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G$r$%

Model ortaklık, Türk!ye’n!n dı" pol!t!kasını ba#ımsız b!r aktör 
olarak bel!rleme sürec!nde Türk-Amer!kan !l!"k!ler!n!n ya"adı#ı 
kr!z!n adıdır. 1945 sonrası, ortak Sovyet tehd!d!ne kar"ı, ABD leh!-
ne as!metr!k olarak kurulan !k! ülke arasındak! “stratej!k ortaklık,” 
ortak tehd!t algısı kalkmasına ra#men So#uk Sava" dönem!ndek! 
"artlarla devam ett!. Stratej!k ortaklı#ın sona erd!#! tar!h !se 1 Mart 
2003’tür. TBMM’n!n ABD’n!n Irak’ı !"gal etmek !ç!n Türk toprakları-
nı kullanma taleb!n! reddetmes!, !k! ülken!n tehd!t algılarının farklı-
lı#ını serg!led!#! kadar, Türk!ye’n!n artık !l!"k!n!n as!metr!k do#asını 
kaldıramayaca#ını gösterd!#! !ç!n de stratej!k ortaklı#ın sonunu !"a-
ret etm!"t!r. Bu tar!hten !t!baren sürekl! ger!l!ml! geçen !k! ülke !l!"k!-
s!nde düzelme e#!l!m! ancak 5 Kasım 2007 Erdo#an-Bush Z!rves!’n! 
tak!ben ba"ladı. F!nansal kr!z!n ardından 2009 yılında ABD’n!n yen! 
ba"kanı Barack Obama !se bu düzelme e#!l!m!n! “model ortaklık” adı 
altında hukuk! b!r zem!ne ta"ıma çabasına g!r!"t!, ancak bu g!r!"!m 
pek de ba"arılı olamadı. Z!ra gerek Türk!ye gerek ABD !l!"k!ler!n ye-
n!den kurulması, !l!"k!lere yen! b!r hukuk kazandırılması noktasın-
da hemf!k!r olsalar da, model ortaklık Türk!ye tarafından b!r s!yaset 
sorunu, öznel!#!n!n tanınma sorunu olarak anla"ıldı. ABD tarafı !se 
model ortaklı#ı s!yasa çözümler! !le düzelt!leb!l!r b!r çerçevede ele 
almaya çalı"tı. Bu kar"ılıklı yanlı" anlama ya da farklı s!yaset sorun-
ları neden!yle, 2010 yılı beklenenler!n ötes!nde b!r kr!z yılı oldu. Bu 
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makale model ortaklı#ın halen mümkün oldu#unu, hatta kurulmak 
zorunda oldu#unu savunuyor. Z!ra “model ortaklık” henüz !çer!#! 
doldurulmayan, n!tel!#! b!l!nmeyen, sadece ortak b!r yen!den tanım-
lama arzusunun kar"ılı#ı olarak b!r “bo" gösteren” "ekl!nde ortaya 
çıktı ve bu arzu oldu#u sürece de c!dd! b!r !ht!mal olarak varlı#ını 
koruyacaktır. Model ortaklı#ın sa#lıklı b!r "ek!lde kurulması !ç!n 
ABD’n!n Türk!ye’y! ba#ımsız b!r aktör olarak tanıması, yen! huku-
kun buna göre kurulması gerekecekt!r. Bu gerçekle"med!#! sürece !k! 
ülke arasındak! !l!"k!de kr!zler devam edecekt!r. Türk!ye’n!n öznel!-
#!n!n ABD tarafından tanınması durumunda !l!"k!lerde s!yaset düz-
lem! !st!krar bulacak ve ancak s!yasa sorunları gündeme gelecekt!r. 
S!yasa konularındak! menfaat farklılıklarının kr!ze dönü"mes! !ht!-
mal! çok daha dü"ük olacaktır. 

Stratej$k Ortaklık: Tanımlanmayan !l$%k$
Türk-Amer!kan !l!"k!ler! tar!hte görülmem!" b!r yen!den ya-

pılanma dönem!nden geçmekted!r. 1945 sonrası stratej!k ortaklık 
"ekl!nde yapılandırılan, asker! temell! h!yerar"!k !l!"k!, son 10 yılda, 
özell!kle de 1 Mart 2003’den ber! öneml! a"amalardan geçt!. 2010 yılı 
!l!"k!ler!n sadece n!cel!k olarak de#!l, n!tel!k olarak da de#!"t!rme ge-
rekl!l!#!n!n tebellür ett!#! yıl olarak kayda geçt!. Günümüzde Türk-
Amer!kan !l!"k!ler! stratej!k !l!"k!den model ortaklı#a geç!" sürec!n! 
ya"amaktadır. Ancak bu !l!"k!ler üzer!ne yo#unla"an anal!zler !l!"k!-
ler!n kurulu"undak! stratej!k ortaklık konusu üzer!nde pek durma-
maktadır. B!r kavram olarak “stratej!k ortaklık” ned!r? Stratej!k or-
taklı#ın, bu ortaklı#ın tara$arına yükled!#! sorumluluklar nelerd!r? 
Bu sorumluluklar yapılmadı#ı takd!rde bunun müeyy!des! ne olur? 
Stratej!k ortaklık hang! "artlar altında stratej!k ortaklık olmaktan çı-
kar? Her ne kadar Türk-Amer!kan !l!"k!ler! üzer!ne bugüne kadar 
pek çok "ey yazıldıysa da “stratej!k ortaklık” ned!r sorusuna !l!"k!n 
kavramsal b!r anal!z maalesef bulunmamaktadır. Bu nedenle de 
stratej!k ortaklıktan model ortaklı#a geç!" konusu ya tam anlamıyla 
ortaya konulamıyor ve yahut da bu geç!"tek! n!tel!k gerekt!#! kadar 
önemsenm!yor.1 Kısaca tanımlamak gerek!rse “stratej!k ortaklık,” !k! 
ülken!n ortak b!r tehd!de kar"ı asker!, !st!hbar! ve s!yas! alanlarda 
ortak hareket ett!#! b!r !tt!fak b!ç!m!d!r. Bu tür b!r !tt!fak, genell!kle 
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asker! b!r tehd!de ya da b!r bölgedek! yen! b!r stratej!k d!z!l!me tepk! 
olarak, ba"ta ortak asker! tatb!katlar, teknoloj! payla"ımı ve !st!hbarat 
payla"ımı olmak üzere, b!r çok alanda !"b!rl!#!n! gerekt!r!r. 

Türk-Amer!kan !l!"k!ler!n!n tar!h!, ABD’n!n ba#ımsızlık !lanının 
hemen ardından Akden!z’de !z!ns!z t!caret yapan ABD gem!ler!ne 
Osmanlı’ya ba#lı den!zc!ler tarafından el konulması ve ardından 
1791, 1795 ve 1796 yıllarında !k! ülke arasında anla"malar !mzalan-
masıyla ba"lar. Bu anla"ma ABD’n!n ba#ımsızlık sava"ının hemen 
ardından, kend! adına !mzaladı#ı !lk anla"malardan b!r!d!r. Sembo-
l!k önem! yüksek olan bu gel!"me aslında !l!"k!ler!n nereden nereye 
geld!#!n! göstermes!, daha da ötes! bugün stratej!k ortaklıktan model 
ortaklı#a geç!"!n anla"ılması açısından da öneml!d!r. 1795 yılında, 
ABD’n!n henüz dünya s!yaset sahnes!ne adım atmadı#ı, Osmanlı 
%mparatorlu#u’nun !se Düvel!-! Muazzama’dan b!r! oldu#u zamana 
denk gelen !lk kar"ıla"ma anından !t!baren, ABD tedr!cen ama sü-
rekl! yükselm!", Osmanlı %mparatorlu#u !se tedr!cen ama devamlı 
zayı$amı", n!hayet 1923’te de tamamen tasf!ye olmu", yer!n! Türk!ye 
Cumhur!yet!’ne bırakmı"tır. B!r ba"ka açıdan bakılacak olursa büyük 
b!r !mparatorlukla yen! kurulan b!r devlet arasındak! !l!"k! 19. YY 
sonlarında orta büyüklüktek! b!r devletle da#ılmakta olan b!r !mpa-
ratorlu#un !l!"k!s!ne, 20. YY ba"larında küresel !dd!aları olan güçlü 
b!r devletle da#ılmı" b!r !mparatorlu#un !l!"k!s!ne, n!hayet So#uk Sa-
va" !le b!rl!kte b!r dünya hegemonu !le orta ölçekte b!r ulus-devlet!n 
!l!"k!s!ne evr!lm!"t!r. Günümüzde !se bu !l!"k! dünyanın tek küresel 
gücü !le bölgesel b!r güç arasındak! b!r !l!"k!d!r. Stratej!k ortaklı#ın 
Türk-Amer!kan !l!"k!ler!ndek! gerçek kar"ılı#ı !se dünya hegemonu 
!le onun korudu#u b!r ulus-devlet arasındak! !l!"k!n!n n!tel!#!n! an-
latab!l!r. B!r ba"ka dey!"le ortak dost/dü"man ve ortak tehd!t tanım-
ları konusunda anla"mı", b!r! koruma veren d!#er! !se bu koruma 
kar"ılı#ında ortak hareket etme vaad!nde bulunan !k! e"!ts!z gücün 
!l!"k!s!n!n tanımı olab!l!r. 

Sovyet Tehd$d$

Türk!ye-ABD !l!"k!ler! hakkında yapılması gereken !lk tesp!tler-
den b!r!, !k! ülke arasındak! ortaklı#ın do#al olmadı#ıdır.2 Tar!hsel 
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kurulma anına bakarsak, stratej!k ortaklık, So#uk Sava"’la b!rl!kte, 
Türk!ye’n!n kuzey!nde yükselen tar!h! tehd!de, Rus tehl!kes!ne kar"ı 
güvence olarak jeopol!t!k b!r karar sonucu Batı Blok’unu ve dolayı-
sıyla NATO ve ABD’y! kend!s!ne ortak olarak seçmes!ne dayanır.3 
Türk!ye bu dönemde SSCB’den geleb!lecek Bo#azlar ve toprak ta-
leb! !dd!alarına kar"ı kend!s!n! güvenceye almı"tır.4 Buna mukab!l, 
NATO !l!"k!s! Türk!ye’n!n alternat!f güç merkezler!yle !l!"k!s!n! sınır-
landırmı", Türk!ye’n!n stratej!k terc!h alanını daraltmı"tır.5

ABD Türk!ye’y! SSCB’ye kar"ı öneml! b!r müttef!k olarak görmü", 
aks! halde Orta Avrupa’da konu"landırılacak asker! b!rl!kler!n Tür-
k!ye sınırında konu"landırılması sayes!nde rahatlamı"tır. Böylece 
SSCB’n!n Akden!z’den geç!"!n! kontrol altına almı", hem Sovyet ge-
n!"lemes!n! durdurmu" hem de Türk!ye’dek! d!nleme/!zleme üsler!yle 
SSCB’n!n s!lahlanma faal!yetler!n! yakından !zlem!"t!r.6 Türk!ye’n!n 
Atlant!k !tt!fakının parçası olması sayes!nde Sovyetler B!rl!#! sadece 
bu cephede 1921 yılı sınırlarında durdurulmu", Ortado#u’da b!r Çe-
koslovakya, Macar!stan ya da Afgan!stan tarzı b!r !"gal ya"anmamı" 
ve böylece Ortado#u’dak! Sovyet etk!s! sınırlandırılmı"tır. 7

Jeopol!t!k zorunluluklarla yapılan bu kar"ılıklı anla"ma 1947 
Truman Doktr!n! çerçeves!nde tanımlanıp, NATO !le kurumsal b!r 
mah!yet kazanmı"tır. Truman Doktr!n! !le Türk!ye ve ABD arasın-
dak! savunma !l!"k!ler! gel!"t!r!lmeye ba"lanmı", bu süreç 1952’de 
Türk!ye’n!n NATO’ya g!rmes! !le tamamlanmı"tır. Türk-Amer!kan 
!l!"k!ler!n!n ana eksen! tam da bu nedenle güvenl!k ve savunma te-
mell! olmu"tur. Y!ne bu sebeple ABD !le !l!"k!ler!n en öneml! aya#ını 
ABD Savunma Bakanlı#ı !le Türk S!lahlı Kuvvetler! (TSK) arasındak! 
!l!"k! olu"turmu"tur.8 Bu dönemde TSK’nın öne çıkması, sadece !l!"-
k!n!n savunma !ht!yaçları temel!nde kurulması ya da TSK’nın a#ır-
lı#a sah!p olmasıyla !l!"k!l! de#!ld!r. NATO üzer!nden en son b!lg!, 
teknoloj! ve yen!l!klere er!"!m !mkanı bulan TSK mensupları, do-
nanım olarak da Türk!ye’dek! sa!r devlet el!tler!n!n önüne geçm!"t!r. 
ABD !le kurulan stratej!k ortaklık süres!nde 3 ayrı asker! darben!n 
yapılmasında, ortak tehd!t algısının bozulma !ht!mal! kadar, beklen-
meyen b!r sonuç olarak asker! el!tler!n g!tt!kçe s!v!ller aleyh!ne güç-
lenmes!n!n de payını !hmal etmemek gerek!r. 
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So#uk Sava" süres!nce Türk!ye’n!n NATO üyes! olması n!ha! stra-
tej!k terc!h ve yönel!m!n! gösterse de, bu !l!"k!ler!n sorunsuz g!tt!#! 
anlamına gelmez. So#uk Sava" dönem!nde Türk!ye !le ABD arasında 
c!dd! kr!zler de ya"anmı"tır. Bu kr!zler!n !lk! ABD’n!n Sovyet tehd!-
d!ne kar"ı koruma olması amacıyla 1959 yılında Türk!ye’de konu"-
landırdı#ı Jüp!ter füzeler!n! çekmes! olmu"tur. Aslında stratej!k or-
taklı#ın güven boyutunun asıl zedelenmes! bununla ortaya çıkmı"tır 
z!ra füzeler!n çek!lmes! devlet el!tler! nezd!nde, asıl tehd!t olan SSCB 
kar"ısında ABD’n!n Türk!ye’y! sadece b!r koz olarak gördü#ü algı-
sının olu"masına yol açmı"tır. Bu kr!z!n devamında ya"anan John-
son Mektubu kr!z! !se Türk!ye açısından ortaklı#ın güven boyutunu 
neredeyse tamamen son erd!rm!"t!r. Türk!ye’n!n 2 Haz!ran 1964’te 
Kıbrıs’a çıkarma kararı almasının hemen ardından 5 Haz!ran’da Türk 
tarafına !let!len mektupta, çıkarma durumunda ABD’n!n Türk!ye’y! 
Sovyetlere kar"ı korumayab!lece#! bel!rt!lm!"t!r. NATO ve ABD !le 
stratej!k !tt!fakında neredeyse tek çıkarı olan Sovyet tehd!d!ne kar"ı 
korunma vaad!n!n dah! yer!ne get!r!lmeyeb!lece#! dü"ünces! Türk 
tarafının !tt!faka ve dolayısıyla ABD’ye olan güven!n! neredeyse ta-
mamen b!t!rm!"t!r. Y!ne bu dönemde Türk!ye-Yunan!stan gerg!nl!k-
ler!, Türk!ye’n!n Kıbrıs’a müdahales!, ha"ha" ek!m! konusunda ABD 
!le ya"anan gerg!nl!kler !l!"k!ler!n düzenl! ve !st!krarlı b!r sey!r !zle-
med!#!n! gösterm!"t!r. Ya"anan tüm bu gerg!nl!kler !k! ülke arasında 
“stratej!k ortaklık” dönem!nde dah! b!r “”altın ça#” ya"anmadı#ına, 
!l!"k!ler!n da!ma !n!"l! çıkı"lı, hatta ço#u zaman kr!zl! oldu#una, asıl 
olanın güven de#!l kar"ılıklı "üphe oldu#una !"aret etmekted!r.9

!tt$fak Kar%ılı&ı Darbe
Ancak burada öneml! olan, tüm bu !n!" çıkı"lara ra#men !l!"k!le-

r!n bel!rl! b!r çerçevede tutulmu" olması, kr!zler kar"ılıklı güven! ze-
delese dah! !l!"k!n!n n!tel!#!n! de#!"t!recek kadar güçlü b!r dönü"üm 
ya"anmamı" olmasıdır. B!r ba"ka dey!"le !l!"k!lerdek! pürüzler h!ç b!r 
zaman !l!"k!ler! tehd!de dönü"türecek b!r boyuta ula"mamı"tır. Bu-
nun da en öneml! sebeb! ortak tehd!t olan SSCB’n!n d!#er tüm teh-
d!tler!n üzer!nde görülmü" olmasıdır. Türk!ye açısından !se belk! b!r 
adım daha !ler! g!tmek gerekeb!l!r. Sovyet tehd!d! öyles!ne varolu"sal 
olarak algılanmı"tır k!, NATO ve Transatlant!k !tt!fakı !çer!s!nde söz 
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sah!b! olmak ya da bell! oranlarda pazarlık yapan b!r ülke olab!l-
mekle, !tt!fakla !l!"k!ler! bozmamak arasında kaldı#ında Türk!ye’n!n 
n!ha! terc!h! hep !k!nc!s!nden yana olmu"tur. Bunun s!yas! kar"ılı#ı 
da ABD’n!n de benzer "ek!lde davranıp, Transatlant!k !tt!fakını “Hür 
Dünya” olarak tanımlamasına ra#men, Türk!ye’dek! asker! darbele-
re gözünü yummu" olması, yan! Türk!ye’dek! !kt!darın sah!b! olarak 
devlet el!tler!n! görmü" olmasıdır.10 

Bu dü"ünce ya da algılama b!ç!m!n!n !st!snaları olmadı#ını dü-
"ünmek elbette gerçekç! de#!ld!r. Türk!ye’n!n dı" pol!t!kasında görece 
ba#ımsız davrandı#ı zamanlarda !tt!fakla !l!"k!ler! sıkıntıya g!rm!"t!r. 
Bu dönemlerde Türk!ye’de !ç pol!t!kada ba"ta s!yas! ve ekonom!k ol-
mak üzere kr!zler ya"anmı", bu ‘arız!’ durumların düzelt!lmes! ge-
rekçes! !se asker! darbelere me"ru!yet üretmek !ç!n kullanılmı"tır. 
Elbette bu dönemlerde Türk!ye ne asker! olarak ne teknoloj!k olarak 
ne ekonom!k olarak ba#ımsız b!r s!yas! aktör olab!lme gücüne ula"a-
b!lm!"t!r.11 Türk!ye, ba#ımsız b!r s!yas! aktör olmanın yapısal "artla-
rını ha!z olmasa da, !mparatorluk gelene#!n!n var!s! b!r ülke olarak, 
do#ru ya da yanlı", tüm kapas!te ve kab!l!yetler!n!n b!r kaç adım öte-
s!nde ba#ımsızlık taleb!ne sah!p olmu"tur. Bu nedenle bu dönemde 
ba#ımsız b!r s!yas! özne olmayı sa#layab!lecek "artlar olu"madan or-
taya çıkan ba#ımsızlık talepler! ya !ç s!yas! !st!krarsızlıklarla, ya abar-
tılı tehd!t algılarının üret!lmes!yle ya da dı" baskılarla mütemad!yen 
terb!ye ed!lm!"lerd!r. Bu s!yas! talepler!n c!dd! b!rer !ht!mal hal!ne 
geld!#! anlar, !ç !st!krarsızlıkların ülken!n müttef!k olarak de#er!n! 
zedeleme noktasına geld!#! anlar, ya da !tt!fakın rasyonel!n!n sorgu-
landı#ı anlar !se Türk!ye yakın tar!h!nde darbe dönemler!ne denk 
dü"mekted!r. Türk-Amer!kan !l!"k!ler!ne ya da Türk!ye’n!n NATO 
!çer!s!ndek! rolüne b!raz da bu tür talepler!n "ek!llenmes! açısından 
bakmak gerek!r. NATO bünyes!nde güçlenen, ülken!n sa!r güçler!-
ne kar"ı uluslararası standartlara er!"en güçlü b!r ordunun vesayet 
s!stem!n! tahk!m etmes!, darbeler dönem!n!n Türk!ye’n!n NATO’ya 
g!r!"!n! tak!p etmes! de hep bu açılardan ele alınmalıdır.12

B$tmeyen So&uk Sava%
So#uk Sava"’ın b!tmes!n!n hemen ardından, NATO ve Transatlan-

t!k !tt!fakına üye Türk!ye ve Yunan!stan g!b! kanat ülkeler!nde c!dd! 
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b!r güvenl!k kr!z! ya"andı. Türk!ye ve Yunan!stan g!b! NATO "ems!-
yes! !le güvenl!k kaygılarını g!deren ülkeler, ortak tehd!d!n ortadan 
kalkmasıyla b!rl!kte b!r anda önemler!n! kaybett!kler!n! dü"ünerek, 
kend!ler!n! önemsetecek ba"ka yollar gel!"t!rmeye çalı"tılar. Öyle k! 
bu tehd!t sadece So#uk Sava" boyunca süren 40 yıllık b!r tehd!d!n or-
tadan kalkması de#!l, Türk!ye açısından “200 yıllık b!r kamburdan”13 
kurtulmaktır. Bu dönemde Yunan!stan kaygılarında haklı çıkarken, 
Türk!ye’n!n tepk!s! !se 1990’de ABD’n!n Irak’ı !"gal!ne destek vererek 
önem!n! korumaya çalı"ması oldu. Irak Sava"ı’nın Türk!ye’ye belk! 
de tek öneml! katkısı, Türk!ye’n!n 1918’den sonra !lk defa bölge !le 
!lg!l! b!lg! b!r!k!m!n! gel!"t!rmes!, bu ülkeye yatırım yapan !"adamları 
neden!yle Irak’la !lg!l! deney!m ve tecrübes!n! artırması olmu"tur.14 

Devlet el!tler! arasında c!dd! kaygı ve tartı"malara yol açan bu ka-
rarla b!rl!kte, Türk!ye So#uk Sava" sonrası !lk defa Ortado#u’ya adım 
atmı" oldu. Ancak ba#ımsız b!r aktör olarak de#!l, ABD !le b!rl!kte. 
Türk!ye !ç!n So#uk Sava"ın sonuçlarının en az 10 yıl daha a#ırla"a-
rak devam etmes!ne yol açacak olan bu süreç, 1990’lı yılların s!yas!, 
ekonom!k ve asker! kr!zler!n!n de ba"langıcı oldu. Irak Sava"ı’nı mü-
teak!ben ABD’den bekled!#!n! bulmayan Türk!ye, bu ülkeye yaptı#ı 
t!caret! de kaybederek ekonom!k olarak da s!yas! olarak da oldukça 
zararlı çıktı. Ancak daha da kötüsü Saddam’ın Irak Kürtler!ne sal-
dırısı sonucunda ya"anan mültec! akını, devamında bölgen!n !st!k-
rarsızla"ması, Kürt meseles!n!n kontrolden çıkmasına, ekonom!k ve 
s!yas! olarak neredeyse çökü" noktasına gelmes!ne yol açtı.15 Türk!-
ye’dek! tüm s!yas! ortamın güvenl!le"t!r!lmes!, her farklılı#ın tehd!t 
olarak algılanması, “bölücülük” ve “!rt!ca” olarak adlanan !ç tehd!t 
algılarının devlet el!tler!n! yönlend!rmes!, koal!syon hükümetler!n!n 
kurulup yıkılması, yüksek en$asyonla ekonom!n!n dayanma nok-
tasını geçmes!, fa!l! meçhullerle devlet "!ddet!n!n gündel!k hayatın 
normal b!r parçası hal!ne gelmes! Türk!ye’y! tam anlamıyla k!l!tled!. 
Bu sürec!n patlama noktası !se 28 &ubat 1997 yılında “postmodern 
darbe” olarak adlandırılan asker! müdahale sürec!n!n ba"laması, b!r 
ba"ka dey!"le Türk!ye g!b! kr!t!k b!r co#rafyada bulunan b!r ülke-
de tahammül ed!leb!lecek !st!krarsızlıkların b!r sınırı olaca#ı me-
sajının açıkça ver!lmes! olmu"tur. So#uk Sava" boyunca ne zaman 
Türk!ye’n!n stratej!k yönel!m! tehl!keye g!rse, asker! müdahale !le bu 
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durumun c!dd! b!r alternat!f olması engellenm!"t!. Benzer "ek!lde, 
So#uk Sava" sonrasında b!le bu dönem!n !l!"k!ler!nden kurtulama-
yan Türk!ye y!ne benzer b!r müdahale !le, bu sefer “postmodern b!r 
darbe” sürec! ya"adı. 

28 #ubat Sürec$

28 &ubat sürec!, So#uk Sava" sonrası Sovyet tehd!d!n!n orta-
dan kalkması, SSCB’n!n var!s! Rusya’nın c!dd! b!r tehd!t olmama-
sı neden!yle, bürokrat!k vesayet!n kend! !kt!darına me"ru!yet !ç!n 
Türk!ye’n!n k!ml!k sorunları üzer!nden ülken!n tehd!t algısını da 
"ek!llend!rd!#! b!r dönem olarak ortaya çıkmı"tır. Bu dönemde 
ABD’de demokrat b!r ba"kanın olması Türk-Amer!kan !l!"k!ler!n! de 
ba"ka b!r açıdan etk!lem!"t!r. Geleneksel olarak !nsan hakları konu-
larında hassas olmalarıyla b!l!nen demokrat ba"kanlar ve demokrat 
Kongre’n!n Türk!ye’n!n özell!kle Güneydo#u’dak! !nsan hakları !h-
laller!n! gerekçe göstererek s!lah ambargosu ya da s!lah satı"ına kı-
sıtlamalar get!rmes! Türk!ye’y! %sra!l’e yakla"tırdı. 28 &ubat sürec!nde 
Türk-Amer!kan !l!"k!ler! tar!hte görülmed!#! kadar %sra!l’e ba#ımlı 
hale gelerek, b!r yönüyle Türk-Amer!kan-%sra!l !l!"k!ler! "ekl!ne dö-
nü"tü. Türk!ye-ABD stratej!k ortaklı#ı, Türk!ye-ABD-%sra!l stratej!k 
ortaklı#ı hal!ne geld!. B!r ba"ka dey!"le, Türk!ye !le %sra!l’!n !l!"k!s! 
So#uk Sava" sırasında kurulan Türk!ye-ABD !l!"k!ler!n! takl!t ede-
rek kend!n! kurdu. Bu stratej!k ortaklı#ın en öneml! tehd!t algısı !se 
“bölücülük” ve “!rt!ca” !d!. ABD’dek! Rum ve Ermen! lob!ler!ne kar"ı 
Türk!ye’ye yardım eden %sra!l Lob!s!, bölgede Türk!ye !le b!rl!kte %s-
lamcı hareketler! ortak tehd!t "ekl!nde tanımlayarak !l!"k!y! sürdür-
dü. %sra!l Türk!ye’ye Kürt meseles!nde yardımcı olurken, Türk!ye !se 
F!l!st!n konusundak! geleneksel %sra!l’! ele"t!ren tavrını terk ederek 
%sra!l !le yakın !l!"k!ler kurdu. %sra!l !se Türk!ye !le b!rl!kte bölgedek! 
tecr!t durumunu Arap olmayan ülkelerle !l!"k! kurarak a"ma strate-
j!s!n!n parçası olarak Türk!ye’ye yönelm!" oldu. Bu !l!"k!n!n asker! 
boyutu !se Türk!ye’n!n ambargo ya da Kongre neden!yle ABD’den 
alamadı#ı s!lahları %sra!l’den alarak, Türk-Amer!kan !l!"k!ler!n! %sra!l 
!le tahk!m etmes!yd!. %sra!l, TSK’nın s!lah envanter!n!n modern!zas-
yon !haleler!n! alarak Türk!ye’ye h!zmet ver!yordu.
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Bu dönem!n devamında yolsuzlukların Türk ekonom!s!n! batma 
noktasına get!rmes!, medyada kr!z ya"anması, s!yas! kr!z!n toplu-
mun tamamını ku"atması, Türk ekonom!s!n!n batma noktasına gel-
mes!ne yol açarak, ülkey! tam b!r kr!z!n !ç!ne soktu. Bu dönem! daha 
gerçekç! b!r "ek!lde de#erlend!rmek gerek!rse, Türk!ye So#uk Sava" 
sonrası bekled!#! alan açılmasını gerçekle"t!rmek b!r yana, Irak’ın 
!"gal!ne destekle ba"layıp, 28 &ubat müdahales! ve ekonom!k kr!z-
le noktalanan bu 10 yıllık zaman d!l!m!nde her açıdan b!r daralma 
ya"amı"tır. Bu döneme jeopol!t!k açıdan baktı#ımızda !se çok daha 
farklı b!r tablo !le kar"ıla"ab!l!r!z. Sovyetler B!rl!#!’n!n da#ılması !le 
Orta Asya’da çıkan, Brzez!nsk! tarafından “Kara Del!k” olarak tanım-
lanan s!yas! kr!zde Türk!ye’n!n önü tam anlamıyla açıktı.16 Bu dö-
nemde ABD ve Batı’nın da te"v!k!yle Orta Asya ve Ka'asya’da tasf!ye 
sancıları çeken Sovyetler B!rl!#!’n!n asırlarca b!r!kt!rd!#! jeopol!t!k 
kap!tal!n b!r kısmına Türk!ye’n!n vaz!yet etmes! gündeme gelm!"t!. 
O dönemde Orta Asya’ya yapılan yatırımlar, Türk Cumhur!yetler! 
!le gel!"t!r!lmeye çalı"ılan !l!"k!ler, T%KA’nın kurulması, Orta Asya’ya 
dönük TV yayınlarının ba"laması, kar"ılıklı ö#renc! de#!"!m!n!n ba"-
laması, Türk!ye !ç!n b!r Avrasya v!zyonu, daha dar anlamıyla !se b!r 
Orta Asya v!zyonu anlamına gel!yordu. Ancak ardı ardına yapılan 
hatalar, bu bölgelerde s!yas! !st!krara ve yapısal gel!"melere de#!l, !k-
t!darı ele geç!rmeye dönük yapılanmalar, Türk!ye’n!n ekonom!k ola-
rak yeter!nce güçlü olmaması, bu bo"lu#u de#erlend!rme noktasında 
Rusların ve %ranlıların daha organ!ze ve etk!n olması, 1990’lı yılların 
kr!zler! Türk!ye’n!n bu bölgedek! etk!nl!#!n! sınırlandırdı.17 B!r ba"ka 
dey!"le Türk!ye’n!n do#uya dönük açılım !ht!mal! bu dönemde ne-
redeyse tüm dı" "artlar hazır olmasına ra#men ba"arılamadı. Bunun 
en öneml! neden! !se bu yılların !st!krarsız yapısıdır. Türk!ye, So#uk 
Sava"ın re$eksler!yle ya"amaya devam etmes! neden!yle bölges!nde 
akt!f olamamı"tır. Ayrıca, dı" tehd!t algısının yer!ne !ç tehd!d! yerle"-
t!rmes! !se enerj!s!n! !çe harcamasına ve vak!t kaybetmes!ne yol açtı. 
Tüm bu nedenlerle So#uk Sava" Türk!ye’de resm! b!t!" tar!h!nden 
sonra da uzun süre devam etm!"t!r. Bu gel!"meler Türk!ye’n!n kend! 
adına hareket etmes!ne, s!yas! b!r özne olarak hareket etmes!ne engel 
olmu"tur.

Bütün bu olumsuzluklara ra#men 1990’lar Türk!ye !ç!n çok daha 
farklı b!r "ek!lde sona erd!. 1999’da Abdullah Öcalan’ın yakalanması 
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ve Türk!ye’ye tesl!m ed!lmes!, AB’n!n Türk!ye’y! aday ülke olarak n!-
telemes! ve BTC boru hattının ABD deste#!yle !n"aatına ba"lanması 
b!r dönüm noktasını göster!yordu. 1990’lı yıllar boyunca kr!zlerle 
bo#u"an ve 1999 Deprem! !le !$as noktasına gelen Türk!ye’n!n, ya-
"adı#ı !st!krarsızlı#ın uluslararası s!stem tarafından görülerek ayakta 
tutulması anlamına gel!yordu. Bu !lk düzelme çabasının ardından !se 
28 &ubat Düzen!’n!n get!rd!#! yıkım ya"andı. Ülke 2000 ve 2001’de 
e"! görülmem!" f!nans man!pülasyonları ve bankalar kr!z! !le b!r kez 
daha uçurumun kenarına gelm!"t!r. Tüm bu pe" pe"e gelen !st!krar-
sızlıklar, mevcut koal!syon yönet!mler!n! de çökme noktasına get!r-
d!. 2002 Kasım ayında yapılan erken seç!mlerde henüz b!r yıl önce 
kurulan Ak Part! !kt!dara ta"ındı.

Stratej$k Ortaklı&ın B$t$%$: 1 Mart 2003 Tezkeres$
AK Part! !kt!darında Türk-Amer!kan !l!"k!ler!n!n seyr! özell!k-

le 1 Mart Tezkeres!’nden sonra tamamıyla de#!"t!.18 ABD’n!n Irak’ı 
!"gal etmey! planladı#ı dönemde !kt!dara gelen AK Part!, ABD 
Ordusu’nun 4. P!yade Tümen!’n!n Türk!ye’y! kullanarak Irak’ta b!r 
Kuzey cephes! açmak !ç!n b!r öncek! hükümet dönem!nde ba"latılan 
görü"meler! yürütmek durumundaydı. %kt!dara gel!r gelmez kar"ı-
sında bu dosyayı bulan AK Part!’de bu konuda b!r f!k!r b!rl!#! sa#-
lanamadı. Muhalefet part!s! CHP’n!n yanısıra AK Part!l! bazı m!l-
letvek!ller!n!n olumsuz oyları sonucu 1 Mart 2003 tar!h!nde Mecl!s 
Genel Kurulu’nda yapılan oylamada ABD Ordusu’na gerekl! !z!n 
ver!lmed!.19

1 Mart 2003 tar!h! hem Türk!ye !ç!n hem de Türk-Amer!kan !l!"-
k!ler! !ç!n tam anlamıyla b!r dönüm noktasıdır.20 Daha önceler! de 
ABD !le bel!rl! konularda anla"mazlı#a dü"en Türk!ye’de, !lk defa 
parlamento b!r güvenl!k konusunda karar merc!! oluyor, ABD’n!n en 
öneml! güvenl!k sorununda ABD’n!n !stekler!ne tavır koyuyordu.21 
ABD açısından daha da kötüsü asker! el!tler!n tezkere kar"ısında ses-
s!z kalması ve dolaylı olarak tezkeren!n redded!lmes!ne katkıda bu-
lunmasıydı.22 Tezkere kr!z!n!n AK Part! !ç!nde, s!v!l-asker !l!"k!ler!n-
de, hükümet-har!c!ye bürokras!s! arasında, ABD-Türk!ye arasında, 
ABD Ordusu ve TSK arasında yarattı#ı kr!z ve tartı"ma her açıdan 
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ele alınab!l!r. Ancak "urası açık k!, AK Part!’n!n !kt!dara gelmes!n!n 
hemen ardından alınan bu kararla Türk!ye-ABD !l!"k!ler!n!n aynı ol-
mayaca#ı mesajı ver!l!yordu.23

1 Mart 2003 bu nedenle daha genel anlamda !k! ülke arasında 
So#uk Sava" dönem!nde ortak tehd!t algısı temel!nde kurulan stra-
tej!k ortaklı#ın artık m!adının doldu#unu gösteren tar!ht!r. Bu ta-
r!h, So#uk Sava" b!tt!#!, ortak tehd!t algısı sona erd!#! halde !k! ülke 
arasında halen status quo ante’ye a!t ortaklı#ın aynı "ek!lde sürdü-
rülme ısrarının !l!"k!y! aynı "ek!lde sürdürmeye yetmeyece#!n! gös-
term!"t!r. Esk! duruma a!t stratej!k ortaklıkta tara$ar aynı tehd!de 
kar"ı konumlanıyor, s!yas!, asker!, d!plomat!k yı#ına#ını aynı tehd!-
de kar"ı yapıyordu. So#uk Sava" dönem!nde b!r kısmı aynı b!r kısmı 
farklı gerekçelerle de olsa, bu stratej!k ortaklı#ın temel! Sovyet teh-
l!kes! !d!. Ancak özell!kle 11 Eylül 2001 saldırısından sonra, ABD 
ve Türk!ye’n!n tehd!t algıları tamamen de#!"m!"t!r. Türk!ye’n!n terör 
dey!nce “PKK’yı algıladı#ı b!r dönemde ABD !ç!n terör “El-Ka!de” 
daha da kötüsü “%slam! terörü” !fade etmekted!r. 1 Mart’tan sonra 
tüm Ortado#u de#!"!m sürec!ne g!rd!.24 Tüm güvenl!k algısını bu "e-
k!lde dönü"türen ABD’n!n tehd!t algısının, Ortado#u ve Türk!ye’n!n 
mücav!r alanında denk dü"tü#ü kar"ılıkla, Türk!ye’n!n tehd!t algısı 
örtü"müyor, hatta zaman zaman çatı"ıyordu. ABD’n!n Afgan!stan’ı 
!"gal!, ardından Irak’ı !"gal planları Ortado#u’da c!dd! b!r !st!krarsız-
lık yaratıyor, bunun muhtemel sonuçları !se Türk!ye !ç!n tehl!kel! gö-
rülüyordu. Bu nedenle sadece tehd!t algısının farklıla"ması sözkonu-
su de#!ld!r. Bazen Türk!ye’n!n ABD’y! bazen de ABD’n!n Türk!ye’y!, 
!st!krarsızla"tırma kapas!tes! açısından, kend!s!ne yönel!k b!r tehd!t 
olarak algıladı#ı söyleneb!l!r. %"te stratej!k ortaklı#ın b!t!"! tam da bu 
döneme gel!yor: Tehd!t algılarının ve çıkarların farklıla"ması. 

1 Mart 2003 !le sona eren stratej!k ortaklık konusunda !k! ülke 
de resm! b!r açıklama yapmadılar. Ancak tezkere kr!z! sonrası 
Wash!ngton’da ba"layan “Türk!ye’y! K!m Kaybett!?” ba"lıklı tartı"-
malar, ABD’n!n tezkerey! nasıl algıladı#ının !puçlarını ver!yordu. 
Türk!ye’de de ABD’ye kar"ı benzer b!r tepk!n!n olu"maya ba"ladı#ına 
ve stratej!k ortaklık konusuna artık k!msen!n referans vermed!#!ne 
"ah!t olundu. Bu dönemde tam anlamıyla durma noktasına gelen 
!l!"k!ler neden!yle, her !k! ülke de stratej!k ortaklı#ı ya da yen!den 
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tanımlanacak ba"ka türlü b!r ortaklı#ı konu"acak ser!nkanlılı#a sa-
h!p de#!ld!. ABD tarafından Türk!ye’n!n nasıl algılandı#ının daha 
somut b!r del!l! !se, tezkereden 5 ay sonra, 4 Temmuz 2003’te Türk 
Özel Kuvvetler!’ne ba#lı askerler!n, Kerkük Val!s!’ne su!kast te"eb-
büsü !dd!asıyla ba"larına “çuval geç!r!lerek” gözaltına alınması ol-
mu"tur. Bunun Türk!ye’ye yansıması !se muhtemel b!r Türk!ye-ABD 
Sava"ı’nı konu alan Metal Fırtına adlı k!tabın satı" rekorları kırması, 
ABD’n!n PKK’yı destekled!#! dü"ünces!n!n son derece yaygınlık ka-
zanmasıdır.

Yen$ Ortaklı&a Do&ru mu?

%k! ülke arasında bu dönemde anlamlı b!r koord!nasyonun oldu-
#unu söylemek pek de do#ru olmaz. Ancak ABD’n!n zamanla Irak’ta 
zor durumda kalması, Sünn! kaynaklı d!ren!"! b!r türlü durdurama-
ması, Irak pol!t!kasını Türk!ye’n!n de güvenl!k kaygılarını göz önü-
ne alacak "ek!lde yen!den gözden geç!rmes! sonucunu do#urdu. Bu 
dönemde stratej!k ortaklık kıskacından kurtulan, bölgede kend! !l!"-
k!ler!n! gel!"t!rmekle me"gul Türk!ye !se Irak’ta ba"ta d!ren!"ç! Sün-
n! gruplar olmak üzere, tüm kes!mlerle temasa geçmey! ba"armı", 
So#uk Sava" sonrası !lk defa kend! adına bölge !le !l!"k! gel!"t!rmeye 
ba"lamı"tı. Y!ne Abdullah Öcalan’ın &am’ı terk etmes!nden sonra dü-
zelme e#!l!m!ne g!ren Türk!ye-Sur!ye !l!"k!ler! de bu dönemde gel!"-
t!r!len !l!"k!lerden oldu. Türk!ye !l!"k!ler!n! çe"!tlend!rme noktasında 
F!l!st!n sorununda da daha akt!f rol almaya çalı"arak, F!l!st!n’de de-
mokrat!k seç!mler! savundu ve Hamas’ın s!yas! s!steme entegrasyonu 
!ç!n do#rudan çabalara g!r!"t!. Bu çabalar net!ces!nde, ABD’n!n böl-
gede bıraktı#ı bo"lu#un da katkısıyla, etk! alanı gen!"leyen Türk!ye, 
kend! adına !l!"k! gel!"t!rme, bu !l!"k!ler! sürdürme ve bu !l!"k!lerde 
kend! çıkarını koruma perspekt!f!n! güçlend!rd!. Dı" pol!t!kadak! 
bu de#!"!m!n belk! de en açık gösterges!, F!l!st!n’de seç!mler! kaza-
nan, ABD’n!n terör!st olarak gördü#ü Hamas’ın s!yas! l!der! Hal!t 
Me"al’!n &ubat 2006’da, üstel!k de ABD’y! b!lg!lend!rme gere#! h!s-
setmeden Ankara’ya davet ed!lmes!d!r.25 Bu davet üzer!ne !y!den !y!-
ye ger!len !l!"k!ler bölgede 2006 yılı sonu !t!bar!yle tıkanma ya"ayan 
ABD !le bu sefer daha farklı b!r zem!nde !"b!rl!#! !mkanının önünü 
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açmı" oldu. Bu tar!hten !t!baren !k! ülken!n bel!rl! konularda !"b!rl!#! 
!mkanlarını daha fazla ara"tırdı#ı görüldü. Ankara’nın bu süre !ç!n-
de gel!"t!rd!#! !l!"k!ler ABD’n!n de bell! konularda el!n! rahatlatacak 
!mkanlar barındırıyordu. Bu çerçevede Türk!ye’n!n %sra!l-Sur!ye do-
laylı görü"meler!nde arabulucu olması, Irak’ta !se Sünn! grupların 
s!lahlı d!ren!"! bırakıp, s!yas! sürece katılmalarını sa#laması ABD’n!n 
oldukça !"!ne yaramı"tır. Bu n!sp! düzelmen!n yarattı#ı olumlu hava-
nın devamı olarak, 5 Temmuz 2006’da Wash!ngton’da Türk!ye Dı"!"-
ler! Bakanı Abdullah Gül ve ABD Dı"!"ler! Bakanı Condoleezza R!ce 
arasında !mzalanan “Türk-Amer!kan Stratej!k Ortaklı#ının %lerle-
mes! %ç!n Ortak V!zyon ve Bütünlüklü D!yalog” b!r yönüyle !l!"k!ler! 
yen!den ba"latma noktasında b!r !y! n!yet beyanı olarak kayda ge-
çerken, d!#er yönüyle !se artık yen!lenme !mkanı olmayan “stratej!k 
ortaklık” nosyonunun halen d!r! tutulması çabasını göster!yordu.26 
Ancak bu yakınla"ma, yapısal "artları ortadan kalkmı" olan stratej!k 
ortaklı#ı d!r!ltmeye yetmed!. 

2006 yılındak! !l!"k!lerde yen!lenme taleb!n! b!r yanıyla 
Türk!ye’n!n bölgede etk!s!n!n artmasıyla, d!#er yanıyla da ABD’n!n 
etk!s!n!n azalmasıyla !l!"k!lend!rmek do#ru olacaktır. Bu yen!lenme 
sürec!n!n devam etmemes!ndek! öneml! faktörlerden b!r! yapısal 
"artların ortadan kalkması !se, b!r d!#er neden! de Türk!ye’de 2007 
yılında yakla"an cumhurba"kanlı#ı seç!mler!yd!. Türk!ye’de nasıl b!r 
s!yas! yapı !le kar"ıla"aca#ını kest!remeyen ABD, bu nedenle “strate-
j!k ortaklık” konusunda çok da ısrarcı olmamı"tır. %l!"k!lerde bekle-
nen bu yen!l!k !se ancak Türk!ye’de cumhurba"kanlı#ı ve s!yas! l!der-
l!k sorunu çözüldükten sonra yan! 5 Kasım 2007’de gerçekle"m!"t!r.

E-Muhtıra: Darbes$z Stratej$k Ortaklık Mümkün mü?
ABD’n!n tereddütler!n!n de kayna#ı olan 2007 yılı hem genel se-

ç!mler hem de Türk!ye’n!n s!yas! yapısında devlet el!tler!n!n atan-
masında öneml! b!r rolü olan cumhurba"kanlı#ı seç!mler!n!n yakın-
la"ması !le !l!"k!l!yd!. Beklend!#! g!b! bu gerg!n döneme g!r!"!n !lk 
!"aret! 5 Aralık 2006’da Newsweek Derg!s!’nde Zeyno Baran !mzalı 
b!r yazıda Türk generallere atfen 2007’de darbe olma !ht!mal!n!n yarı 
yarıya oldu#u !dd!asıydı.27 2007 yılı ba"larında önce gazetec! Hrant 
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D!nk’!n öldürülmes!, ardından Cumhur!yet m!t!ngler!n!n ba"laması 
Cumhurba"kanlı#ı seç!mler!ne hazırlanan Türk!ye’dek! s!yas! !st!k-
rar problem!n! daha da açı#a çıkarıyordu., N!hayet 27 N!san 2007’de 
TSK’nın !nternet sayfasına l!teratüre “e-muhtıra” olarak geçen, cum-
hurba"kanlı#ı seç!m! konusunda hükümete uyarı metn!n!n yayın-
lanması Türk!ye’de ancak 12 Eylül 2010’da yapılacak referandumla 
kapanacak b!r parantez!n açılmasına yol açtı. Bu dönemde ABD ma-
kamları neredeyse b!r ha(a boyunca sess!z kalarak, demokras!den 
yana de#!l, kazanan tara(an yana b!r ç!zg! !zleyecekler!n! gösterm!" 
oldu. ABD yönet!m!n!n, demokras!den yana kategor!k b!r tavır al-
maması, Türk!ye’dek! s!yas! el!tlere asker! darbe !ht!mal!ne kar"ı yal-
nız oldukları mesajını verd!. So#uk Sava" dönem!nde Türk!ye’dek! 
stratej!k öncel!#!n! ve kend! çıkarlarını, s!yas! !st!krar ve demokras!-
ye terc!h eden, ancak So#uk Sava" sonrasında demokras!n!n güçlen-
d!r!lmes! mesajları veren ABD’n!n özünde tavrını de#!"t!rmed!#! or-
taya çıkmı" oldu. B!r ba"ka dey!"le stratej!k ortaklı#ı mümkün kılan 
n!tel!klerden b!r! olan, asker! darbeler kar"ısında sess!z kalma tavrı, 
halen de#!"meden devam ed!yordu. %"te asker! müdahaleler!, strate-
j!k ortaklı#ın öneml! b!r parçası olarak gören s!yas! el!tler!n, model 
ortaklı#a dönü"ecek sürec! netle"t!rd!#! öneml! kopu" noktalarından 
b!r! olarak ABD’n!n 27 N!san sürec!ndek! tavrı kayded!lmel!d!r.

Muhtıranın akab!nde Türk s!yas! hayatı hızlandı. Muhtıraya bo-
yun e#mek yer!ne, halkoyuna ba"vurmayı terc!h eden Ba"bakan 
Erdo#an’ın erken seç!m !lan etmes!, hemen sonrasında Ergenekon 
davasının ba"laması, TSK’nın seç!m sürec!nde Irak’tak! PKK mev-
z!ler!ne sınır ötes! operasyon !ç!n baskı uygulaması, seç!mlerde AK 
Part!’n!n % 47 !le kalıcı oldu#unu !spatlaması, ardından Dı"!"ler! Ba-
kanı Abdullah Gül’ün cumhurba"kanı seç!lmes!, s!yas! el!tler! güç-
lend!rerek, Türk!ye’ye da!r tüm hesapları de#!"t!rd!. Bu gel!"meler 
ABD’n!n artık AK Part!’y! kalıcı olarak görmes!ne yol açarken, !k! 
ülke arasında 4 yıldan fazladır süren olumsuz g!d!"atın artık sona 
ermes! yolunda b!r g!r!"!m ba"lattı. Bu nedenle Türk-Amer!kan !l!"-
k!ler!nde TSK-Hükümet ger!l!m!n!n ABD açısından sona ermes!n! 
tak!ben Beyaz Saray’da 5 Kasım 2007’de gerçekle"en Erdo#an-Bush 
Z!rves! !k! ülke arasındak! ger!l!m! sonlandırmaya ve sona eren stra-
tej!k !l!"k!ye yen! b!r çerçeveye kazandırmaya çalı"tı.
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5 Kasım Z$rves$: Yen$ !l$%k$ Nasıl Olacak?
5 Kasım Z!rves! b!r çok açıdan öneml! b!r e"!k olarak kayda ge-

ç!r!lmel!d!r. %k! ülke arasında stratej!k ortaklı#ın sona ermes!nden 
yakla"ık 4.5 yıl sonra gerçekle"en z!rve !le, negat!f g!d!"atın durdu#u-
nu, ters!ne !k! tarafın da kend! öncel!kler!n! ortaya koyarak b!r uzla"-
ma mesajı verd!#!n! söyleyeb!l!r!z. Türk!ye Tezkere Kr!z! !le ba"layan 
süreçte, Irak !ç!nde oldukça olumlu b!r rol oynayarak Sünn!ler!n Irak 
s!yaset!ne katılmasını sa#lamı", Bush Yönet!m!’n!n yen! stratej!s!ne 
yardım etm!"t!. Buna kar"ılık ABD, Türk!ye’n!n öncel!kl! tehd!t kay-
gısı olan PKK konusunda b!r adım atarak, çok az ülke !le payla"tı#ı, 
‘anlık !st!hbarat payla"ımı’ yardımı vermey! kabul ett!. Böylece 4.5 
yıldan sonra kar"ılıklı anla"ma sa#lanmı", hatta daha ötes!ne geç!le-
rek ortak çalı"ma ve güven tazelenmes! gündeme gelm!"t!. 5 Kasım 
görü"mes! bu anlamıyla 1 Mart’ta sona eren stratej!k ortaklı#a yen! 
b!r n!tel!k kazandırma amaçlıdır. Bu z!rveden çıkan sonuç her !k! ül-
key! de tatm!n etmekle b!rl!kte, !tt!fakın tazelenmes!nde farklı b!r yol 
!zlenm!"t!r. Bu tar!hle b!rl!kte ABD stratej!k ortaklık çerçeves!n! b!r 
yana bırakmı", daha çok !" görme amaçlı b!r pazarlıkla masaya otur-
mu"tur. Halen ABD’n!n kend!s!n! daha üstün olarak gördü#ü, ancak 
masada ortak !l!"k!ye g!r!"!len bu z!rvede, model ortaklı#a yakın b!r 
!l!"k! kurulmu" ancak buna kavramsal b!r çerçeve ya da yen! b!r !s!m 
konulamamı"tır. Bunun b!r neden! Türk!ye’n!n !ç s!yasette ya"adı#ı 
sıkıntılar ve buna ba#lı olarak n!speten daha zayıf görünmes! !se de, 
b!r ba"ka neden! de Bush Yönet!m!’n!n e"!t b!r anla"ma zem!n!ne uy-
gun b!r dı" pol!t!ka anlayı"ına sah!p olmamasıydı. Bu nedenle her ne 
kadar !çer!k model ortaklık düzey!ne çok yakın olsa da, bu !s!m ko-
nulmamı", ancak model ortaklı#a g!decek sürec! hazırlayan kar"ılıklı 
!"b!rl!#! ortamı hazırlanmı" oldu.

%k!l! !l!"k!lerde n!speten yumu"amanın görüldü#ü bu dönem-
de Bush’un artık son yılına g!rm!" olması, Türk!ye’de !se en az 4 yıl 
daha !kt!darda kalacak b!r yönet!m!n bulunması !l!"k!y! b!raz olsun 
dengelem!"t!. Y!ne aynı dönemde ABD’n!n bölgede !l!"k! kurmakta 
zorlandı#ı aktörlerle Türk!ye !l!"k! kurmu", ABD’n!n de !"!n! kolay-
la"tıran b!r çerçeve ortaya konmu"tur. Bunun en öneml! örne#! !se 
Türk!ye-Sur!ye !l!"k!ler!n!n ABD !le !l!"k!lere yansımasıdır. Bu çer-
çevede Türk!ye, %sra!l-Sur!ye görü"meler!nde arabulucu rolüne so-
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yunarak, ABD’n!n bölgede el!n! rahatlatan b!r rol üstlenm!", hatta 
27 Kasım 2007’de ABD ba"kent!ne yakın Annapol!s "ehr!ndek! Barı" 
Konferansına Sur!ye’n!n de gelmes!n! sa#layarak ortaklı#ın g!d!"atı 
konusunda olumlu s!nyaller verm!"t!r. 

Bush’un son yılı olan 2008’de !l!"k!ler oldukça !y! b!r dönem ya-
"amı"tır. Bunda ABD’n!n seç!m havasına g!rmes! kadar, Türk!ye’n!n 
n!speten !st!krarı yakalaması da rol oynamı"tır. Bu dönem!n en 
öneml! kr!z! olan Rusya-Gürc!stan Sava"ı !se 5 Kasım z!rves!ne ra#-
men, halen !l!"k!ler!n b!r hukuka oturtulamadı#ını gösterm!"t!r. Sa-
va" sırasında Karaden!z’e g!rmek !steyen NATO gem!ler!ne Montrö 
sözle"mes!n! hatırlatan Türk!ye, bu konuda b!r !st!sna yapmamı", bu 
da ABD ba"kent!nde olumsuz tepk!lere yol açmı"tı. Bu da y!ne !l!"-
k!ler!n düzelme sürec!ne g!rmes!n!n, halen sorunu çözmed!#!n! gös-
ter!yordu. Ancak daha öneml!s! ABD’n!n Eylül 2008’de ya"adı#ı mal! 
kr!z tüm dünyayı etk!lem!", dünya ekonom!s!nde ya"anan daralma 
bell! alanlarda harcamaları kısma zorunlulu#u get!rm!"t!r. ABD’n!n 
de dünya s!yaset!nde ger! çek!lme ya"adı#ı bu kr!z net!ces!nde, Tür-
k!ye g!b! kr!zden çok az ya da az etk!lenen ülkeler daha etk!n b!r dı" 
pol!t!ka !zlemeye devam etm!"t!r. Bu nedenle Türk!ye Ortado#u’da 
daha akt!f b!r pol!t!ka !zlemeye ba"larken, ABD’de yönet!me Demok-
rat b!r ba"kanın, Barack Obama’nın gelmes!, sava" söylem!n! b!r yana 
bırakarak çok tara$ı d!plomas! sözü vermes! Türk!ye’y! de n!speten 
rahatlatmı"tır. 

B!r ba"ka dey!"le ABD’n!n ekonom!k olarak sıkıntı ya"aması, 
Türk!ye’n!n !se aks!ne daha !y! duruma gelmes! !k! ülkey! b!rb!r!ne 
yakınla"tırırken, d!plomat!k alanda da ABD’n!n çok tara$ılı#ı öne 
çıkartması ve Türk!ye’n!n bölgede ABD’den do#an bo"lu#u doldur-
ması !k! ülkey! b!rb!r!ne yakınla"tırdı. Böylece 4 yıllık kr!z ve 2 yıllık 
toparlanma sürec!nden sonra n!hayet yen!den tanımlanmanın "art-
ları olu"maya ba"lamı" oldu.

Model Ortaklık Ya da S$yas$ Özne Olarak Tanınmak

Türk!ye !le ABD arasında, 2. Dünya Sava"ı sonrasında kurulan 50 
yıldan fazla süren stratej!k ortaklık, ortak tehd!t algısının yok olması 
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ve yapısal "artların de#!"mes! neden!yle 1 Mart 2003 tar!h!nde gürül-
tülü b!r "ek!lde sona erm!"t!r. Türk-Amer!kan !l!"k!ler! bu dönemde 
çok c!dd! kr!zler ya"amı", !l!"k!ler!n yen!den kurulması çabaları so-
nuç vermem!"t!r. Bu çözüm çabalarından b!r! olan 5 Kasım 2007 gö-
rü"mes! !se geç!c! b!r rahatlama ya"atmı", !l!"k!ler ancak Türk!ye’de 
!st!krarlı b!r s!yas! l!derl!k, ABD’de !se h!yerar"!k !l!"k!y! sorgulayıp, 
yen!leyecek b!r ba"kanın göreve gelmes!yle yen!den tartı"maya açıl-
mı"tır. Stratej!k ortaklı#ın yer!n! alması beklenen bu yen! ortaklık b!-
ç!m! tara$arca “model ortaklık” "ekl!nde adlandırılmı"tır. Model or-
taklı#ın !k! ülken!n gündem!ne gelmes!, Türk!ye !le yen! b!r ba"langıç 
yapmak !ç!n, yen! !kt!dara gelen ABD Ba"kanı Barack Obama’nın, !lk 
!k!l! kıtalararası seyahat! !ç!n Türk!ye’y! terc!h etmes!yle gerçekle"t!. 
Bu z!yaret sırasında ya"anan olumlu hava ve kar"ılıklı !"b!rl!#! mesaj-
ları, model ortaklık konusunda f!k!r b!rl!#! oldu#u yolunda kanıların 
güçlenmes!ne yol açtı. %l!"k!ler!n yen!den tanımlanması noktasın-
dak! !rade öyles!ne güçlüydü k!, 29 Ocak 2009 tar!h!nde %sv!çre’n!n 
Davos kent!nde Ba"bakan Tayy!p Erdo#an !le %sra!l Cumhurba"kanı 
&!mon Peres arasında geçen tartı"ma b!le %sra!l Lob!s!’n!n tüm çaba-
larına ra#men model ortaklık !rades!n! engelleyemem!"t!. 

Tüm bu !y! n!yet mesajları !le b!rl!kte ortaya konulan model or-
taklık, özünde stratej!k ortaklı#ın yer!ne geçmes! beklenen yen! !l!"k! 
tarzını anlatmayı hede$!yordu. Ancak tara$arın model ortaklık ko-
nusunda uzla"tı#ı tek noktada aslında bu !raden!n kend!s!yd!. Model 
ortaklık üzer!nde uzla"ılmı" b!r çerçevey! de#!l, sadece !k! ülken!n 
!l!"k!ler! !y!le"t!rme !rades!n!n ortak oldu#unu, !l!"k!ler!n farklı b!r 
"ek!lde tanımlanaca#ını, hatta tanımlanması gerekt!#! konusunda 
görü" b!rl!#!n! !fade ed!yordu. B!r ba"ka dey!"le, her !k! taraf da mo-
del ortaklı#ı aslında b!rer “bo" gösteren” olarak kodlamı"lar, ancak 
bu çerçevey! farklı algılamaya devam ed!yorlardı.28 Türk tarafı model 
ortaklık den!l!nce s!yasa konularını de#!l, bu s!yasa konularını a"an, 
s!yaset!n özüne da!r b!r tanınma taleb!nde bulunuyordu. Türk tarafı 
aslında özetle ba#ımsız b!r s!yas! özne, masada e"!t b!r ortak olarak 
görülmek !st!yor, tüm !l!"k!ler!n bu e"!tl!k esasına göre tanımlanma-
sını !st!yordu. Tüm d!#er s!yasa konuları !se bu s!yas! tanınmanın 
gerekt!rd!#! b!r çerçevede yen!den tanımlanab!l!rd!. ABD tarafı !se 
stratej!k ortaklıktak! h!yerar"!k !l!"k!n!n rev!zyonu olarak bakıyordu 
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soruna. ABD tarafı konunun s!yas! öznel!k, s!yas! tanınma ve e"!tl!k 
taleb!ne vurgu yapmıyor, daha çok Türk!ye’n!n çıkarlarının strate-
j!k ortaklık çerçeves!nde tam tems!l ed!lmed!#!n!, yapılacak s!yasa 
düzenlemeler! !le sorunun g!der!leb!lece#!n! dü"ünüyordu.29 %"te 
tam da bu nedenle, somut "artlar neredeyse hazır olmasına ra#men, 
Türk!ye’n!n e"!t ortak olma taleb!nden vazgeçmemes!, ABD’n!n !se 
konuyu s!yasa düzey!ne !nd!rgemes! !l!"k!ler!n yen!den kurulmasını 
engelled!. Bu nedenle de !l!"k!lerde beklenen !y!le"me olmadı, aks!ne 
2010 yılı kr!zlerle dolu b!r yıl oldu.

Model Ortaklık mı Kr$z m$?
Bu açıdan ele alındı#ında kavramsal tartı"madan önce model 

ortaklı#a anlam verecek b!r yıl olarak 2010 yılını gözden geç!r-
mekte yarar var. Model ortaklık ve tüm !y! n!yetl! sözlere ra#men 
Türk-Amer!kan !l!"k!ler! 2010 yılına kr!zle ba"ladı. Mart ba"ında 
Kongre gündem!ne gelen, ABD Ba"kanı’nın 1915 Olaylarını soy-
kırım olarak tanımasını !steyen karar tasarısının Kongre Dı" %l!"-
k!ler Kom!tes!’nden geçmes! üzer!ne, Türk!ye Wash!ngton büyü-
kelç!s!n! !st!"areler !ç!n Ankara’ya ger! ça#ırdı. Türk!ye tasarıyı 
model ortaklı#ın ruhuna aykırı b!r gel!"me olarak yorumlarken, 
ABD tarafı Türk!ye’n!n a"ırı tepk! gösterd!#!n!, Türk büyükelç!s!n!n 
Wash!ngton’da bulunmasının elzem oldu#unu dü"ünüyordu. Bu bü-
yükelç! kr!z!n!n !ron!k yanı !se, 2010 yılının d!#er yarısında ABD’n!n 
de Ankara’da büyükelç!s!n!n olmamasıydı: Farklı gerekçelerle de olsa 
31 Temmuz’da Türk!ye’dek! ABD büyükelç!s!n!n Irak’a tay!n!n!n ya-
pılırken, yen! elç! Senato’dan onay alamıyor, böylece 30 Aralık 2010’a 
kadar Ankara’da ABD büyükelç!s! bulunmuyordu.

Karı"lıklı güven!n sarsıldı#ı bu tecrübeden sonra !l!"k!ler ne-
gat!f sarmala g!rd!. N!san ba"ında Nükleer Z!rve’ye katılmak !ç!n 
Wash!ngton’a gelen Erdo#an’ın z!yaret! son dak!kaya kadar açık-
lanmadı. Z!yaret sırasında gerçekle"en Erdo#an-Obama görü"me-
s!, Türk!ye-%ran-Brez!lya nükleer müzakereler!ne zem!n ayarlama 
amaçlıydı. Bu z!rve net!ces!nde Türk!ye-Brez!lya ortak çalı"ması 17 
Mayıs’ta %ran Nükleer Programı !le !lg!l! b!r anla"maya dönü"ünce, 
Wash!ngton’ın tepk!s! son derece sert oldu. Wash!ngton %ran’a kar-
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"ı yaptırımlara devam edece#!n! söyleyerek, anla"mayı tanımadı#ı-
nı açıkladı. Anla"ma metn!n!n Wash!ngton’la koord!nel! olarak ve 
Obama’nın !k! ülke l!der!ne yazdı#ı mektuba dayanarak ele alındı-
#ını savunan Türk!ye ve Brez!lya !se anla"mayı savunmaya devam 
ett!ler. 

Kar"ılıklı ele"t!r!ler!n zaman zaman suçlamaya yol açtı#ı bu gerg!n 
dönemde, %HH adlı yardım örgütünün de dah!l oldu#u uluslararası 
b!r yardım konvoyunun Gazze’dek! boykotu kırmak !ç!n, Akden!z’de 
sey!r hal!ndeyken, %sra!ll! komandolar tarafından basılarak tamamı 
Türk 9 s!v!l!n öldürülmes!, !l!"k!ler! daha da gerd!. %sra!l saldırganlı-
#ına kar"ı, Wash!ngton’dan bekled!#! deste#! bulamayan Ankara tam 
b!r hayal kırıklı#ına u#rarken, ABD ba"kent!ndek! güçlü %sra!l Lob!s! 
tüm unsurlarıyla Türk!ye’ye ve özelde Erdo#an’a kar"ı kampanyaya 
ba"ladılar.

Tüm bu olumsuz atmosferde, bu gel!"mey! tak!ben Tahran 
Anla"ması’na ra#men, BM Güvenl!k Konsey!’ndek! yaptırım kara-
rından vazgeçmeyen ABD’n!n l!derl!#!ndek! ülkeler hızla yaptırım 
kararını oylamaya get!rd!ler. Güvenl!k Konsey!’ne !k! yıllı#ına geç!c! 
üye olan Türk!ye ve Brez!lya !se, aks! halde Tahran Anla"ması’nın ge-
çers!z kalaca#ını savunarak 9 Haz!ran 2010’da %ran’a yönel!k yaptırım 
kararına hayır oyu kullandılar. Üst üste gelen tüm bu gel!"melerle 
b!rl!kte, 2010 yaz ayları Wash!ngton’da “eksen kayması,” “Türk!ye’y! 
k!m kaybett!,” “otor!terle"en Türk!ye” tartı"maları !le geçt!. Wash!ng-
ton’dak! neredeyse her kurum Türk!ye !le !l!"k!ler! nasıl ele almak 
gerek!r konulu stratej! toplantıları yapmaya ba"ladı. %lk ba"larda 
sadece medya kampanyası olarak görülen bu söylemler, zamanla 
Wash!ngton’ı etk!s! altına almaya ba"layınca, Ankara’yı da bu çerçe-
veden okuyan Wash!ngton, 12 Eylül 2010’da Türk!ye’de yapılan ana-
yasa de#!"!kl!kler!n!n kabulüne da!r referandumda neredeyse hayır 
oyu beklent!s!ne g!rd!. Türk!ye’dek! Anayasa de#!"!kl!#!n!n oya su-
nuldu#u referandumun % 58 !le kabul alması Wash!ngton’ı b!r kez 
daha Ankara’dak! hükümet!n g!d!c! olmadı#ı konusunda net b!r me-
saj vererek kend!ne get!rd!. 

Bu gel!"meyle !l!"k!ler b!r nebze olsun rahatlarken, 19-20 Kasım 
2010’da NATO’nun gelecek on yılının stratej!k konsept!n! bel!rleme-
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ye amaçlayan L!zbon Z!rves!’nde NATO’nun Füze Kalkanı’nın oy-
lanması gündeme geld!. Bu süreçte Ankara’nın tavrını önceden bell! 
etmemes! ve Füze Kalkanı’nı tartı"maya açması, NATO’nun sadece 
oy veren de#!l aynı zamanda karar veren b!r üyes! oldu#unu savun-
ması, referandum önces! tartı"maları yen!den canlandırdı. Ancak 
Ankara’nın talepler!n!n yer!ne get!r!lmes! üzer!ne Füze Kalkanı’nı 
desteklemes!, “Türk!ye’y! NATO’dan atma” tartı"malarına son verd!. 
Aralık ayı ba"ında !se ABD Dı"!"ler!’n!n büyükelç!l!kler! !le yazı"ma-
larının W!k!leaks adlı s!te tarafından kamuoyuna açılması, bu met!n-
lerde yer alan ABD’n!n Türk!ye’y! nasıl gördü#ünün ortaya çıkması, 
ABD’y! alttan almaya ve devamında !l!"k!ler!n daha da normalle"me-
s!ne yol açtı. Bu noktada sorulması gereken soru "udur: 2010 yılında 
olan tüm bu olaylara, 1 Mart 2003’ten b!le daha büyük b!r kr!z hal!ne 
gelen Güvenl!k Konsey!’ndek! hayır oyuna, ya da Türk!ye’n!n %sra!l’e 
kar"ı destek bulamamasının yarattı#ı hayal kırıklı#ına ra#men hala 
nasıl model ortaklıktan bahsed!leb!l!r? E#er model ortaklık her !k! 
tarafın da destekled!#! b!r ortaklık türü !se !l!"k!ler neden hala kr!z-
lerle ba"a ba" g!tmekted!r. 

Sonuç Yer$ne: Özne Olma ve B$r Tanınma Taleb$ Olarak 
Model Ortaklık

Türk-Amer!kan !l!"k!ler!n! ta"ıma noktasında !"levs!z hale gelen 
stratej!k ortaklı#ın yer!ne, !l!"k!ler! temelden yen!den tanımlayacak 
çerçevey! anlatan taleb!n !fades! olarak “Model Ortaklık,” !l!"k!ler!n 
artık b!r hukuka dayanması konusunda f!k!r b!rl!#!ne !"aret etmek-
ted!r. ABD’n!n s!yasa düzey!nde ele almak !sted!#!, Türk!ye’n!n !se 
s!yaset düzey!nde algıladı#ı bu yen! !l!"k! tarzı konusunda henüz ku-
rumsalla"mı" b!r !l!"k! tarzı olu"turulamadı. Her !k! ülke de b!rb!r!-
ne hang! alanlarda, ne kadar güveneb!lece#!n! ö#renmek, buna göre 
hesap yapmak !st!yor. Ancak "urası açık k! Türk!ye tarafı meseley! 
gerek yorumları, gerek tak!p ett!#! pol!t!ka düzey!nde “ba#ımsız b!r 
s!yas! aktör olarak tanınma” "ekl!nde algılıyor. Bu tanınma sorunu 
gerçekle"meden, yan! Türk!ye-ABD !l!"k!ler! h!yerar"!k de#!l e"!t b!r 
!l!"k! olarak kurulmadan, Türk!ye’n!n model ortaklık konusunda tat-
m!n olmayaca#ı görülmekted!r.
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Bu perspekt!(en de#erlend!#!nde, 2010 yılı !k! ülken!n de model 
ortaklıktan beklent!ler!n!n gerçekç! olmadı#ını, model ortaklık so-
rununun s!yaset düzey!nde çözülmeden, s!yasa düzey!nde !l!"k!ler-
de düzelme beklent!s!n!n gerçekç! olmadı#ını söyleyeb!l!r!z. 2010’da 
ya"anan sorunlar, tam da bu tanınma taleb! kar"ılanmadı#ı !ç!n ya-
"andı. Tanınma sorunu çözülmeden de ger!l!mler!n g!der!lece#!n! 
beklemek gerçekç! olmayacaktır. Z!ra !l!"k!lerdek! asıl sorunun kay-
na#ı, Türk-Amer!kan !l!"k!ler!n!n son 60 yılını bel!rleyen h!yerar"!k 
yapının Türk!ye leh!ne çözülmeye ba"laması, ABD’n!nse buna uyum 
sa#layamaması, kend! leh!ne olan esk! yapıyı sürdürme tela"ıdır. 

Türk!ye’n!n ba#ımsız davranması, kend! m!ll! çıkarını kend!s!-
n!n bel!rlemes!n!n ve tak!p etmes!n!n anlamı ve muhtemel sonuçları 
ABD tarafından tam olarak algılanmıyor. Tanınma sorununu anla-
mayanlar arasında !se farklı poz!syonlar ve algılamalar mevcut. B!r 
kısmı “ba#ımsız s!yas! aktör olarak tanınma” yakla"ımını “k!b!r ve 
"ımarıklık”30, b!r yanıyla da tecrübes!zl!k olarak görüyor. Oysa s!yas! 
özne olarak tanınma taleb! her türlü !l!"k!de bel!rl! düzeyde çatı"-
ma yaratır, rahatsızlık yaratır. Hele uluslararası !l!"k!ler düzey!nde 
yen! yükselen b!r gücün, var olan güç üzer!nde bu tür b!r rahatsızlık 
yaratması k!b!r olmaktan çok, yükselen gücün yükselme e#!l!m!-
n!n gerçekten rahatsız verecek kadar c!dd! oldu#unun !"aret!d!r.31 
Bu rahatsızlı#ı “k!b!r” olarak tanımlayıp, bunun üzer!nden s!yaset 
yapmaksa, hak!m gücün yükselen gücün yüksel!"!n! yönetme, !dare 
etme amacıyla kontrol altında tutulmasına yönel!k b!r terb!ye etme 
b!ç!m!d!r. Bu nedenle bu “k!b!r” anal!z!n! somut ver!lere dayanan b!r 
anal!z olmaktan çok b!r yönet!m tekn!#! olarak algılamak daha fay-
dalı olacaktır.

Tanınma sorununu anlayamayan !k!nc! tür kes!m !se, Türk!ye 
anal!z!ndek! k!b!r ve "ımarıklık anal!z!ne katılırken, bu ‘sorunu’ Tür-
k!ye’dek! mevcut !kt!darla !l!"k!lend!r!r. Tanınma sorunu !le hesap-
la"mak yer!ne sorunun yer!n! de#!"t!ren bu kes!m, bu mevcut ‘k!b!r’ 
sorununu devletle de#!l hükümetle !l!"k!lend!rd!#!nden, çözümü de 
hükümet de#!"!kl!#!nde görür. Bu anal!z!n do#al sonucu !se devlet-
hükümet ayrımı üzer!nden Türk!ye’de !ç s!yas! düzenlemelere dah!l 
olarak sorunu kayna#ından çözmeye kalkmak, yan! hükümet de#!-
"!kl!#! !ç!n çalı"maktır. Wash!ngton’da oldukça ra#bet bulan bu yak-
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la"ım, Türk!ye’de !sted!kler! zaman hükümet de#!"t!reb!lecekler!n! 
ya da hükümet de#!"!m!ne etk! edeb!lecekler!n! dü"ündükler! !ç!n 
asıl “k!b!r” sorununu üreten kaynak hal!ne gelmekted!r. Dahası bu 
yakla"ım sah!pler!, Türk!ye’n!n !ç s!yaset!ne !l!"k!n tasarım çabaları-
na g!rd!kçe, ABD’n!n zaten Türk!ye !ç s!yaset!ndek! etk!s!n!n g!derek 
azaldı#ı32 son zamanlarda, bu etk!y! daha da daraltmaktadır. Oysa 
“tanınma sorunu” ya da Türk!ye’n!n ba#ımsız aktör olma konusu, 
mevcut hükümetle gündeme gelse, yapısal "artlar bu dönemde ol-
gunla"mı" olsa da hükümet! çok a"an b!r devlet s!yaset!, çok gen!" 
kabul gören b!r uzla"ma alanıdır. 33

Tanınma sorununu kavrayanlara baktı#ımızda !se daha farklı 
b!r tabloyla kar"ıla"ıyoruz: Daha çok jeopol!t!#! öne çıkaran, real!st 
kes!mlerde ve uzun döneml! stratej!k anal!z yapanlarda rastlanan 
anal!z tarzı, 2008 f!nans kr!z! ve Irak-Afgan!stan sava"larının ABD’y! 
oldukça zor durumda bıraktı#ını, ABD’n!n dı" pol!t!kasını buna göre 
de#!"t!rmes! gerekt!#!n!, Türk!ye g!b! yükselen güçlerle !"b!rl!#!n!n 
vazgeç!lmez oldu#unu savunuyor. Bu kes!me göre ne Türk!ye artık 
So#uk Sava"’ın Türk!ye’s! ne de ABD 11 Eylül önces! tek süper güç. 
Bu açıdan Türk!ye’n!n önem! g!derek artan ba#ımsız b!r aktör ol-
du#unu savunan bu kes!m, Türk!ye’n!n küstürülmemes!, tam ters!-
ne !"b!rl!#! alanlarının artırılarak ABD !le aynı tara(a kalmasının 
sa#lanması gerekt!#!n! öne sürüyor. Örne#!n Zb!gn!ew Brzez!nsk! 34 
Türk!ye’n!n önem! g!derek artan ba#ımsız b!r aktör oldu#unu, ABD 
!le Türk!ye’n!n dı" pol!t!kalarının ço#unlukla örtü"tü#ünü ancak 
zaman zaman da çatı"ab!lece#!n! söylerken, George Fr!edman35 da 
Türk!ye’n!n ba#ımsız aktör oldu#unu, bunun Türk-Amer!kan !l!"-
k!ler!ne yansımasının olmasının normal oldu#unu söylemekted!r. 
Ross W!lson36 !se sorunun “Türk!ye masada yer !stemes!” oldu#unu 
!fade etmekted!r. 37

Model ortaklık !"te tam da bu ba#ımsızlık !rades!, özne olma ta-
leb! ve bunun !dares! !le !l!"k!l! olarak ele alınması gereken b!r tartı"-
madır. Bu nedenle Wash!ngton’ı b!r süred!r me"gul eden “Eksen kay-
ması”, “Türk!ye’y! k!m kaybett!?”, “Otor!terle"me,” “Basın Özgürlü#ü” 
tartı"malarını bu talep kar"ısında ortaya çıkan kaygıyla, bu kaygının 
yönet!lmes!yle ve elbette bu kaygıdan kaynaklanan b!r kontrol etme 
taleb! !le b!rl!kte okumak gerek!r. B!r ba"ka dey!"le, model ortaklı#ın, 
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ortaklı#ın tanımına ve "artlarına da!r b!r talep oldu#unu göremeyen, 
esk! ortaklık düzen!n! b!r takım rev!zyonlarla sürdürmek !steyenle-
r!n kullandı#ı bu söylem!n de, model ortaklık yen!den tanımlanana 
ve !l!"k!ler rayına oturana kadar sürece#!n! dü"ünmek "a"ırtıcı ol-
maz. 

So#uk Sava" sonrası do#al ölümü beklenen stratej!k ortaklı#ın 
Türk!ye’dek! !st!krarsızlıklar neden!yle gec!kmes!, bu ölümün ancak 
1 Mart 2003’te gerçekle"mes!ne yol açtı. So#uk Sava" dönem!nde 
“koruma kar"ılı#ı !tt!fak” temel!nde kurulan stratej!k ortaklıkta Tür-
k!ye özne de#!l, !k!nc!l b!r konuma sah!pt!. &!md! Türk!ye’n!n özne 
olma taleb! bu h!yerar"!k !l!"k!n!n temeller!n! zorlamaktadır. Model 
ortaklı#ın önündek! en öneml! engel !se h!yerar"!k !l!"k!n!n get!rd!#! 
ps!koloj!k alı"kanlıkların a"ılamamasıdır. %l!"k!n!n b!r ba"ka boyutu 
Wash!ngton’ın normalde kend!s!ne a!t olmayan, Bernard Lew!s ya 
da N!all Ferguson g!b! !s!mler üzer!nden !thal ett!#! Avrupa-merkez-
c! ve Oryantal!st Türk!ye okumasıdır. Bu !k! engel !l!"k!ler! en fazla 
zorlayan konular olarak önümüze çıkmaktadır.

Oysa asıl sorun, yukarıda bahsett!#!m!z g!b! Türk!ye’n!n ba#ımsız 
b!r s!yas! özne olarak tanınmasıdır. Konuya b!raz daha açıklık get!r-
mek gerek!rse, artık güçlend!#!n!, özne oldu#unu dü"ünen Türk!ye, 
ABD’n!n de buna uygun davranmasını, yen! !l!"k!n!n, yan! model 
ortaklı#ın bu zem!nde kurulmasını !stemekted!r. Meseleye jeopol!t!k 
açısından bakarsak, Türk!ye, ABD’n!n esk! ulusal Güvenl!k danı"ma-
nı Zb!gn!ew Brzez!nsk!’n!n tanımlamasıyla “jeostratej!k açıdan ak-
t!f jeopol!t!k p!vot”38 ülke olma konumundan “jeostratej!k oyuncu” 
olmaya geç!"!n sancılarını ya"amaktadır. Çıkı" !t!bar!yle dah! Post-
Osmanlı Türk!ye’s!n! örnek alarak tanımlanan p!vot ülke, “kader! 
bel!rs!z, gelece#! !se çevres!ndek! bölgey! der!nden etk!leyecek az 
sayıda” ülkey! tanımlamak !ç!n kullanılan b!r kavramdır.39 Jeopol!t!k 
p!vot ülkeler, !kt!darları kend! gücünden de#!l, jeostratej!k ülkeler!n 
davranı"larından kaynaklanan ülkelerd!r. Buna mukab!l jeostratej!k 
oyuncular !se, “jeopol!t!k !l!"k!ler!n mevcut durumunu de#!"t!rme 
amacıyla, kend! sınırlarının ötes!nde güç kullanmak ya da etk! üret-
me kab!l!yet ve m!ll! !rades!ne sah!p” ülkelerd!r.40 Günümüzde Tür-
k!ye de#!"en ba#ımsız dı" pol!t!kası !le g!derek jeostratej!k ülke olma 
noktasına gelm!" durumdadır. 
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B!r ba"ka dey!"le, Model ortaklı#ın !çer!#!n!n ne olması gerekt!#! 
oldukça açık. Türk!ye, artık masada oldu#unu, ba#ımsız oldu#unu, 
ba#ımsız b!r aktör olarak hareket etmek !sted!#!n! söylemekted!r. 
Türk-Amer!kan !l!"k!ler!n!n de buna uygun b!r temelde kurulması 
"ekl!ndek! taleb!n! de d!le get!rmekten çek!nmemekted!r. ABD tara-
fı !se !l!"k!n!n kurulması ve b!r hukuka kavu"turulması konusunda 
hemf!k!r. Ancak ABD tarafında, !thal oryantal!zm ve tanınma so-
runlarının yanı sıra, kurumlar arasında stratej!k b!r perspekt!f ve 
!l!"k!ler!n çerçeves! konusunda b!r mutabakat olmadı#ı görülmekte-
d!r. Bu noktada Türk!ye tanınma taleb!n! daha !y! tanımlanmı", daha 
sak!n ve daha !"b!rl!#!ne açık b!r "ek!lde ortaya koyar; ABD tarafı !se 
tanınma sorununu kabullen!r, oryantal!st perspekt!f! a"arsa model 
ortaklı#ın önündek! s!yas! sorunlar ve z!h!nsel engeller kalkmı" olur. 
Bu s!yas! sorunun açılması !le b!rl!kte, sıra !l!"k!ler!n hang! düzeyde, 
hang! der!nl!kte kurulaca#ına karar verme noktasına gelecek ve böy-
lece model ortaklı#ın kurumsalla"ması gündeme gelecekt!r. Bu ya-
pıldı#ı anda s!yaset sorunu çözülmü", sıra s!yasa sorunlarına gelm!" 
olacaktır. S!yas! çerçevede sa#lanacak mutabakatın ardından, s!yasa 
alanında !k! ülken!n asker! ve s!v!l bürokratlarının uzun surel! !" yap-
ma tecrübes! !le !l!"k!ler!n çok kısa zamanda düzeld!#! görülecekt!r. 
E#er bu gerçekle"t!r!leb!l!rse, model ortaklıkla yen!lenecek Türk!ye-
ABD !l!"k!ler!, gerçekten de model olab!lecek özell!kler ta"ıyan, !k! 
ülken!n de önünü açacak, farklı !"b!rl!#! !mkanlarını olu"turacak, 
kar"ılıklı her !k! ülkeye de faydalı olacak b!r ortaklık olacaktır.

Notlar 
1 Stratej!k ortaklı#ın tanımlanması konusunda kavramsal b!r çalı"ma ne yazık k! mev-

cut de#!l. Bu tür ortaklıklar genelde f!!l! ortaklıklar üzer!nden tartı"ılmakta ve herkes!n 
ortaklı#ın mah!yet!n! b!ld!#! varsayılmaktadır. Stratej! ortaklık !l!"k!s!ne örnek olarak 
son yıllarda gel!"en H!nd!stan-ABD !l!"k!ler! göster!lmekted!r bakınız Ashton B. Car-
ter, “Amer!ca’s New Strateg!c Partner?,” Fore$gn A'a$rs C$lt 85, No. 4 1 Temmuz 2006, 
ss. 33-44. Ba"ka b!r örnek !se 1990’lı yıllardak! hal!yle Türk!ye-%sra!l !l!"k!ler!d!r bakınız 
Efra!m Inbar, “Reg!onal Impl!cat!ons of the Israel!-Turk!sh Strateg!c Partnersh!p,” ME-
RIA C!lt 5, No. 2, Haz!ran 2001, ss. 48-65. %sra!l-H!nd!stan !l!"k!ler! !ç!n !se bakınız P.R. 
Kumaraswamy, “Strateg!c Partnersh!p between Israel and Ind!a,” MERIA C!lt 2, No. 2, 
Mayıs 1998. . Rusya-Ç!n !l!"k!ler! !ç!n bakınız Sherman Garnett, “Challenges of the S!no-
Russ!an strateg!c partnersh!p,” (e Wash$ngton Quarterly C!lt 24, No. 4, 2001, s. 41.

2 Ian O. Lesser, Beyond Susp$c$on: Reth$nk$ng U.S.-Turk$sh Relat$ons, Woodrow W!lson 
Internat!onal Center for Scholars, 2007, s. 11.

3 Rus/Sovyet Tehd!d! Türk!ye’n!n son 200 yıl boyunca ya"adı#ı en büyük tehd!tt!r. Teh-
d!d!n tar!h! n!tel!#! !ç!n bakınız Gökhan Çet!nsaya, “%k! Yüzyılın H!kayes!: Türk Dı" ve 
Güvenl!k Pol!t!kasında Sürekl!l!kler,” Türk Dı% Pol$t$kası Yıllı&ı 2009, ed. Burhanett!n 
Duran, Kemal %nat, and Muh!tt!n Ataman, Ankara, SETA, 2011, s. 607.
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4 Ahmet Davuto#lu Türk!ye’n!n Sovyet tehd!d!ne kar"ı NATO üyes! olmasını bas!t b!r 
terc!h olarak de#!l, “yükselen eksen !le !"b!rl!#! yaparak yakın tehd!d!n dengelenmes! 
pol!t!kası” olarak tanımlar, Stratej$k Der$nl$k: Türk$ye’n$n Uluslararası Konumu Küre 
Yayınları, %stanbul, 2001, s.71.

5 Ib!d.
6 So#uk Sava" süres!nce ABD SSCB kar"ısında !k! temel ku"atma pol!t!kası !zlem!"t!r: 

SSCB’y! ku"atan ülkeler arasında ABD yanlısı !tt!faklarla kırılmaz b!r z!nc!r olu"turmak 
(Ba#dat Paktı ve CENTO g!b! !tt!faklarla) ve bu ülkeler arasında güven!l!r olanlarını tah-
k!m ederek b!rer kaleye dönü"türmek (%sra!l ve %ran g!b!). James L. Gelv!n, (e Modern 
M$ddle East: A H$story, 2. baskı ed., Oxford Un!vers!ty Press, USA, 2007,,s. 263.

7 Dankwart A. Rustow, Turkey, Amer$ca’s Forgotten Ally, Counc!l on Fore!gn Relat!ons 
Press, 1989, ss.110-111.

8 Lesser, Beyond Susp$c$on, 20.
9 Ib!d., 1.
10 1960 darbes!ne bu açıdan bakıldı#ında, dönem!n ba"bakanı Adnan Menderes’!n !kt!darı-

nın son günler!nde SSCB !le yakınla"ma çabası !çer!s!ne g!rmes! rastlantı de#!ld!r. Ph!l!p 
H. Gordon and Ömer Ta"pınar, W$nn$ng Turkey: How Amer$ca, Europe, and Turkey 
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