütmesi, gerçekleştirilen Güney Afrika ziyaretleri vb. 

temaslar yeni stratejiler geliştirmesinde önem arz etmiştir.  

 Türkiye- ABD ilişkilerinin, “Yaptırım Kararı Krizi” noktasına gelmesi elbette sadece bir ABD 

vatandaşının tutuklu olmasına dayanan bir durum değildi. Bu süreç bir süredir meydana gelen olaylar 

sonucu şekillenmiştir.  

Türkiye açısından bu süreç ABD’nin Suriye’de PYD/YPG’ ye büyük ölçüde yardım ve destekte 

bulunmasının Türkiye nezdinde ulusal güvenlik tehdidi olarak kabul ettiğini beyan edip uyarılarda 

bulunmasıyla başlamıştır. Bu sorun Türkiye tarafından söz konusu krizin en büyük yansıması olarak 

değerlendirilmiştir. Bu süreç esnasında ise 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminin 

sorumlusu FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in –ısrarlı taleplere rağmen- iade edilmemesiyle de ilişkilerde 

negatif yönlü bir seyir hız kazanmıştır. Devamında gerçekleşen Halkbank Genel Müdür Yardımcısı 

Hakan Atilla’nın tutuklanarak yargılanması ve 6 Aralık 2017’de Kudüs’ün ABD tarafından Siyonist 

İsrail’in başkenti ilan edilmesi ilişkilerde kriz aşama gelen sorunlardan başlıca olanlarıdır. Türkiye son 

zamanlardaki izlediği yöntemler ve özellikle sorunları BM’ye taşımaya yönelik girişimleriyle “ayakları 

yere basan ülke” imajı çizme çabasını göstermiştir. 

ABD açısından bu süreç Türkiye’nin NATO envanterindeki F-35 uçaklarını ve silah alımını tercih 

etmeyip Rusya’dan s-400 füze savunma sistemi satın almayı planlaması, ABD’nin İran’a uygulamayı 

planladığı yaptırımlarda desteğini beklediği Türkiye’nin bu duruma sıcak bakmaması sonucu ortaya 

çıkmıştır. Perdenin arkasından Trump’ın iç siyasetteki pozisyonunu güçlendirme amacıyla dış politika 

hamleleriyle iç siyasete mesaj verme kaygısı taşıması bir başka strateji olarak görülmektedir. Bu 

stratejiyle ABD’nin Dışişleri Bakanlığı’nı devreden çıkaracak sosyal medya üzerinden yeni bir diplomasi 



 

 

türü oluşturup ilişkilerin Beyaz Saray odaklı yürütüleceği yönünde sinyaller veren adımlar atmaya 

yöneldiği iddialar arasındadır. 

 Her ne kadar yaşanan krizler iki ülke ilişkilerinde “karşılıklı güven azalışı” yönünde 

nitelendiriliyorsa da,  12 Ekim tarihinde verilecek olan Rahip Brunson’ın tutukluluğunun sona 

erdirmesine yönelik mahkeme kararı ilişkilerde rotayı pozitif yöne çekebileceği yönünde 

değerlendiriliyor. Fakat öbür yandan, diğer konulardaki görüş ayrılıklarının devam etmesi ilişkilerin 

olumsuz yönde seyretmeye devam etme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Bu bağlamda iki ülke arasında 

çözüme yönelik adımların atılması en zor meseleler olarak Hakan Atilla davası kararı neticesinde 

Halkbank’a kesilecek muhtemel ceza ve Türkiye’nin S-400 alımına ilişkin olarak uygulanabilecek 

potansiyel yaptırımlar üzerinde duruluyor. Tüm şartların uygun olup çözüme ulaşılma durumunda ise 

ABD, Türkiye ve NATO’nun çıkarına yeni bir sürecin başlaması yönünde senaryolar öngörülüyor. 

 Sözün sonunda, ABD’nin Afganistan, Irak ve Suriye krizlerinde başrol oynaması ve sıradaki 

hedeflerin açıkça İran ve Türkiye olduğu, alınan yaptırım kararlarıyla emperyalist girişimlerine adım 

adım yaklaşma niyetinde olduğunun göstergesidir. 
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