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Özet 

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bugüne ABD’nin büyük stratejisinin ne olması gerektiği 

konusunda yoğun bir tartışma yaşanmaktadır. Özellikle 11 Eylül olayları, Irak Savaşı ve 2008 

küresel finansal krizinin etkileriyle ABD dış politikasının tarihsel motiflerinden biri olan 

izolasyonist eğilimin yeni bir versiyonu bu tartışmalarda giderek daha çok öne çıkmaya 

başlamıştır. Offshore dengeleme adı verilen bu strateji en basit haliyle ABD’nin deniz aşırı 

askeri varlığını azaltmaya ve bu haliyle de ABD’nin daha güvende olacağı inancına 

dayanmaktadır. Bu strateji ABD’nin Batı Yarıküresindeki baskın pozisyonunu sürdürmek, 

liberal uluslararası ekonomik düzenin devamını sağlamak ve özellikle Avrupa, Doğu Asya ve 

Basra Körfezi bölgesinde ABD dışında başka bir gücün hâkim olmasını önlemek amaçlarını 

taşımaktadır. Maliyetleri paylaşmaktan ziyade maliyetleri başkasına devretmeyi amaçlayan bu 

strateji, ABD’nin uluslararası sistemdeki görece gücünün artmasını sağlayacaktır. 

Donald Trump’ın 2018 yılında Suriye’den, Joe Biden’ın 2021 yılında Afganistan’dan çekilme 

kararıyla ABD’nin dünya politikalarındaki yerine dair ve daha özelde de offshore dengeleme 

konusundaki tartışmalar yeniden tartışmaya açılmıştır. Tüm bu tartışmaların Orta Doğu 

bölgesindeki yansımalarının ne olduğunu ele almaya çalışan bu çalışma Türkiye’nin rolüne de 

odaklanmaktadır. ABD dış politikasındaki değişimin Türkiye’nin dış politikasını nasıl 

etkileyeceğini, Türkiye’nin bu değişimi nasıl algıladığını ve Türkiye’nin başta daha otonom bir 

dış politika arayışı olmak üzere politika alternatiflerinin neler olabileceğini ele almaktadır. 
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1. Giriş 

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bugüne ABD’deki dış politika yapıcıları ve akademisyenler 

ülkenin dış politikasındaki büyük (grand) stratejinin ne olması gerektiği konusunda yoğun bir 



tartışma yürütmektedir. Özellikle 11 Eylül’den sonra pek çok açıdan başarısızlıkla sonuçlanan 

Irak Savaşı ve hemen ardından 2008 küresel finansal krizinin etkileriyle ABD dış politikasının 

tarihsel motiflerinden biri olan izolasyonist eğilimin yeni bir versiyonu bu tartışmalarda giderek 

daha çok öne çıkmaya başlamıştır. 

Offshore dengeleme adı verilen bu strateji en basit haliyle ABD’nin deniz aşırı askeri varlığını 

azaltmaya ve bu haliyle de ABD’nin daha güvende olacağı inancına dayanmaktadır. Realist 

karaktere sahip bu strateji ABD’nin Batı Yarımküresindeki baskın pozisyonunu sürdürmek, 

demokrasi promosyonu, insani müdahaleler ve ulus inşası gibi araçları dışarda bırakacak 

şekilde sadece ABD ekonomik çıkarlarıyla uyumlu liberal uluslararası ekonomik düzenin 

devamını sağlamak ve özellikle Avrupa, Doğu Asya ve Basra Körfezi bölgesinde ABD dışında 

başka bir gücün hâkim olmasını önlemek amaçlarını taşımaktadır. Eğer bu bölgelerde baskın 

pozisyona geçecek bir oyuncu olursa ABD doğrudan müdahaleyi ya da bölgede büyük oranda 

askeri güç bulundurmayı tercih etmek yerine “buck passing” (sorumluluğu devretmek) 

stratejisini tercih edecek ve bölgesel güçleri desteklemeyi ya da bu oyuncular arasında bir denge 

sağlamayı tercih edecektir. Maliyetleri paylaşmaktan ziyade maliyetleri başkasına devretmeyi 

amaçlayan bu strateji, ABD’nin uluslararası sistemdeki görece gücünün artmasını 

sağlayacaktır. 

Özellikle Orta Doğu bölgesine yönelik Donald Trump’ın 2018 yılında Suriye’den, Joe Biden’ın 

2021 yılında Afganistan’dan çekilme kararıyla ABD’nin dünya politikalarındaki yerine dair ve 

daha özelde de offshore dengeleme konusundaki tartışmalar yeniden tartışmaya açılmıştır. Tüm 

bu tartışmaların Orta Doğu bölgesindeki yansımalarının ne olduğunu ele almaya çalışan bu 

çalışma daha özelde Türkiye’nin yerine odaklanmaktadır. ABD dış politikasındaki değişimin 

Türkiye’nin dış politikasını nasıl etkileyeceğini, Türkiye’nin bu değişimi nasıl algıladığını ve 

Türkiye’nin başta daha otonom bir dış politika arayışı olmak üzere politika alternatiflerinin 

neler olabileceğini ele almaktadır. Çalışmada ayrıca Arap Baharı sonrası Orta Doğu politikaları 

açısından birbirinden giderek ayrışmaya başlayan Türkiye ve ABD’nin bölgeye yönelik 

öncelikleri de ele alınmaktadır. 

 

2. Bir Dış Politika Stratejisi Olarak Offshore Dengeleme 

İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan yaklaşık son 10 yıllık döneme kadar ABD küresel düzeni 

şekillendiren büyük stratejilerin içinde olmuş ve hem müttefikleri hem de kendisi için her 

anlamda etki alanını genişletecek politikalar izlemeye çalışmıştır. Soğuk Savaş döneminde -



çoğunlukla yanlış yorumlanmış haliyle- liberal uluslararası düzenin öncüsü olan ABD temelde 

tamamen Realist ve sadece Batı dünyasıyla sınırlı bir düzenin taşıyıcısı olmuştur. Soğuk 

Savaş’ın sonuyla birlikte uluslararası sistemde ABD’nin liderliğinde gerçek anlamda bir liberal 

düzene doğru geçiş yaşanmıştır. Zaten liberal düzenler ancak liberal bir demokrasinin öncülük 

yaptığı tek kutuplu yapılarda tecrübe edilebilir. Soğuk Savaş sonrası “liberal hegemonya, 

vazgeçilmez ulus, öncelik (primacy), üstünlük (preponderance)” gibi isimlerle anılan ABD 

öncülüğündeki düzenin dayandığı temel politikalar Mearsheimer gibi Realistlerin tabiriyle 

doğası itibarıyla uluslararası ilişkilerin jeopolitik gerçeklerine uyumayacak kadar kusurluydu; 

nitekim de çok uzun süre geçmeden bu sistem çatırdamaya başlamıştır.1  

Uluslararası sistemdeki güç dağılımı Soğuk Savaş’ın sona erdiği andan itibaren önemli ölçüde 

değişim geçirmektedir. ABD’nin de bu değişimlere karşılık verecek bir dış politika üretmesi 

gerekiyor. Her ne kadar ABD’deki bazı politika yapıcılar ve akademisyenler uluslararası 

sistemdeki değişimi görmezden gelmeye devam etse de2 11 Eylül saldırılarının yarattığı 

güvenlik travması, Irak işgalinin doğurduğu inanılmaz maliyet ve küresel finansal krizin 

etkileriyle ABD’nin küresel büyük stratejilerini gözden geçirmesi konusunda pek çok çevreden 

önemli talepler dile getirilmeye başlamıştır. Çünkü uluslararası sistemin doğasında önemli 

dönüşümler tecrübe edildiğinde devletler kendi büyük stratejilerini de gözden geçirmek 

durumunda kalırlar.3 Bugün ABD de kendi dış politikasında büyük stratejisinin ne olması 

konusunda önemli bir yol ayrımının eşiğindedir.4 Pek çok politikacı ve akademisyen ABD’nin 

yeniden geleneksel izolasyonist dış politikası çizgisine dönmesi gerektiğini savunmaktadır. 

ABD’nin bugün yüzleşmek zorunda olduğu bu yol ayrımı temelde devletin dış politikasının 

özünü oluşturacak bir seçim yapması ve yeni bir büyük strateji seçmesi anlamına gelmektedir. 

Büyük strateji bir devletin sahip olduğu tüm potansiyeli kullanarak çıkarlarını korumaya 

çalıştığı bir fikirler dizisidir. Art’a göre büyük strateji, bir ulusun karar vericilerine hangi 

hedefleri belirlemeleri gerektiğini ve bu hedeflere ulaşmak için ülkelerinin gücünü en iyi nasıl 

kullanabileceklerini söyler. Büyük strateji, dış politika gibi, bir ulusun dış ilişkilerde yaptığı 

seçimlerle ilgilenir. Bir ulusun dış politikasını tanımlamak, o devletin ulaşmak istediği ana 

hedeflerini ortaya koymak ve ardından devletin sahip olduğu tüm araçların -siyasi güç, askeri 

 
1 John J. Mearsheimer, “Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order”, International 

Security, Vol. 43, No. 4, Spring 2019, s. 7-8. 
2 Layne göre, uluslararası sistem artık tek kutuplu değil ve ABD üstünlüğüne dayalı yapı önemli ölçüde değişim 

geçirmiştir. Christopher Layne, “This Time It's Real: The End of Unipolarity and the Pax Americana”, 

International Studies Quarterly, Vol. 56, No. 1, 2012, s. 212. 
3 Michael Clarke, American Grand Strategy and National Security: The Dilemmas of Primacy and Decline from 

the Founding to Trump, Cham: Springer Nature, 2021, s. 22.  
4 Hal Brands, “American Grand Strategy: Lessons from The Cold War”, FPRI E-Notes, August 2015. 



güç, ekonomik güç, ideolojik güç- nasıl bütünleştirileceğini ve nasıl kullanılacağını 

belirlemektir.5 İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan itibaren ABD kendi ulusal güvenliğine 

yönelecek tehditleri bertaraf etmeyi, liberal ekonomik düzeni küresel sistemde tek geçer akçe 

olarak derinleştirmeyi ve temelde ABD çıkarlarına hizmet edecek küresel kurumların inşası, 

var olanların gözetilmesini temel öncelikler olarak belirlemiştir. Bugünse ABD küresel 

güvenlik taahhütlerini sürdürmeye devam edecek mi? Önemli miktardaki denizaşırı askeri 

varlığını korumaya devam edecek mi? Küresel liberal ekonomik düzenin koruyucusu ve öncüsü 

olmaya devam edecek mi? Bu sorulara verilecek kısa evet ya da hayır yanıtları devletin dış 

politikadaki büyük stratejisinin temellerini oluşturacaktır.6 Bu sorularla da ilişkili şekilde son 

dönemde ABD’nin dünya politikasındaki yerinin ne olması gerektiği konusundaki tartışmalar 

yoğunluk kazanmaya başlamıştır. 2016 yılında yoğunlaşan tartışmalar 2018 yılında Trump’ın 

Suriye’den, 2021 yılında da Biden’ın Afganistan’dan tamamen çekilme kararlarıyla yeni bir 

boyut kazanmış ve offshore dengeleme diğer tüm dış politika seçenekleri arasında öne çıkmaya 

başlamıştır. 

Offshore dengeleme en basit haliyle ABD’nin deniz aşırı askeri varlığını azaltmaya ve bu 

haliyle de ABD’nin daha güvende olacağı inancına dayanmaktadır. Ulusal güvenlik 

öncelikleriyle doğrudan ilintili olduğu için aynen Monroe Doktrini’nin (1823) salık verdiği gibi 

ABD’nin Batı Yarımküresindeki tek büyük güç olması durumunun devamını içeren bu 

stratejiye göre ABD, Avrupa’da, zengin fosil yakıt kaynaklarına sahip Basra Körfezi bölgesinde 

ve Doğu Asya’da başkaca bir gücün hegemon pozisyona gelmesine engel olmalıdır. Eğer bu 

bölgelerde zaten bir hegemon oyuncu yoksa ABD doğrudan askeri varlığını bulundurmak 

yerine “sorumluluğu devretmek” (buck passing) stratejisini ya da bölgedeki oyuncular arasında 

bir denge durumunu tesis etmeye çalışmalıdır. Bir hegemonun varlığı durumundaysa diğer 

bölgesel oyuncuların kapasitesi yetmiyorsa ABD hegemon oyuncuyu durdurmak ya da 

dengelemek adına gerekli adımı atmalıdır.7  

Offshore dengelemeden farklı olarak liberal hegemonyacı yaklaşıma göre de ABD küresel 

sorunları çözmek adına gerekirse güç kullanımına başvurabilir. Ancak bu stratejiye göre ABD 

uluslararası kurumlar eliyle dünya düzenini tesis etmeli, liberal piyasa ekonomisi ve temsili 

demokrasileri güçlendirmeli ve insan haklarına saygı duymalıdır. Bu ilkeleri de dünyanın her 

 
5 Robert J. Art, A Grand Strategy for America, Ithaca: Cornell University Press, 2003, s. 1-2. 
6 Stephen G. Brooks, et al., “Don't Come Home, America: The Case against Retrenchment”, International Security, 

Vol. 37, No. 3. Winter 2012/13. 
7 Stephen M. Walt, “Don’t Knock Offshore Balancing Until You’ve Tried It”, Foreign Policy, December 2016, s. 

11-14. 



yerinde hayata geçirecek politikaları desteklemelidir. Tamamen Realist temele dayanan 

offshore dengelemeye göreyse ABD’nin hem amaçları hem de coğrafi olarak öncelikleri sınırlı 

olmalıdır. ABD askeri varlığını üç temel bölgedeki güç dağılımına göre şekillendirmelidir. 

Avrupa, Doğu Asya ve Basra Körfezi’nde potansiyel bir hegemon yoksa buralara yüksek 

oranda askeri güç kaydırmak çok işlevsel değildir. Böylelikle hem kendi sınırlarını ve ülkesini 

çok güçlü bir şekilde koruyacak hem de diğer üç bölgedeki bölgesel güçler arasında bir denge 

sağlamaya çalışacaktır. Gerekli olduğu durumlarda bu bölgelerdeki müttefiklerine her türlü 

desteği sağlayacağını taahhüt etse de ABD güçlerini uzun süreli ülke dışında bulundurmaya 

gerek duymayacaktır. Bir anlamda ABD bölgedeki bölgesel güçlere “sorumluluğu 

devredecektir”. Bu nedenle bu strateji en özet haliyle mümkün olduğu kadar uzakta kalmayı 

sadece gerekli durumlarda askeri varlığını ilgili bölge ya da bölgelere kaydırmayı 

amaçlamaktadır.8 

Offshore dengelemenin kuşkusuz en büyük savunucularından Christopher Layne henüz 11 

Eylül saldırıları bile gerçekleşmeden ABD’nin hegemonya stratejisinin sürdürebilirliği 

konusundaki endişelerini dile getirmiştir. 1997 yılındaki çalışmasıyla9 ABD’nin Soğuk Savaş 

süresince izlediği stratejiyi, Soğuk Savaş sonrası dönemde değişen uluslararası sistemin 

dinamiklerine cevap verecek şekilde değiştiremediğinin altını çizmiştir. Layne ABD’nin 

bundan sonraki büyük stratejisi olarak offshore dengelemeyi önermiştir. Ona göre uluslararası 

sistemdeki güç dağılımındaki değişim, ABD’nin gücündeki göreli düşüş ve bu nedenle 

ABD’nin caydırıcılığının hızla erimeye başlaması ve yeni yükselen güçlerin varlığı ABD’yi 

yeni seçimlere zorlamaktadır. Layne offshore dengelemenin iki nedenle ABD açısından iyi bir 

alternatif olacağını ileri sürmektedir. İlk olarak bu stratejiyle ABD’nin gelecekteki muhtemelen 

nükleer olacak büyük bir savaşın içinde yer alma riskini minimize edecektir. İkincisi de 

ABD’nin uluslararası sistemdeki göreli gücünü artırmasına yardımcı olacaktır. Jeopolitik 

olarak tecrit edilmiş konumundan yararlanan ABD, Ortadoğu, Doğu Asya ve Avrupa’daki 

mevcut ittifak taahhütlerinden çekilecektir. ABD, denizaşırı angajmanını keskin bir şekilde 

sınırlayarak, 21. yüzyılın başlarında bir offshore dengeleyici olarak, hegemonya stratejisini 

izlemeye devam etmesi durumunda olacağından daha güvenli ve daha güçlü olacaktır.10 Ona 

 
8 John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt, “The Case for Offshore Balancing: A Superior U.S. Grand Strategy”, 

Foreign Affairs, Vol. 95, No. 4, 2016, s. 70-83. 
9 Layne’nin bu çalışmasından önce Posen ve Ross ABD’nin temel büyük dış politika stratejileri üzerinde bir 

çalışma yayınlamış ve fakat offshore dengelemeye yer vermemişlerdir. Barry R. Posen, Andrew L. Ross, 

“Competing Visions for U.S. Grand Strategy”, International Security, Vol. 21, No. 3, Winter, 1996-1997, s. 5-53. 
10 Christopher Layne, “From Preponderance to Offshore Balancing: America's Future Grand Strategy, 

International Security, Vol. 22, No. 1, 1997, s. 87. 



göre bu strateji halihazırda şekillenmekte olan çok kutuplu dünya sistemin için de oldukça 

kullanışlıdır. Çünkü yeni sistemde güvenlik maliyetleri artacak ve uluslararası düzeni sağlamak 

ABD’nin tek başına kontrol edebileceği boyutların ötesinde efor gerektirecektir. Bu nedenle de 

temel çıkarları daha dar şekilde tanımlanmış ABD, potansiyel çatışmalardan mümkün 

olduğunca kaçınacak ve göreli gücünü maksimize etmeye çalışacaktır. Bir offshore dengeleyici 

olarak ABD, iddialı bir şekilde demokrasi ihraç etmeyecek, doğrudan barışı zorlama 

operasyonlarına dahil olmayacak, “başarısız devletleri” (Somali ve Haiti gibi) kurtarma 

girişiminde bulunmayacak veya insani müdahale amacıyla askeri güç kullanmayacaktır.11 

Layne’in ABD dış politikasının pratiğine ilişkin yaptığı vurgulardan da anlaşılacağı üzere 

offshore dengeleme Realist bir özden beslenmektedir. Temel olarak da şu esaslara 

dayanmaktadır; 

güç dengesine dayalı bir sistem hegemonya temelli sistemden daha istikrarlıdır; ABD 

gibi büyük güçler için liberallerin altını çizdiği karşılıklı bağımlılık bir yanılsamadan 

ibarettir; ABD’nin caydırıcılığa dayalı pozisyonunun erimesi kaçınılmazdır; ABD’nin 

büyük stratejisinin büyük sorumluluklarla tanımlanması gerekir; coğrafya hala önemli 

bir stratejik değer taşımaktadır; Avrasya bölgesinde ABD’ye rakip olacak bir 

hegemonun yükselme ihtimali düşüktür; ABD’nin içinde yer aldığı ittifak ilişkileri 

onun offshore dengeleme stratejisini destekleyecek nitelikte olmalıdır; ABD’nin göreli 

gücü büyük stratejinin temel taşı olmaya devam etmelidir. Tüm bunlardan da 

anlaşılacağı üzere bir güç dengesi stratejisi olan offshore dengeleme ABD’nin çok 

kutuplu düzende daha güvende olacağı varsayımına dayanmaktadır.12 

Offshore dengeleme konusundaki tartışmalar Layne da iddia ettiği gibi ABD’nin gücünün 

görece zayıflamaya başladığı bir dönemde artış gösterse de Walt, ABD’nin sahip olduğu 

kapasiteden bağımsız olarak bu stratejinin işlevselliğine atıfta bulunmaktadır. Walt’a göre 

ABD’nin kendisi için hayati öneme sahip bölgelerdeki pozisyonu doğrudan bir tehdit altında 

olmazsa eğer, ABD o zamanki güç pozisyonuna bakmadan bu stratejiyi büyük strateji olarak 

benimsemelidir. Her şeyin yolunda gittiği dönemlerde bile ABD’nin dünyanın çok farklı 

bölgelerinde gereksiz yüklerin altına girmesinin anlamının olmadığının altını çizmektedir. Ona 

göre offshore dengeleme sadece zor zamanlar için başvurulacak bir strateji değil tam tersine 

ABD’nin en güçlü güç olduğu, gereksiz düşmanlığı tetiklemeye meyilli ve gereksiz savaşlara 

 
11 Layne, “From Preponderance…, s. 112. 
12 Layne, “From Preponderance…, s. 113. 



sürüklenmeye karşı savunmasız olduğu bir dünyada başvurulacak en iyi stratejidir.13 Çünkü 

Mearsheimer’ın meşhur, “The Tragedy of Great Power Politics” çalışmasında da altını çizdiği 

üzere uluslararası ilişkilerin anarşik karakteri doğal olarak devletler arasında bir güvenlik 

rekabeti doğurur. Her devletin birincil amacı kendi varlığını sürdürmek olduğundan, büyük 

güçler mümkün olduğu kadar çok güç elde etmeye çalışırlar. Bir devlet prensipte küresel güç 

dağılımındaki payından memnun olsa bile, başka bir devletin niyetlerinden asla emin 

olamayacağı için birbirlerine karşı saldırganca düşünmek ve hatta harekete geçmek için güçlü 

teşviklere sahiptir. Sonuç olarak, “büyük güçler saldırıya hazırdır” çünkü güvenliklerini 

sağlamanın en etkili yöntemi mümkün olduğunca güç elde etmektir. Bu nedenle de offshore 

dengeleme, savunucuları tarafından uluslararası sistemdeki güç denkleminde ABD’nin göreli 

güç pozisyonunun artmasına yardımcı olacak bir araç gibi değerlendirilmektedir.14 

Offshore dengelemenin ABD için en ideal seçim olduğu konusunda Walt, Mearsheimer ve 

Layne gibi önemli akademisyenlerin tespitleri konunun hem politika yapıcılar hem de 

akademisyenler tarafından daha çok tartışılmasına vesile olmuştur. Özellikle bu stratejinin 

bileşenlerinin ne olduğu konusunda Hal Brands’ın listesi oldukça kullanışlıdır. Ona göre 

offshore dengeleme stratejisi çerçevesinde ABD şu adımları takip etmelidir:  

ABD’yi yüksek düzeyde taahhüttün altına sokmuş ittifaklardan ve denizaşırı askeri güç 

konuşlandırmalarından vazgeçilmelidir. Doğu Asya, Avrupa ve Körfez bölgesinde 

istikrarı korumak için yerel güçlere güvenilmeli, bölgede güç dengesi gözetilmeli 

ancak rakip bir güç tarafından bölgenin kontrolü durumunda offshore dengelemeden 

vazgeçilmelidir. Bu strateji çerçevesinde ABD’nin mevcut askeri kapasitesinde 

özellikle de uzunca süredir kritik bölgelerde konuşlanmış kara güçlerinde bir indirime 

gidilmelidir. Liberal olmayan güçlerin kendi yakın bölgelerinde (Doğu Asya'da 

Tayvan, Ukrayna veya Doğu Avrupa'da Baltık ülkeleri) güçlü şekilde baskın bir 

konumuna yükselmelerine engel olmaya devam edilmelidir. ABD dış politikasında 

demokrasinin ve insan haklarının -her ne şekilde olursa olsun- teşvik edilmesi 

azaltılması ve diğer “ideolojik” amaçlara ulaşmak için güç kullanımını kesin olarak 

önlenmelidir. Uluslararası terörizm ve nükleer silahların yayılması gibi tehditlerle 

mücadelede çok daha ölçülü bir yaklaşım benimsenmeli ve son olarak da liberal 

uluslararası ekonomik düzene katılmaya ve onu desteklemeye devam edilmelidir.15  
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Tüm bu maddelerden de anlaşılacağı üzere bu stratejinin temel dayanağı, önemli ölçüde daha 

az iddialı ABD küresel angajmanı ile sağlam bir uluslararası düzenin hala mümkün olacağı 

inancıdır. Başka bir ifadeyle ABD denizaşırı ittifak yükümlülüklerinde ve askeri 

konuşlandırmalarında dikkat çekici düzeyde indirime giderek daha az maliyetle daha yüksek 

bir güvenlik sonuçları elde edebileceği fikrine inanmaktadır. Bu stratejinin doğru seçim 

olduğuna inananlar İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD’nin büyük stratejilerini şekillendiren 

jeopolitik koşullar önemli ölçüde değişim geçirdiği için hegemonya stratejisinin kadük 

kaldığını vurgulamaktadır. Çünkü bu strateji sadece ABD’nin rakiplerinden ya da 

düşmanlarından değil bazı alanlarda müttefiklerinden de önemli ölçüde olumsuz tepkiler 

almasına yol açmıştır.16 

1990’ların ortasında offshore dengelemenin neden gerekli olduğunu savunan Layne, 11 Eylül 

saldırılarından sonra bir kez daha bu stratejinin gerekliliğini vurgulamıştır. Layne göre 

hegemonya stratejisini savunanların uluslararası sistemde üç ya da daha fazla büyük güç 

olmasını tehdit olarak algılarken offshore dengeleme stratejisi açısından bu durum bir fırsat 

olarak değerlendirilmektedir. Offshore dengeleme stratejisi ABD’nin hegemonya arayışının 

diğer devletleri ABD’ye karşı ittifaklara tesis etmeye teşvik edebileceğini ve bu durumunda 

ABD’nin göreli gücünü boşa tüketeceğine inanmaktadır. Bu stratejiye göre ABD ne kendi etki 

alanında ne de bunun dışında kalan yerlerde AB, Almanya, Japonya, Çin ve Rusya gibi yeni 

güçlerin yükselişine engel olamaz. Zaten bu stratejinin en temel önceliği ABD’nin 

omuzlarındaki kritik bölgelerdeki güvenlik ilişkilerini yönetmesinden kaynaklanan yükü 

hafifletmeye çalışmaktır. Bu nedenle en basit haliyle formüle etmek gerekirse bu strateji 

maliyetleri paylaşmak değil maliyetleri başkalarına yönlendirmeye dayalı bir büyük stratejidir. 

Bölgesel güç dengelerini koruma, potansiyel küresel ve bölgesel hegemonların yükselişini 

kontrol etme ve Avrupa, Doğu Asya ve Basra Körfezi/Orta Doğu'yu istikrara kavuşturma 

görevlerini başkalarına devredecektir. Layne’e göre 11 Eylül olayları özellikle iki açıdan bu 

stratejiyi diğer tüm alternatiflerine göre daha işlevsel kılmaktadır. Birincisi Ortadoğu bölgesi 

oldukça istikrarsız bir bölgedir ve ABD’nin bu bölgede hegemonik rolünü sürdürmeye 

çalışması ABD’ye karşı ciddi bir tehdidin doğmasına neden olabilir. İkincisi ABD’nin teröre 

karşı savaş söylemi adı altında uluslararası politikada elde ettiği kazanımlar Rusya ve Çin gibi 

aktörlerdeki ABD korkusunu besleyecektir. Oysaki offshore dengeleme stratejisi ABD’ye 

önemli kazanımlar sunacaktır. Çünkü diğer aktörlerin bu bölgelerde ABD’den daha hayati 
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çıkarları vardır. Ayrıca çok kutuplu bir dünyada ABD’nin diğer büyük güçlerle ilişkileri 

rekabete dayalı olsa da çok kutuplu bir dünya politikası tarihsel olarak büyük güçlerin iş birliği 

dönemlerini de doğurmuştur.17 

Layne, 2012 yılındaki çalışmasında 1997 yılındaki yakın gelecekte ABD’nin göreli gücünün 

zayıflayabileceği, yeni güçlerin yükseleceği ve ABD’nin ekonomik baskınlığının aşınacağı 

konusundaki öngörülerinin haklı çıktığını çünkü en doğru stratejinin o zaman da önerdiği gibi 

offshore dengeleme olduğunun altını bir kez daha çizmiştir. Ona göre ABD’nin yüksek 

maliyetli ittifak yükümlülüklerini giderek zayıflayan ekonomik temelle yürütülebilmesinin ne 

kadar zor olduğu 1997 yılında bile bariz şekilde görünmektedir. ABD askeri varlığını özellikle 

de kara güçleri açısından azaltmak ABD için net stratejik öncelikler belirlemek, Avrupa ve 

Doğu Asya'da güvenliği sağlamak için birincil sorumluluğu bölgesel aktörlere devretmek ABD 

için seçim değil bir anlamda zorunluluk halini almaktadır. Çünkü ABD’nin içinde bulunduğu 

ekonomik sınırlılıklar ABD’yi kritik bölgelerdeki askeri güçlerdeki indirim gibi bir dizi yeni 

öncelikler belirlemeye zorlamaktadır. ABD’nin karşılaştırmalı stratejik avantajları, Avrasya'da 

kara savaşları için kara orduları göndermeye değil, deniz ve hava gücüne dayanmaktadır. Bu 

nedenle ABD, Alfred T. Mahan'ın (deniz gücünün önceliği) stratejik ilkelerini Halford 

Mackinder'in (kara gücünün önceliği) ilkelerine tercih etmelidir. Offshore dengeleme yük 

paylaşımı değil, yükü diğer aktörlere devretme stratejisidir. Diğer devletlerin kendi güvenlikleri 

için ABD’den daha fazlasını yapmasını sağlamaya dayanmaktadır. ABD, Ortadoğu’daki 

jeopolitik ve askeri ayak izini azaltarak, kendisine yöneltilen İslami köktendinci terör vakalarını 

azaltabilir. İslami terör, bölgedeki ABD hakimiyetine ve politikalarına ve bölgedeki kara 

kuvvetlerine karşı bir geri itmedir. ABD'nin buradaki tek hayati çıkarı, yani Körfezi petrolünün 

serbest akışını korumak, büyük ölçüde deniz ve hava gücüyle sağlanabilir. Amerika Birleşik 

Devletleri, Irak ve Afganistan'dakiler gibi gelecekteki büyük ölçekli ulus inşası tatbikatlarından 

kaçınmalı ve rejim değişikliğini sağlamak amacıyla savaşlara girmekten kaçınmalıdır.18 

ABD’nin 11 Eylül saldırılarından sonra özellikle Irak’ı işgali esnasında tecrübe ettikleri 

ABD’nin uluslararası sistemdeki çok kutupluluğun, hegemonya arayışının yaratacağı tepkiler 

ya da reaksiyonlara göre daha muteber olduğunu göstermiştir. O nedenle de offshore dengeleme 

sadece üç kritik bölgede bir hegemon gücün ortaya çıkması durumunun ABD için hayati 

düzeyde bir tehdit oluşturacağını kabul etmektedir. Bir offshore dengeleyici olarak ABD 

bölgesel güç dengesinin dinamiklerine güvenerek, o bölgelere çok yoğun askeri 
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konuşlandırmaya ihtiyaç duymadan bir hegemon gücün oluşmasına engel olabilir.19 Çünkü 

ABD’nin 11 Eylül’den sonra Afganistan, Irak ve Libya’ya yönelik politikaları her soruna bir 

Amerikan çözümünün olmadığını açıkça göstermiştir. Ayrıca, güvenlikleri büyük ölçüde 

ABD'nin cömertliğine dayanan “bedavacı” müttefikler de Soğuk Savaş sonrası küresel liberal 

hegemonya stratejisinin sonuna gelindiğinin ayırdına varmış durumdalar. Offshore dengeleme 

stratejisi bu geçiş sürecindeki en iyi alternatif olarak değer bulmuştur.20 ABD’nin uluslararası 

düzeninin esaslarını belirleyip, bu esasları gözetip uymayanları şekillendirmeye çalıştığı siyasal 

hırslarını gerçekleştiremeyeceği giderek daha aşikâr bir nitelik kazanmıştır. Offshore 

dengeleme tam da bu nedenle ABD için makul bir seçenektir. Tüm dünyanın polisi olmak ve 

diğer yükselen tüm güçleri tek başına kontrol etmek ya da dengelemek yerine sadece zaruri 

durumlarda müdahalede bulunmayı içermektedir. Bu söylem ABD’nin dünyanın tek süper gücü 

olarak konumunu terk etmek veya “Amerika Kalesi”ne geri çekilmek anlamına gelmez. Bunun 

yerine, ABD'nin gücüne güç katarak ABD'nin üstünlüğünü gelecekte de koruyacaktır.21 

Offshore dengelemenin Layne gibi önemli isimlerinden biri olan Walt, bu stratejinin Soğuk 

Savaş sonrası dönemde ABD için neden hala en geçer akçe olduğunu tartışmaktadır. Ona göre 

bu stratejinin ana amacı ABD’nin Batı yarımküredeki tek büyük güç olarak kalması ve böylece 

herhangi bir rakip tarafından saldırıya uğramak endişesi yaşamamasıdır. İkincisi, 

izolasyoncuların aksine, ABD diğer ülkelerle diplomatik ve ekonomik olarak angaje olmaya 

devam eder ve hatta gerektiğinde üç kritik bölgeyi savunmak için savaşmayı bile göze alabilir. 

Ama bu bölgeleri tehdit edecek bir hegemonun olmadığı durumda askeri olarak değil ekonomik 

açıdan bölgedeki ağırlığını sürdürmelidir.22 ABD offshore dengelemeyle savunmayı taahhüt 

ettiği alanların sayısını sınırlar ve müttefiklerini kendi güvenlik yükümlülüklerini üstlenmeye 

teşvik ederek ABD'nin savunma yüklerini azaltır ve vatandaşlarının hayatını daha az riske atar. 

Ayrıca rejim değişikliğinden ve diğer toplumlara geniş çaplı müdahaleden kaçınarak, geçmişte 

ABD müdahalesinin yol açtığı zararı minimize ederek Amerikan karşıtı terörizminin 

arkasındaki motivasyonları da büyük ölçüde sınırlandırır.23 Oldukça külfetli ve riskli 

hegemonya stratejisinden farklı olarak çok kutupluluk esasına dayanarak yükleri hafifletmeye 
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çalışan bu strateji büyük güçlerin yükselişi ve düşüşü, büyük güç rekabetleri ve karmaşık 

bölgesel çatışmaların neden olduğu istikrarsızlığın hayatın jeopolitik bir gerçeği olduğunu 

kabul eder. Bu nedenle ABD’nin kaynaklarını tüketmek yerine kendi güvenliğini sağlamak için 

kapasitesini artırmayı kolaylaştıracaktır.24 ABD, liberal hegemonya stratejisi adı altında liberal 

dünya düzenini biçimlendirmeye çalışan oldukça iddialı bir dış politika çizgisine sahip 

olagelmiştir. Ancak bu politika dünya politikasının temellerinin nasıl işlediği konusunda 

kurgusal olarak pek çok yanlışa dayanmaktadır. Walt’a göre liberallerin şiddetle savundukları 

demokratik barış, ekonomik liberalizm ve neoliberal kurumsalcılık, güç politikalarının hala ne 

kadar belirleyici bir parametre olduğunu görmezden geldikleri için, entelektüel temelleri 

açısından da kusurludur. Güç dengesinin dinamikleri, ulusal egemenliğin anlamı ve 

milliyetçilik gibi konulara ajandasında geniş yer ayıran offshore dengeleme büyük strateji 

olarak benimsenmelidir.25  

Realist özden beslenen offshore dengeleme stratejisinin merkezine güç ilişkilerini yerleştirmesi 

ve ABD’nin bundan sonraki rolünü ve dünya politikasındaki yerini bu ilke üzerinden 

şekillendirmeye çalışması son derece doğaldır.26 Nitekim Mearsheimer da diğer tüm realistler 

gibi ABD’nin üstünlüğünü korumasının tek yolunun kritik bölgelerdeki bir hegemonun 

yükselmesine engel olmaktan geçtiğini ileri sürmektedir. Potansiyel bir hegemonun yükselişini 

engellemek için bölgesel güç dinamikleri gözetilmeli ve fakat gerektiğinde müdahale de 

edilmelidir. Bu muhtemel müdahale durumları için de ABD ordusunun kendi alanında daha 

güçlü şekilde konuşlandırılması gerekmektedir. Mearsheimer’a göre de ABD demokrasi 

promosyonu, diğer ülkelerin içişlerine müdahale etme hakkı ve sorumluluğundan tümüyle 

vazgeçmelidir. Offshore dengeleme ayrıca ABD’nin nükleer silahların yayılmasının önüne 

geçme hedefiyle de uyumludur. ABD diğer ülkeler için daha az tehdit edici olacak ve bu da 

kendilerini bir ABD saldırısından korumak için o devletlerin nükleer kapasiteye ulaşma 

taleplerini azaltacaktır.27 ABD’nin denizaşırı hegemonya ya da üstünlüğünü sürdürmeye 

yönelik maliyetli dış politikası aslında ABD’nin tarihsel dış politika gelenekleriyle de çok 

uyumlu değildir. ABD’nin hegemonya politikaları diğer devletlerin kitle imha silahı arzusunu 

artırırken ABD’nin göreli gücünü zayıflatmaktadır. Bu nedenle ABD yıllık savunma 
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harcamalarını GSMH’nın %2’si düzeyine indirmeli ve dünyanın pek çok bölgesindeki ittifak 

yükümlülüklerini gözden geçirmelidir.28 

Benzer şekilde Posen de ABD’nin çoğu Soğuk Savaş’ın sonuyla başlayan Somali, Haiti, Bosna, 

Kosova ve Libya’daki gibi askeri müdahalelerle başarısız devletleri kurtarmaya çalışmak, 

demokratik rejimleri tesis etmek, insan haklarını savunmak gibi “hırslı” dış politika çizgisini 

gözden geçirmesi gerektiğini dile getirmiştir. Posen için yeni eğilim ABD’nin küresel ölçekteki 

reformist politika yerine kendi ulusal güvenlik önceliklerine dayalı daha sınırlı bir politika 

izlemesi anlamına gelmektedir. Bu yöndeki bir politika değişimi ABD’nin kaynaklarının daha 

yakın tehditler için kullanılmasını sağlayacak ve böylelikle de uzun dönemde ABD ulusal refah 

ve güvenliğini en azında daha az maliyetle korumayı başaracaktır.29 

ABD’nin offshore dengeleme stratejisini benimsemesi konusundaki en çarpıcı çağrı 2019 

yılında yine Walt tarafından seslendirilmiştir. Walt’a göre ABD dünyayı kendi imajına göre 

yeniden şekillendirmek için haçlı seferlerinden kaçınmayı artık öğrenmelidir. Diplomasiyi tam 

da ruhuna uygun şekilde kullanmaya başlamalı ve Amerikalılar öncelikle demokrasinin 

erdemlerini içeride göstererek yurtdışında değerlerini tanıtmalıdır. Bir offshore dengeleyici 

olarak ABD, birkaç devletle “özel ilişkiler” ve diğerleriyle derinden düşmanca ilişkiler kurmak 

yerine, kritik bölgelerdeki tüm ülkelerle normal ilişkiler kuracaktır. Özellikle de Ortadoğu'da 

hiçbir ülke, koşulsuz ABD desteğini hak edecek kadar erdemli veya hayati değildir ve orada 

hiçbir ülke, bir parya olarak muamele görecek kadar çirkin değildir. ABD Çin, Hindistan, 

Japonya, Rusya ve AB'nin yaptığı gibi hareket etmeli ve İran dahil bölgedeki tüm devletlerle 

normal çalışma ilişkilerini sürdürmelidir. Ona göre bu politika ayrıca bölgede yer alan rakip 

durumdaki güçlerin ABD’nin desteği kazanmak için de rekabet etmeye teşvik edecektir.30 Yine 

Walt başka bir çalışmasında ABD’nin offshore dengeleme stratejisi tercihini eleştiren çevrelere 

yanıt vererek, bu stratejinin bir izolasyonizme dönüş ya da ABD’nin kalesine çekilmesi çağrısı 

olarak değerlendirilmemesini vurgulamaktadır. Ona göre bu strateji, daha sınırlı bir çerçevede 

ve oldukça seçici bir şekilde stratejik olarak daha sürdürülebilir bir yöntemle ABD’nin dünya 

politikalarına angajmanını mümkün kılacaktır. Böyle bir politika ABD’nin hem kendi ulusal 

çıkarlarını daha makul bir maliyetle korumasını mümkün kılacağı hem de mevcut küresel güç 

dağılımına daha uygun olacağı için tercih edilmelidir.31 Porter da offshore dengelemenin 
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geleneksel izolasyonist dış politika çizgisinden izler taşıyor olsa da gerekli durumlarda 

ABD’nin doğrudan müdahalesini içerdiği için farklı olduğunu belirtmektedir. Özü itibariyle her 

iki strateji de uzak durmayı salık vermiş olsa da offshore dengelemede ABD uluslararası 

sistemdeki güç dengelerini yakından takip etmektedir. Porter bir büyük strateji olarak 

değerlendirse de offshore dengelemenin bazı açılardan operasyonel/taktik askeri pozisyon gibi 

de dikkate alınacağını not etmektedir.32 Çünkü offshore dengeleme takip eden bir devlet kendi 

ulusal gücünü rezervde tutar ve ne zaman güç dengesi değişirse o zaman müdahalede bulunur. 

Bu müdahale genelde savaş ya da askeri müdahale olarak kendisini gösterse de eğer strateji 

dikkatli şekilde kullanılırsa savaş olmadan da durum toparlanır.33 

Çok kutuplu bir uluslararası sistem içinde ABD’nin bir dizi jeostratejik fayda elde etmesine de 

yardımcı olacak offshore dengeleme stratejisiyle ABD, dünyanın diğer bölgelerindeki güç 

mücadelelerine doğrudan angaje olmayacak ve kendi çıkar önceliklerine odaklanacaktır. Batı 

yarıküresinde sahip olduğu coğrafi açıdan tecrit edilmiş avantajını kullanarak George 

Washington’un veda mesajında dile getirdiği gibi kendisini bağlayacak kalıcı ve uzun süreli 

ittifak yükümlülüklerinden uzak duracaktır. Demokrasi promosyonu ya da Amerikan 

imparatorluğunu korumaya yönelik çalışmalara dayanan ve bu uğurda da gereksiz savaşlarla 

ulaşılabilecek bir hedef olan liberal dünya düzeni inşa etme projelerinden de vazgeçecektir.34 

Her ne kadar offshore dengeleme tabirini kullanmasa da Posen da “tahdit” (restraint) 

stratejisiyle liberal hegemonyacı bir dış politikanın sürdürülebilirliğini sorgulamaktadır. 

ABD’nin süper güç konumunu demokrasi promosyonu, serbest piyasaların ve Batılı değerlerin 

aktif olarak teşvik edilmesi yoluyla güvence altına almasıyla mümkün olduğunu savunan liberal 

hegemonya stratejisinin yerine önerdiği tahdit stratejisi, ABD askeri gücünü dar bir hedefler 

dizisine odaklayarak dış çatışmalara karışmaktan kaçınır ve müttefikleri aktif olarak kendi 

savunmalarına bakmaya teşvik eder.35 

ABD’nin dünya politikasındaki yerinin ne olması gerektiği konusundaki tartışmalar özellikle 

Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesinden sonra söylem değişiklikleriyle başka bir boyuta 

taşınmıştır. Trump’ın “önce Amerika” (America First) sloganı ve dış politika çizgisi hem 

izolasyonist hem de offshore dengeleme stratejisi taraftarlarının kendisinden bir şeyler bulduğu 
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eklektik bir ABD dış politikası izlememize neden olmuştur. Örneğin Sean Yom ABD’nin 

2016’dan beri daha fazla izolasyonist olduğunu ve Trump’ın kendisinden önceliklerden farklı 

şekilde uluslararası güvenlik taahhütlerinin hayli sınırlı olduğunu not etmektedir. Küresel 

yükümlülüklere ve çok taraflı ittifaklara daha doğrusu küreselleşmenin bizatihi kendisine 

oldukça mesafeli yaklaşmayı öne çıkaran önce Amerika söylemiyle ABD özellikle Kuzey 

Afrika ve Ortadoğu’daki rolünü gözden geçirmeye başlamıştır. ABD eskiden olduğu gibi 

gücünün gerektirdiği ya da ondan beklendiği gibi artık düzen sağlayıcı hegemon oyuncu rolünü 

reddetmektedir.36 Bu yönüyle hem izolasyonist hem de offshore dengelemeye yakın duran önce 

Amerika söylemi ABD’nin neredeyse tüm çok taraflı anlaşmaların ABD açısından getirilerini 

yeniden hesaplamaya dayanmakta ve oldukça rekabetçi bir bakışla ABD’nin çok yakın 

müttefikleriyle ilişkilerinde bile sorunlar yaşamasına yol açmıştır. Payne ise Trump’ın bu 

söyleminin tam olarak offshore dengelemeyle örtüştüğünü iddia etmektedir. Ona göre Trump’ın 

çeşitli Amerikan askeri müdahalelerine (özellikle Irak) ve devam eden maliyetli taahhütlere 

(Avrupa ve Japonya'yı savunmak dahil) yönelik güçlü eleştirileri offshore dengeleme çağrısı 

yapanların iddialarını haklı çıkarmaktadır.37 Trump doktrini olarak da adlandırılan ve aslında 

sadece Ortadoğu değil neredeyse bütün dünyayı kapsayacak geniş bir ajandası olan Trump’ın 

muhafazakar ve milliyetçi dış politikasının temel dayanakları şöyle sıralanabilir;  ABD’nin 

dünyadaki çıkarlarını önceleyecek şekilde oldukça sınırlı ve seçici şekilde dünya politikalarına 

angaje olmak, Amerikan kimliğini tüm ikili ve çok taraflı ilişkilerde öne çıkarmak, Amerikan 

gücünü ve kararlığını bütün formlarıyla göstermek, temel dış politika amaçlarına ulaşmak için 

maksimum düzeyde baskıyı sürdürmeye devam etmek ve son olarak da dış politikada mümkün 

olduğunca taktik ve stratejik esnekliğe sahip olmak.38 

ABD, çerçevesi bu şekilde çizilmiş bir dış politika hedeflerine özelde Irak ve Afganistan’daki 

genelde de tüm dünyadaki askeri taahhütlerini önemli ölçüde azaltarak ve ABD caydırıcılığının 

kapasitesini artırarak ulaşmaya çalışacaktır. Yalnızca hayati çıkarlar ve kritik bölgeler söz 

konusu olduğunda müdahale edilmeli ve ulusal gücün doğrudan müdahaleyi içermeyen 

istihbarat, çatışma yönetimi, diplomasi, terörle yasalarla mücadele gibi diğer araçlar daha çok 

kullanılmalıdır. Böylelikle offshore dengelemeyle uyumlu araçları daha çok kullanmak 

özellikle Ortadoğu’da Amerikan politikalarına yönelik daha az tepki doğuracak ve hatta anti-
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Amerikancı söylemi üye toplamak için kullanan terör örgütlerinin de bu yönünü 

zayıflatacaktır.39 

 

3. Offshore Dengelemeye Yönelik Eleştiriler 

Dünya politikasında özellikle son çeyrek asırdır tecrübe edilen hızlı değişimler devletlerin 

çoğunlukla belirli kalıplar üzerinden yürütülen dış politika çizgilerini sürekli değiştirmeye 

zorlamaktadır. ABD dış politika yapıcıları da bu durumdan münezzeh değil. Son dönemde 

ABD dış politikasının eğilimlerinin ne olması gerektiği konusundaki tartışmalarda öne çıkan 

offshore dengeleme stratejisini de bu değişimlere yönelik geliştirilmesi önerilen reaktif bir adım 

olarak görmek gerekir. Afganistan ve Irak Savaşı’nın maliyetleri, küresel finansal krizin 

etkilerini nazarı dikkate alıp ABD dış politikasındaki bazı eğilimlere bakarak ABD’nin büyük 

stratejisinin offshore dengelemeye daha yakın olduğu pek çok çevre tarafından dile 

getirilmektedir. Ancak bu stratejinin Walt, Mearsheimer ve Layne gibi inanmış savunucuları 

olsa da offshore dengelemenin büyük strateji olarak ABD’ dış politikasının eğilimlerini 

belirlemesini eleştirenler de azımsanmayacak düzeydedir. 

Offshore dengelemenin doğru bir strateji olup olmadığı konusundaki eleştiriler çoğunlukla bu 

stratejinin altında yatan mantıkla ilişkilidir. Offshore dengelemenin neden işlemeyeceğini soran 

Holmes’a göre offshore dengeleme her şeyden önce bir stratejiden çok stratejiye yönelik bir 

tutumdur. Bu stratejiyi savunanların aslında yüreğinde yatan şey işin sadece offshore kısmı, 

dengeleme kısmıysa ikincil önem sahip. ABD’nin dünyanın farklı yerlerindeki askeri 

konuşlanmasını geri çekmek teknik olarak çok kolay ve fakat yeniden oralara dönebilmek çok 

zor. Eleştirilerini özelleştirerek Mearsheimer ve Walt’a yönelten Holmes’a göre, offshore 

dengeleme stratejisini savunanların ABD’nin uluslararası sistemdeki koruyucu rolünü 

görmezden geldiklerini ve bu rolün ABD için ekonomik değerini ihmal ettiklerini 

belirtmektedir. Walt ve Mearsheimer’ın istediği şey aynen Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

ABD’nin yaptığını tekrar etmek mi? diye soran Holmes, o hatanın daha büyük bir savaşa yol 

açtığını da hatırlatmıştır.40 Offshore dengelemenin hatalı seçim olacağına inanan diğer 

akademisyenler de ABD’nin iki savaş arası dönemde izlediği politikayı sürekli referans 

göstermektedir. Nitekim Brands ve Feaver de ABD’nin 1920-30’larda offshore dengeleme 

stratejisini uyguladığını belirterek ABD’nin daha sonra bugünün parasıyla 4 trilyon dolar 

 
39 Thomas Juneau “The Obama Administration, Defensive Realism, and American Foreign Policy in the Middle 

East”, Comparative Strategy, Vol. 39, No. 4, 2020, s. 396. 
40 James Holmes, “Why Offshore Balancing Won't Work”, The National Interest, July 18, 2016. 



harcadığını ve bu hatalı politikanın bedelini 400binden fazla insanla ödediğini ileri sürmüştür. 

Onlara göre bu strateji ilgili üç kritik bölgedeki ABD çıkarlarını korumak adına çok maliyetli 

ve risklidir.41 Benzer şekilde Jackson da Mearsheimer’ın ABD’nin Birinci Dünya Savaşı’na 

offshore dengeleyici olarak girdiği iddiasının doğru olmadığını) ileri sürmüştür. Mearsheimer’a 

göre dönemin başkanı Wilson, itilaf devletlerinin (Rusya, İngiltere, Fransa) savaşı kaybetmenin 

eşiğinde olduğuna inandığı için ABD’yi savaşa sokmuştur. Yani tam da offshore dengeleme 

stratejisine uygun olarak Avrupa’da Almanya hegemonyasının doğma riski olduğu için ABD 

savaşa müdahil oldu diyerek bu stratejinin işlevsel olduğunu kanıtlamaya çalışmaktadır. Oysaki 

Jackson’a göre uluslararası sistemin dinamikleri üzerinden yapılan bu tespitler ABD’nin savaşa 

girişinde belirleyici olan birim düzeyindeki faktörlerin gerçek rolünü ihmal etmektedir. Bu 

nedenle de offshore dengeleme stratejisinin argümanları yeniden gözden geçirilmelidir.42 

Offshore dengeleme stratejisine yönelik kuşkusuz en büyük eleştiri Brooks, Ikenberry ve 

Wohlforth’un Amerikan angajmanını savunmak başlıklı çalışmasından gelmiştir. Onlara göre 

offshore dengeleme savunucularının iddia ettiği gibi bir geri çekilme hem asker kaybını 

önleyecek ve ABD hazinesini dolduracak hem de ABD’yi daha güvenli hale getirecektir tezleri 

tamamen yanlıştır. Çünkü offshore dengeleme taraftarları bu stratejinin neden gerekli olduğunu 

belirtirken büyük stratejinin maliyetlerini abartırken getirilerini de olduğundan az göstermeye 

çalışıyorlar. Aslında, ABD’nin uluslararası angajmanını düşürmenin doğuracağı bütçe tasarrufu 

oldukça tartışmalıdır. Ayrıca uluslararası alanda angaje olmuş bir ABD’nin diğer ülkeleri buna 

karşı kışkırttığını, aşırı genişlediğini veya gereksiz savaşlara sürüklendiğini gösteren de çok az 

kanıt vardır. ABD’nin, onların tabiriyle, “derin angajmanının” (deep engagement) getirileri 

sanıldığından daha yüksektir. Çünkü ABD’nin mevcut güvenlik taahhütleri kilit bölgelerdeki 

rekabeti azaltır ve potansiyel rakiplere karşı bir kontrol görevi görür. Daha açık bir dünya 

ekonomisinin korunmasına ve ekonomik müzakerelerde Washington’a daha geniş bir manevra 

alanı sağlamaya yardımcı olur. ABD küresel liderlik rolünden vazgeçerse bunun doğurabileceği 

pek çok olumsuzluk yaşayabilir ve daha az güvenli bir dünyayla baş etmek için daha yüksek 

maliyet üstlenmek zorunda kalabilir.43 

Offshore dengelemenin aslında savunucularının iddia ettiği gibi ABD açısından ne offshore ne 

de dengelemekle ilgisinin olmadığını ileri süren Hoffman’a göre bu stratejinin asıl sloganının 
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“karaya çekil” veya “eve dön ve umut et” olduğunu belirtmektedir.44 Lieber de kendisini Realist 

olarak tanımlayan bazı isimlerin aslında son derece gerçek dışı şekilde ABD’nin çok uzun 

süredir süregelen müttefik bağlarını ve dünya politikasındaki angajmanını azaltması çağrısında 

bulunduğunu ve offshore dengeleme gibi stratejileri önermesini eleştirmektedir. ABD’yi Batı 

yarıküresine geri çekmek ve Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki ABD’nin pozisyonunu 

sınırlamayı içeren ve temelde de maliyetlerin düşeceğine dayalı olarak yapılan tüm bu çağrıların 

yanılsamadan ibaret olduğunu not etmektedir.45 Offshore dengelemenin en önde gelen 

muhaliflerinden Brands, 2015 yılındaki çalışmasında neden bu stratejinin kusurlu bir mantığa 

sahip olduğunu açıklamaktadır. Ona göre offshore dengelemenin daha az risk ve maliyetlerle 

daha çok güvenliğin elde edilebileceği ve ABD’ye yönelik meydan okumaların azalacağı 

iddiası tamamen bir yanılsamadır. Her ne kadar offshore dengeleme neyi vadettiğini açıkça ima 

eden zarif bir kavram olsa da ana iddiası açısından hatalıdır. Çünkü bu stratejiye göre üç bölge 

sahip olduğu kaynaklar, sunduğu imkanlar ve jeopolitik değeri açısından ABD için hayati 

öneme sahiptir. Bu nedenle de bu bölgelerde ABD’ye rakip ya da düşman olacak bir gücün 

hâkim olmasını önlemek üzere ABD’nin bu bölgelerde askeri ve ekonomik varlığını sürdürmesi 

gerekmektedir. Bu amaca ulaşmak adına offshore dengeleme stratejisini savunanlar için kalıcı 

ABD konuşlanmasına ve çeşitli ittifak taahhütlerine gerek bulunmamaktadır. Ancak Brands’a 

göre daha az maliyetli görünen böylesi bir seçim ABD’nin uzun süredir sağlamaya çalıştığı 

istikrarı, güvenliği ve küresel etkiyi daha yüksek uzun dönemli riskler ve maliyetler doğuracak 

kısa dönemli küçük çaplı ekonomik kazanca tercih etmek sonucunu doğurabilir. Başka ifadeyle 

terörizm, kitle imha silahlarının yayılması gibi çok temel güvenlik sorunlarının çözümünde 

offshore dengelemenin potansiyel getirileri oldukça mütevazı bu stratejinin benimsenmesiyle 

oluşacak muhtemel riskler çok daha maliyetlidir.46 

Offshore dengelemenin tehlikeleri başlıklı başka bir çalışmasında Brands, bu stratejinin 

doğuracağı finansal maliyet üzerinden bir değerlendirme yapmaktadır. Ona göre offshore 

dengelemenin sözde avantajlarından biri, ülkeyi dayanılmaz mali baskılardan kurtarmaya 

yardımcı olacağıdır. Offshore dengelemeyle gereksiz savaşlardan kaçınarak elde edilecek ciddi 

bir ekonomik tasarruf ve denizaşırı üs ve kuvvet yapısında da önemli düzeylerde kesinti (kara 

kuvvetlerinde %50, hava ve deniz kuvvetlerinde %25-33) gidilebileceği tahmin edilmektedir. 

Ancak gerçekte, Brands’a göre bu tasarruflar muhtemelen ilan edilenden çok daha az olacaktır. 
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Birincisi, mevcut ABD stratejisi aslında geçmişteki savunma bütçelerine kıyasla o kadar da 

pahalı değil. Toplam savunma harcamaları (denizaşırı savaşlar için para dahil) 1990'ların 

ortasından çalışmanın kaleme aldığın 2015 yılına kadar GSYİH'nın ortalama %3 ile %4'ü 

arasındadır. 2010'da %4,7'ye yükselen oran 2014 yılında yaklaşık %3,5'e düşmüş durumdadır. 

Bu harcamaları, bazen GSYİH'nın %10'unu aşan Soğuk Savaş dönemi bütçeleriyle 

karşılaştırdığımızda, mevcut stratejinin bazen tasvir edildiği gibi ekonomik olarak neredeyse 

yıpratıcı olmadığı ve offshore dengelemenin de bu kadar ucuz olmayacağı aşikardır.47 

Offshore dengelemenin dünyanın çeşitli yerlerinde ABD’nin doğrudan angajmanını 

azaltmasına yol açtığı için anti-Amerikancı eğilimlerin azalacağı iddiası da sürekli bu stratejinin 

savunucuları tarafından öne çıkarılmaktadır. Jones’a göre ise bu strateji küresel terörle 

mücadelede ABD’nin hareket kabiliyetini sınırlandırmaktadır. Buna ek olarak offshore 

dengelemenin ABD’nin kritik bölgelerdeki müttefiklerine sorumluluğu devretmesini içeren 

bakışının bu müttefiklerin her zaman ABD’nin çıkarlarıyla uyumlu adımlar atmayacağına dair 

riskleri görmezden geldiğini de vurgulamaktadır.48 Offshore dengelemeyle daha az müdahaleci 

olacak ABD’nin diğer ülkelerin daha fazla silahlanması yönündeki taleplerinin törpüleneceğine 

inanların aksine, bu strateji ABD’nin müdahale etmeyeceğinden emin olan düşmanlarını 

cesaretlendirmesine vesile olabilir. Ayrıca uzunca süredir ABD’nin nükleer şemsiyesinden 

yararlanan ABD’nin kendi müttefiklerinin de nükleer silahlanma arzularını kışkırtabilir.49 

Tüm bu eleştirilerin dışında offshore dengeleme ya da diğer alternatiflerine yönelik genel bir 

eleştiri dile getiren Fuchs’a göre bugün ABD büyük bir stratejiye ihtiyaç duymamaktadır. Zira 

son dönemde dile getirilen büyük strateji girişimleri, faydadan çok zarar veren “önce Amerika” 

veya terörizme karşı küresel savaş gibi milliyetçi eğilimleri güçlendiren politikalar haline 

gelebilir. Bunun yerine ABD’nin önceliklerini belirlemesi ve küresel çapta reaksiyon gerektiren 

iklim değişikliğinden pandemi ve siber saldırılara kadar önemli olan sorunlara çözüm 

üretmelidir. Bu nedenle de Amerikan halkını da ABD’nin bu sorunlara çözüm üretebilmesi için 

dünya politikalarına daha üst düzeyde angaje olması gerektiği konusunda ikna etmesi 

gerekiyor.50  
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4. Offshore Dengeleme Çerçevesinde ABD ve Ortadoğu 

Afganistan, Irak ve Suriye’deki gelişmeleri merkeze alarak daha çok Ortadoğu bölgesi 

üzerinden yürütülen offshore dengeleme tartışmaları, ABD’nin Ortadoğu politikasında son 

dönemdeki değişimleri anlamak için de kullanışlı bir rehber olabilir.51 ABD için Soğuk 

Savaş’ın ilk yıllarından beri oldukça büyük bir öneme sahip Ortadoğu özellikle son dönemlerde 

görece önemini yitirmeye başlamıştır. Aslında çok uzun süredir özellikle de Basra 

Körfezi’ndeki enerji kaynaklarını korumak ve diğer aktörlerin burada etkin olmasını 

engellemeye çalışmak ABD’nin temel önceliklerinden biri olmuştur.52 

ABD’nin Ortadoğu politikasının evrimini ele alan Walt’a göre ABD Soğuk Savaşı dönemi 

boyunca Ortadoğu bölgesinde offshore dengeleyici olarak etkili olmaya çalışmıştır. Başkan 

Clinton zamanında “çifte kuşatma” politikasına (dual containment) geçiş yapan ABD, Irak ve 

İran’ın birbirini kontrol etmesine müsaade etmek yerine ikisini birden kontrol etmeye 

çalışmıştır. Bu nedenle de bölgede sürekli asker bulundurmuş ve bu durum da 11 Eylül 

saldırılarının alt yapısını oluşturan ABD’ye yönelik tepkilerin artmasına yol açmıştır. Bush 

döneminde 11 Eylül’ün hemen ardından giderek güç kazanan yeni muhafazakâr söylemin 

askeri tek taraflılığına uygun şekilde gerekirse güç kullanarak rejim değişikliğinin mümkün 

olabileceğini savunmuştur. Obama döneminde daha çok maliyetleri paylaşmayı önceleyen 

ABD, Trump döneminde “önce Amerika” sloganıyla bölgeye yaklaşmaya çalışmıştır.53 

Benzer şekilde Layne da 2009 yılındaki çalışmasında Ortadoğu özelinde ABD’nin hegemonya 

stratejisini değiştirip offshore dengeleme stratejisini benimsemesi konusunda bir uzlaşının 

doğuşuna işaret etmiştir. Irak Savaşı’nın ağır faturası ve terörle savaş söyleminin yarattığı 

felaket onun bu tespitindeki en belirleyici unsurları oluşturmaktadır. Hatta ABD’nin 

Ortadoğu’da giderek artan askeri varlığı terörizmi körüklerken İran’ın da nükleer kapasite 

geliştirme konusundaki arzusunu iyice pekiştirmiştir. Bu gerekçelerle pek çok Realist 

akademisyen offshore dengelemenin neden ABD için doğru bir seçim olacağını güçlü şekilde 

savunmuştur. Layne de iki gerekçeyle bu stratejinin işlevsel olacağına inanmaktadır. Öncelikle 

büyük güçler ölçeğinde bu strateji ABD’ye karşı kurulacak potansiyel ittifakların kurulmasını 
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önlemek ve bu rakiplerin ABD’yi karşı dengelemek yerine birbirlerinin güvenlik politikalarına 

odaklanmasına yardımcı olacaktır. İkinci olarak Ortadoğu’daki offshore dengeleme ABD’ye 

yönelik terör saldırılarının artmasına yol açan Amerikan politikalarına muhalefet eden 

kesimlerin söylemlerini boşa çıkarmaya yardımcı olacaktır.54 Bunlara ek olarak ABD’nin 

bölgedeki müttefik ülkelerde bulundurduğu askeri varlığı hem bu ülkeleri çeşitli terör 

eylemlerinin hedefi yapıyor hem de ilgili ülkedeki anti-Amerikancı bakışların güçlenmesine 

yol açıyor. Özellikle enerji kaynakları açısından büyük bir öneme sahip bölgede ABD’nin iş 

birliği içinde olduğu rejimlere yönelik tehditler, ABD askeri varlığının yoğun olduğu yerlerde 

daha da büyüktür.55 

Walt’a göre de ABD’nin Ortadoğu politikası özellikle Soğuk Savaş boyunca offshore 

dengeleme stratejisi çerçevesinden değerlendirilebilir. Ona göre ABD Basra Körfezi’ne yönelik 

politikasını offshore dengeleme stratejisine uygun olarak şekillendirmiştir. ABD 1968 yılında 

kadar İngiltere ile birlikte herhangi bir devletin bu petrol zengini bölgeye hâkim olmasını 

engellemek için ortak bir çizgi takip etmiştir. İngiltere artık bölgeden çekilirken ABD aynı 

amacı gerçekleştirmek için İran ve Suudi Arabistan ile ilişkilerini güçlendirmiştir. 1979 yılında 

Şah düştüğünde, Washington, İran veya SSCB’nin Körfez bölgesine hâkim olmasını 

engellemek için acil müdahale birliği (Rapid Deployment Force: RDF) oluşturmuştur. Başkan 

Reagan döneminde ABD, Irak’a askeri istihbarat desteği vermiş ve İran-Irak Savaşı'nda (1980-

88) Irak’a yardımcı olmuştur. Aynı ABD Soğuk Savaş biter bitmez Saddam Hüseyin'in 

Kuveyt'i ele geçirmesinin Irak'ın gücünü artırmak ve Suudi Arabistan ile diğer Körfez petrol 

üreticilerini riske atmakla tehdit ettiği 1990'a kadar RDF'yi hazır şekilde bölgede 

bulundurmuştur. Nitekim tam da offshore dengelemeye uygun olarak, Bush Yönetimi I. Körfez 

Savaş’ında büyük bir koalisyon kurarak Kuveyt'i kurtarmıştır.56 

ABD’nin Carter ve Reagan dönemlerindeki politikasının offshore dengeleme olduğunu ileri 

süren Press ve Gholz’a göre ABD bu iki başkan döneminde savunma taahhütlerini her ne kadar 

bu isimle anılmasa da offshore dengelemeyle uyumlu olacak şekilde sadece bir kriz durumunda 

bölgeye kuvvet kaydırmayı sağlayacak RDF ve ABD Merkez Komutanlığı oluşturmuştur. ABD 

ordusu gerekli tüm hazırlıkları ve teçhizatı önceden konumlandırmış ve gerekli askeri üs 

altyapısı inşa etmiştir. Ancak barış zamanında bölgeye doğrudan Amerikan birlikleri 

yerleştirmekten kaçınmıştır. Ancak 1991'deki Körfez Savaşı'ndan sonra ABD politikasını 
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değiştirerek bölgede konuşlandırılan askeri varlığını sürekli artırmıştır. Offshore dengelemeden 

kopuş olarak değerlendirilecek bu adım (bölge genelinde önemli bir kara ve deniz tabanlı askeri 

varlık bulundurmak ve Körfez devlet monarşileriyle yakın ilişkiler) ABD için her anlamda 

maliyetli bir Ortadoğu politikası doğurmuştur.57 Ancak Irak Savaşı ve küresel finansal krizin 

yarattığı etkiler ABD’nin bölgeye yönelik maliyetli politikasını tamamen gözden geçirmesine 

yol açmıştır. Buna rağmen bile Suriye ve Afganistan’dan çekilmeden önce Eylül 2019 

itibariyle, ABD’nin bölgede konuşlanmış yaklaşık 70.000 askeri bulunmaktaydı. Aynı 

dönemde Savunma Bakanlığı’nın ileriye dönük yaptığı hesaplamalarda ABD askeri varlığını 

sürdürmek için yılda yaklaşık 30 milyar dolar bütçe tahsisi gerekeceğini tahmin etmiştir. Zaten 

2018 bütçesinde Ortadoğu ülkeleri, küresel dış askeri finansman fonunun %86’sını ve 

ekonomik destek fonunun %42'sini almıştır. Güvenlik iş birliği programları kapsamında 

Savunma Bakanlığı, 2020 bütçesinden de yaklaşık 7 milyar dolar talep etmiştir. Bununla 

birlikte Orta Doğu'ya bu kadar yüksek düzeyde önem vermenin mantığı iki değişiklik nedeniyle 

giderek daha fazla sorgulanır hale gelmiştir. Birincisi, diğer bölgelerin ABD için önemi artmış 

ve Ortadoğu’nun görece önemi azalmıştır. Rusya ve Çin’in ABD’yi giderek daha tedirgin hale 

getiren düşmanca yaklaşımları ABD'nin dünya diğer bölgelerinde de daha fazla dikkat etmesini 

gerektiriyor. Dünyanın en dinamik ekonomileri Ortadoğu'da değil, Doğu Asya, Sahra altı 

Afrika ve Latin Amerika’da bulunuyor. ABD’nin Orta Doğu'ya bakışındaki ikinci değişiklik, 

bölgenin ABD için önemindeki mutlak düşüştür. Elbette ABD'nin bölgede hâlâ önemli çıkarları 

olsa da bugün Ortadoğu ABD güvenliği veya küresel ekonomi için bir zamanlar olduğu kadar 

anlam ifade etmiyor. Örneğin, her ne kadar ABD’nin gerçek anlamda bir enerji bağımsızlığı 

elde ettiği inancı doğru olmasa da ABD bugün Ortadoğu petrolünün arzındaki kesintilerden 

daha az etkilenecek durumdadır.58 

Ortadoğu’ya yönelik offshore dengelemenin doğru seçim olduğuna inanan Mott da ABD’nin 

bölgedeki ağırlığını azaltması rakiplerinin bir avantajı olarak görülmemelidir tezini iki 

gerekçeye dayandırarak savunmaktadır. Birincisi Ortadoğu’da ABD’nin boşalttığı yeri 

dolduracak Rusya ya da Çin gibi aktörler kendilerini bölgenin kaynaklarını kontrol edebilmek 

adına adeta bir bataklıkta (quagmire) bulacaklardır. İkincisi zaten bölgedeki aktörler arasında 

İran, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin başını çektiği çeşitli gruplaşmalar arasındaki rekabet 

dışardan başka bir hegemon gücünün yükselmesini engelleyebilecek boyuta ulaşmış 
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durumdadır.59 ABD’nin Afganistan ve Irak savaşlarındaki yorgunluğunun ayyuka çıktığı ve 

küresel finansal krizin etkilerinin tecrübe edilmeye başlandığı Obama yönetimindeki ABD’nin 

büyük stratejisinin birçok unsuru zaten offshore dengeleme stratejisiyle örtüşmüştür. Dueck’in 

“Obama Doktrini” adını verdiği bu unsurlar arasında, örneğin, Asya kıtasında daha fazla büyük 

ölçekli kara harekâtına girişme konusunda açıkça beyan edilmiş bir isteksizlik; savunma 

harcamalarında nispeten önemli ölçüde kesinti; askeri olarak uzun menzilli saldırı kapasitesine 

daha çok vurgu; Amerikan askerlerinin doğrudan müdahalesi yaklaşımına büyük mesafe; ve 

ABD müttefiklerinin uluslararası güvenlik sorunlarıyla yüzleşmede asıl sorumluluğu 

kendilerinin üstlenmesi yönünde net bir tercih yer almaktadır.60 

Donald Trump, başkan olduktan sonra Suriye’deki iç savaşın ulaştığı boyut ve IŞİD’in Irak ve 

Suriye’deki etkinliği ABD’nin kapsamlı ve hedefleri net bir dış politika izlemesini çok 

zorlaştırmıştır. Obama döneminden beri süregelen sorunlar ve ABD’nin İran ile vardığı nükleer 

anlaşma Trump’ın yüzleşmek zorunda olduğu temel başlıklardı.61 Böyle bir ortamda Trump 

ABD’nin Ortadoğu’daki tarihsel müdahalelerini kastederek “Orta Doğu'ya gitmek, ülkemizin 

tarihinde verilmiş en kötü karardır” demiş ve “bu anlamsız, bitmek bilmeyen savaşlardan 

çıkmanın zamanı geldiğini” de eklemiştir.62 Ancak daha başkanlığının 100 günü bile dolmadan 

Suriye’nin İdlib bölgesinde kimyasal silah kullanıldığında Devlet Başkanı Esad doğrudan 

mesaj vermek adına Suriye’nin Shayrat hava üssüne füze saldırısı düzenlemiştir. Obama 

dönemi boyunca ABD’nin bölgedeki müttefikleriyle ilişkilerinin sorunlu olduğunu savunan ve 

bunu düzeltmeye çalışan Trump, Başkanlığın ilk dönemlerinde Suriye’den bir anda çekilmenin 

sorun yaratacağına inanmıştır.63 Trump’ın bu yaklaşımı ve Suriye’deki Amerikan askerlerinin 

çekilmesi konusundaki kararı offshore dengeleme stratejisini savunanlar açısından doğru bir 

adım olarak nitelendirilmiştir. Örneğin Layne daha 2009 yılında bile sadece Orta Doğu’da 

baskın konuma gelecek bir bölgesel hegemonyanın varlığı durumunda ABD’nin hayati 

çıkarlarının tehlikeye gireceğini belirtmiştir. Ona göre ABD offshore dengelemenin bilinen 
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ilkelerini uygulamalı ve savunma maliyetlerini ve risklerini bölgedeki oyunculara devreden bir 

güç dengesi yaklaşımını benimsemelidir. Bu strateji gereğince ABD yükselen güçleri kontrol 

altına almak için bölgesel güç dengesine güvenmelidir. Eğer müdahaleyi gerektiren şartlar 

oluştuysa da halihazırda bölgeden uzakta olmanın verdiği avantajla askeri yeteneklerini en üst 

noktada geliştirip ne zaman ve hangi taraftan müdahale edeceğine karar vermek için en uygun 

zamanı bekleyebilir. Ayrıca, çatışmalara hemen değil daha sonra girmelerini sağlayan hareket 

özgürlüğünden yararlanarak, bir çatışmaya girmenin bedeli olarak ortaklarından azami tavizleri 

alabilirler.64 

ABD’nin özellikle Soğuk Savaş döneminde Ortadoğu politikasını şekillendiren iki temel hayati 

çıkarın yani komünizmle mücadele ve enerji güvenliği başlıklarının uluslararası sistemin 

doğasında yaşanan değişimlerle büyük ölçüde anlamını yitirdiğini ileri süre Ashford da offshore 

dengelemenin bir tercih değil bir anlamda zorunluluk olduğunu not etmektedir. Ona göre 

ABD’nin ilk Körfez Savaşı ile bölgeye yönelik uygulamaya başladığı strateji bugün pek çok 

açıdan ABD’ye zorluklar çıkarmaktadır. Örneğin bölgede büyük ölçekli askeri güç bulundurup 

terörle mücadele etmeye çalışmanın Afganistan, Irak, Libya ve Suriye örneklerindeki gibi 

etkisiz olduğu sürekli kanıtlanmıştır. Ayrıca bölgesel stratejik ortam değiştikçe, bölgeye 

yönelik uygulanan mevcut politikaların da taşıdığı riskler artıyor. Nitekim ABD müttefiklerinin 

tehlikeli adımlar atmasına bir anlamda yol açıyor, anti demokratik yerer güçlerle ilişkisinde 

ahlaki ve normatif olarak çelişkiler yaşıyor ve hepsinden daha önemlisi Çin gibi diğer büyük 

güçlerin bölgesel çıkarlarını göz ardı ediyor. ABD’nin offshore dengelemeye geçiş yapması 

ABD’nin kesinlikle bölgeye müdahale etmeyeceği anlamında gelmiyor; nasıl ki Körfez 

Savaşı’ndan önce Saddam Hüseyin Kuveyt’i işgal etmeye çalışınca müdahalede bulunulduysa 

bölgeyi domine etmeye çalışan bir aktör çıkmaması ya da küresel enerji arzını kontrol edecek 

bir aktör çıkmaması durumunda bölgeye müdahale etmek stratejik olarak tercih edilmemelidir. 

Bu nedenlerle ABD bölgeye yönelik uyguladığı stratejinin sınırlarını ABD’yi tehdit etmeyecek 

bölgesel gücün yükselmesini önlemeye odaklanacak şekilde daraltmalıdır.65 

ABD’nin Ortadoğu’ya yönelik politikasının offshore dengeleme stratejisiyle uyumlu olacak 

şekilde kapsamının sınırlandırılması gerektiğine inananların aksine RAND Corporation’ın 

2022 yılındaki çalışması ABD’nin Ortadoğu güvenlik çıkarlarının ilk 10 listesini ortaya 

koymuştur. Bu rapora göre her ne kadar son dönemde ABD’nin Çin ve Rusya ile girdiği büyük 
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güç rekabeti Ortadoğu’nun öneminde bir düşüşe yol açsa da bölge hala ABD için hayati 

güvenlik çıkarları barındırmaktadır. Raporda sıralanan ilk 10 listeye göre; teröristler gruplar 

zayıflasa da hala da eylem yapabilecek yetenekleri vardır, ABD’nin kendisi Orta Doğu'dan 

gelen enerjiye daha az bağımlı olsa da müttefiklerinin bağımlılığı sürmektedir, Ortadoğu 

nükleer silahlanma tehditleri için hala sıcak bir nokta durumunda, bölge büyük güç rekabeti 

için bir sahne olma özelliğini yitirmiş değil, Ortadoğu’daki çatışmalar dünya düzenini bozmaya 

ve ABD güvenliğini etkilemeye devam ediyor, ABD'nin bölgeye askeri temelli yaklaşımları 

yüksek insani ve finansal maliyetler doğurdu, bölge genelindeki hukukun üstünlüğünün zayıf 

olması ve ekonomik fırsatların sınırlı olması dünyanın geri kalanına yayılan kronik 

istikrarsızlığın temeli, sivillerin yerinden istikrarı tehdit etmeye etmektedir, iklim değişikliği 

etkileri diğer güvenlik zorluklarını şiddetlendiriyor ve son olarak da ABD müttefiklerinin ve 

ortaklarının sahip olduğu istikrar ve refahtan olumlu şekilde etkilenir.66 ABD’nin Ortadoğu’ya 

yönelik güvenlik çıkarlarını sıraladıktan sonra aynı raporun tavsiyeler kısmında da ABD’nin 

Ortadoğu’daki askeri ayak izini azaltması ve fakat ABD için öncelik listesinde yer alması 

gereken bölgeye dair daha sivil temelli bir bütüncül yaklaşım geliştirilmesi önerilmektedir.67 

Offshore dengelemeyle ve yakın angajman stratejisinin eklektik bir versiyonu bu bakış 

ABD’nin nasıl bir politika üretmesi konusundaki kafa karışıklığının basit bir göstergesidir. 

Flavia Fusco’ın 22 Şubat-30 Nisan 2020 tarihleri arasında 34 uzmanla yaptığı görüşmelerde 

ABD’nin Ortadoğu’daki varlığını azaltıp azaltmadığı konusundaki soruya katılımcıların %72’si 

ABD iç politikası ve ABD’nin askeri yorgunluğu gerekçesiyle bölgedeki varlığını azalttığı 

yanıtını vermiştir.68 Bu nedenle Joe Biden’ın Başkan olduktan sonraki Ortadoğu’ya yönelik 

2022 yılındaki ziyareti Obama ve Trump dönemlerinde görece offshore dengeleme stratejisine 

uygun şekilde bölgeden uzaklaşan ABD’nin bölgeye verdiği önemin bir göstergesi olarak 

değerlendirilmiştir. Biden, ABD'nin Çin, Rusya veya İran'a doldurması için bir "boşluk" 

bırakmamak için bölgeden “uzaklaşmadığını” dile getirmiştir.69 Oysaki Biden’ın göreve geldiği 

andan izlediği aniden Afganistan’dan çekilme gibi somut örnekleri olan politika, bu söylemiyle 

çok uyumluluk göstermemektedir. ABD yönetimi bölgedeki müttefiklerine daha çok bölgesel 

güvence ve destek sağlayacağını Biden’ın 2022 ziyaretinde yinelemiştir. Bu noktada özellikle 

Çin’in Ortadoğu bölgesinde giderek artan ekonomik ve stratejik erişimleri ABD’yi daha çok 
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endişelendirmeye başlamıştır. Ancak ABD’nin başta Çin olmak üzere rakiplerinin bölgedeki 

etkinliğine karşı koyabilecek alternatifler üretmemiştir. Çin’in Suudi Arabistan, BAE, Mısır, 

Cezayir ve İran ile kapsamlı stratejik ortaklık ilişkisi var. Suudi Arabistan Pekin'in en büyük 

petrol sağlayıcısı olduğu için Körfez İşbirliği Konseyi üyesi devletlerin de Çin ile güçlü ticari 

enerji bağları var.70 

ABD’nin Ortadoğu politikasındaki sorunlarından biri de bölgedeki gerçek ortakların kim 

olduğu meselesiyle de ilişkilidir. Örneğin Obama döneminde ABD, bölgedeki devletleri 

tanımlarken dostlar ve düşmanlar tabirlerini kullanmak yerine problem setleri ve paydaşlar 

tabirini kullanmayı tercih etmiştir. Trump dönemindeyse ABD’nin Türkiye, İsrail, Suudi 

Arabistan gibi geleneksel müttefikleri bir yanda İran, Suriye ve Hizbullah gibi aktörler karşı 

tarafta konumlanmıştır. Bu dağılıma bakarak ABD aynı anda iki şeyi birden gerçekleştirmeyi 

hedeflemiştir. İlk olarak ABD’nin müttefiklerini İran’ın müttefiklerine karşı daha güçlü bir 

pozisyona yükseltmek ve ikincisi de ABD’nin kendi müttefikleri arasındaki insicamı 

bozmamak çünkü bu müttefiklerin arasında çözülmesi güç yapısal sorunlar mevcuttur.71 

Aslında sadece ABD’nin müttefikleri arasında değil bu müttefiklerin ABD ile içinde oldukları 

özel ilişkide de zaman zaman önemli dalgalanmalar yaşanmaktadır. 

 

5. Sonuç Yerine: Türkiye İçin Çıkarımlar 

Bu noktada Türkiye’nin yerine özellikle vurgu yapmak gerekmektedir. Türkiye, Arap 

Baharı’nın başladığı andan itibaren ABD ile içinde olduğu müttefiklik ilişkisindeki rolünü daha 

çok sorgulamaya ve pek çok açıdan kendi özel stratejisini geliştirmeye çalışmaktadır. 

Türkiye’nin bu arayışı hem ABD hem de Avrupa’daki müttefikleri tarafından daha özerk bir 

statü ve rol arayışı olarak da görülmektedir.72 Soğuk Savaş boyunca ABD’nin bölgedeki önemli 

müttefiklerinden olan Türkiye, Soğuk Savaş sonrası dönemde de zaman zaman krizler yaşamış 

olsa da ABD ile büyük bir çatışma içinde olmayan aktif bir dış politika izlemiştir. Arap Baharı 

sonrası başta Suriye meselesi olmak üzere pek çok başlıkta ABD ve Türkiye’nin bölge 

özelindeki politikaları farklılık arz etmeye başlamıştır.73 
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Arap Baharı olarak adlandırılan sürecin başladığı andan itibaren Türkiye ve ABD ilişkilerinde 

sorun teşkil eden konuları maddeler halinde sıralamak gerekirse oldukça uzun bir liste 

karşımıza çıkmaktadır; Suriye ve Libya politikasındaki yapısal farklılıklar, Rahip Brunson’ın 

iadesi meselesi sürecinde Trump’ın doğrudan Türk ekonomisini hedef alan beyanlarda 

bulunması ve kısa sürede Türk lirasının dolar karşısında büyük değer kaybetmesi, 15 Temmuz 

darbe girişimine ABD’nin yaklaşımı, ABD’de yaşayan Gülen’in iadesi meselesi, Halkbank 

davası, Rusya’dan S-400’lerin satın alınması, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması, 

yerine F-16’ların satışının hala tamamlanması, NATO üyesi olan Türkiye’ye ilk kez CAATSA 

(ABD’nin hasımlarıyla yaptırımlarla mücadele yasası) yaptırımlarının uygulanması, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’ı ilk ziyareti esnasında korumalarının karıştığı kavgaya dair 

ABD’de hala süren dava, ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşımasının yarattığı kriz, ABD 

büyükelçiliği çalışanının FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanması sonrası ABD’nin 

Türkiye’ye uyguladığı vize kısıtlaması, Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı McMaster’ın 

Türkiye’nin Ortadoğu’da radikal ideolojileri desteklediği konusundaki ifadeleri, Osman Kavala 

davasına ilişkin ABD’nin tutumu, ABD’nin Doğu Akdeniz meselesi konusunda Yunanistan’ın 

tezlerine yakın bir politika izlemesi, Türkiye’nin 2016, 2018 ve 2019’da Suriye’ye yönelik 

düzenlediği sınır ötesi operasyonlara ABD’nin destek vermemesi, Biden’ın Başkan olduktan 

sonra 1915 olaylarını tanımlarken ilk kez “soykırım” ifadesini kullanması, ABD’nin 

Yunanistan ile başta Dedeağaç’taki askeri üs olmak üzere pek çok konuda daha yakından 

çalışmaya başlaması ve özellikle de Türkiye açısından en önemlisi ABD’nin Suriye’nin 

kuzeyinde Türkiye’nin PKK’nın uzantısı olarak tanımladığı terör gruplarıyla çok yakından 

çalışması ve son dönemde de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında Türkiye’nin yaptırımlara 

katılmadaki isteksizliğinin ABD’de yarattığı tepki ve İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik 

sürecinde Türkiye’nin pozisyonu da ABD ve Türkiye arasındaki uzun sorunlar listesine 

eklenebilir. 

Listeyi daha da uzatmak mümkün ancak Türkiye’nin özellikle Soğuk Savaş dönemi boyunca 

ABD’nin bölgedeki önemli müttefiklerinden biri ve 1952’den beri NATO üyesi olduğunu da 

unutmamak gerekir. ABD ve Türkiye’nin arasında sorun teşkil eden konular listesi aslında uzun 

süredir birlikte çalışan iki aktörün bölgeye yönelik olarak stratejik bakışlarındaki temel bir 

ayrımdan kaynaklanıyor. Kardaş ve Ünlühisarcıklı iki ülke arasındaki bu ayrımı besleyen dört 

noktaya işaret etmiştir; iki ülke arasındaki ilişkiyi yönetmek için artık yeterli olmayan eskimiş 

çerçeve, giderek derinleşen güven açığı, ilişkileri iyileştirecek ya da geliştirecek zayıflamış 



kurumsal sahiplenme düzeyi ve son olarak da her iki taraf için de geçerli olacak şekilde 

zayıflamış halk desteği.74  

İki ülke arasındaki bu yapısal sorunların başlangıç noktası olarak Barack Obama’nın başkan 

olduğu dönemde Türkiye, Suriye’deki rejimden kurtulmak adına ABD’den istediği desteği 

alamaması işaret edilebilir. Bu durum daha sonra iki ülke arasında önemli ayrılıkların 

yaşanacağı ilk kopuşu temsil etmektedir. Özellikle de Suriye’nin Kuzey bölgesinde Türkiye’nin 

terör örgütü olarak gördüğü yapıların elde ettiği kazanımlar Türkiye ve ABD’nin Suriye’deki 

önceliklerinin tamamen farklılaşmasına yol açmıştır. Irak ve Suriye’deki etkinliği artan IŞİD 

ile mücadele konusunda Türkiye’den istediği katkıyı alamadığını ileri süren ABD giderek daha 

yoğun şekilde Türkiye’nin terörist olarak tanımladığı YPG gibi gruplarla çalışmaya başlamıştır. 

Bu nedenle Suriye meselesi üzerinden Türkiye’deki dış politika yapıcıları ABD’nin bölgedeki 

rolünün Türkiye açısından kötü niyetli olduğu ve Türkiye’nin güvenlik çıkarlarını tehdit ettiği 

konusunda ikna olmaya başlamıştır.75 

Başkan Obama döneminde başlayan gerilimlerden itibaren ABD’de pek çok çevre için Türkiye, 

Rusya ve Çin ile ilişkilerini geliştirmenin yolunu arayan ve giderek Batı dünyasından 

uzaklaşmaya çalışan bir aktör gibi algılanmaktadır.76 Yaklaşık son on yıldır iki ülke arasında 

giderek artan gerilim ve bozulan güven de bu algıya eklendiğinde Türkiye ve ABD ilişkilerinde 

kısa sürede bir iyileşmeyi beklemek naif bir bakış olacaktır.77 Bununla birlikte bu durumu 

değiştirmek ve son dönemde Türkiye ve ABD ilişkilerine yeni bir bakış kazandırmak için Nisan 

2022’de ABD ve Türkiye arasında bir “stratejik mekanizma” (strategic mechanism) hayata 

geçirilmiştir.78 Ancak bu girişimin de henüz istenilen sonuçları verdiğini söylemek çok 

mümkün değil çünkü iki aktör arasında daha önce sıraladığımız listedeki çatışmaları 

yönlendiren siyasi, ideolojik ve jeopolitik dinamikler temelde değişim geçirmemiş 

durumdadır.79  
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Türkiye’nin yukarıda sıralanan sorunlar dışında da ABD’nin Ortadoğu bölgesindeki 

pozisyonuna yönelik bir çeşit memnuniyetsizliğini ve ABD’nin bu hakimiyetini mümkün kılan 

bölgesel siyasal düzeni değiştirmeye çalışan bir oyuncu olduğunu da not etmek gerekiyor. Bu 

nedenle Cook’a göre örneğin Türkiye ne dost ne de düşman olarak görülmemelidir. Ona göre 

Türkiye pek çok meselede ABD’nin rakibi ve hatta düşmanlığa varacak nitelikte ABD ile 

rekabet içindedir.80 S-400 meselesi, Suriye konusu, İran yaptırımları meselesindeki derin görüş 

ayrılıkları Türkiye’nin daha otonom bir dış politika arayışının parçası olarak değerlendirilebilir. 

Aslında Arap Baharı olarak adlandırılan sürecin başından itibaren Türkiye’nin daha özerk bir 

dış politika izlemeye başlamıştır. Bu sürecin bir uzantısı olarak Suriye özelinde yaşanan 

gelişmeler Türkiye’nin ABD ile olan ilişkilerindeki ayrılıkların somut bir vaziyet almasına yol 

açmıştır. PKK ve uzantılarının Türkiye, IŞİD ve uzantılarının ABD’nin dış politika 

ajandasındaki öncelik sıralaması iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasındaki en temel 

etkendir.81 

ABD’nin Trump döneminin sonuna doğru Irak’tan; Biden döneminin hemen başında da 

Afganistan’dan çekilmesi ve bölgedeki ağırlığını azaltmaya başlaması Türkiye’ye bölgede yeni 

ittifaklar yaratmak ya da birbirine rakip bloklar arasında dengeleme yapmak gibi yeni fırsatlar 

doğurmuştur.82 Bununla birlikte eş zamanlı olarak Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sorunlar, 

Türkiye’nin daha otonom bir dış politika izlemek konusundaki girişimlerini önemli ölçüde 

baltalamıştır. ABD’nin offshore dengeleme stratejisiyle bölgedeki varlığını azaltması normal 

şartlarda Türkiye gibi bölgesel güçlerin manevra alanını artırmasına olanak sağlar. Ancak hem 

Covid-19 pandemisinin yarattığı etkiler hem de Türk ekonomisinin içindeki bulunduğu durum 

ve nihai olarak da Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme girişiminin küresel güvenlik atmosferinde 

yol açtığı sarsıntılar Türkiye’nin seçeneklerini daraltmıştır. 
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