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Giriş  
 

Rusya’dan alınacak S-400 füzeleri giderek ABD’yi panikletmiş durumda. Bunu NATO 

üzerinden Türkiye’ye bir baskı aracı olarak kullanmak istiyor. Türkiye karşıtları Amerikan 

Countering America’s Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Kanununu (

Adversaries Through Sanctions Act: CAATSA) kullanmak istiyorlar. 1Türkiye’nin ekonomik 

zorluklar yaşadığı bir dönemde hem NATO’dan çıkarma tehdidi savurmak, hem de yaptırım 

uygulamak 1947’den bu yana devam eden 72 yıllık müttefikliği hiçe saymak anlamına geliyor. 

Türkiye’yi düşman kategorisine indirmek ise 1974 Kıbrıs Harekâtı sonrasında uygulanan 

ambargonun gerekçe ve kapsamını bile mumla aratacağa benziyor. Diğer taraftan Türkiye’nin 

İran’la yaptığı ticarete uygulanan ayrıcalığa da son verilmesi Türkiye ABD ilişkilerinde yeni ve 

ciddi bir krizin kapısını aralamıştır. ABD’nin bu düşmanca baskı ve yaptırımları Türkiye’yi 

radikal siyasi ve stratejik kararlar almaya zorlayabilir. 

 

NATO’dan Çıkma Nasıl oluyor? 
 

NATO Antlaşmasında üyelikten çıkarılma konusu yer almamaktadır. Buna rağmen,  İttifaka 

fonksiyonel bir fayda sağlamayan, yani siyasi, askeri ve jeostratejik ağırlığı olmayan ülkeler 

kolaylıkla üyelikten çıkarılabilir. NATO’nun tek Müslüman ülkesi Türkiye’dir. Ayrıca G-20 

içinde yer almaktadır. Bu statüsü Müslüman dünyası için cazip ve gıpta edilebilecek bir örnek 

oluşturmaktadır. Türkiye’nin 67 yılda NATO’ya katkıları ve NATO’dan aldıklarını kabaca 

değerlendirdiğimizde katkılarının çok daha fazla olduğu açıktır. Türkiye ile siyasi, kültürel ve 

ideolojik rekabet içinde olan birçok ülke, zaman zaman Türkiye’nin NATO üyeliğini tartışma 

konusu yapmakta ve onun üyelikten çıkarılmasını dahi talep edebilmektedirler. Mayıs 

2010’daki Mavi Marmara gemisi olayını takiben, Amerikalı Yeni Muhafazakârlar (Neo-Con) 
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Türkiye’nin NATO’dan ihraç edilmesi yönünde çağrı yapmışlardır. 2  Özetle Türkiye İsrail ve 

Türkiye ABD ilişkileri bozulduğunda veya çıkarları çatıştığında her fırsatta ilk akla gelen şey 

Türkiye’nin NATO’dan atılmasıdır. 

 

Türkiye’nin NATO içindeki müttefikleri, Ege Adalarını işgal ederek, sözde Ermeni Soykırım 

tasarılarına destek vererek, Kıbrıs’tan Türk kimliğini silmek için Rumlara açık çek vererek, 

PKK’yı alenen ve dolaylı olarak kullanarak düşmanca bir politika izlemektedirler. NATO’nun 

kolektif savunma maddesi Türkiye için işletilmemektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin NATO 

üyeliğini daha fazla devam ettirmesinin bir anlamı kalmamıştır. ABD - Türkiye - PKK 

Denkleminde NATO nerede acaba?  

 

Türkiye’ye Baskı Geri Tepebilir 
 

Eğer 67 yıllık NATO müttefiki bir ülke ittifak dışına atılmak isteniyorsa bunun ABD ve NATO’ya 

bedelinin de çok iyi düşünülmesi gerekiyor. Bu bağlamda her yönden baskı altına alınmaya 

çalışılan Türkiye’nin, sadece Rusya yönünde bir tercihi değil, Tarafsızlık Statüsüne geçmesi 

bile ABD’yi hem bölgede hem de küresel ölçekte zor duruma sokabilir. Türkiye’nin 

kanaatimce Fransa örneğinde olduğu gibi öncelikle NATO’nun askeri kanadından 

çekilmesinin zamanı gelmiştir. Böylece S-400’lerin NATO ittifakına zarar vereceği bahanesi de 

saf dışı edilmiş olacaktır.  

 

ABD’nin, Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik ve jeostratejik kozları toplama ve zorlama 

bölgesel ittifaklarla dengelemesi mümkün değildir. Asıl düşmanca davranan bir ülke 

aranıyorsa, bu Türkiye’nin güvenliğini hiçe sayan ABD ve Batılı müttefikleridir. Çünkü 30 yılı 

aşkın süredir PKK ve türevlerini doğrudan ve dolaylı desteklemektedirler. 67 yıllık NATO üyesi 

ülkeyi Küresel Finans Kapital Sistemin isteği doğrultusunda bölmeye çalışmaktadırlar. Türkiye 

bu düşmanca tutuma uzun zamandan beri sabır göstermektedir. Eğer yaptırım uygulanması 

gerekiyorsa uygulaması gereken Türkiye’dir.  
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Türkiye’nin Seçenekleri 
 

Türkiye, kendisine yöneltilen NATO üyeliğini sona erdirme tehdidine, geçici veya daimi olarak 

askeri kanattan çekilme kararı ile yumuşak, ancak sonuçları bakımından son derece etkin bir 

reaksiyon ile cevap verebilir.  

 

İkincisi doğrudan NATO’dan ayrılma kararı alabilir. Böylesine bir kararın eski kıdemli Türk 

diplomatlarca paylaşılmadığı bilinmektedir. Onların gerekçeleri NATO’nun hala Türkiye’ye 

olabilecek tehditleri caydırmaya devam ettiği ve Türkiye’nin NATO’nun siyasi kanadında veto 

hakkına sahip olduğudur. 67 yılda Türkiye’nin veto yetkisini kullanabileceği siyasi veya askeri 

bir durum oluşmuş mudur? Oluştuğu takdirde bu veto hakkı serbestçe kullandırılacak mıdır? 

Türkiye’nin istemediği Rasmussen’in 2009’da NATO sekreteri seçildiğini biliyoruz. 

Kanaatimce giderek zorlanan ve düzelme eğilimi göstermeyen Türkiye ABD ilişkileri için 

Türkiye’nin NATO restini görme zamanı gelmiştir.  Türkiye’nin NATO’dan çıkma olasılığını 

siyasi şantaj olarak değerlendirenler olacaktır. Onlara, bölgedeki gelişmelerin ve gizli 

ittifakların önümüzdeki 2-3 yıl içinde Türkiye’nin bizzat NATO müttefikleri eliyle benzer bir 

tehdide maruz kalacağını gösterdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. ABD, Karadeniz, 

Kafkasya, Ukrayna hatta Baltık plan ve stratejilerinin Türkiye’nin yardım ve desteği olmadan 

gerçekleştirilemeyeceğinin ne kadar farkındadır? NATO’dan çıkışla birlikte zayıflaması 

beklenen Türkiye - ABD ilişkileri kapsamında halen TSK’nın kullandığı özel cephane ve 

mühimmatın tedarikinde endişe taşıyanlar olabilir. Türkiye’ye 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı 

sonrasında askeri ambargo uygulanmıştır. Bu ambargo sonrası Türkiye’nin savunma sanayini 

bugün nerelere getirdiğini unutmayalım. Ayrıca PKK’nın elindeki çeşitli ülkelere ait silahlara 

bakıldığında, küresel silah ticaretinin ülkelerce yeterince kontrol edilemediği görülmektedir. 

Türkiye savunma sanayii her türlü silah ve cephaneyi üretecek kapasiteye sahiptir. NATO’nun 

askeri kanadından çıkışın bir bedeli olacaksa, her türlü bedel Türkiye’nin bekasından daha 

Türkiye NATO’nun askeri kanadından çekildiği takdirde, ABD ve NATO önemli olmayacaktır. 

sadece bölgesel plan ve stratejilerini değil küresel plan ve stratejilerini de baştan aşağı 

değiştirmek zorunda kalacaklardır. 

 

 

 

 


