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Giriş
3 Kasım 2020 tarihinde ABD’de yapılması 

beklenen seçimlerde Cumhuriyetçi Parti Adayı 
Donald Trump ve Demokratik Parti Adayı Joe 
Biden yarışacaktır. Seçimlerde ABD Başkanı 
Trump, “America First” sloganıyla tek taraf-
lılığı (unilateralism) temsil ederken ABD eski 
Başkanı Barrack Obama’nın yardımcısı Bi-
den’ın, iki taraflılığı (bilateralism) ve çok taraf-
lılığı (multilateralism) ihtiva eden bir söylem 
benimsediği söylenebilir. 2010 yılından itiba-
ren ciddi bir değişim sürecine giren Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika ülkeleri ABD’de devam et-
mekte olan seçim sürecini yakından izlemek-
tedirler. Çünkü seçim sonuçlarının ABD’nin 
bölgesel politikalarını ve bölgesel gelişmeleri 
derinden etkileyeceği düşünülmektedir. Bu 
çalışmada bölge ülkelerinin ABD seçimleri ile 
ilgili tutumları ve beklentileri ele alınacaktır. 

KÖRFEZ BÖLGESİ 

(Suudi Arabistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Katar, Kuveyt, 
Umman, Bahreyn)

Körfez ülkeleri Donald Trump’ın 2017 yılın-
da göreve gelmesi ile birlikte Ortadoğu bölge-
sinde daha fazla görünür bir dış politika strate-
jisi izlemeye başlamışlardır. Suudi Arabistan, 
BAE ve Katar gibi Körfez bölgesinin aktif dış 
politika anlamında öne çıkan ülkeleri Trump 
yönetimi ile siyasi, diplomatik, mali ve askerî 
ilişkilerini çeşitlendirip güçlendirmişlerdir. 
ABD’nin Mayıs 2018’de Nükleer Anlaşma’dan 
çekilmesiyle ABD-İran ilişkileri gerginleşmiş, 
Körfez ülkeleri Trump dönemi ABD dış politi-
kasında önem kazanmıştır. 

Trump döneminde ABD ile ticaret hacmi 
en yüksek Körfez ülkesi Suudi Arabistan olur-
ken Suudi Arabistan’ı Ortadoğu’nun en büyük 
ikinci ekonomisi olan BAE takip etmiştir. Ar-

dından ABD ile toplam ticaret hacimleri Su-
udi Arabistan ve BAE’nin yaklaşık üçte birine 
tekabül eden Katar, Kuveyt, Umman ve Bah-
reyn gelmiştir. Kimi analizlere göre Trump’ın 
tekrar göreve gelmesi Körfez ülkeleri için hem 
endişe kaynağı hem tercih edilen bir durum-
dur. Özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prensi 
Muhammed bin Selman için Trump’ın büyük 
bir şans olduğu belirtilmelidir. Tercihler bir 
yana, Körfez liderleri ABD başkanlık seçimini 
kim kazanırsa onunla iş birliğinin yollarını ara-
maktadır. 

Trump’ın İran’ı sınırlandırma ve gelir kay-
naklarını kesme amacı taşıyan “maksimum 
baskı” politikasına olası ikinci dönemde de 
devam edeceği öngörülebilir. Bu dönemde 
Trump Lübnan’daki İran destekli  Hizbullah’a 
ve Irak’taki İran destekli Haşdi Şaabi’ye baskı-
yı artırabilir. Mevcut İran politikasının devam 
etmesi, İsrail ile diplomatik normalleşmeyi 
sağlamış BAE ve Bahreyn gibi ülkeler yanında 
Suudi Arabistan için de istenen bir sonuç ola-
caktır fakat İran ile stratejik ilişkileri bulunan 
Katar, Umman ve Kuveyt için istenen bir geliş-
me olmayabilir.

Trump, 2003 yılında savaş döneminde 
desteklemiş olsa da başkan olduktan sonra 
ABD’nin Irak’ı işgaline karşı olduğunu açık-
lamıştır. Trump’ın “America First” stratejisi, 
ABD askerlerini yurda geri getirmeyi amaçla-
maktadır. Bu durum ABD’nin bölgedeki pozis-
yonunu ve bölgesel politikalarını etkilemek-
tedir. ABD-Irak ilişkileri, ABD-Körfez askerî 
ilişkilerine de yeni bir boyut kazandırmaktadır. 
Körfez ülkelerinin, Irak’ın devlet kurumlarının 
ve İran etkisinden bağımsız bir Irak milliyet-
çiliğinin geliştirilmesini arzuladıkları belirtil-
mektedir.

ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılacak başkan-
lık seçimlerinin ardından ABD-Körfez ilişki-
lerini; ABD’nin İran’a yönelik politikası, bölge 
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ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılacak 
başkanlık seçimlerinin ardından 
ABD-Körfez ilişkilerini; ABD’nin 
İran’a yönelik politikası, bölge 
ülkelerine askerî teçhizat satış 
anlaşmaları ve iş çevreleri 
arasındaki iş birliği gibi konuların 
belirlemesi beklenmektedir.

ülkelerine askerî teçhizat satış anlaşmaları ve 
iş çevreleri arasındaki iş birliği gibi konuların 
belirlemesi beklenmektedir.

ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılacak başkan-
lık seçimlerinin ardından ABD-Körfez ilişki-
lerini; ABD’nin İran’a yönelik politikası, bölge 
ülkelerine askerî teçhizat satış anlaşmaları ve 
iş çevreleri arasındaki iş birliği gibi konuların 
belirlemesi beklenmektedir. Demokrat aday 

Joe Biden’ın ABD’nin 46. başkanı seçilmesi 
durumunda İran politikasında ve askerî teçhi-
zat tedariki anlaşmaları konusunda Körfez ül-
kelerinin tedirgin dönemlerden geçmesi muh-
temeldir. Trump’ın anlaşmadan çekilmesi ve 
İran’a yönelik maksimum baskı politikasını uy-
gulamaya koyması Körfez ülkeleri tarafından 
memnuniyetle karşılanırken Biden’ın başkan 
olması durumunda anlaşmaya geri döneceği-
ni açıklaması Körfez ülkelerini endişelendiren 
bir durumdur. Biden’ın, İran’ın anlaşmadan 
doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi du-
rumunda  Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) 
anlaşmasına ülkesinin geri döneceğini belirt-
mesi başta Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn 
olmak üzere Körfez ülkelerini tedirgin etmiş-
tir. JCPOA’ya geri dönülmesi hususunda Ka-
tar, Kuveyt ve Umman’ın diğer Körfez ülkeleri 
kadar tedirgin olmamaları, her birinin İran ile 
geliştirdiği stratejik ve pragmatik ilişkilere da-
yanmaktadır. Fakat Biden’ın başkan seçilme-
si hâlinde, ABD’nin İran politikası hususunda 
Obama döneminin bir tekrarının yaşanacağını 
düşünmek doğru olmayabilir. Her başkan gibi 
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Biden’ın da büyük bir diplomatik zafer peşin-
de koşarak bir “Biden Doktrini” çerçevesinde 
hareket edeceği dile getirilen bir tutumdur. 
Bu sebeple Obama döneminin temel strate-
jilerine geri dönülebilse de Biden başkanlığı 
Obama başkanlığından farklılaşacaktır. Bu-
nun yanında İran politikasını da içerecek bir 
şekilde, Körfez ülkeleri hangi aday seçilirse 
seçilsin ABD’nin Körfez güvenliğine olan bağ-
lılığının yenilenmesini isteyecektir. ABD’nin 
Körfez güvenliğine olan bağlılığının 2015 yı-
lındaki İran Nükleer Anlaşması (JCPOA) ve 
Aramco’nun Bıkayk ve Hırays Tesislerine Eylül 
2019’da gerçekleştirilen saldırılar sonrasında 
kırılganlaştığı belirtilmektedir.

İsrail-Körfez-ABD üçgenindeki son dö-
nemdeki gelişmeler dikkate alındığında ise 
Biden’ın İsrail’i desteklemekle birlikte Filis-
tin meselesinde iki devletli çözümden yana 
olduğu bilinmektedir. Yine de Trump’ın ara 
buluculuğunda gerçekleşen BAE, Bahreyn ve 
İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi 
anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ifa-
de etmiştir. Konu ile ilgili yaptığı açıklamada 
Biden “BAE ve Bahreyn’in İsrail ile ilişkileri 
normalleştirme yönünde attığı adımlardan 
dolayı memnunum. Ortadoğu’daki diğer ül-
kelerin İsrail’i tanımış ve ortak olarak kabul 
etmiş olduklarını görmek güzel” ifadelerine 
yer vermiştir. Yine aynı açıklamada, Biden’ın 
başkan seçilmesi hâlinde Trump yönetiminin 
bu minvalde atmış olduğu adımları iki devletli 
çözüm yönünde geliştirmek için çaba gösteri-
leceği ifadeleri yer almıştır. İsrail ile BAE ve 
Bahreyn’in normalleşme anlaşması imzala-
ması sonrasında bölgede oluşan atmosferin, 
olası Biden yönetimi ile de devam etmesi bek-
lenmektedir. Biden’ın Körfez ülkeleri özelinde 
Ortadoğu ülkelerine silah satışları konusunda 
daha dikkatli olacağı tahmin edilse de özel-
likle BAE’nin, İsrail ile ilişkilerini normalleş-
tirdiği konjonktürde, F-35 gibi üstün teknoloji 

askerî teçhizata sahip olma ihtimali de yüksek 
olacaktır. Her iki başkanın da göreve gelmesi 
ihtimalinde ABD ile Körfez ülkeleri arasında-
ki teknoloji, telekomünikasyon, siber güvenlik 
konularındaki iş birliğinin hız kesmeden de-
vam etmesi muhtemeldir.

Kaşıkçı meselesinde, Biden’ın Suudi Ara-
bistan karşıtı bir tavır aldığı düşünülürse 
Muhammed bin Selman’ın Trump dönemin-
de elde ettiği ABD başkanı ile yakın dostlu-
ğu Biden döneminde en azından kısa sürede 
elde edemeyeceği düşünülebilir. Biden seçim 
kampanyası süresince Suudi Arabistan ile il-
gili verdiği demeçlerde ABD’nin Suudi Arabis-
tan’a yaptığı silah satışını durdurabileceğini 
ifade etmiştir. Bunun yanında, Muhammed bin 
Selman aleyhinde ABD Federal Bölge Mahke-
mesinde, Dr. Saad el-Cabri tarafından açılan 
dava da Biden ve diğer Demokratlar açısından 
Muhammed bin Selman’ın prestijini sarsan 
bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Oba-
ma’nın Körfez konusunda Bahreyn ve Mısır’ın 
insan hakları ihlallerini eleştirmesi ve Arap 
Baharı’nı destekleyen bir retorik kullanması, 
Körfez’in Obama’dan tedirgin olmasına neden 
olmuştu. Obama döneminde Riyad, Abu Dabi 
ve Manama, İslami hareketlere destek verildi-
ğini ve İran’ın cesaretlendirildiğini dile getir-
miştir. Biden, Council on Foreign Relations’a 
yaptığı bir açıklamada “Suudi Arabistan’ın 
Yemen’de yol açtığı yıkıcı savaşa ABD’nin des-
teğini sonlandıracağım ve Suudi Arabistan ile 
ilişkilerimizi yeniden değerlendirilmesini is-
teyeceğim” ifadelerini kullanmıştır. Yine aynı 
konuşmasında, Suudi Arabistan ile ilişkilerin 
devam etmesi gerektiğini ancak bunun Suu-
di Arabistan’ın ABD ile ilişkilerini devam et-
tirmek için yaklaşımını nasıl değiştireceğine 
bağlı olduğunu vurgulamıştır. Biden’ın göreve 
gelmesi hâlinde yeni yönetimin, Suudi Arabis-
tan’ın Yemen’den çekilmesini öngören kongre 
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taleplerine Trump yönetiminden daha fazla 
önem vermesi muhtemeldir.

ABD, Katar’ın en büyük güvenlik garantö-
rüdür. 1992 yılında imzalanan Savunma İş-
birliği Anlaşması iki ülke arasındaki askerî 
ve siyasi ortaklığın zeminini oluşturmaktadır. 
Katar bölgedeki en büyük Amerikan askerî 
üssü el-Udeyde’ye ev sahipliği yapmaktadır. 
11.000 Amerikan askerini barındırdığı tahmin 
edilen üs ABD’nin bölgedeki askerî varlığı için 
stratejik öneme sahiptir. Katar askerî olarak 
kendini büyük oranda ABD güvenlik şemsi-
yesi altında konumlandırmıştır. Bu sebeple 
iki ülke arasındaki stratejik ilişkinin temelin-
de silah ticareti ve ABD’nin buradaki askerî 
varlığı yatmaktadır. 2016 yılı itibarıyla Trump 
yönetiminin izlediği Ortadoğu politikası iki hat 
üzerinden ilerlemiştir. Bunlardan ilki bölgeye 
olabildiğince fazla silah satışı yapmaktır. Diğe-
ri ise İsrail-Suudi Arabistan ve BAE üçlüsünün 
bölgesel politikalarını doğrudan müdahil ol-
madan desteklemektir.

Bu noktada Trump’ın Katar ile yaşadığı ilk 
gerilim 2017 Körfez Krizi’dir. Trump seçim 
sonrası ilk ziyaretini Suudi Arabistan’a yap-
mıştır. Bu ziyaretinin ardından BAE ve Suudi 
Arabistan liderliğindeki Körfez ülkelerinin 
Katar’ı teröre destek olmakla suçlayarak am-
bargo uygulaması bu kararın Trump yöneti-
minin rızası ve bilgisi dâhilinde uygulandığına 
dair güçlü bir algı oluşturmuştur. Trump’ın 
bu olayları takiben Katar’ı terörizm destekçi-
si olarak hedef gösteren tweeti ise bu görüşü 
desteklemektedir. Ancak Trump’ın ABD müt-
tefiki Katar’ı bu şekilde hedef göstermesi ve 
bölgede izole edilmesine göz yumması, ABD 
Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları tarafından 
hoş karşılanmamıştır. Bu kurumların Doha le-
hine müdahil olması, Katar’ın Washington’da-
ki lobicilik faaliyetlerini arttırması ve Trump’ın 
istediği silah anlaşmalarını yapması sonrasın-

da her ne kadar kriz devam etse de ABD’nin 
pozisyonu büyük oranda nötralize edilmiştir.

Bu dönemde Katar ayrıca ABD ile olan 
stratejik ilişkilerini geliştirmeye odaklanmış-
tır. BAE ve Suudi Arabistan’ın aksine kaderini 
Trump’ın değişken tutumuna ve başkanlığına 
bağlamak yerine ABD Dışişleri Bakanlığı ve 
Savunma Bakanlığı ile uzun vadeli olarak iliş-
kilerini geliştirme arayışına girmiştir. Bunun 
en somut ve güncel çıktısı ise Katar’ın NATO 
dışı önemli müttefik (Major Non-NATO Ally) 
olarak ilan edilecek olmasıdır.

Trump’ın yeniden seçilmesi durumun-
da ABD’nin izleyeceği Ortadoğu siyasetinin 
önemli oranda değişeceğini söylemek zordur. 
Bu sebeple siyaseten İsrail-Suudi Arabistan ve 
BAE lehine izlenecek bir dış politikanın her ne 
kadar Katar için geçtiğimiz dönemki gibi sıkın-
tılı geçme ihtimali olsa da Washington’da ve 
ABD kurumlarında etkisini arttırmayı ve stra-
tejik önemini göstermeyi başaran Doha, tüm 
ambargolara rağmen diğer Körfez ülkelerine 
karşı siyasi otonomisini korumayı sürdürecek-
tir. Trump’ın kendisiyle ilişkilerin daha iyi bir 
şekilde sürdürülmesi için iki ülke arasındaki 
silah ticaretinin devam etmesi muhtemeldir.

Seçim öncesi İsrail ve BAE ile başlayan 
normalleşme sürecinin Trump’ın yeniden se-
çilmesi hâlinde bölgede hızlı bir şekilde devam 
etmesi beklenmektedir. Bu noktada Katar, İs-
rail ile normalleşme anlaşması imzalamaya 
yanaşmadığını ve iki devletli çözüm arayışı 
mücadelesine sadık kalacağını açıklamıştır. 
Trump’ın tekrar göreve gelmesi hâlinde, Do-
ha’nın bu anlamda pozisyonunu değiştirme-
sine yönelik baskısını devam ettirmesi bek-
lenebilir. Ayrıca Trump sık sık Körfez Krizi’ni 
çözmek istediğini vurgulamaktadır. Eğer böyle 
bir ara buluculuğu başarırsa Trump’ın yöne-
timi İsrail ve Katar normalleşmesini sağla-
ma ihtimali yüksektir. Ancak buradaki mese-
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le ABD’nin Katar’ın bölgedeki ara buluculuk 
rolünü sürdürmesini isteyip istemediğiyle 
doğrudan bağlantılıdır. Çünkü Katar’ın hem 
Taliban ve ABD arasındaki hem de Hamas ve 
İsrail arasındaki ara buluculuk rolü ABD için 
önemlidir. Kendisinin doğrudan masaya otu-
ramadığı aktörler ile Katar üzerinden bir di-
yalog yürütmek ABD için oldukça kullanışlıdır. 
Katar’ın bu pozisyonunun hâlihazırda fiilî ola-
rak devam eden Katar-İsrail ilişkilerinin resmî 
düzeyde normalleştirilmesi için feda edilip 
edilmeyeceğine verilecek cevabın ABD ve İs-
rail için olumsuz olma ihtimali yüksektir. Bu 
sebeple gelecek Trump yönetiminde Katar ve 
İsrail arasındaki fiilî iş birliğinin çeşitli düzey-
lerde artması öngörülebilirken resmî bir nor-
malleşme ihtimali düşüktür.

Yeniden seçilmesi durumunda Trump yö-
netimin İran’a yönelik izleyeceği siyaset Ka-
tar’ı da büyük oranda etkileyecektir. Uzun yıl-
lar boyunca İran ile stratejik seviyede dengeli 
bir ilişki yürütmek Doha’nın önceliği olmuştur. 
Bunun iki sebebi vardır. Birincisi, Katar ve İran 
devasa bir doğal gaz havzasını paylaşmaktadır 
ve bu da iki ülkeyi dengeli bir siyaset izlemeye 
zorlamaktadır. İkincisi ise Katar, Suudi Ara-
bistan’a karşı İran’ı bir denge unsuru olarak 
kullanmaktadır. Bu sebeple ABD ve İran geri-
limi sonucu bölgede yaşanacak bir kriz Katar’ı 
hem ekonomik hem de siyasi olarak olumsuz 
etkileme kapasitesine sahiptir. Burada düğüm 
Trump’ın İran’a karşı izlediği maksimum baskı 
politikasının sonuç verip müzakere masasında 
mı sonlanacağı yoksa bir sarmal hâlinde tır-
manıp çeşitli bölgesel krizler mi üreteceği so-
rusunun cevabıyla doğrudan ilişkilidir. İlk se-
naryo Katar’ın lehineyken ikincisi aleyhinedir.

Biden’ın seçilmesi Körfez Krizi denklemin-
de Katar lehine sonuçlar üretebilir. Biden Ye-
men’deki savaşın ürettiği insani trajedi ve Ce-
mal Kaşıkçı cinayeti üzerinden Suudi Arabistan 

ve BAE yönetimlerine karşı yaptırımların en 
önemli savunucularındandır. Trump başkanlı-
ğında Suudi Arabistan ve BAE aleyhine yapılan 
bu tarz yasama girişimleri savuşturulmuş-
sa da Biden başkanlığında Suudi Arabistan 
ve BAE’ye karşı Yemen’deki faaliyetlerinden 
dolayı yaptırımlar ve silah satışlarının askıya 
alınması gibi kararların uygulanması beklene-
bilir. Bu da bölgedeki Suudi Arabistan ve BAE 
pro-aktivizmini olumsuz etkileyerek Katar’a 
hareket alanı sağlayabilir. Katar’ın Dışişleri ve 
Savunma Bakanlığı üzerinden kurduğu iş bir-
liğini Biden’ın başkanlığında daha da ileri ta-
şınması muhtemeldir. Körfez Krizi’nin ürettiği 
denge üzerinden değerlendirilecek olursa Ka-
tar için Biden Trump’a karşı daha tercih edile-
bilir bir seçenek olarak gözükmektedir.

Sonuç olarak her kim başkan seçilirse se-
çilsin Katar, ABD’nin bölgedeki en stratejik ve 
değerli müttefiklerinden biri olmayı sürdü-
recektir. Çünkü kurulan ilişkiler her iki ülke-
nin de çıkar sağladığı karşılıklı kazan-kazan 
stratejisine dayanmaktadır. Ancak geçtiğimiz 
Trump dönemi tecrübesi ve bölgedeki den-
gelere birlikte değerlendirdiğimizde Biden’ın 
başkanlığı Doha için daha tercih edilebilir bir 
seçenek olarak ortaya çıkmaktadır.

LEVANT BÖLGESİ (Suriye) 

Trump ve Biden’ın Suriye 
Politikasındaki Farklılıklar 
Üzerine Çıkarsamalar

ABD’nin Suriye politikası, Beyaz Saray, 
Pentagon ve CIA’nın görüş ayrılıkları nedeniy-
le kendi içinde bir bütünlük arz etmemektedir. 
Cumhuriyetçi ve Demokrat başkan adaylarının 
Suriye krizine yönelik farklı bakış açıları ise 
durumun farklı boyutlar kazanmasına yol aç-
maktadır. Dolayısıyla 3 Kasım 2020’de yapıla-
cak olan ABD başkanlık seçimlerinin ABD’nin 
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Suriye politikasındaki dinamikler üzerinde et-
kili olacağını söylemek mümkündür. Donald 
Trump’ın tekrar başkan olması durumunda 
ABD’nin Suriye politikasının ne yönde devam 
edeceği üzerine eylem ve söylem analizi yap-
mak mümkün olsa da Joe Biden’ın başkan se-
çilmesi hâlinde nasıl bir Suriye politikası izle-
yeceği ancak söylem bazında analiz edilebilir. 
Bununla birlikte, Suriye İç Savaşı’nın başladığı 
dönemde ABD Başkanı olan Demokrat partili 
Barack Obama yönetiminin Suriye ile ilgili ic-
raatlarına bakılarak da Biden döneminde Su-
riye’de nasıl bir ABD politikasının izleneceği 
üzerine çıkarsamalar yapılabilir. 

Trump’ın Tekrar Başkan 
Seçilmesi Hâlinde ABD’nin 
Muhtemel Suriye Politikası

Trump dönemi ABD’nin Suriye politikası 
söylem ve eylem bazında birçok tutarsızlık ba-
rındırsa da genel çizgi olarak IŞİD ile mücadele 
tamamlandıktan sonra ABD askerlerinin Su-
riye’den çekilmesi yönündeydi. Mart 2019’da 
ABD tarafından IŞİD’e karşı kesin zafer ilan 
edilse de ABD ordusu Suriye’deki varlığını sür-
dürmeye devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
Suriye Millî Ordusu’nun gerçekleştirdiği Barış 
Pınarı Harekâtı (9-17 Ekim 2019) sonrasında 
ABD ve Türkiye arasında yapılan anlaşmayla 
ABD askerleri Türkiye-Suriye sınırından yak-
laşık 30 km güneye çekildi ve ABD Fırat Neh-
ri’nin batısında kalan Münbiç’teki askerî varlı-
ğını sonlandırdı. Bu gelişmeden sonra ABD’nin 
Suriye’deki askerî varlığının sona ereceği bek-
lentileri oluşsa da gerek bazı IŞİD hücrelerinin 
faaliyet göstermeye devam etmesi gerekse 
Deyr ez-Zor, Rakka ve Haseke’deki bazı petrol 
sahalarının güvenliğinin sağlanması gerekçe-
leriyle ABD bölgedeki askerî varlığını devam 
ettirdi. Ayrıca çekilme söyleminin YPG/PKK’lı 
unsurları yalnız bıraktıkları anlamına gelme-
diğini vurgulamak için bu dönemde PKK’nın 

Suriye’deki çatı yapılanması olan SDG’ye çok 
sayıda silah ve mühimmat yardımı yapıldı.

Trump’ın yeniden başkan seçilmesi hâlin-
de ABD’nin Suriye politikası ile ilgili en büyük 
iki bilinmezden biri Pentagon ve Beyaz Saray 
arasındaki görüş farklılığı diğeri ise Trump’ın 
eylem ve söylemlerindeki tutarsızlık olacak-
tır. Bunlardan ilki, ABD’nin devlet yönetimin-
de kronik bir yapıya sahiptir ve çelişki gibi 
gözüken bu durum gerçekte ABD’nin yapısal 
dinamiklerinden birini oluşturmaktadır. Dola-
yısıyla bu durumdan kaynaklı politika farklılık-
ları Trump ve Biden’dan bağımsız bir şekilde 
devam edecektir. Bunlardan ikincisi üzerinde 
durmak ise Trump’ın tekrar başkan olarak se-
çilmesi hâlinde Beyaz Saray’ın nasıl bir tutum 
sergileyeceğini göstermesi açısından önemli-
dir. 

Trump’ın Suriye politikasındaki eylem ve 
söylem bazındaki tutarsızlıklarının en somut 
örnekleri 18 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da 
yaptığı basın açıklamasında görülebilir. Su-
riye ile ilgili olarak “petrolü korumak dışında 
ABD Suriye’den çıkmıştır” açıklamasını yapan 
Trump’ın bu ifadelerinden saatler sonra ABD, 
Suriye’ye 100 asker gönderme kararı almıştır. 
Bu durum ABD askerlerinin bölgede azalma-
dığını, tam tersine IŞİD’e karşı zafer kazanıl-
masına ve iç savaştaki sıcak çatışma ortamının 

ABD’nin Suriye’deki varlığını 
sürdürme misyonu “IŞİD’i yok 
etme” argümanına dayanırken 
Aralık 2018’den itibaren “petrol 
sahalarını koruma” argümanına 
dönüşmüş durumdadır.
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İdlib haricinde büyük oranda azalmasına rağ-
men ABD’nin askerî varlığının arttığını göster-
mektedir. Ayrıca ABD askerlerinin petrol böl-
gelerinin güvenliğini üstleniyor olması da ayrı 
bir çelişki içermektedir. Çünkü bu bölgelerde 
elde edilen petrol gelirinin tamamına yakını 
terör örgütü SDG’ye aktarılmaktadır. ABD’nin 
ulusal anlamda bu bölgedeki petrole ihtiyacı 
olmadığı gibi herhangi bir kazancı da yoktur. 
ABD petrol sahalarını korurken SDG rejimle 
petrol anlaşmaları imzalamaktadır. Dolayısıy-
la ABD dolaylı yoldan rejim ve Rusya’nın çıkar-
larına da hizmet etmektedir. Trump’ın petrol 
sahalarını koruma ile ilgili ifadeleri sadece 
ekonomik ya da askerî anlamda değil söylem 
olarak da çelişkiye düştüğünü göstermekte-
dir. Çünkü ABD’nin Suriye’deki varlığını sür-
dürme misyonu “IŞİD’i yok etme” argümanına 
dayanırken Aralık 2018’den itibaren “petrol 
sahalarını koruma” argümanına dönüşmüş 
durumdadır. Dolayısıyla Trump dönemi ABD 
politikalarının söylem ve eylem bazında birçok 
çelişkiyi içinde barındırdığını fakat genel eği-
lim olarak Trump’ın Suriye’de SDG’ye güçlü 
bir pozisyon kazandırarak ABD’nin doğrudan 
asker bulundurmasının önüne geçmeye ça-

lıştığı söylenebilir. Trump’ın yeniden başkan 
olarak seçilmesi hâlinde ABD’nin Suriye poli-
tikasında köklü değişiklikler olmayacağını ve 
Ortadaoğu’nun birçok noktasında olduğu gibi 
Suriye’de de askerî güç azaltma stratejisi izle-
yeceği söylenebilir. 

Biden’ın Başkan Seçilmesi 
Hâlinde ABD’nin Muhtemel 
Suriye Politikası

Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin Suriye 
ile ilgili buluştukları ortak nokta Kürt kartının 
en etkin şekilde kullanılması olarak belirtile-
bilir. Kürt kartının ana omurgasını ise PKK ve 
onun Suriye’deki çatı yapılanması olan SDG 
oluşturmaktadır. Bu kartın sürekli olarak ileri 
sürülmesi ve güçlendirilmeye çalışılması en 
başta Türkiye’nin bölgesel etkinliğini kırma-
yı amaçlamaktadır. Bu durum, Demokratlar 
veya Cumhuriyetçiler için bir farklılık arz et-
memekle birlikte bu kartın kullanılma şek-
li farklılık göstermektedir. Trump’ın politika 
anlayışından farklı olarak Biden, Pentagon ile 
daha uyumlu bir politik duruş sergilemekte ve 
ABD askerlerinin Suriye’de kalmasının önemli 
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olduğunu düşünmekte, terör örgütlerinin ye-
rinde imha edilmesi söylemi üzerinden ABD 
askerlerinin Suriye’de kalıcı olmasına zemin 
hazırlayan bir politik duruş sergilemektedir. 
Ayrıca Biden’ın Türkiye’ye yönelik söylemleri 
de dikkate alındığında Biden başkanlığındaki 
bir ABD’nin Suriye’de Türkiye’ye yönelik daha 
sert bir politika izleyeceği ve SDG ile çok daha 
yakın bir ilişki içine gireceği söylenebilir. 

IRAK

ABD Başkanlık Seçimlerinin 
Irak’a Olası Etkileri

Trump, 2016 seçim kampanyasında “son-
suz savaşları bitirmek” (ending endless wars) 
politikasını açıklayarak dışarda konuşlu ABD 
askerî varlığının ülkeye geri dönüşünün sağ-
lanacağını açıklamıştır. Bu doğrultuda Trump, 
Irak’taki ABD askerî varlığını bitirmese de 
yeniden konuşlanma stratejisi belirlemiş ve 
küçük askerî üsler boşaltılarak daha merkezî 
büyük askerî üsler takviye edilmiştir. Bunun 
üzerine Trump, askerî olarak Irak’tan çekile-
ceğini ifade etmesine rağmen ABD Savunma 
Bakanı Mark Esper, yaptığı açıklamalar ile 
Trump’ın aksine Irak veya Ortadoğu’da ABD 
askerî varlığının sonlandırılmayacağını açık-
lamıştır. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı 
Orgeneral Kenneth McKenzie ise eylül ayında 
ABD askerinin Irak’tan kısmen çekileceğini ve 
asker sayısının 5.200’den 3.000’e düşürülece-
ğini açıklamıştır. Diğer yandan Biden, rakibi 
Trump’ın sonsuz savaşları bitirme politikası-
nı kısmen sahiplenmektedir. Bu doğrultuda 
Biden da “sonu olmayan savaşları” (forever 
wars) bitirmek istediklerini açıklamıştır. Ne 
var ki Biden Irak ve diğer çatışma alanların-
da ABD askerî varlığının azaltılarak da olsa 
sürdürülmesini savunmaktadır. Biden bu po-
litikasını ABD’nin olası çekilmesinin ardından 
oluşması muhtemel güç boşluğu üzerinden 

açıklamakta, bölgede bırakılacak sınırlı askerî 
gücün IŞİD ve diğer terör örgütleri ile müca-
deleyi desteklemek için gerekli olduğunu ifade 
etmektedir. 

Bu doğrultuda hangi adayın başkan seçile-
ceği konusu, ABD askerî varlığının ve vekâlet 
savaşlarının odak noktası olan Irak’ı da doğru-
dan etkileyecektir. Bu noktada ABD başkanlık 
seçimlerinin Irak’a etkileri Bağdat-Erbil ek-
seni, ABD-İran geriliminin Irak’a etkisi ve Irak 
Türkmenleri üzerinden değerlendirilebilir.

ABD Başkanlık Seçimlerinin 
Bağdat-Erbil Eksenindeki Olası 
Etkileri

Her iki başkan adayı da söylem seviyesinde 
“Kürtleri” destekleyeceğini ifade etmektedir. 
Hatta Biden, IKBY ve Suriye’deki Kürtlerin ba-
ğımsızlığını destekleyen ifadelerde bulunmuş-
tur. Bu noktada Trump’ın Bağdat’a, Biden’ın ise 
Erbil’e yakın bir pozisyon alacağı söylenebilir. 
2017 yılında IKBY tarafından tek taraflı olarak 
düzenlenen bağımsızlık referandumunun ar-
dından büyük bir kırılma yaşayan Bağdat-Erbil 
ilişkilerinde normalleşme süreci başlamıştır. 
Ancak Bağdat, bütçe “sopasını” kullanarak Er-
bil üzerinde etki oluşturmayı amaçlamaktadır. 
Trump görevde kaldığı takdirde Bağdat üze-
rinde IKBY politikasına yönelik yeni baskıların 
oluşması beklenmemektedir. Ancak Biden’ın 

Biden’ın göreve gelmesi durumunda 
ABD’nin Erbil eksenine daha fazla 
kayması ve hatta Bağdat’a IKBY 
politikasını revize etmesi için baskı 
yapması beklenebilir.
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göreve gelmesi durumunda ABD’nin Erbil ek-
senine daha fazla kayması ve hatta Bağdat’a 
IKBY politikasını revize etmesi için baskı yap-
ması beklenebilir. 

Diğer yandan IKBY’nin silahlı gücü olan 
Peşmerge’ye her iki başkan adayının da des-
tek vermesi muhtemel görünmektedir. Hat-
ta ABD kamuoyuna “IŞİD’i mağlup eden kara 
gücü” olarak sunulan Peşmerge’ye ve terör 
örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’ye 
verilen desteğin terörün engellenmesi adına 
“ahlaki sorumluluk” olarak yansıtılması baş-
kan adayları arasında bir rekabet unsuru ola-
bilir. Ancak başkan adaylarının vereceği olası 
desteklerde mahiyet farkının ayrışması bekle-
nebilir. Trump tarafından IKBY’e verilen des-
tek, IKBY’nin “istikrarını” sürdürmesine katkı 
sağlayabilir. Biden tarafından verilen destek 
ise Bağdat-Erbil ekseninde IKBY’nin ön plana 
çıkmasına neden olabilir. Ancak Trump’ın tek 
taraflı yaklaşımları ABD politikasında belirsiz-
lik ortaya çıkarabilir.

Bu noktada ABD 2008 Başkanlık Seçim-
lerinde de başkan aday adayı olan Biden’ın o 
sırada açıkladığı Irak Planı’na (Plan for Iraq) 
özel bir parantez açılması gerekmektedir. Bi-
den, Irak savaşının ardından ABD askerinin 
“arkasında kaos” bırakmadan çekilebilmesi 
için Irak’ta Sünni, Şii ve Kürtlere ait federe böl-
geler kurulmasını önermektedir. Bu doğrultu-
da merkezî hükûmete dış politika, sınır güven-
liği ve petrol üretimi ve gelirlerin dağıtılması 
görevleri yüklenmektedir. Biden, öngördüğü 
federatif sistemin oturması hâlinde Sünnilere 
bütçeden yüzde 20 pay verilmesi ve aralarında 
İran’ın da bulunacağı Irak’ın komşuları irtibat 
grubunun oluşturulması gerektiğini ifade et-
mektedir. Bu noktada Biden’ın planda ortaya 
çıkardığı Irak politikası federalizmin güçlen-
dirilmesi, ABD askerî varlığının azaltılması 
(2008 yılında Irak’taki yaklaşık 150.000 ABD 

askerinin 20.000’e düşürülmesi), yeniden imar 
desteği ve istihdamın arttırılması yer almak-
tadır. Mevcut durum itibarıyla Biden’ın başkan 
seçilmesi durumunda planı doğrudan uygula-
ması beklenmemesine rağmen Biden’ın Irak 
yaklaşımını göstermesi açısından önem taşı-
maktadır.

ABD Başkanlık Seçimlerinin 
ABD-İran Gerilimi Üzerinden 
Irak’a Olası Etkileri

2015 yılında İran ile P5+1 ülkeleri (BM Gü-
venlik Konseyi (BMGK) daimî üyesi beş ülke 
ve Almanya) arasında imzalanan “Kapsamlı 
Ortak Eylem Planı” isimli anlaşmayla  İran’ın 
şüpheli nükleer programının sınırlandırıl-
masının ve denetlenmesinin önü açılmış ve 
İran’a uygulanan ambargoların kaldırılması 
öngörülmüştür. Ancak Trump, anlaşmanın 
İran’ın nükleer silah edinmesini kesin olarak 
engellemekte yetersiz olduğu ve İran’ın balis-
tik füze programını kapsamadığı/engelleme-
diği gerekçesiyle anlaşmayı ve dönemin ABD 
Başkanı Obama’yı eleştirmiştir. Trump, göre-
ve geldikten sonra İran’a yönelik anlaşmanın  
revize edilmesi çağrısında bulunmuş, istediği 
geri dönüşü alamaması üzerine ise “tarihin en 
kötü anlaşması” olarak nitelediği anlaşma-
dan 8 Mayıs 2018 tarihinde ABD’nin çekildiğini 
açıklamıştır. Trump’ın İran’a yeniden ambargo 
uygulanacağını açıklaması ise Irak’ta ABD ve 
İran vekilleri (proxy) arasındaki gerilimin art-
masına neden olmuş, hatta dönemsel olarak 
vekil aktörlerin yanı sıra ABD ve İran, İran Dev-
rim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komuta-
nı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından Bağ-
dat’ta öldürülmesi ve İran’ın Irak’taki askerî 
üslerine füze saldırısı düzenlemesi gibi olay-
larda Irak topraklarında birbirini doğrudan 
hedef almıştır. Trump’ın tek taraflı politikaları 
ABD ve İran uzlaşısını zorlaştırmaktadır. An-
cak İran ekonomisinin içine sürüklendiği kriz 
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ülkedeki “çözülme” sürecini hızlandırabilir. 
Ancak Biden’ın ise İran ile uzlaşıya daha yakın 
olduğu nükleer anlaşmasının tekrar yürürlü-
ğe girmesine yönelik çaba göstereceği söyle-
nebilir. Dolayısıyla Trump’ın seçilmesi İran ile 
gerilimi arttırıp Irak siyasetindeki çekişmenin 
artmasına neden olabilir. Ancak İran ekonomi-
sinin İran dışındaki faaliyetlerini fonlamadaki 
zorlukları, faaliyetlerin azalmasına veya İran 
vekillerinin bulunduğu Irak, Suriye, Lübnan ve 
Yemen gibi ülkelerden İran’a aktarılan kapalı 
finansal desteği arttırarak söz konusu ülkeler-
de ekonomik sıkıntıların artmasına ve toplum-
sal hareketlere neden olabilir. Gerilimin art-
ması özellikle Irak’taki aktörler arası gerilimi 
de artırabilir.  

Diğer yandan Biden’ın seçilmesi İran ile ge-
rilimin azalmasına ve Irak’ta “direniş ekseni” 
olarak adlandırılan ve ABD varlığını hedef alan 
milis güçlerin tekrar yer altına inmesine se-
bep olabilir. Bu durum ise Irak siyasetinin ABD 
ve İran uzlaşısından etkilenmesine ve 1 Ekim 

2019’dan itibaren devam eden gösterilerin 
artmasına neden olabilir. Gösteriler nedeniy-
le eski Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi görev 
süresini tamamlayarak istifa etmek zorunda 
kalmış ve Muhammed Tevfik Allavi ve Adnan 
Zurfi’nin görevlendirilmesi ile başbakan krizi 
yaşayan ülkede Mustafa el-Kazımi hükûmeti 
kurmuştur. Ancak Kazımi kabinesinin düşme-
si ülkedeki belirsizliğin çok daha yüksek sevi-
yelere çıkmasına neden olacaktır. Bu noktada 
ABD başkanı seçilecek kişinin Irak’taki siya-
si mekanizmayı desteklemesi ülkede devam 
eden seçim yasası tartışmalarının ardından 
gerilimi azaltabilir. Bu nedenle Biden’ın se-
çilmesi Irak’ta gerilimin azalmasına fakat aynı 
zamanda ülkede İran etkisinin artmasına ne-
den olacaktır. Hatta Irak’ta siyasi mekanizma-
nın işlemesi için İran ve ABD tarafından varıl-
ması gereken uzlaşı Irak’tan çok İran’ın işine 
yarayabilir. 
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ABD Başkanlık Seçimlerinin Irak 
Türkmenlerine Olası Etkileri

Başkan adaylarının doğrudan Irak Türk-
menlerine yönelik politikaları bulunmamak-
tadır. Ancak Irak politikalarındaki farklılıklar 
Türkmenleri dolaylı olarak etkileyecektir. An-
cak Irak politikalarındaki farklılıklar Türkmen-
leri dolaylı olarak etkileyecektir. Zira Biden’ın 
2008 yılında açıkladığı politikanın resmî ABD 
politikası olması durumunda Arap ve Kürtler 
arasında kalan koridorda Türkmenlerin yaşa-
dıkları bölgeler yeni oluşturulacak federe böl-
geler arasında bölünecektir. Bu noktada Türk-
men yerleşim yerlerinin bir “tampon bölge” 
olarak farklı bölgelere bölünmesi Türkmen 
nüfus potansiyelinin de bölünmesine ve siyasi 
etkisinin azalmasına neden olabilir. 

Diğer yandan Bağdat ve Erbil ekseni ara-
sında kalan Türkmen bölgeleri iki aktör ara-
sındaki gerilimlerden etkilenmektedir. Hatta 
2009 yılında BM’nin hazırladığı rapora göre 
“tartışmalı bölge” ilan edilen 15 vilayetin 
12’sinde Türkmenlerin yoğun bir şekilde ya-
şadığı görülmektedir. Bu nedenle “tartışmalı 
bölgeler” konusunun IKBY lehine bir şekilde 
çözülecek olması bu bölgelerde yaşayan Türk-
menlerin tepkisine ve baskının artmasına ne-
den olacaktır. Bu noktada her iki başkan ada-
yının da bu konuda bir girişimde bulunmaları 

hâlinde bütün tartışmalı bölgelerin merkezî 
hükûmete bağlanma yönünde pozisyon alma-
ları beklenmemektedir. Ancak Biden’ın, gerek 
Irak’ın üç federe bölgeye ayrılması önerisi ge-
rekse “bağımsız Kürt devletini” destekleyen 
açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda 
IKBY’nin genişleyerek ekonomik açıdan daha 
sürdürülebilir bir bölge olmasını destekleye-
bilir. Bu durum ise başta Kerkük olmak üzere 
diğer Türkmen bölgelerinde “kimlik erozyo-
nuna” ve 1990’lardan sonra Erbil’de yaşanan 
sürece benzer şekilde Türkmen bölgelerinin 
“Kürtleşmesine” neden olabilir. 

Değerlendirme

Buradan hareketle Trump’ın ikinci kez 
başkan seçilmesi hâlinde ABD-Irak ilişkileri-
nin olası bir Biden dönemine oranla daha fazla 
Bağdat üzerinden yürüyeceği söylenebilir. Bi-
den’ın başkan olması hâlinde ise Irak içerisin-
de başta IKBY olmak üzere Sünni ve Şii Arap 
aktörler ile farklı iletişim kanallarının gelişe-
ceği ve ABD politikasının Irak’ta bu üç grubun 
dengelenmesi şeklinde yürüyeceği söylenebi-
lir. Diğer yandan bölgesel politikalar netice-
sinde, Trump’ın olası ikinci döneminde İran’a 
yönelik ambargonun devam etmesi veya art-
ması sonucunda İran’ın faaliyet yürüttüğü Irak 
gibi ülkelerde İran vekillerinin daha da “saldır-
gan” hâle gelmesine neden olabilir. 

Diğer yandan Trump’ın ABD askerî var-
lığının Irak’tan tamamen çekilmesi gerekti-
ğine ilişkin açıklamalarının gerçekleşmesi 
durumunda Irak’ta askerî bir güç boşluğu 
oluşabilir. Bu durum ise ambargolar nede-
niyle faaliyetlerini fonlama konusunda sorun 
yaşayan İran için bir nefes alanı oluşturabilir. 
Dolayısıyla Irak’taki İran faaliyetlerinin bastı-
rılması için ABD’nin Irak hükûmeti üzerinde 
baskı oluşturacağı söylenebilir. Irak Başba-
kanı Mustafa el-Kazımi’nin -daha önce Hay-

Başkan adaylarının doğrudan Irak 
Türkmenlerine yönelik politikaları 
bulunmamaktadır. Ancak Irak 
politikalarındaki farklılıklar 
Türkmenleri dolaylı olarak 
etkileyecektir.
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dar el-Abadi ve Adil Abdulmehdi’nin- Şii milis 
gruplarının kontrol alınması için kurumsallaş-
tırılması çabalarında bu baskının izini sürmek 
mümkündür. Kazımi veya gerekleştirilebilirse 
2021’deki seçimler ile iktidara gelecek olan 
başbakan, ABD’nin somut desteği olmadan ül-
kedeki İran vekili aktörlerle mücadele etmeye 
itilecektir. Buradan hareketle ABD’nin olası 
çekilmesinin ardından Irak başbakanı, İran 
vekili askerî varlığın dengelenmesi için siyasi 
güç dağılımı gibi farklı konularda taviz vermek 
zorunda kalabilecek ve İran varlığı şekil değiş-
tirerek devam edebilecektir. 

KUZEY AFRİKA (Libya, Mısır)

ABD’nin İhtiyatlı Libya Politikası 
ve Arka Planı

Amerika tarihinin geçirdiği en büyük trav-
malardan olan 11 Eylül 2001 saldırısının 11. 
yıl dönümü olan 11 Eylül 2012’de ABD Libya 
Büyükelçisi John Christopher Stevens ve üç 
elçilik çalışanı, 10 Libyalı güvenlik personeli 
ile birlikte Bingazi’de öldürüldü. Hâlihazır-
da Arap Baharı süreciyle bölgesel ortaklarını 
yalnız bıraktığı yönünde sıkça eleştiriye ma-
ruz kalan Washington yönetimi için Bingazi 
Saldırısı önemli bir psikolojik kırılma noktası 
oluşturdu. Hem 30 yıllık bir süreçten sonra 
ilk kez bir Amerikan diplomatının misyonunu 
sürdürürken öldürülmesi hem de bu saldırının 
11 Eylül’de gerçekleşmesi bu kırılmanın dış 
politika üzerindeki etkisini arttırmıştır. 1993’te 
ABD’nin iki askerî helikopterinin Somali’de 
düşürülmesi sonrasında görülen dış güvenlik 
travması, Stevens’ın öldürülmesi ile Libya’da 
tekrar hatırlanmıştır. 

Libya’nın terör destekçisi devlet olarak 
sınıflandırılması ve ABD millî güvenliği için 
taşıdığı ehemmiyet, bu saldırılar sonrasında 
Cumhuriyetçilerin, Obama yönetimine ağır 

şekilde yüklenebilmesi için gereken zemini 
oluşturmuştur. Nitekim Cumhuriyetçilerin bu 
tavrı takip eden yıllarda da devam etmiş ve 
2015 yılında gerçekleşen Temsilciler Meclisi 
Özel Oturumunda dönemin dışişleri bakanı ve 
yeni başkan adayı Clinton sorumluluğu kabul 
ettiğini açıklamış ancak Cumhuriyetçileri de 
bu ölümleri politikaya alet etmekle suçlamış-
tır. Seçim çalışmalarının sürdüğü dönemde 
devam eden Bingazi soruşturması kapsamın-
da Clinton’un e-postaları tahkikata tabi tutul-
muş ve önemli bir bölümü kamunun erişimine 
açılmıştır. Bu bağlamda Clinton’un koruma-
sız şahsi mailinden Stevens’ın konumunu beş 
defa paylaştığı bilgisi basına yansımıştır. Yine 
elçilik görevlileri tarafından güvenlik gerekçe-
li ekipman ve teçhizat taleplerinin de Clinton 
tarafından reddedilmesi, Cumhuriyetçilerin 
ihmalkârlık suçlamalarını güçlendirmiştir. 
Nitekim Trump tarafından da başkanlık sü-
recinde önemli bir koz olarak kullanılan bu 
ihmalkârlık iddiası, halkın zihninde tazeliğini 
korumakta ve Trump yönetiminin Libya politi-
kasını doğrudan etkilemektedir. 

ABD’nin Libya Politikasını 
Etkileyen Dinamikler

AFRICOM, ABD’nin bu temkinli Libya poli-
tikasında önemli bir rol üstlenmiştir. 2011’de 
uluslararası koalisyona komutanlık eden Car-
ter Ham, AFRICOM komutanı olarak Libya ve 
Mağrip el-Kaidesi’ne yönelik operasyonlara 
başlamıştır. Böylece ABD aktif bir Libya poli-
tikası izlemek yerine bekle gör politikasını be-
nimsemiş ama terör tehdidi oluşturan unsur-
lara gerekli müdahaleleri gerçekleştirmekten 
geri durmamıştır. Ancak ironik olarak ABD’nin 
en önemli bölgesel müttefikleri olan BAE, Su-
udi Arabistan ve Mısır süreç içerisinde Hafter 
ile saf tutmuş, Wagner’in askerî varlığına an-
gaje olan Hafter yönetimi bu müttefiklerinden 
almış olduğu para ile Rusya’yı finanse etmiştir. 
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Yine ABD vatandaşı olan ve CIA geçmişi bilinen 
Hafter’in Rusya’nın adamı olarak sahada kal-
ması, ABD için artan Rusya tehdidini somut-
laştırmıştır. Dolayısıyla bekle gör politikasına 
paralel olarak sahada adım atmadan sonuca 
ulaşmaya çalışan ABD, görece küçük de olsa 
bazı adımlar atmak durumunda kalmıştır. 

İzleyen dönemde AFRICOM üzerinden Li-
bya politikası geliştirilmeye devam edilmiştir. 
ABD’nin geride bıraktığı güç boşluğunu doldu-
ran Rusya’ya yönelik açıklamalar yine AFRI-
COM tarafından yapılmakta, Rus ekipmanları 
ve Wagner’in Libya varlığı, AFRICOM tarafın-
dan takip edilmektedir. Rusya, Libya politikası 
ile Doğu Akdeniz’in doğusunda Suriye ile elde 
ettiği kazanımı Doğu Akdeniz’in Güney’ine ge-
nişletmek istemektedir. Böyle bir durumda 
AB’ye güneyden yaklaşan Rusya, stratejik bir 
kazanım elde edecektir. Yine bölgede Moskova 
tarafından ABD’nin etki alanından çıkarılmak 
istenen BAE, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ül-
kelerle çalışabilmek için Libya uygun bir zemin 
sunmaktadır. NATO bağlamında Rusya’nın bu 
girişimi değerlendirildiğinde bu durumdan en 
çok rahatsız olması beklenen ülkelerden olan 
Fransa’nın da bu kampa eklemlenmesi, Mos-
kova yönetimi için Libya’nın stratejik boyutunu 
arttırmaktadır. 

AFRICOM Üzerinden ABD’nin 
Libya Politikası

AFRICOM Libya’da artan Rus varlığına kar-
şı duyduğu rahatsızlıkla ilgili açıklamalar yap-
maktadır. 26 Mayıs’ta AFRICOM’un Twitter he-
sabı üzerinden yapılan paylaşımda, Rusya’nın 
Libya’ya muharip uçak gönderdiği belirtilmiş-
tir. AFRICOM, Rusya’dan kalkan uçakların ilk 
destinasyonunun Suriye olduğunu, boyanan ve 
bayrakları değiştirilen uçakların Libya’ya gön-
derildiğini duyurmuştur. 26 Mayıs’ta yapılan 
bu açıklamada Rus uçakların Libya’ya ulaşma 

tarihi tam olarak belirtilmemiş, sadece birkaç 
gün önce olduğu ifade edilmiştir. Yine açık-
lamada altı çizilen bir diğer husus, AFRICOM 
gücü komutanı General Stephan Townsend’in 
Rusya’nın Libya’daki varlığı ile ilgili yaptığı de-
ğerlendirmedir. Townsend, uzun süredir Lib-
ya’da varlık gösteren ve bunu reddeden Rus-
ya’nın artık bu durumu yalanlayamaz duruma 
düştüğünü belirtmiştir. Ancak AFRICOM’un bu 
açıklamasını değerlendiren Rusya Savunma 
Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrey Kras-
sov, haberin uydurma olduğunu söylemiş ve 
bunu Amerika’nın gördüğü bir kâbus olarak 
nitelendirmiştir. 

15 Temmuz tarihinde AFRICOM’un aynı 
sosyal medya hesabı tarafından gerçekleşti-
rilen paylaşımda Rus paralı askerlerinin baş-
kent Trablus ve çevresine mayın ve patlayıcı 
düzenekleri döşediği belirtilmiş, ev ve bahçe 
gibi alanlara saklanan bu düzeneklerin gör-
selleri paylaşılmıştır. Açıklamada haziran ayı 
ortasından beri Wagner çalışanı Rus askerle-
rin bu çalışmayı sürdürdükleri bilgisi payla-
şılmıştır. Açıklamada, AFRICOM operasyonlar 
direktörü Tümamiral Bradford Gering’in konu 
hakkındaki değerlendirmelerine de yer veril-
miştir. Gering, Wagner’in bu sorumsuz faa-
liyetlerinin çatışmaları uzattığını ve masum 
sivillerin ölümüne sebep olduğunu belirtirken 
Rusya’nın bu faaliyetlere son verecek gücü 
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olmasına rağmen böyle bir kaygısı olmadığını 
vurgulamıştır. 

24 Temmuz’da yapılan paylaşımda Rus-
ya’nın Libya’ya asker, mühimmat ve ekipman 
konumlandırmaya devam ettiği belirtilmiş, bu 
iddiaları destekleyen uydu fotoğrafları payla-
şılmıştır. Paylaşımda Rusya’nın IL-76’lar da 
dâhil olmak üzere askerî kargo uçakları, hava 
savunma sistemleri olduğu kaydedilmiştir. 18 
Haziran’da bu ekipmanlarla ilgili yapılan bir 
paylaşımda da MİG-29 ve Su-27 uçakları ile 
P-8 Terek erken uyarı sistemlerinin Rus paralı 
askerleri tarafından kullanıldığı düşünüldü-
ğünde Rusya’nın Hafter’e vermiş olduğu des-
teğin boyutu daha iyi anlaşılmaktadır. 

Aktif Rusya ve ABD’nin 360 
Derece Libya Diplomasisi

Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin Batı böl-
gesinde kontrolü sağlaması ve gücünü Petrol 
Hilali bölgesine giriş kabul edilen Sirte ve Cuf-
ra’ya yöneltmesi sonrasında Libya’da çatışma-
ların fiilen yavaşladığı bir evreye geçilmiştir. 
Bu süreçte, Rusya ve Mısır gibi darbeci Haf-
ter destekçisi ülkeler Sirte ve Cufra’yı kırmızı 
çizgi olarak dünya basınına duyurmuş, Mısır 
Parlamentosu bu süreç içerisinde Sisi’ye ge-
rekirse askerî operasyon yapabilme yetkisini 
vermiştir. Trablus hükûmeti ve Hafter güçleri 
arasında, bu hattaki gerilim ivme kazanmış-
ken taraflar bölgeye yığınak yapmış ancak 
önemli bir çatışma yaşanmamıştır. Süreç bu 
şekilde ilerlerken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik 
Danışmanı Rober O’Brein, ağustos ayı başında 
yapmış olduğu açıklamada ABD’nin Libya’da 
yükselen gerilimden tedirgin olduğunu ifade 
etmiştir. O’Brein, bölge için önemli bir tehdit 
olarak vasıflandırdığı bu gerilimi sonlandır-
mak için Libya’da taraflarla görüştüklerini ve 
bu çerçevede çatışmanın tüm unsurlarını kap-
sayan 360 derece diplomasi yürüttüklerinin 

altını çizmiştir. Ağustos ayında gerçekleşen bu 
açıklamada Sirte ve Cufra’nın askerden arın-
dırılması planı dillendirilmiş, Ulusal Petrol 
Kurumunun şeffaf bir şekilde çalışmasına de-
vam etmesi istenmiş ve silah ambargosunun 
tüm devletler tarafından dikkatte alınması için 
çağrıda bulunulmuştur. O’Brein’ın açıklama-
sını takiben ABD Libya Büyükelçiliğinden yapı-
lan açıklamada Büyükelçi Richard Norland’ın 
ülkede kalıcı bir ateşkesin sağlanması, ekono-
mi kurumlarında şeffaflığın temin edilmesi ve 
BM himayesinde bir çözüm formülünün oluş-
turulması için taraflarla istişare hâlinde oldu-
ğu aktarılmıştır. Büyükelçilik açıklamasında 
da O’Brein’ın açıklamasına paralel olarak Sir-
te ve Cufra’nın silahtan arındırılması ile Ulusal 
Petrol Kurumunun üretime devam etmesi hu-
susları vurgulanmıştır. 

Richard Norland bu süreçte Türkiye’yi de 
kapsayan önemli yurt dışı ziyaretleri gerçek-
leştirmiştir. Ardından, 21 Ağustos’ta UMH 
Başkanı Fayiz Serrac ve Tobruk Temsilciler 
Başkanı Akile Salih, ateşkes kararı aldıklarını 
duyurmuşlardır. 12 Eylül’de ise ABD’nin Libya 
Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 
Libya petrolüne uygulanan blokajın kaldırıl-
ması için Hafter’in söz verdiği bilgisi kamuoyu 
ile paylaşılmıştır. Aradan bir hafta geçmeden 
Hafter bu konu ile ilgili açıklamada bulunarak 
petrol üretimi ve ihracatının başladığını kay-
detmiştir. Bu iki önemli gelişme göz önüne 
alındığında, ABD’nin Libya’da askerî olarak 
varlık göstermemesine rağmen Rusya’nın ar-
tan nüfuzuna karşılık olarak, ihtiyatlı angaj-
man politikasını takip ettiğini söylemek müm-
kündür. 

ABD Seçimlerinin Libya 
Politikasına Muhtemel Etkisi

Donald Trump 2017’de göreve başladıktan 
sonra, Obama döneminden kalan askerlerin 
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Libya misyonunun devamı politikasını sür-
dürdü. Ancak 9 Nisan 2019 tarihinde ABD Li-
bya’daki tüm askerî varlığını sonlandırdı. Haf-
ter’in Trablus saldırısını başlatmasından 4 gün 
sonra gelen bu kararın bir tesadüf olduğunu 
düşünmek naiflik olacaktır. Nitekim Trump 
15 Nisan’da Hafter ile görüşmüş ve Beyaz 
Saray’dan yapılan açıklamaya göre Libya’nın 
istikrarını ve güvenliğini ele alınmıştır. Blo-
omberg bu görüşmeler sonrasında, Trump’un 
bu görüşmede Hafter’e doğrudan destek ver-
diğini açıklamıştır. Yine bu telefon görüşme-
si üzerinden çok geçmeden, İngiltere’nin BM 
Güvenlik Konseyine vermiş olduğu ve Hafter’in 
Trablus saldırısını durdurma çağrısında bu-
lanan karar tasarısını ABD veto etmiştir. Ta-
sarıyı veto eden bir diğer ülke, Hafter’in daha 
eski destekçisi olan Rusya olmuştur. Hafter’in 
Trablus saldırısını himaye etme noktasında 
ABD ve Rusya’nın ittifakı çeşitli sorulara yol 
açsa da sonraki süreçte Hafter’in Rusya’ya 
olan bağlılığı ve Rusya’nın aktif Libya poli-
tikası, ABD’nin Libya politikasında yukarıda 
değinilen değişikliklere gitmesini sağlamıştır. 
Böylece ABD içinde bulunduğumuz ateşkes 
süreci ile Libya petrolünün üretilmesi ve ihraç 
edilmesini sağlayan süreci diplomatik yollarla 
başlatmıştır. 

Bu bağlamda Trump’ın 2017’den beri takip 
ettiği Libya politikası ve Ortadoğu’dan Ameri-
kan askerlerini çekme ile ilgili genel söylemle-
ri göz önüne alındığında ABD’nin önümüzdeki 
süreçte de ekonomik maliyeti olan aktif askerî 
bir rol üstlenmektense diplomasi yoluyla ge-
rekli dengeleri sağlayarak petrol başta olmak 
üzere bölgedeki çıkarlarını koruyan diploma-
si temelli bir politika izleyeceğini söylemek 
mümkün görünmektedir. 

Biden, Haziran 2016’da katıldığı bir prog-
ramda Charlie Rose’un ABD’nin 2011 Libya 
müdahalesi hakkındaki sorularını cevaplamış-

tır. Demokratların yeni adayı Clinton’ın aksine 
ABD’nin Libya müdahalesini eleştiren Biden, 
bu süreçte Beyaz Saray’da ABD’nin müdahil 
olmaması için çaba sarf ettiğini ifade etmiş-
tir. Program sunucusunun, Saddam, Kadda-
fi ve Mübarek başta kalsa daha mı iyi olurdu 
sorusuna karşılık ise “Onlar gittikten sonra ne 
değişiyor, ülke radikaller için bir yuva olmuyor 
mu?” cevabını vermiştir. Biden’ın ABD başkanı 
seçilmesi durumunda nasıl bir Libya politika-
sı izleyeceğini öngörebilmek için kendisinin 
ABD’nin bazı dış müdahaleleri konusunda 
nasıl bir tavır aldığını hatırlamak faydalı ola-
caktır. 1991’de Biden, Saddam’a karşı gerçek-
leştirilen ve bugün ABD tarafından başarılı bir 
operasyon olarak değerlendirilen Çöl Fırtınası 
Operasyonu’na karşı oy kullanmıştır. 2003’te 
Irak’ın işgalini öngören tasarıyı desteklemiştir. 
2006’da ise ABD’nin Irak’ta üç bağımsız dev-
let kurmasının makul olduğunu iddia etmiş-
tir. Yine Pakistan’da Usame bin Laden’e karşı 
gerçekleştirilen operasyon öncesinde Biden, 
Obama’ya operasyonun gerçekleştirilmemesi 
yönünde tavsiyede bulunmuştur. Dolayısıy-
la Biden’ın bu kritik süreçlerde almış olduğu 
kararlar incelendiğinde, Libya konusunda da 
benzer şekilde pasif bir politikayı önceleyece-
ğini söylemek zor olmayacaktır. 

ABD Başkanlık Seçim 
Sonuçlarının Olası Etkileri: Mısır

3 Kasım’da yapılacak ABD seçimleri Mısır 
ve darbeci Sisi yönetimi tarafından da dikkatle 
takip edilecektir. Mısır, başta Doğu Akdeniz ve 
Libya olmak üzere Kızıldeniz ve Sahraaltı Af-
rika’da sahip olduğu jeopolitik konumundan 
ötürü önemli bir aktördür. Ülke, 2013 sene-
sinde tarihinin demokratik yollarla seçilmiş 
ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi’nin 
dönemin Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi 
tarafından askerî bir darbe sonucu indirilme-
siyle ABD-İsrail-Körfez bloğunun bir parçası 
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hâline gelmiştir. Bu kapsamda ele alındığında 
Mısır’ın özellikle Doğu Akdeniz ve Libya krizle-
rindeki dış politika hamleleri bu bloğa entegre 
bir şekilde ilerlemektedir. İç siyasette Sisi ve 
darbe yönetiminin 2013 darbesinden bugüne 
Müslüman Kardeşler Örgütünü ve mensup-
larını sindirmeye yönelik baskıları sosyal ve 
siyasi hayatın her anında kendini göstermek-
tedir. Mısır’ın dış siyasetteki en temel iki gün-
demi Doğu Akdeniz ve Etiyopya tarafından in-
şası sona yaklaşan Büyük Rönesans Barajı’dır. 

ABD seçimleri dış politikada farklı doktrin-
lere sahip iki aday arasında geçecektir. De-
mokrat aday Biden ve 2. dönemi için mücadele 
edecek olan Cumhuriyetçi Trump’ın hemen 
hemen tüm Ortadoğu’da olduğu gibi Mısır öze-
linde de farklı yaklaşımları vardır.

Biden 8 yıllık başkan yardımcılığı dönemin-
de, Obama ve ikinci dönemin Dışişleri Bakanı 
John Kerry’nin Libya ve Mısır politikalarına 
mesafeli durmuş; başkan adaylığında ise bu 
ülkelere yönelik uygulanan politikaları eleş-
tirmiştir. Temmuz ayında 24 yaşındaki yarı 
Mısır yarı ABD vatandaşı aktivist Muhammed 
Amaşi’nin 500 günlük tutukluluğu sonrasında 
serbest bırakılmasının ardından attığı tweet 
ise Biden’ın Mısır’a yönelik potansiyel tavrını 
gözler önüne sermektedir. Biden bu tweette 
Amaşi gibi geçmişte Sisi yönetimi tarafından 
ciddi işkencelere tabi tutulduktan sonra sınır 
dışı edilen Sarah Hegazi ve Muhammed Sultan 
gibi aktivistlerin de ismini kullanmıştır. Ancak 
tweetteki en önemli detay Biden’ın “Trump’ın 
gözde diktatörüne artık açık çek yok” ifadesini 
kullanmasıdır. Trump’ın G20 Zirvesi’nde kul-
landığı tabire gönderme yapan Biden, atmış 
olduğu tweette başkan olması hâlinde Sisi 
yönetiminin sayısı milyonlara ulaşmış insan 
hakları ihlallerine göz yummayacağını ima et-
miştir. Biden’ın, Suudi Arabistan ve Mısır gibi 
ülkelere yönelik Trump’ın izlediği “açık çek” 

ve taviz politikalarını ABD’nin ahlaki değerle-
rine uygun bulmadığı bilinen bir gerçektir. Bu 
doğrultuda Biden’ın Danışmanı Antony Blin-
ken’da Mısır ve Suudi Arabistan liderlerinin 
Biden döneminde dikkatli olması gerektiğini 
ifade etmiştir. Biden’ın bu yaklaşımının arka 

planında Demokrat Parti tabanının sahip oldu-
ğu basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve insan 
hakları gibi kurumsallaşmış ilkeler yatmakta-
dır. Pratikte Biden’ın Mısır ve darbeci Sisi yö-
netimi özelinde bu ilkeleri ne denli gözetleyip 
koruyacağı tartışma konusuyken teoride bu 
ilkelerin bir propaganda aracı olarak kullanıl-
ması iç politikada kendi seçmenini konsolide 
edecektir. Kendisi gibi Demokrat olan Obama, 
başkanlık döneminde gerçekleşen 2013 Mısır 
Askerî Darbesi’ne “darbe” diyememiş ve sü-
reci “demokrasinin yeniden inşası” olarak ta-
nımlamıştır. 

Biden’ın tweetinden çıkarılması gereken 
bir diğer mesaj “açık çek” ifadesinin ekonomik 
anlama gelen boyutudur. Öyle ki ABD, Mısır’a 
yılda 1,3 milyar dolarlık askerî yardım yapmak-
tadır. 2017 senesinde Mısır’ın Kuzey Kore ile 
yapmış olduğu anlaşma ve Sisi’nin ülke içinde 
sivil topluma yönelik uyguladığı baskı ve kısıt-
lamalar soncunda Dışişleri Bakanı Tillerson 
tarafından kesintiye uğramıştır. Bu kesintiler 

Biden 8 yıllık başkan yardımcılığı 
döneminde, Obama ve ikinci 
dönemin Dışişleri Bakanı 
John Kerry’nin Libya ve Mısır 
politikalarına mesafeli durmuş; 
başkan adaylığında ise bu ülkelere 
yönelik uygulanan politikaları 
eleştirmiştir.
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sonucunda 1,5 milyar dolar olan yıllık askerî 
yardım, 1,3 milyar dolara çekilmiştir. Olası Bi-
den başkanlığında bu yardımların ABD-Mısır 
ilişkilerinde yaşanacak gerilimlerde Biden’ın 
elindeki önemli yaptırım unsurlarından biri 
olacağı kesindir. Mısır ve kırılgan ekonomisi 
göz önüne alındığında ise bu yardımların öne-
mi ülke adına hafife alınmayacak boyuttadır. 

Mısır’ın içeride ve dışarıda öncelikli günde-
minde tuttuğu konu yapımı devam eden Büyük 
Rönesans Barajı’dır. Etiyopya tarafından inşası 
sona yaklaşan baraj Nil Nehri’ne kıyısı olan ül-
keler (Etiyopya, Mısır ve Sudan) arasında ciddi 
çekişmelere sebep olmaktadır. Su ve ener-
ji kaynakları bakımından Nil’e %97 oranında 
bağlı olan Mısır için bu konu hayati önem ta-
şımaktadır. Taraf ülkeler arasında görüşme-
ler uzun süre devam ettikten sonra Mısır’ın 
konuyu önce Birleşmiş Milletlere ve daha 
sonra ABD’nin ara buluculuğuna taşımasıyla 
sorun çok taraflı bir hâl almıştır. Temmuz ayı 
itibarıyla görüşmeler ABD ara buluculuğunda 
devam etmektedir. Trump liderliğindeki ABD 
ve ABD hegemonyası altındaki uluslararası 
örgütler nezdinde destek arayan Mısır’ın ola-
sı Biden başkanlığında en azından bu destek-
ten mahrum kalacağını söyleyebiliriz. Mısır ve 
darbeci Sisi ile yakın ilişkileri olan Trump ise 

Mısır’ı bölgede İsrail’in ve dolayısıyla ABD’nin 
sadık müttefiki olarak görmektedir. 

Trump yönetimi tarafından birinci dönemde 
Ortadoğu’daki birincil öncelik İsrail’in çıkarla-
rı ve güvenliğiydi. Kudüs’ün İsrail’in başkenti 
olarak tanınması, İsrail ve Flistin arasında yü-
rütülen taraflı “Barış Anlaşması” süreci ve son 
olarak Körfez ülkeleriyle başlayan İsrail ile 
normalleşme ve iş birliği anlaşmaları bu yönde 
atılan adımlar arasında sayılmaktadır. Uzman-
lara göre, BAE ile başlayan ve Bahreyn ile de-
vam eden normalleşme anlaşmalarının olası 
ikinci Trump döneminde ve ABD öncülüğünde 
Umman, Suud-i Arabistan ve Fas gibi ülkelerle 
devam etmesi beklenmektedir. Bu bağlamda 
Mısır, ABD tarafından bölgede yürütülen İsrail 
kampanyasında ciddi görevler üstlenecektir. 
İkinci Trump dönemiyle beraber Mısır, bölge 
genelinde İsrail ile ilişkilerde modern Müslü-
man ülke olarak takdim edilecektir. Özellikle 
orta-sınıf halk nezdinde ekonomiden kaynaklı 
hoşnutsuzluklarla karşılaştığında baskıcı poli-
tikalara daha fazla ihtiyaç duyacak olan dar-
beci Sisi yönetimi, ikinci Trump döneminde bu 
politikalarına devam edebilme fırsatı yakala-
yacaktır.
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