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30.10.2020 (Cuma) tarihinde saat 19.30’da 
“ABD 2020 Seçimleri ve Türk-Amerikan 
İlişkilerine Etkisi” adlı panel online olarak 
DİPAM tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Moderatörlüğünü, DİPAM Araştırmacısı 
Adinda KHAERANI’nin üstlendiği panelde, 
ABD’den, German Marshall Fund of United 
States Kıdemli Uzmanı Jonathan D. KATZ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ve ABD’den, Soutfive Strategies Kurucusu 
Jason EPSTEIN konuşmacı olarak 
katılmışlardır. 
 
Moderatör Adinda KHAERANI, panelistleri 
tanıtarak, kendilerinin dış politika 
konusunda uzman olduklarını ifade 
etmiştir. Panelde ABD 2020 Başkanlık 



 SONUÇ RAPORU 
 

 
 

 
d i p a m . o r g  2 

Seçimleri ve bu seçimlerin ABD-Türkiye 
ilişkilerine etkilerinin tartışılacağını 
belirtmiştir. ABD başkanlık tartışmalarının 
atmosferinden bahsederek tartışmaların 
çekişmeli bir biçimde gerçekleştiğini ifade 
etmiştir. Yaklaşan seçimlerin ABD-Türkiye 
ilişkileri için kritik önem taşıdığını 
belirtmiştir. Türkiye’nin, Rusya’dan satın 
almış olduğu S-400 füze savunma 
sistemlerinin, ABD-Türkiye ilişkilerini 
anlaşmazlığa sürüklediğini aktarmış, ayrıca 
pandemi döneminde ikili arasındaki güçlü 
bağlara da değinmiştir. Çoğu kişinin 
aklında seçim sonrası ABD’nin Türkiye’ye 
yönelik dış politikasının ne olacağı 
sorusunun olduğunu belirtmiştir. İlk olarak 
Jonathan D. KATZ’a “2020 yılında, Türkiye 
ABD'nin çıkarları için neden kritik öneme 
sahip?” sorusunu sormuştur. 
 
Jonathan D. KATZ, Türkiye-ABD ilişkileri 
hakkında bazı söylemleri eleştirerek, 
“İlişkilerin on yılların en kötü noktasında 
olduğu”, “Artık ikili arasında stratejik 
ilişkilerin olmadığı” gibi söylemlerin doğru 
olmadığını ifade etmiştir. Türkiye’nin, açık 
bir şekilde NATO’da uzun süredir ABD 
müttefiki ve kilit aktör olduğu birkaç 
ülkeden birisi olduğunu belirtmiştir. 
Coğrafi zorluklara bakıldığında Türkiye’nin, 
bölgesel bir güç olduğunun göz ardı 
edilemeyeceğini vurgulamıştır. Türkiye’nin 
birçok coğrafi bölgede rol oynadığını 
belirtmiş ve ABD'nin Başkanı kim olursa 
olsun, Türkiye ile Irak, Suriye, Afganistan 
gibi yerlerde çalışmaya devam etmesi 
gerekeceğini söylemiştir. ABD’nin Türkiye 
ile çalışmaya devam etmeyi isteyeceğinin 
de altını çizmiş ve ikilinin NATO 
kapsamındaki ilişkilerini işaret etmiştir. 
ABD’de sadece seçimleri kimin 
kazanacağının önemli olmadığını ayrıca 
Senato’nun, Kongre’nin ve bu kurumların 
Başkan ile olan ilişkilerinin de önemine 
değinmiştir. S-400 konusunu da 
hatırlatarak Donald Trump ve Senato 

arasındaki anlaşmazlığı örnek vermiştir. 
Türkiye’nin ve ABD’nin 20 yıl öncesinden 
çok farklı olduğunu belirterek, ilişkilerin 
çok farklı dinamiklere sahip olduklarını 
ifade etmiştir. Türkiye’nin NATO 
içerisindeki konumuna değinmiş ve NATO 
içerisindeki ikinci en büyük orduya sahip 
olan ülke olduğunu belirtmiştir.  
Türkiye’nin önemli bir geçiş güzergâhı ve 
önemli bir coğrafi konumda olduğunu 
söyleyerek, bu konumun değişmeyeceğini 
ve ABD’nin ve insanların bunu göz ardı 
etmeyeceğini ifade etmiştir. 
 
Jason EPSTEIN, Jonathan D. KATZ’ın 
söylediklerinin çoğunluğuna katıldığını 
söyleyerek konuşmasına başlamıştır. 
Obama ve Trump’ın anlaşamadığı çok fazla 
konu var olduğunu fakat her ikisinin de 
aynı düşündüğü noktaların da olduğunu 
söylemiştir. Özellikle ABD’nin Ortadoğu’da 
aşırı genişlemesi konusunda her ikisinin de 
aynı düşündüğünü aktarmıştır. Obama ve 
Trump yönetimlerinin Ortadoğu’daki 
tutumlarını değerlendirmiş ve Ortadoğu 
ülkeleriyle olan ilişkilerinden bahsetmiştir. 
Türkiye’nin de bölgesel çıkar nezdinde 
ABD çıkarları için en önde gelen ülkelerden 
biri olduğunu söylemiştir. ABD’nin İran’a 
karşı olan tutumlarını değerlendirerek, 
ABD’nin İran konusunda bölge ülkeleriyle 
olan ilişkilerinden söz etmiştir. Trump ve 
Biden’ın, Türkiye’yi denge politikası 
konusunda gerek İran gerekse de Rusya’ya 
karşı iyi bir araç olarak görüp 
anlayabildiklerini aktarmıştır. 
 
Epstein, ABD kongresinde Demokrat ya da 
Cumhuriyetçi fark etmeksizin Türkiye 
müttefiklerinin bulunamayacağını iddia 
etmiştir. Kayda değer bir örnek olarak ise 
kongrenin geçtiğimiz yıl sözde Ermeni 
Soykırımı hakkında almış olduğu kararı 
vermiş ve bu karara katılmayan sadece 
birkaç oyun olduğunu belirtmiştir. 
Kongrenin bu tutumu takınmasında 
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Ankara’nın da etkisinden bahsetmiş ve 
Türkiye’nin, dış politika konusunda sadece 
ABD Başkanını görmemesi gerektiğini 
ayrıca Kongre ve diğer kurumları da 
hesaba katmaları gerektiğini vurgulamıştır. 
“Ankara'nın Amerika Birleşik 
Devletleri'ndeki yasama organına ulaşması 
çok önemlidir. Başkan, dış politikayı 
belirleyen tek kişi değildir. Bir denge 
vardır. Ankara için, ABD seçimlerinde ne 
olursa olsun, koridorun her iki tarafındaki 
Kongre üyeleriyle ilişkileri yeniden inşa 
etmek için uyumlu bir çaba sarf etmek çok 
önemlidir.” demiştir. 
 
Moderatör KHAERANI, Jonathan D. 
KATZ’a, Başkan Donald Trump yönetimi 
altında ABD ile Türkiye arasındaki bağları 
nasıl tanımlarsınız? diye fikirlerini 
sormuştur. 
 
Jonathan D. KATZ, Trump ve Erdoğan 
arasındaki ilişkinin çok kişisel bir ilişki 
olduğunu belirtmiş ve böyle bir ilişkinin bu 
şekilde iki lider arasında var olmasını 
değerlendirmiştir. Türkiye ve ABD için 
ileriki zamanlarda daha geniş bir ilişki 
kurulmasından yana olduğunu belirtmiş ve 
tarafların bu konuda adımlar atmasının 
önemli olduğunu vurgulamıştır. Türk siyasi 
yapısı ve ABD siyasi yapısı hakkında 
değerlendirmelerde bulunmuş ve özellikle 
TBMM ve ABD Kongresi arasındaki 
iletişimin de öneminden bahsetmiştir. 
Türkiye’deki halkın, ABD’yi Erdoğan’ın 
gözünden gördüğünü belirtmiş ve bunu 
ikili ilişkiler için zayıflatıcı bir olasılık olarak 
görmüştür. İki ülke arasındaki ilişkilerin 
sadece liderlerle kalmaması gerektiğini ve 
başka unsurların da devreye girmesi 
gerektiğini savunmuştur. Genel olarak 
ABD-Türkiye ilişkilerinin 
genişletilebileceğinin vurgusunu yapmıştır. 
Jason EPSTEIN, bu konudaki düşünceleriyle 
Jonathan D. KATZ’a katıldığını belirtmiştir. 
Trump ve Erdoğan arasındaki ilişkinin 

güçlü olduğunu söyleyerek ikilinin benzer 
kişiliklerinin olduğunu iddia etmiştir. Aynı 
zamanda ikili arasında ciddi zorluklar 
olduğunu da eklemiştir. Trump’ın ilk yılı 
için sürdürmüş olduğu Türkiye politikasının 
tamamen bir hayal kırıklığını olduğunu 
ifade etmiştir. Halkbank konusu, Brunson 
krizi, FETÖ ve Fethullah Gülen konusu gibi 
anlaşmazlık konularının ilk 2 yılda büyük 
fırsatlar kaybettirdiğini ifade etmiştir. 
Trump ve Erdoğan arasındaki iyi ilişkilerin 
işe yaradığı konular olarak; Doğu Akdeniz 
meselesi, Azerbaycan-Ermenistan sorunu 
ve Arap/Müslüman dünyası içerisindeki 
sorunları göstermiştir. Hükümetler arası 
veya diğer tüm seviyelerde ilişkiyi eski 
haline getirme çabalarının olmaması 
durumunda ilişkilerin iyiye 
gidemeyeceğinin altını çizmiştir. 
 
Moderatör Adinda KHAERANI, son 
zamanlarda Ankara'nın, Demokrat Başkan 
Adayı Biden’ın yaptığı açıklamaya 
tepkisinin güçlü olduğunu belirtmiştir. 
Hem Hükümetten hem de Muhalefetten 
kesinlikle eleştiri aldığını ifade etmiştir. 
Biden’ın seçilmesi durumunda Türkiye ile 
ilişkilerin nasıl olunacağı merak ederek, 
Jonathan D. KATZ’a bu konudaki 
düşüncelerini sormuştur. 
 
Jonathan D. KATZ, Biden’ın seçilmesi 
durumunda ilişkilere daha ciddi bakacağını 
söylemiş ve böyle bir durumda mantıklı 
olan hamleyi yapacağına inandığını 
söylemiştir. Biden’ın demokrasi hakkındaki 
görüşlerini değerlendirerek Türkiye ile 
olan eski ilişkilerine değinmiştir. 
Türkiye’nin çok farklı alanlarda etkin bir 
ülke olduğunu söyleyerek Biden’ın 
seçilmesi durumunda, bölgede kilit rol ve 
ortak olan Türkiye’yi görmezden 
gelemeyeceğini söylemiştir. S-400 
konusunun sadece Biden tarafından 
eleştirilmediğini vurgulayarak, hem 
Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar 
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tarafından eleştirdiğine dikkat çekmiştir. 
Olası Biden Başkanlığında Türkiye ile 
işbirliğinin devam edeceğini öngördüğünü 
söylemiş ve ilişkilerin kesilmeyeceğinin de 
altını çizmiştir. Ayrıca Biden ve Ortadoğu 
ülkeleri ile olan görüşlerini de 
değerlendirmiş ve Biden’ın İsrail’e çok 
yakın olduğunu ve desteklediğini 
belirtmiştir. Trump yönetimin de İsrail, 
Yunanistan,  Güney Kıbrıs ile ilişkilerine 
değinmiş ve bu ilişkilerin iyi olduğunu 
aktarmıştır. Seçimlerden sonra ABD dış 
politikasının değişebileceğini en azından 
odak noktasının başka alanlara 
yönlenebileceğini de ifade etmiştir. Bunu 
Trump’ın Biden’ın anlaşılır ve açık ama sert 
olacağını düşündüğünü ayrıca işbirliğinin 
de olacağını umduğunu belirtmiştir. 
 
Jason EPSTEIN, Jonathan D. KATZ ve 
kendisinin Trump ya da Biden fark 
etmeksizin ABD ve Türkiye ile ilişkilerin iyi 
olması açısından samimi ve istekli 
olduklarını belirtmiştir. Joe Biden 
açısından iyimser olmak istediğinin de 
altını çizmiştir. 2021 yılını merakla 
beklediğini aktarmış ve eğer Biden, 2000’li 
yıllarda başta olsaydı Türkiye ile ilişkiler 
çok daha bambaşka olurdu demiş, 
zamanın ve koşulların değiştiğini ifade 
etmiştir. Türkiye’deki kamuoyuna 
değinmiş ve halkın çoğunun Amerika ve 
Batılı güçler hakkındaki yorumlarına 
değinmiştir. Halkın, bu tür güçlerin, 
Türkiye’yi bölmek istediklerine inandığını 
belirtmiştir. Joe Biden’ın, açığa çıkmış, 
Türkiye hakkındaki yorumlarının da 
ilişkilere büyük zarar verdiğini söylemiştir. 
Biden’ın seçilmesi durumunda Türkiye ile 
ilişkiler hakkında kötümser olmak 
istemediğini ancak halkın ve yönetimin 
Biden hakkındaki düşüncelerini işaret 
ederek, Türkiye’nin bunları aşamayacağını 
ve Biden ile ilişkilerin iyi olmayacağından 
endişe ettiğini ifade etmiştir.  Biden’ın, 
Yunanistan, Ermenistan gibi devletler ile 

ve PKK, YPG tarzı terör örgütleri ile 
ilişkilerini değerlendirerek, Biden’ın 
destekleyici bir tavır takındığını da 
aktarmıştır. Türkiye’nin bu üç konuda 
zorluklar çektiğini ifade etmiştir. Bu 
durumun yaratacağı gerginlikten endişe 
duyduğunu da yinelemiştir. 
 
Moderatör Adinda KHAERANI, S-400 
konusunu açmış ve Pentagon’dan son 
haftalarda çıkan S-400 raporuna 
değinmiştir. Biden’ın seçilmesi durumunda 
Türkiye’ye karşı uygulanacak yaptırımların 
olası olduğunu söylemiştir. Bu durumu 
değerlendirmesi için Jonathan D. KATZ’a 
fikirlerini sormuştur. 
 
Jonathan D. KATZ, Biden'ın seçilmesi 
halimde S-400 konusunda nelerin 
yapılacağının bilinmediğini belirtmiş ve 
Trump'ın, Kongre’nin çağrılarına rağmen 
yaptırımları uygulamada isteksiz olduğunu 
söylemiştir. Kongre’nin bu çağrıları 
yapmaya devam edeceğini belirterek 
insanların bu konuyu ABD’nin ulusal 
güvenliğine doğrudan bir tehdit olarak 
gördüklerini ifade etmiştir. Seçilecek olan 
Başkan’ın Senato ile ilişkisinin, Türkiye-
ABD ilişkilerine yansıyacağını belirtmiştir. 
S-400 konusunun ikili ilişkilere olası 
etkilerine değinmiş ve Türkiye’nin S-
400’leri satın almasının nedeni olarak; 
Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamaya 
çalışmak istediğini ve Türkiye’nin, 2016 
yılındaki darbe girişimden sonra batılı 
güçlere güvenmediğini söylemiştir. S-
400’lerin aktifleştirilmeyeceğine inandığını 
belirterek, eğer aktifleştirilirlerse ABD’nin 
Türkiye’ye ciddi yaptırım uygulayacağının 
da altını çizmiştir. Bu yaptırımların Türk 
halkını değil, Türk yetkilileri ve Hükümeti 
hedefleyeceğini belirtmiştir. Gelecek olan 
yönetimin bu konuda hızlı karar vermesini 
beklemediğini ve bu konunun yeni 
yönetim tarafından politika analizinin 
yapılacağını söylemiştir. 
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Jason EPSTEIN, ABD kongresinin önemine 
değinerek Kongre ve Beyaz Saray 
arasındaki ilişkiyi değerlendirmiştir. 
Başkanların Kongre tarafından yönetilmek 
istemediklerini söyleyerek Kongreyi 
kontrol etmeye çalıştıklarını belirtmiştir. 
Trump’ın bu konuda pasif kaldığını ancak 
Biden gibi tecrübeli bir siyasetçinin bunu 
göz ardı etmeyeceğini ifade etmiştir. 
Türkiye’nin komşularıyla “sıfır sorun” 
yaşayan ülkeden çıkıp, “sıfır arkadaş” 
moduna girdiğini iddia etmiştir.  
Türkiye’nin, bölgedeki yalnızlığını dikkat 
çekmiş ve özellikle Doğu Akdeniz’i örnek 
vermiştir. Ortada bir fırsatın olduğunu 
söylemiş ve Türkiye’nin ABD ile kongreye 
rağmen iyi ilişkiler kurup stratejik işbirliği 
içerisinde olabileceğini ifade etmiştir. S-
400 meselesinin çözülmesi gerektiğini ve 
bunun aşılmasının mümkün olabileceğini 
aktarmıştır. 
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KONUŞMACILAR HAKKINDA 
 

Adinda KHAERANI, DİPAM Araştırmacısıdır. 2016 yılında TASAM’a uzman 
olarak katıldı. Daha sonra Kasım 2019- Temmuz 2020 arasında Washington DC 
Turkish Heritage Organization (THO) kadrosunda yerleşik olmayan araştırmacı 
olarak yer aldı.  
Önceki kariyerinde, Aralık 2009’da Londra Halkla İlişkiler Okulu-Jakarta’dan 
Kitle İletişiminde Lisans Derecesini (Hons) aldıktan sonra, 2010-2011 yılları 
arasında Pakistan – Jakarta Diplomatik Misyonunda Basın Bölümüne Basın 
Ateşesi Asistanı olarak katıldı. 
Nisan 2011-Ekim 2012 arasında Türkiye Cumhuriyeti Cakarta Büyükelçiliğinde 
Büyükelçi Kişisel Asistanı olarak görev aldı. Türkiye Cumhuriyeti’nden burs 
alarak 2013 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans 
programlarına katıldı. 
Yüksek lisans tezini “Güney Çin Deniz Uyuşmazlıkları Örneğinde ASEAN’ın 
Çatışma Çözümündeki Rolü” konusunda yazdı ve daha sonra 2016 yılında 
Yüksek Lisans (MA) derecesini aldı. Khaerani, Bahasa Endonezyaca (ana dil), 
İngilizce (akıcı) ve Türkçe (konuşma ve sınırlı iş düzeyi) dillerini bilmektedir. 
 
Jason EPSTEIN, hükümet ilişkileri, medya işleri ve kültürel sosyal yardım 
alanlarında çeyrek yüzyıldan fazla profesyonel deneyime sahip bir 
danışmandır. Kasım 2002'de, yürütme organı üyelerine, kongre liderlerine, 
önemli medya kuruluşlarına, iş liderlerine, düşünce kuruluşlarına ve insan 
hakları kuruluşlarına erişim sağlayan bir danışmanlık şirketi olan Southfive 
Strategies, LLC'yi kurdu. Epstein, American University Washington College of 
Law'dan hukuk derecesi ve AU’nun Kogod School of Business'tan İşletme 
alanında Master derecesi aldı. 
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Jonathan KATZ, Demokrasi İnisiyatifleri direktörü ve Washington, DC ofisinde 
bulunan The German Marshall Fund of the United States (GMF)’nin kıdemli 
uzmanıdır. Katz, GMF’ye katılmadan önce, 2014-17’de arasında Avrupa ve 
Avrasya’daki ABD kalkınma politikasını, enerji güvenliğini, ekonomik büyüme; 
demokrasi ve yönetişim programlarını yöneten ABD Uluslararası Kalkınma 
Ajansı’nda (USAID) Avrupa ve Avrasya bürosunda yönetici yardımcısıydı. 
USAID’e katılmadan önce, 2010-14 arasında Katz, ABD Dışişleri Bakanlığı 
Uluslararası Organizasyon İşleri Bürosunda sekreter yardımcısının kıdemli 
danışmanı olarak görev yaptı. Katz, 2010 yılında Dışişleri Bakanlığı’na 
katılmadan önce ABD Kongresi’nde çeşitli liderlik rollerine sahipti. 
1999-2006 yılları arasında Kongre Üyesi Robert Wexler’in (D-FL) yasama 
direktörü ve kıdemli dış politika danışmanıydı. Katz, ABD-Türkiye İlişkileri ve 
Türk Amerikalılar konulu Kongre Grubu’nun, Kongre Tayvan Grubu’nun, ABD-
Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nun, Kongre Endonezya 
Grubu’nun ve Türkiye Üzerine Kongre Çalışma Grubunun oluşturulmasında ve 
liderliğinde etkili oldu. 
 
 


