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Tüm hakları saklıdır. İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü’nün izni olmadan bu çalışmanın hiçbir kısmı 
elektronik ya da mekanik yollarla çoğaltılamaz.

Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarlara ait olup, IstanPol ve Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin kurumsal 
görüşleriyle kısmen ya da tamamen örtüşmeyebilir.
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tion’da Türkiye direktörlüğü, Caucasus Edition – Jour-
nal of Conflict Transformation’da editörlük ve Roman 
Medya’da yöneticilik yapmıştır. Çatışma dönüşümü, 
insan hakları, azınlık haklarıyla ilgili sivil toplum pro-
jelerinde koordinatör, danışman, eğitmen ve kolay-
laştırıcı olarak yer almaktadır. Çalışma alanları arasında 
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inşası ve çatışma dönüşümü bulunmaktadır.
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öğretim görevlisi (2018-2021) olarak çalışmıştır. Aynı 
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Konseyi’nde (UİK) Proje Koordinatörü (2009-2018) 
olarak da görev almıştır. Dr. Cihan Dizdaroğlu, dok-
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GİRİŞ

Türkiye dış politikasında yaşanan değişimler uzun bir süredir ulusal ve uluslararası günde-
min önemli maddeleri arasında yer almaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süre-
cinin durma noktasına gelmesi ve ilişkilerin boyutunun değişmesi; NATO içerisindeki rolü; 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile zarar gören fakat Rusya ile gelişen ilişkileri; Suriye, 
Libya, Dağlık Karabağ gibi çatışma bölgelerinde daha aktif bir politika izlemesi; Suudi Ara-
bistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi1 
(GKRY) ve İsrail ile yaşadığı anlaşmazlıklar ve buna karşın bazı Balkan ülkeleri, Somali, 
Azerbaycan, Katar ile ilişkilerini geliştirmesi dikkat çeken konu başlıklarından bazılarıdır. 

Bu rapor Türkiye dış politikasını, Türkiye’nin geçmiş-
ten günümüze müdahil olduğu ve hala devam eden 
uyuşmazlıkları temel alarak incelemektedir. Bu uyuş-
mazlıklar arasında özellikle kısa ve orta vadede hare-
ketlenerek Türkiye’nin gündemini meşgul etme po-
tansiyeli taşıyan;  Libya, Suriye, Irak, Dağlık Karabağ, 
Ukrayna, Yunanistan ve Kıbrıs mercek altına alınmak-
tadır. Bu doğrultuda, uyuşmazlıklara ilişkin arka plan 
bilgisi sağlamaya, uyuşmazlığın taraflarının pozisyon-
larını kısaca ortaya koymaya, Türkiye açısından başlıca 
sorunları tespit etmeye ve Türkiye’nin uyuşmazlıklara 
müdahil olan üçüncü taraflarla ilişkilerine odaklan-
maktadır. 

Türkiye’nin dış politikasındaki uyuşmazlıkların temel 
olarak resmi politika ve söylemler baz alınarak ince-
lendiği bu raporun düzenli aralıklarla güncellenmesi 
planlanmaktadır. Gelecek versiyonlarda, bahsi geçen 
uyuşmazlık alanlarındaki diğer sorunlar; Türk dış po-
litikası açısından sorun yaratabilecek yeni alanlar; iç 
politikada yaşananların dış politikaya nasıl yansıdığı ve 
Türkiye içerisinde bu konulara yönelik farklı görüşlerin 
incelenmesi hedeflenmektedir. Buna ek olarak gelenek-
sel bakış açısından ziyade tüm bu sorunların insani, 

çevre ya da toplumsal cinsiyet boyutları gibi farklı alan-
larla ilişkisinin de incelenmesi planlanmaktadır. Ayrıca 
İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol) Dış 
Politika Programı bünyesinde hazırlanan bu rapordan 
yola çıkılarak, her bir uyuşmazlık alanına ilişkin daha 
derinlemesine araştırma, analiz ve politika önerileri ha-
zırlanması planlanmaktadır.

Bu rapor Türkiye dış 
politikasını, Türkiye’nin 

geçmişten günümüze müdahil 
olduğu ve hala devam eden 

uyuşmazlıkları temel alarak 
incelemektedir.
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HARITA 1: TÜRKIYE’NİN YAKIN ÇEVRESİNDEKİ UYUŞMAZLIKLAR VE BAŞLICA DIŞ POLİTİKA SORUNLARI

TÜRKİYE

•  Kapsamlı bir barış sürecinin olmaması
• Ankara ile Şam arasında diplomatik ilişki olmaması
• İdlib’deki ateşkesin kırılganlığı
• Radikal grupların faaliyetleri
• Türkiye’nin Kuzey Suriye’deki varlığı ve bölgedeki faaliyetler
• ABD’nin PYD ve YPG’ye verdiği destek
• Sığınmacıların durumu

• Resmi bir müzakere   
 sürecinin olmayışı
• Toplumlar arasındaki   
 güven bunalımı
• Tarafların tek taraflı   
 eylemleri
• Doğu Akdeniz’de   
 egemenlik hakları

• Siyasi istikrarsızlık
• Radikal grupların faaliyetleri
• Türkiye'nin Kuzey Irak'taki  
 askeri operasyonları

• Türkiye’nin UMH’ye  
 desteği
• Türkiye’nin ülkedeki  
 askeri varlığı
• Türkiye’nin silah  
 ambargosunu ihlal  
 ettiğine ilişkin iddialar
• Doğu Akdeniz’deki  
 egemenlik hakları

• Ege Denizi’nde devam eden  
 uyuşmazlıklar
• Kıbrıs’ta devam eden   
 çözümsüzlük
• Azınlıkların statüsü
• Doğu Akdeniz’de egemenlik  
 hakları

SURİYEKIBRIS

LİBYA

KARADENİZ

AKDENİZ

YUNANİSTAN

• Kırım’ın ilhakının yarattığı belirsizlik
• Donbask bölgesindeki çatışmalar
• Kapsamlı bir barış sürecinin olmaması
• Karadeniz’de değişen güç dengeleri

• Ateşkes anlaşmasının henüz   
 gerçekleştirilmemiş maddeleri
• Kapsamlı bir barış sürecinin   
 olmaması
• Sınır belirleme sorunu
• Ermenistan’daki siyasi çekişmeler
• Türkiye ve Ermenistan ilişkilerindeki  
 açmazlar
• Azerbaycan’a verilen desteğe Rusya  
 ve İran’ın yaklaşımı
• Uluslararası toplumun etkisizliği

UKRAYNA

IRAK

AZERBAYCAN - ERMENİSTAN 

2021 200 km
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TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASINDA 
ÖNE ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR

SURIYE

Arka Plan

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde başlayan Arap 
ayaklanmalarının yansımaları Mart 2011’de Suriye’de 
de etkisini göstermiş ve ülke içinde yaşanan olaylar kısa 
sürede bir iç savaşa dönüşmüştür. Günümüzde halen 
devam eden iç savaşa birçok yerel, ulusal ve uluslarara-
sı aktör müdahil olmuştur. İran, Beşar Esad yönetimine 
destek veren ilk ülke olmuştur. Suriye’yle yaklaşık 900 
km’lik sınırı olan Türkiye de olayların patlak vermesi-
nin hemen akabinde, özellikle Suriye Devlet Başkanı 
Beşar Esad’la yakın ilişkiler göz önünde bulundurula-
rak reform yoluyla ülke içindeki eylemlerin bastırılması 
yönündeki telkinleriyle2 sürece müdahil olmuştur. Su-
riye’de şiddet eylemlerinin artmasından da anlaşılacağı 
üzere, Türkiye’nin izlediği bu politika kısa erimli olmuş 
ve Türkiye bölgedeki yumuşak gücünü kullanarak iste-
diği etkiyi yaratamamıştır.3 Bu süreçten sonra, özellikle 
2011 yazından itibaren Türkiye’nin muhalif grupları 
askeri ve siyasi olarak desteklemeye başladığı ve Esad 
yönetimine muhalif bir politika izlemeye başladığı gö-
rülmektedir. Özellikle 2015’ten beri Rusya’nın, Esad 
yönetimine verdiği açık destek, Başar Esad’ın iktidarda 
kalmasını sağlayan faktörlerden biri olmuştur. Suriye’de-
ki iç savaş onuncu yılını doldururken, Beşar Esad hala 
iktidarını korusa da ülkenin bir kısmında kontrolü bu-
lunmamaktadır. Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin des-
teklediği Suriye Milli Ordusu ve diğer bazı grupların; 

kuzeydoğusunda ise ABD’nin desteklediği Suriye De-
mokratik Birlik Partisi’nin (PYD) kontrolü altında olan 
bölgeler bulunmaktadır. Bu aktörlerin yanı sıra İsrail, 
İran destekli hedeflere saldırmakta ve hala IŞİD ile diğer 
güçler arasında çatışmalar yaşanmaktadır. 2016’dan beri 
Rusya, İran ve Türkiye garantörlüğünde Astana Süreci 
devam etmektedir. Astana Süreci, Viyana ve Cenevre 
gibi diğer uluslararası arabuluculuk süreçlerinin önü-
ne geçmiştir. Fakat daha çok Rusya liderliğinde farklı 
gruplar arasında ateşkesler ya da kısa süreli anlaşmalar 
için müzakereler yürütülmektedir. Ayrıca, resmi verilere 
göre, Türkiye’de halihazırda yaklaşık 3,7 milyon Suriyeli 
sığınmacı bulunmaktadır.4 Bu şartlar altında Türkiye’nin 
Suriye konusundaki öncelikleri; desteklediği grupların 
yönetimde söz sahibi olması, bölgede bağımsız bir Kürt 
devletinin kurulmasının önlenmesi ve sığınmacıların 
geri dönüşünün sağlanması olarak sıralanabilir.

Başlıca Sorunlar

Kapsamlı bir barış sürecinin olmaması: Suriye’de iç 
savaşın başladığı günden bugüne yaklaşık 500 bin kişi 
hayatını kaybetmiş, 7 milyona yakın kişi ülke içinde ye-
rinden edilmiş, 5,6 milyon kişi farklı ülkelere sığınmak 
durumunda kalmış, savaş suçu işlendiğine dair iddialar-
da bulunulmuş ve ülkenin altyapısı ciddi bir biçimde 
tahrip edilmiştir.5 Tüm bunlara rağmen hala aktörler 
arasındaki silahlı mücadele devam etmekte ve kapsamlı 
bir barış süreci yürütül(e)memektedir. 
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6

İdlib’in durumu: Bölgede ateşkesin sağlanmasını ön-
gören İdlib Mutabakatı, Türkiye ile Rusya arasında 
5 Mart 2020’de imzalanmıştır. Söz konusu uzlaşıya 
rağmen, İdlib’deki ateşkes kırılgan olarak nitelendi-
rilmekte ve zaman zaman çatışmalar yaşanmaktadır. 
Ayrıca mutabakat uyarınca, taraflar İdlib’in Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından terö-
rist olarak tanımlanan gruplardan temizlenmesi konu-
sunda uzlaşmış olsa da bölgede halen varlığını sürdüren 
radikal gruplar, Türkiye başta olmak üzere tüm aktörler 
için bir sorun teşkil etmeye devam etmektedir.

Türkiye’nin desteklediği bölgelerdeki faaliyetleri: 
Türkiye, desteklediği grupların kontrolündeki Türkiye 
sınırına bitişik bölgelerde güvenli bölge kurmayı da içe-
ren faaliyetler yürütmektedir fakat bu konuda uluslara-
rası toplumun desteği bulunmamaktadır.6

TÜRKIYE-ABD ILIŞKILERINDEKI BAŞLICA SORUNLAR 

Türkiye-ABD ilişkileri bir süredir bir dizi olay nedeniyle gergin bir seyir izlemektedir. Özellikle 2013 yazında 
Türkiye’de gerçekleşen Gezi protestoları esnasında  ABD Yönetimi’nin Türk hükümetini eleştiren açıklama-
ları, Mısır’da yaşanan darbeyi Türkiye eleştirirken ABD’nin destek vermesi, Irak ve Suriye’de yaşanan uyuş-
mazlıklar, Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimi ve  Fethullah Gülen’in iadesi, Türkiye’nin 
Rusya’dan temin ettiği S-400 füze sistemleri ve ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım girişimleri, İran’a yönelik 
yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Halk Bankası’na ABD’de dava açılması iki ülke ilişkilerindeki belli başlı 
sorun alanları olarak sıralanabilir. Tüm bu sorunlara Biden Yönetimi’nin 24 Nisan 2021 günü yaptığı açıkla-
mada “Ermeni Soykırımı” ifadesini kullanması da eklenmiştir.7 

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 23 Nisan 2021’de gerçekleştiri-
len telefon görüşmesinde taraflar, “ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbir-
liğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık” kaldıklarını açıklayarak 14 
Haziran 2021’de NATO Liderler Zirvesi’nde bir araya gelmek üzere anlaşmışlardır.8 Buna rağmen aşağıda 
sıralanan sorunların varlığı ilişkilerin seyrini belirleyecek niteliktedir:

S-400 füze savunma sistemleri/F-35 Askeri Uçak Programı: Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı fakat henüz 
etkinleştirmediği S-400 füze savunma sistemleri başta Türkiye-ABD ilişkileri olmak üzere, Türkiye’nin diğer 
NATO üyesi ülkelerle sorun yaşamasına neden olmaktadır. Özellikle ABD’de Biden’in başkanlık seçimini 
kazanması sonrasında, S-400 gerilimini azaltmak amacıyla Savunma Bakanı Hulusi Akar, füzelere ilişkin “Gi-
rit Modeli” önerisinde bulunmuştur.9 Türkiye’nin S-400 kararına cevaben, ABD yönetimi Türkiye’yi ortak 
olduğu F-35 askeri uçak programından çıkarmış ve Nisan ayında Türkiye’ye karşı “Hasımlarla Yaptırımlar 
Yoluyla Mücadele Yasası”nı (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA) yürürlüğe 
sokmuştur.10 S-400 füze savunma sistemleri konusunun, Haziran 2021’de yapılması planlanan NATO Lider-
ler Zirvesi’nin önemli gündem maddeleri arasında yer alması beklenmektedir (Ayrıca bkz. Türkiye-Rusya iliş-
kilerinde başlıca sorunlar).

ABD’nin PYD ve YPG’ye verdiği destek: Türkiye, PYD ve YPG’yi PKK’nın uzantısı olarak görmekte ve 
terörist olarak nitelendirmektedir. ABD ise PYD ve YPG’yi terörist olarak nitelendirmemektedir. ABD yöne-
timinin PYD ve YPG’ye verdiği destek ikili ilişkilerde önemli gündem maddeleri arasındadır.

Halkbank Davası: İran’a uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD’de Halkbank aleyhine dava 
açılmıştır. Halkbank davasına yönelik gelişmeler yakın dönemde ikili ilişkilerin seyri açısından izlenmesi ge-
reken önemli sorun alanları arasındadır.

PYD ve Halk Savunma Birlikleri (YPG): Türkiye 
PYD’nin silahlı kolu olan YPG’yi Kürdistan İşçi Par-
tisi’nin (PKK) uzantısı olan bir terör örgütü olarak 
nitelendirerek, özellikle ABD’yi YPG’ye verdiği destek 
nedeniyle eleştirmektedir. ABD’nin terör örgütü ola-
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yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin, 2017 yılında 
düzenlediği referandumda, bölgenin bağımsızlığı yüz-
de 92,7 oy oranı ile desteklenmiş fakat Irak Merkezi 
Hükümeti başta olmak üzere İran ve Türkiye gibi diğer 
ülkelerden gelen sert tepkiler üzerine bağımsızlık ilan 
edilmemiştir. Türkiye’nin Irak’taki öncelikleri arasın-
da; PKK ve PKK ile bağlantılı olduğunu düşündüğü 
grupları Irak’tan çıkartmak ve bağımsız bir Kürt devle-
tinin kurulmamasıdır.

Sorunlar

Siyasi istikrarsızlık: Irak’ta siyasi istikrar sağlanama-
mış ve silahlı çatışmalar sona ermemiştir. Uzun süren 
savaş koşulları neticesinde önemli bir altyapı tahribatı-
nın yaşandığı, savaş suçlarının işlendiği ve yaklaşık 1,5 
milyon kişinin yerinden edildiği Irak’ta, siyasi istikrarın 
sağlanamamış olması ülkenin geleceği için kaygıları ar-
tırmaktadır.18

Askeri operasyonlar: Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde 
düzenlediği askeri operasyonlar, Irak yönetimi ile ger-
ginliklere neden olmaktadır. Ekim 2020’de Irak mer-
kezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sincar 
bölgesinden PKK’nın çıkarılması konusunda anlaş-
maya varmıştır.19 Son olarak Türkiye, Nisan 2021’de 
Irak’ın kuzeyinde “Pençe-Yıldırım” ve “Pençe-Şimşek” 
operasyonlarını başlatmıştır. Irak Merkezi Hükümeti, 
Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bölgeyi ziyareti üzeri-
ne Türkiye’ye nota vermiştir.20

LIBYA

Arka Plan

Arap ayaklanmalarının etkilerinin hissedildiği bir diğer 
ülke olan Libya’da, 2011’de Muammer Kaddafi’nin ik-
tidarının son bulmasından bu yana iktidar mücadelesi 
devam etmektedir. Kaddafi sonrası ülkenin farklı böl-
gelerinde yönetimi elinde bulunduran gruplar arasın-
daki iktidar mücadelesi, 2014 itibariyle silahlı çatışma-
ya dönüşmüştür. İktidar mücadelesindeki gruplardan 
biri Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’nin desteğini 
alan ve ülkenin önemli bir kısmını kontrolünde bu-

rak nitelendirmediği PYD ve YPG’ye verdiği destek 
ve sağladığı silahlar, Türkiye ve ABD arasındaki temel 
sorunlardan birini oluşturmaktadır. 

Sığınmacıların durumu: Türkiye, Suriye’de istikrarın 
sağlanması halinde sığınmacıların bir kısmının geri 
döneceğini ifade etmektedir ve güvenli bölge ısrarını 
bu nedenle yinelemektedir.11 Türkiye’de bulunan sı-
ğınmacılar bir çok olumsuzlukla karşılaşmalarına rağ-
men, yapılan araştırmalar çoğunun geri dönmeyeceğini 
ortaya koyarak, Türkiye’nin bu kişilere yönelik uyum 
politikaları üretmesi ve uygulaması gerektiğini ifade et-
mektedir.12 Suriyeli sığınmacılar konusu aynı zamanda 
Türkiye ve AB arasında giderek daha da “işlemsel (tran-
sactional)”13 hale gelen ilişkilerin temelini oluşturmak-
tadır. (bkz. Türkiye-AB ilişkilerindeki başlıca sorunlar)

IRAK

Arka Plan

2003 yılında ABD liderliğindeki koalisyonun Irak’ı iş-
gal etmesi ve Saddam Hüseyin liderliğindeki yönetime 
son vermesinin ardından ülkede istikrar hala tam ola-
rak sağlanamamıştır. ABD, birliklerini 2011’de Irak’tan 
çekmiş olsa da Irak topraklarının önemli bir kısmını 
eline geçiren “Irak ve Şam İslam Devleti” (IŞİD) adlı 
terörist grupla mücadele için destek göndermiştir. Tür-
kiye de, 24 Ağustos 2015’te ABD’yle imzaladığı “tek-
nik nitelikteki” belge çerçevesinde ABD önderliğinde 
kurulan IŞİD’le mücadele koalisyonunda yerini almış-
tır.14 Bu çerçevede Türkiye, İncirlik ve Diyarbakır’daki 
üslerin IŞİD’e karşı yürütülecek hava saldırılarında 
kullanılmasına da olanak sağlamıştır.15 ABD yönetimi 
2019’da Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı zafer kazanıldı-
ğını açıklamış olsa da,16 Irak’ın IŞİD’le mücadelesi ha-
len görece düşük yoğunlukta devam etmektedir. Gerek 
Irak gerekse Suriye’de IŞİD’in tekrar faaliyete geçebile-
ceğine yönelik endişeler de halen varlığını korumakta-
dır.17 Ayrıca, İran destekli gruplarla da çatışmalar yaşan-
makta ve Türkiye de zaman zaman Irak’ın kuzeyindeki 
mevkilere askeri operasyonlar düzenlemektedir. 2005 
yılında kabul edilen anayasa ile Irak’ta federal bir yapı 
tesis edilmiş fakat bu yapı farklı gruplar arasındaki si-
yasi çekişmeleri engelleyememiştir. Ülkenin kuzeyinde 
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lunduran General Halife Hafter önderliğindeki Libya 
Ulusal Ordusu (LUO), diğeri ise Trablus merkezli ve 
Birleşmiş Milletler destekli Libya Ulusal Mutabakat 
Hükümeti (UMH)’dir. Türkiye’nin de aralarında bu-
lunduğu ABD, Rusya, Fransa, Mısır, Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE) gibi çok sayıda uluslararası aktö-
rün müdahil olduğu Libya’da 2019 yılından itibaren 
UMH, General Hafter’e karşı ilerleme elde etmiştir. 
Türkiye, 2011’den bu yana Trablus merkezli UMH 
hükümetini ilk tanıyan ve diplomatik ilişki kuran ülke 
olmasının yanı sıra, Fayiz El Serrac Başbakanlığı döne-
minde de UMH’ye desteğini devam ettirmiştir. UMH 
ile kurulan ilişkiler 27 Kasım 2019 tarihinde Türkiye 
ve Libya arasında “Akdeniz’de Deniz Yetki Alanları-
nın Sınırlandırılması ve “Güvenlik ve Askeri İşbirliği” 
mutabakat muhtıralarının imzalanmasını beraberinde 
getirmiştir. BMGK’nin 2011 tarihli ve 1970 sayılı ka-
rarına uyarınca,21 Libya’ya belirli durumlar hariç silah 
sevkiyatı yapmak yasaklanmıştır. Buna rağmen 8 Mart 
2021’de BMGK Başkanlığı’na BM uzmanları tarafın-
dan sunulan bir raporda Türkiye, Ürdün ve BAE’nin bu 
karara uymadığı belirtilerek, özellikle Türkiye’nin Lib-
ya’ya sağladığı askeri ekipman, eğitim ve stratejik deste-
ğin Hafter önderliğindeki ordunun geri çekilmesinde 
önemli bir unsur olduğu ifade edilmektedir.22 Libya’da 
Mart 2021’de BM tarafından yürütülen süreçte Abdul-
hamid Dibeybe, geçici hükümetin Başbakanı olarak 
seçilmiş ve LUO gücünü geçici hükümete devretmiştir. 
Geçici hükümetin Aralık 2021’de yapılması planlanan 
seçimlere kadar iktidarda kalması öngörülmektedir. 
Türkiye’nin Libya’daki öncelikleri; geçici hükümet ve 
sonrasında kurulacak hükümet ile iyi ilişkiler kurmak 
ve askeri varlığını muhafaza etmektir.

Başlıca Sorunlar

Türkiye’nin UMH’ye desteği: Türkiye, UMH’ye 
verdiği destek nedeniyle, LUO’yu destekleyen Rusya, 
Mısır, BAE, Fransa gibi ülkelerle karşıt kampta yer al-
mıştır. 

Askeri destek: BM raporuna da yansıdığı üzere, Tür-
kiye, Ürdün ve BAE’nin Libya’daki silah ambargosunu 
ihlal ettiği öne sürülmektedir.23 Kasım 2020’de AB, 
IRINI operasyonu kapsamında ‘MV Roseline A’ adlı 
Türk bayraklı bir gemiyi durdurarak arama yapmış, 

Türkiye ise Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan resmi açık-
lamayla “yetkisiz ve güç kullanılarak yapılan bu eylemi 
protesto” etmiştir.24 Geçici hükümetin kurulmasından 
sonra ise Libya’daki yabancı askerlerin çekilmesi yö-
nünde çağrılar yapılmıştır. Türkiye, Libya’daki varlığı-
nın meşru olduğunu öne sürerek bu çağrıya sıcak bak-
mamaktadır.25

Doğu Akdeniz: Bölgede yeni enerji kaynaklarının keş-
fedilmesine paralel olarak İsrail, Yunanistan ve Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında kurulan itti-
fak ve akabinde diğer kıyıdaş ülkelerin de katılımıyla 
oluşturulan Doğu Akdeniz Gaz Forumu (East-Med 
Gas Forum) Türkiye’yi bölgede yalnız bırakmıştır. Tür-
kiye’nin bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerinde sorunlar ya-
şadığı bir dönemde kendisini dışarıda bırakacak şekilde 
kurulan Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun temel hedefi 
bölgedeki enerji kaynaklarının boru hattıyla Avrupa’ya 
aktarılmasıdır. Türkiye, enerji politikalarıyla ters düşen 
ve kendisini yalnızlaştıran bu oluşuma Libya’da UHM 
hükümetiyle Kasım 2019’da mutabakat imzalayarak 
karşılık vermiştir. Söz konusu anlaşma, başta Yunanis-
tan, GKRY ve İsrail olmak üzere Doğu Akdeniz Gaz 
Forumu’nda yer alan diğer ülkelerin de eleştirilerine ne-
den olmuştur. Ayrıca Yunanistan, Türkiye ile Libya ara-
sında imzalanan anlaşmanın iptali için de Libya hükü-
meti nezdinde girişimlerde bulunmaktadır.26 Türkiye, 
Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının kıyıdaş ülkeler 
arasında adil ve eşit şekilde paylaşılması gerektiğini öne 
sürmektedir (ayrıntılı bilgi için bkz. Yunanistan, Kıbrıs 
bölümleri).

KIBRIS

Arka Plan

1950’lerden günümüze kadar uzanan Kıbrıs Sorunu 
başta adada yaşayan Kıbrıslı Türkler ve Rumlar olmak 
üzere, Türkiye, Yunanistan, Birleşik Krallık, ABD, Rus-
ya ve AB gibi çok sayıda aktörün müdahil olduğu bir 
uyuşmazlık alanıdır. Adada iki toplum arasında uyuş-
mazlığın ne zaman ortaya çıktığı hakkında dahi taraf-
ların anlaşmazlık içerisinde bulunması sorunun kar-
maşıklığını göstermesi bakımından önemlidir. Kıbrıslı 
Rumlar adada halen devam eden ayrılığın sorumlusu 
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olarak Türkiye’yi ve Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta yaşanan 
darbenin hemen akabinde gerçekleştirdiği askeri ope-
rasyonu görürken; Kıbrıslı Türkler ise ayrılığın başlan-
gıcının 1963-1964’te iki toplum arasında yaşanan çatış-
malardan ve anayasal düzenin bozulmasından bağımsız 
düşünülemeyeceği kanaatindedir. İki toplum arasında 
1968’den bu yana Birleşmiş Milletler (BM) himayesin-
de yürütülen müzakere süreci bulunmaktadır. Müza-
kereler günümüze kadar iki toplum arasında kalıcı bir 
çözüm sağlayamasa da iki taraf ile uyuşmazlığa müdahil 
olan uluslararası aktörlerin tutumlarını/pozisyonlarını 
görmeye yardımcı olmuştur. 

Bugüne kadarki en kapsamlı çözüm paketi olan ve BM 
Genel Sekreteri Kofi Annan’ın adıyla anılan ‘Annan 
Planı’müzakere tarihinde önemli bir dönüm noktasına 
işaret etmektedir. Taraflar arasında uzun süren müza-
kereler sonucunda ortaya çıkan Annan Planı, 24 Nisan 
2004’te Ada’nın her iki tarafında eş zamanlı olarak yü-
rütülen referandumlarla halkoyuna sunulmuştur. Refe-
randum sonunda Kıbrıslı Türklerin yaklaşık yüzde 65’i 
çözüm planına ‘Evet’ oyu kullanırken, Kıbrıslı Rum-
ların yaklaşık yüzde 76’sının ‘Hayır’ oyu kullanması 
Annan Planı’nın başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep 
olmuştur.

Annan Planı’ndan bu yana ikinci kritik dönüm noktası 
olarak adlandırılabilecek girişim, Kıbrıslı Türk ve Kıb-
rıslı Rum liderlerin Mayıs 2015’te bir araya gelmesiyle 
başlayan müzakere sürecidir. İki yıl süren Mont-Pelerin 
ve Crans Montana sürecinde tüm müzakere başlıkla-
rındaki uyuşmazlıklarda ciddi ilerleme kaydedilmiş ve 
2017’nin başından BM himayesinde 5+1 görüşme-
ler (Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplum liderlerleri,  
Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’tan oluşan ga-
rantör ülkeler ve BM) aşamasına geçilmiştir. Çözüme 
yönelik beklentilerin arttığı bir ortamda başarısızlığın 
nedenleri açıkça telaffuz edilmese de sonradan medya-
ya yansıdığı üzere, temel nedenin güvenlik ve garantiler 
konusundaki tarafların tutumu olduğu görülmüştür.27

Temmuz 2017’de başarısızlıkla sonuçlanan Crans Mon-
tana müzakerelerinden bugüne halen taraflar arasın-
da resmi bir müzakere süreci başlatılamamıştır. Ekim 
2020’de KKTC’de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinde Ersin Tatar’ın KKTC’nin 5. Cumhurbaşka-
nı olarak seçilmesi sonrasında başlayan diplomasi trafi-

ği sonucunda taraflar, 27-29 Nisan 2021’de Cenevre’de 
gayri resmi 5+1 formatında düzenlenen toplantıda bir 
araya gelmiştir. Söz konusu toplantıda yeni bir müzake-
re süreci başlatılabilmesi için taraflar arasında “yeterli 
ortak zemin olmadığı” BM Genel Sekreteri António 
Guterres tarafından kayda geçirilmiştir.28 Türkiye’nin 
Kıbrıs’ta öncelikleri; adada Kıbrıslı Türklerin hakları-
nın korunacağı şekilde kalıcı barışın tesis edilmesi ile 
Doğu Akdeniz’de gerek Türkiye’nin gerekse KKTC’nin 
egemenlik haklarının korunması olarak sıralanabilir.  

Başlıca Sorunlar

Resmi bir müzakere sürecinin olmayışı: 2017’de 
Crans Montana’da yaşanan başarısızlık sonrasında Kıb-
rıs’ta halen yeni bir müzakere süreci başlatılamamıştır. 
Bugüne kadar devam eden müzakerelerde tarafların 
politikalarında zaman zaman değişiklikler görülmekle 
birlikte, genel itibariyle Kıbrıslı Rumların çoğunluğu 
adanın ‘Tek Devlet’ çatısı altında birleşmesi gerektiğini 
savunurken, Kıbrıslı Türkler “İki Toplumlu, İki Kesimli 
ve Siyasal Eşitliğe Dayalı Federasyon” ve ‘Egemen Eşit-
liğe Sahip İki Devletli Çözüm” fikrini birbirine yakın 
seviyelerde29 savunmaktadır. İki toplumun öncelikli 
müzakere pozisyonları arasında ciddi fark olsa da her 
iki toplum için kabul edilebilir ikinci çözüm alternati-
finin “iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı 
federasyon” olduğu görülmektedir. Nitekim BM hima-
yesinde yürütülen müzakereler çerçevesinde taraflar, 
1977-1979 Doruk Zirveleri uyarınca çerçevesi çizilen 
federasyon temelinde bir çözüm konusunda uzlaşıya 
varmaya çalışmaktadır. Özellikle Ersin Tatar’ın Cum-
hurbaşkanı seçilmesinin ardından tarafların karşılıklı 
olarak daha katı bir tutum takındığı görülmektedir. 
Kıbrıs’ta garantörlük hakları bulunan Türkiye ve Yuna-
nistan, adada Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların pozis-
yonlarına destek çıkarken, Birleşik Krallık’ın önceliği 
tarafların üzerinde uzlaşacağı bir çözüm halinde adada 
sahip olduğu üslerin statüsüdür. 

Doğu Akdeniz: 2000’li yılların başından bu yana 
Kıbrıs adasının etrafında yürütülen doğal kaynak ara-
ma, münhasır ekonomik bölge sınırlama, lisanslama 
ve sondaj faaliyetleri başta adadaki iki toplum olmak 
üzere, diğer kıyıdaş ülkeler (Türkiye, Suriye, Lübnan, 
İsrail, Filistin, Mısır ve Libya) ile bölgeye ilgi gösteren 
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uluslararası enerji firmalarını da içine alan önemli bir 
uzlaşmazlık maddesi olarak halen varlığını devam ettir-
mektedir. Özellikle GKRY’nin bölge ülkeleriyle imza-
ladığı münhasır ekonomik bölge sınırlama anlaşmaları 
ve lisanslama/sondaj yaptığı bölgelerden bazıları, Tür-
kiye ve KKTC’nin egemenlik alanlarıyla kesişmektedir. 
Söz konusu ihtilaflı bölgeler özellikle Doğu Akdeniz’de 
2009’dan bu yana ardı ardına keşfedilen hidrokarbon 
kaynakları, özellikle Avrupa’ya enerji sağlama potan-
siyeli nedeniyle daha da önem kazanmış durumdadır. 
Bölgede Türkiye, Suriye ve Lübnan’ı dışarıda bırakacak 
şekilde diğer kıyıdaş ülkelerin katılımıyla oluşturulan 
Doğu Akdeniz Gaz forumu, işbirliğini artırmak yeri-
ne uyuşmazlığı artıran bir unsur olarak varlığını sür-
dürmektedir. Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip Türkiye 
başta kendi ve Kıbrıslı Türklerin egemenlik haklarının 
ihlali nedeniyle bölgede yürütülen arama faaliyetleri 
ve kendisini dışarıda bırakan bölgesel ittifak oluşum-
larına şiddetle karşı çıkmaktadır. Ayrıca Türkiye, Doğu 
Akdeniz’de enerji kaynakları konusunda Kıbrıslı Türk-
lerin de hak sahibi olması sebebiyle adada kalıcı çözüm 
bulunana kadar Kıbrıslı Türklerin haklarını sonuna 
kadar koruyacağını ifade etmektedir. Buna karşılık, 
Yunanistan, İsrail ve GKRY’nin  başını çektiği bölgesel 
ittifaklar ve AB, Türkiye’nin, bölgede yürüttüğü arama 
faaliyetleri çerçevesinde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ege-
menlik haklarını ihlal ettiği”ni30 öne sürerek izlediği 
politikayı eleştirmektedir. KKTC yönetimi 2019’da 
ortak bir enerji komisyonu kurularak konuyla ilgili 
işbirliği yapılmasını önerse de, GKRY  doğalgaz kay-
naklarından elde edilecek gelirden Kıbrıslı Türklerin 
payının uluslararası bir fona aktarılarak kalıcı çözüm 
bulunana kadar bekletilmesi yönünde görüş beyan et-
mektedir (Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle ilgili 
olarak ayrıca bkz. Libya, Yunanistan).

İki Toplum ve Liderler Arasındaki Güven Bunalımı: 
Kıbrıs’ta iki toplum arasında yıllardır devam eden bir 
güven bunalımı söz konusudur. Her ne kadar 2003’te 
geçiş noktalarının açılması ve iki taraf arasında güven 
artırıcı önlemler konusunda girişimlerle birlikte bu 
konuda ciddi ilerleme sağlansa da halen daha taraflar 
arasında bir güven sorunu bulunmaktadır. Resmi mü-
zakere sürecinin olmadığı bir ortamda özellikle taraflar 
arasında güven artırıcı önlemlerin devamı iki toplum 
arasındaki güvenin devam ettirilebilmesi açısından 
önemlidir.31 

Tarafların tek taraflı eylemleri: KKTC’de gerçekle-
şen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen öncesinde 
Türkiye’nin de desteğiyle Ersin Tatar liderliğindeki 
koalisyon hükümetinin Kapalı Maraş’ın sahil kesimi-
ni 7 Ekim 2020’de ziyarete açmıştır. Kıbrıslı Rumların 
buradaki mal ve mülkleri için Taşınmaz Mal Komis-
yonu’na başvuru yollarının açık olduğu ifade edilse de 
Maraş’ın askeri statüsünü değiştirme yönünde henüz 
bir adım atılmamıştır. Ayrıca KKTC ve Türkiye’den 
yetkililerin bu bölgenin potansiyelini ortaya çıkarmak 
için açılımların devam edeceği yönündeki açıklama-
ları, konunun gündemi meşgul etmeye devam edece-
ğini göstermektedir.32 Benzer şekilde, GKRY’nin de 
tek taraflı olarak başta Fransa ve ABD olmak üzere 
üçüncü ülkelerle imzaladığı savunma ve askeri işbirliği 
anlaşmaları da adada taraflar arasındaki güven bunalı-
mını tetiklemektedir. Özellikle COVID-19 pandemisi 
vakalarının Kıbrıs’ın her iki kesiminde de görülmeye 
başlandığı Mart 2020’de, GKRY ve KKTC yönetim-
lerinin tek taraflı ve öncelikli olarak iki taraf arasındaki 
geçişleri askıya almıştır. Yurtdışından uçuşların dahi 
durdurulmadığı bir sırada böylesi bir karar alınması, 
özellikle çözüm müzakerelerinin olmadığı, güven ar-
tırıcı önlemlerinin askıya alındığı ve taraflar arasında 
derin güven bunalımının yaşandığı toplumlarda kri-
tik öneme sahiptir.33 Mart 2020-Haziran 2021 arası 
dönemde kapalı kalan geçiş noktaları açılmış34 olsa da 
pandeminin seyrine göre izlenmesi gereken öncelikli 
gündem maddeleri arasında yer almaktadır.

YUNANISTAN

Arka Plan

Türkiye ve Yunanistan arasındaki uyuşmazlıklar, uzun 
yıllardır öncelikli gündem maddesi olarak her iki ülke-
nin güvenlik ve dış politika yapımı süreçlerini etkile-
mekte ve zaman zaman ABD, AB üye ülkeleri ve NATO 
başta olmak üzere üçüncü aktörleri de içine çekmekte-
dir. Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye ve Yunanis-
tan arasında Ege’de karasuları ve statüsü belli olmayan 
ada/adacık/kayalıkların egemenliği, Kıbrıs’a ilişkin 
olarak S-300 füze krizi ve AB üyelik süreci, Balkanlarda 
çekişme ve terörizm konuları başta olmak üzere çok sa-
yıda sorun yaşanmıştır. Tüm bu sorun alanlarına rağmen 
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Türkiye ve Yunanistan, 1999’dan başlamak üzere bir ya-
kınlaşma (rapprochement) sürecine girmiştir. Yakınlaşma 
sürecinde iki ülke arasındaki hiçbir soruna adil, kalıcı ve 
kapsamlı bir çözüm bulunamasa dahi uyuşmazlıklar için 
iletişim kanallarının açık tutulması ve sorun alanların-
dan ziyade işbirliğine odaklanılmasına karar verilmiştir. 
Her iki ülkenin de AB’ye entegre olma çabaları nedeniy-
le yakınlaşmanın etkileri ilk beş yıllık döneminde daha 
yoğun şekilde hissedilirken, sonrasında gerek AB içinde 
yaşanan sorunlar gerekse Türkiye ve Yunanistan’ın ken-
di içlerinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle dinamizmini 
kaybetmiştir. Buna rağmen iki ülke arasındaki yakın-
laşmanın emareleri devam etmiş, Türkiye-Yunanistan 
arasında Mayıs 2010’da Yüksek Düzeyli İşbirliği Kon-
seyi kurulmuştur. Yakınlaşma döneminde ilişkilerin 
kurumsallaşmasına katkı sağlayan istikşafi görüşmeler 
(exploratory talks)35 ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konse-
yi36 gibi oluşumlar 2016 yılına kadar sorunsuz şekilde 
işletilebilmiştir. Fakat, Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da 
yaşanan darbe girişiminin hemen akabinde darbeye 
teşebbüs eden bazı kişilerin Dedeağaç’a kaçarak Yuna-
nistan’dan sığınma talebinde bulunmasıyla, halihazırda 
düşük seviyede seyreden yakınlaşma daha da geri plana 
atılmıştır.  Bu tarihten sonra iki ülke liderleri arasında 
üst düzey karşılıklı ziyaretler devam etse de ilişkilerdeki 
gerginlikler zaman zaman kendini göstermiştir. Daha 
önceleri Kıbrıs adası etrafında seyreden Doğu Akdeniz 
konusunun Doğu Akdeniz Gaz Forumu ile Türkiye’nin 
Libya’yla imzaladığı mutabakat sonrasında ikili ilişkiler-
de de etkisini hissettirdiği ve uzun bir süre sonra iki ülke-
yi karşı karşıya getirdiği görülmüştür. Türkiye’nin Yuna-
nistan ile ilgili öncelikleri; ikili ilişkilerdeki uyuşmazlık 
yaratan konuların karşılıklı diyalog yoluyla çözülmesi, 
Yunanistan’da bulunan Türk azınlığın etnik kimlikleri-
nin tanınması ve haklarının korunması ile ticari ve eko-
nomik ilişkilerin devamı sayılabilir.     

Başlıca Sorunlar

Doğu Akdeniz: Son yıllarda iki ülke ilişkilerinde ger-
ginliği artıran en önemli uyuşmazlık konusu Doğu 
Akdeniz’deki enerji kaynaklarının paylaşımı ve böl-
gede oluşan ekonomik, siyasi ve askeri ittifaklardır. 
Türkiye’nin kıyıdaş ülkelerle ikili ilişkilerinde yaşadı-
ğı sorunlara paralel olarak Yunanistan’ın GKRY ile 
birlikte İsrail ile bölgedeki ilişkilerini güçlendirmesi, 

akabinde Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nu kurması Tür-
kiye’yi bölgede yalnızlaştırmıştır. Türkiye söz konusu 
“izolasyonu” kırmak ve bölgede haklarını korumak 
amacıyla son yıllarda başta Kıbrıs adası etrafındaki ih-
tilaflı bölgeler olmak üzere Akdeniz’de, donanması ve 
araştırma gemileriyle varlığını artırmıştır. Buna paralel 
olarak “Mavi Vatan”37 yaklaşımı çerçevesinde Türkiye 
tarihinin en büyük deniz tatbikatı olan “Deniz Kurdu” 
tatbikatının gerçekleşmesi, Türkiye’nin konuyla ilgili 
tutumunu göstermesi bakımından önemlidir. Kasım 
2019’da Türkiye ve Libya arasında yapılan “Akdeniz’de 
Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı”, 
önceleri Kıbrıs adası etrafında devam eden gerilimin 
Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de somut şekilde yan-
sımasını beraberinde getirmiştir. Söz konusu mutaba-
katın hemen akabinde Türkiye’nin Rodos-Kerpe-Girit 
adaları arasındaki deniz bölgelerinde araştırma yapmak 
üzere bölgeye donanma ve arama gemilerini gönder-
mesi, Yunanistan’ın itirazlarına neden olurken iki 
ülke arasındaki gerilimi tırmandırmıştır. Almanya’nın 
arabuluculuk girişimiyle Türkiye arama faaliyetlerini 
askıya alarak Yunanistan’la olası müzakere tarihlerini 
görüştüğü sırada ise Yunanistan’ın 6 Ağustos 2020’de 
Mısır’la Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması 
imzalaması, gerilimi bir kez daha artırmıştır. İki ülke 
arasındaki gerilim Almanya ve AB’nin girişimleriyle 
azaltılırken taraflar 25 Ocak 2021’de konuyu istikşafi 
görüşmelerde ele almayı kabul etmiştir. 

Türkiye ve Yunanistan, birbirlerinin Libya ve Mısır’la 
imzaladıkları anlaşma ve mutabakatları geçersiz ilan 
etmiştir. Türkiye, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakla-
rının kıyıdaş ülkeler arasında adil ve eşit şekilde payla-
şılması gerektiğini öne sürmekte ve bölgede kendisinin 
ve Kıbrıslı Türklerin egemenlik haklarını koruyacağını 
vurgulamaktadır.38 Yunanistan ve GKRY, Türkiye’nin 
“saldırgan” bir politika izleyerek bölgede yürüttüğü 
faaliyetler çerçevesinde kendilerinin egemenlik alan-
larını ihlal ettiğini dile getirmekte39, ayrıca konuyu 
AB gündemine taşıyarak Türkiye’ye yönelik yaptırım 
kararı alınması yönünde girişimde bulunmaktadırlar. 
Yunanistan ve Türkiye’nin deniz yetki alanları, kıta 
sahanlığı ve MEB sınırlandırma konusunda uzlaşmaz-
lıkları genel itibariyle Yunanistan’ın adalara da tam etki 
tanınarak sınırlandırmada esas alınması ile Türkiye’nin 
ana karaları baz almak gerektiği yönündeki görüşleri-
nin örtüşmemesinden kaynaklanmaktadır. 
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Ege Denizi: Yunanistan bölgede sadece kıta sahanlığı 
sınırlandırma sorunu olduğunu ve bunun çözüm yolu-
nun da konuyu Uluslararası Adalet Divanı’na götürmek 
olduğunu savunurken, Türkiye ise Ege Denizi’nde kıta 
sahanlığının yanı sıra kara ile hava sahalarının sınırlan-
dırılması, adaların silahlandırılması, statüsü belli olma-
yan ada, adacık ve kayalıkların durumu gibi çok sayıda 
sorun olduğu ve çözüm yolunun ise ikili görüşmelerden 
geçtiğini öne sürmektedir. Özellikle istikşafi görüşme 
mekanizmasının kurulmasından bu yana iki ülke böl-
gede yaşanan/yaşanacak herhangi bir sorunu karşılıklı 
görüşmeler yoluyla çözme yönünde bir tutum sergilese 
de ilişkilerin gergin olduğu dönemlerde uyuşmazlık 

alanlarına ilişkin karşılıklı suçlamalar artmaktadır. Ege 
Denizi ile ilgili tüm uyuşmazlıklar tarafların maksima-
list tutumları nedeniyle çözümsüz kalmaktadır.

Kıbrıs’ta devam eden çözümsüzlük: Kıbrıs adasın-
da Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında devam 
eden çözümsüzlük durumu iki ülke ilişkilerinde de za-
man zaman etkisini göstermektedir. Bu çerçevede, Kıb-
rıs sorununun varlığı gerek Türkiye-Yunanistan gerekse 
de Türkiye-AB ilişkilerinin istikrarlı bir zeminde yürü-
tülmesinin önünde önemli bir engel olarak durmaya 
devam etmektedir (ayrıntılar için bkz. Kıbrıs bölümü 
ve Türkiye-AB ilişkilerindeki başlıca sorunlar). 

TÜRKIYE-AB ILIŞKILERINDEKI BAŞLICA SORUNLAR

Türkiye ve AB arasında yürütülen katılım müzakereleri süreci uzun süredir fiilen donmuş durumdadır.40 Baş-
ta Kıbrıs sorunu olmak üzere, bazı AB üyesi ülkelerin (örn. Fransa) tutumu ve Türkiye’nin reform sürecinde 
yaşanan problemler gibi nedenlerle katılım müzakerelerinde ilerleme sağlanamamaktadır.41 Suriye’den kay-
naklı düzensiz göçün önlenmesi amacıyla, Türkiye-AB arasında yürütülen müzakereler sonucunda 18 Mart 
2016’da imzalanan göç mutabakatı ilişkileri işlemsel bir boyuta taşımıştır. Söz konusu mutabakatın bir parça-
sı olarak, Türkiye’nin yerine getirmesi beklenen kriterler ve karşılığında Türkiye’ye sağlanacak vize serbestisi 
gibi kolaylıklar konusunda yaşanan aksaklıklar sürecin sonuçsuz kalmasını beraberinde getirmiştir. Türki-
ye’nin iç siyasette yaşadığı sorunlara42 paralel olarak, AB’nin Türkiye-Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de 
yaşanan gerilime müdahil olmasıyla artan Türkiye karşıtı resmi açıklamalar ile müzakerelerin resmi olarak 
askıya alınması veya Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulanması teklifleri43 ilişkilerde gerilimi tırmandırmaya 
devam etmektedir. 

Türkiye-AB arasında yaşanan güven bunalımı ve ilişkilerde pozitif gündemin başlatılamaması: İkili iliş-
kilerde tarafların birbiri üzerindeki etkisi, yaşanan sorunlar nedeniyle sürekli azalmakta ve ilişkilerde güven 
bunalımına neden olmaktadır. Türkiye-AB arasında katılım müzakerelerindeki tıkanıklığı da aşacak şekilde 
“pozitif gündem” çerçevesinde gümrük birliğinin güncellenmesi, diyalog kanallarının açık tutulması ve işbir-
liğine odaklanılması yönünde girişimler bulunmaktadır. 

Katılım müzakerelerinde askıya alınan fasıllar: AB’nin 1 Mayıs 2004’teki genişlemesi sırasında GKRY’i 
üye ülke olarak kabul etmesi sonrasında Türkiye’nin Ankara Anlaşması’nı tüm yeni üyelere genişletmesi ge-
rekliliği ortaya çıkmıştır. Türkiye, 29 Temmuz 2005’te söz konusu genişletmeye ilişkin ek protokolü imzalar-
ken yayımladığı bir deklarasyonla bunun “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin herhangi bir biçimde tanınması anlamına 
gelmediğini”44 ifade etmiştir. Türkiye’nin bu politikasına cevaben, 11 Aralık 2006’da AB Genel İşler ve Dış 
İlişkiler Konseyi’nde alınan karar uyarınca, “Türkiye, gümrük birliğini Kıbrıs da dâhil olmak üzere on üye ül-
keyi kapsayacak şekilde genişleten AB-Türkiye Ortaklık Anlaşması’nın Ek Protokolü’nde yer alan taahhütlerini 
yerine getirene kadar, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne getirdiği kısıtlamalarla ilgili sekiz faslın müzakerele-
rinin askıya alınmasına ve diğer fasılların kapanmamasına” karar vermiştir.45 Bu çerçevede, Kıbrıs’ta devam 
eden çözümsüzlük, Türkiye-AB ilişkileri açısından önemli bir gündem maddesi olarak varlığını korumaya 
devam etmektedir.
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Azınlıklar: Türkiye ve Yunanistan arasında uzlaşmaz-
lık yaratan bir diğer konu da Türkiye ve Yunanistan’da 
yaşayan azınlıkların kimlik, eğitim, din vb. hakları-
na  ilişkindir. 15 Nisan 2021 tarihinde Türk Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos 
Dendias’ın ortak basın açıklamasına da yansıdığı üze-
re,46 uyuşmazlık taraflar arasında varlığını sürdürmek-
tedir. Türkiye, Yunanistan’da bulunan kişilerin “Türk 
azınlığı” olarak kabul edilerek etnik kimliklerinin ta-
nınması gerektiğini savunurken, Yunanistan burada 
yaşayan Türkleri “müslüman azınlık” olarak tanıdığını 
ifade etmektedir. Her iki ülke karşılıklı olarak azınlık 
haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle karşı tarafı suçlamaya 
devam etmektedir. Özellikle iki ülke ilişkilerinin gergin 
olduğu dönemlerde bu tür suçlamaların arttığı tarihsel 
olarak da bilinmektedir. 

AZERBAYCAN - ERMENISTAN 

Arka Plan

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki en önemli me-
sele olan Dağlık Karabağ sorunu, Dağlık Karabağ Er-
menileri ve Azerbaycan’ın bölge üzerinde egemenlik 
hakkı iddialarına dayanmaktadır. Aslında bu iddiaların 
kökenleri daha öncesine dayansa da özellikle Sovyetler 
Birliği döneminde Azerbaycan’a bağlı özerk bir bölge 
olan Dağlık Karabağ’da Ermenilerin Azerbaycan yöne-
timini baskıcı bularak bağımsızlık ilan etmeleri Birinci 
Dağlık Karabağ Savaşı’na yol açmıştır. 1992 ve 1994 
yılları arasında, 30 bin kişinin hayatını kaybettiği, 600 
bin Azeri’nin yerinden edildiği ve sivillere karşı katli-
amların gerçekleştiği bu savaş, 1994 yılında imzalanan 
Bişkek Protokolü ile sona ermiştir. Savaş sonucunda 
Dağlık Karabağ ve çevresindeki yedi bölge Dağlık 
Karabağ ve Ermenistan güçlerinde kalmış ve Dağlık 
Karabağ bağımsızlığını ilan etmiştir. Fakat BMGK ta-
rafından alınan dört karar, Azerbaycan’ın egemenlik 
iddialarının meşruiyetini güçlendirmiştir.47 Bu nedenle 
Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığı Türkiye de dahil olmak 
üzere hiçbir BM üyesi tarafından tanınmamıştır. So-
runun çözümü için 1994 yılında Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Minsk Grubu 
oluşturulmuştur. 2007 yılında Minsk Grubu barışçıl 
çözüm için “Madrid Prensipleri”ni açıklasa da bu pren-

sipler hayata geçirilememiştir. Bu süre içerisinde temas 
hattı boyunca düşük yoğunluklu çatışmalar meydana 
gelmiştir. Söz konusu çatışmalardan en önemlisi Ni-
san 2016’da gerçekleşerek yaklaşık 200 kişinin hayatını 
kaybetmesine yol açmıştır. Ermenistan’da bir halk hare-
keti ile 2018’de iktidara gelen Nikol Paşinyan, Dağlık 
Karabağ sorununun barışçıl çözümü için bir umut ol-
muş fakat umulanın aksine Ermenistan ve Azerbaycan 
arasındaki ilişkiler gittikçe gerginleşmiştir. Temmuz 
2020’de temas hattı dışında Ermeni güçleri ve Azer-
baycan arasında bir çatışma yaşanmış ve bunu takiben 
Eylül 2020’de İkinci Dağlık Karabağ Savaşı başlamıştır. 
Yaklaşık 5000 kişinin hayatını kaybettiği savaş, 9 Ka-
sım 2020’de Rusya’nın arabuluculuğu ile yapılan ateş-
kes antlaşması ile sona ermiştir.48 Mayıs 2021’de ise Er-
menistan’ın Syunik bölgesinde sınır belirleme sorunu 
ortaya çıkmıştır. Türkiye, savaşta Azerbaycan’ı askeri ve 
siyasi olarak desteklemiştir. Türkiye’nin Azerbaycan’a 
desteği ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki zaten iyi 
olan ilişkiler daha da gelişmektedir. Türkiye’nin bu ko-
nuda öncelikleri, Azerbaycan ile ilişkilerini geliştirmek 
ve Azerbaycan ya da Rusya ile ilişkilerini zedelemeden 
bölgedeki etkisini artırabilmektir.

Başlıca Sorunlar

Ateşkes anlaşmasının henüz gerçekleştirilmemiş 
maddeleri: 9 Kasım Ateşkes Antlaşması uyarınca, 
Dağlık Karabağ çevresindeki yedi bölge ve Şuşa/Şuşi 
şehri Azerbaycan kontrolüne geçmiştir. Rusya bölgeye 
barış gücü sevk etmiştir. Ateşkes anlaşmasına göre, esir 
ve cenaze iadelerinin yapılması gerekirken, bu konu he-
nüz tamamlanmamıştır. Ayrıca özellikle Birleşmiş Mil-
letler Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi uluslararası 
örgütlerin de süreçte rol oynaması ve Ermenistan ve 
Dağlık Karabağ ile Azerbaycan ve Nahçıvan arasında 
koridor açılması öngörülse de bu konularda da henüz 
herhangi bir ilerleme sağlanamamıştır. 

Kapsamlı bir barış sürecinin olmaması: 9 Kasım 
Ateşkes Antlaşması çözüme yönelik bir çerçeve sunsa 
da kapsamlı bir barış anlaşması değildir. Yukarıda da 
ifade edildiği üzere, bir çok konu çözümsüz kalmıştır. 
Bunlardan en önemlisi Dağlık Karabağ’ın statüsü so-
runudur. Dağlık Karabağ Ermenilerinin durumu ve 
yerinden edilen kişilerin hakları belirsizliğini korumak-
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tadır. Diğer taraftan savaş esnasında ve sonrasında her 
iki taraftan da işkence, sivil bölgelere saldırı ve kültürel 
mirasın tahrip edildiği yönünde iddialar öne sürülmüş-
tür.49 Tüm bu iddialar, henüz uluslararası örgütler çatısı 
altındaki bağımsız komiteler tarafından incelenmemiş-
tir.50 Bölgede istikrarın sağlanması ve barışçıl bir şekilde 
bir arada yaşanabilmesi için tüm bu sorunların ve savaş 
sonrası yaşanan travmaların kapsamlı bir barış süreci ile 
ele alınması gerekmektedir. 

Ermenistan’daki siyasi çekişmeler: İkinci Dağlık 
Karabağ Savaşı Ermenistan’da siyasi çekişmelere ne-
den olmuştur. Paşinyan hükümeti, eski rejim ve ordu 
arasında savaşta alınan sonucun sorumluluğunu ko-
nusunda anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. Hükümet ve 
ordu arasında yaşanan gerilim 25 Şubat 2021’de Er-
menistan Genelkurmay Başkanı Onnik Gasparyan’ın 
sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla su yüzüne 
çıkarken, söz konusu açıklama Paşinyan tarafından 
darbe girişimi olarak nitelendirilmiştir. Paşinyan’ın 
Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınmasına dair 
kararının, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafın-
dan onaylanmaması da anlaşmazlıkları göstermiştir. 20 
Haziran 2021’de yapılacak seçimler, eski ve yeni rejim 
arasındaki çekişmenin seyrini belirleyecektir. 

Türkiye’nin Rusya ve İran ile ilişkileri: Ateşkes Ant-
laşması maddeleri gereği, Rusya’nın Dağlık Karabağ’a 
barış gücü sevkiyatı yapmasıyla bölgedeki varlığı daha 
da artmıştır. Kısa vadede Rusya’nın bölgeden ayrılma-
sı mümkün görünmemektedir. Rusya’nın bölgedeki 
gücünün artması, sadece Ermenistan ve Azerbaycan 
açısından değil, İran ve Türkiye açısından da önemli 
bir unsurdur. Türkiye’nin İkinci Dağlık Karabağ Sava-
şı boyunca Azerbaycan’a verdiği askeri ve siyasi destek, 
Rusya ve İran’da hoşnutsuzluk yaratmıştır. Dolayısıyla, 
Rusya’nın bölgede güçlenmesi ve İran ile ilişkiler Türki-
ye açısından dikkat edilmesi gereken hususlardır. 

Türkiye-Ermenistan ilişkileri: Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın Ermenistan’ın Türkiye, Azer-
baycan, Rusya, İran ve Gürcistan arasında kurulabilecek 
bir “6’lı platform”a  katılabileceği ifadelerini kullanma-
sı, Ermenistan ile Türkiye arasında 1993 yılından beri 
kapalı olan sınırın açılabileceği konusunu da gündeme 
getirmektedir.51 Fakat, Türkiye’nin savaştaki rolü ne-
deniyle bu teklif Ermenistan tarafından hoş karşılan-

mamıştır. Bölgede yaraların sarılması, ortak bir yaşam 
ve gelecek inşa edilebilmesi ve Türkiye’nin komşusu 
Ermenistan ile sağlıklı bir ilişki kurabilmesi için Erme-
nistan ve Azerbaycan arasında kapsayıcı bir barış süreci 
olması gerekmektedir. Fakat henüz bu konuda yeterli 
adımların atılmadığı ve hatta yer yer kışkırtıcı söylem 
ve politikaların devam ettirildiği görülmektedir. 

Azerbaycan’a askeri destek: Türkiye’nin Azerbaycan’a 
sağladığı askeri ekipman ve stratejilerin savaşın seyrin-
de önemli bir rol oynadığına dikkat çekilmektedir.52 
Savaş süresince özellikle Ermenistan, Rusya, İran ve 
Fransa tarafından Türkiye aracılığıyla bölgeye paralı as-
ker transferi yapıldığı iddia edilmiş, bu iddialar Türkiye 
ve Azerbaycan tarafından reddedilmiştir.53

Uluslararası toplumun etkisizliği: Minsk Grubu ve 
genel olarak AB ve üye devletleri savaş boyunca ve son-
rasında etkisiz kalmıştır. Bu durum, uluslararası siyaset-
te çok katmanlılığın etkisinin azalması ve çok kutup-
luluğun yükselmesinin bir örneğini teşkil etmektedir.

UKRAYNA 

Arka Plan

Ukrayna’da Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanu-
koviç’in Kasım 2013 yılında AB ile Ortaklık Anlaşma-
sı’nı askıya almasının akabinde patlak veren “Meydan 
Olayları” ülkenin fiilen AB ve Rusya yanlıları olarak 
ikiye bölünmesini beraberinde getirmiştir. Ülke içinde 
çatışan taraflara yönelik uluslararası destek, sorunun 
niteliğini uluslararası bir boyuta taşırken bugün hala 
Rusya ve ABD-Avrupa  ülkeleri arasında devam eden 
bir ihtilafın da fitilini ateşlemiş durumdadır. Meydan 
olaylarının hemen akabinde Yanukoviç Rusya’ya kaç-
mış ve ülkede Batı yanlısı bir yönetim kurulmuştur. 
Buna rağmen, Mart 2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhakı ve 
özellikle Ukrayna’nın doğusunda (Luhanks ve Donetsk 
bölgeleri) Rus kökenli nüfusun yoğun olarak yaşadığı 
bölgelerde siyasi ve askeri nüfuzunu artırmasıyla 
ayrılıkçı güçler ve ulusal ordu arasındaki çatışmalar 
hız kazanmıştır. 2014 sonlarında Belarus’un başkenti 
Minsk’te imzalanan ateşkes antlaşmasıyla birlikte her 
ne kadar çatışmalar önemli ölçüde azalsa da gerilim 
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zaman zaman artmaya devam etmektedir. Özellikle 
Donbas’ta yaşanan çatışmaların sonlandırılabilmesi 
amacıyla yakın dönemde Rusya, Ukrayna ve Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (AGİT) oluşan 
Üçlü Temas Grubu müzakereleriyle Temmuz 2020’de 
kapsamlı bir ateşkes daha imzalanmıştır. Ukrayna’da 
yaşanan olaylar sekizinci yılını doldurmuş ve ülkede 10 
binin üzerine kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybet-
miştir. Fakat taraflar zaman zaman ateşkes kurallarını 
ihlal ederek tekrar çatışma durumuna dönmektedir. 
Türkiye, Ukrayna’da olayların patlak vermesinden bu 
yana ülkenin toprak bütünlüğünü desteklediğini bil-
dirirken, Kırım’ın ilhakını kınayarak söz konusu ilhakı 
tanımadığını duyurmuş ve Ukrayna’da kurulan hükü-
metleri desteklemiştir. Türkiye’nin izlediği politikanın 
Türkiye-Ukrayna arasında 2011’de kurulan ekonomi 
ve ticari ilişkilerin yanı sıra askeri işbirliği ve savunma 
sanayi alanlarını da kapsayan stratejik işbirliğinin bir 
parçası olduğunu ifade edebilmek mümkündür.54 Tür-
kiye’nin Kiev yönetimiyle yürüttüğü bu stratejik işbir-
liği Türkiye-Rusya ilişkilerinde de önemli bir gündem 
maddesidir. Türkiye’nin Ukrayna’da öncelikleri; Uk-
rayna’nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korun-
masının yanı sıra Ukrayna ile ekonomik, ticari ve askeri 
işbirliğinin devamının sağlanması olarak sıralanabilir. 

Başlıca Sorunlar

Donbask bölgesindeki çatışmalar: Özellikle Nisan 
2021’de bölgede gerilim tekrar artmıştır. Kiev yöne-
timinin bölgede Türk yapımı SİHA’ları55 (Silahlı İn-
sansız Hava Aracı) ayrılıkçı güçlere karşı kullanması ve 
Türkiye’nin Kiev yönetimini destekleyen açıklamaları 
Türkiye-Rusya ilişkilerinde karşılıklı eleştirilere neden 
olmaktadır. Nisan ortasında Ukrayna Devlet Başkanı 
Vladimir Zelenskiy’nin İstanbul’da Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşme sonrası yapı-
lan açıklamalar Rusya’nın sert tepkisine neden olmuş-
tur.56 Türkiye ve Ukrayna arasında savunma alanındaki 
işbirliği ve Türk hükümetinin Ukrayna’ya sağladığı des-
tek Türkiye-Rusya arasında önemli bir gündem madde-
si olarak varlığını devam ettirecektir. 

Kapsamlı bir barış sürecinin olmaması: Ukrayna’da 
Batı ve Rusya yanlısı güçler arasında devam eden ça-
tışmalar ateşkes süreçleriyle durdurulmaya çalışılsa da 

halen daha ülkede taraflar arasındaki gerginliği tama-
men sonlandıracak kapsamlı bir barış süreci başlatıla-
mamıştır. Uluslararası aktörlerin de müdahil olması 
sorunu daha karmaşık bir hale getirmektedir. ABD 
Başkanı Joe Biden, Ukrayna’da olayların şiddetlendiği 
dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelens-
ki’yi arayarak, “Rusya’nın saldırgan tutumu karşısında 
Ukrayna’nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü ko-
rumak için ABD’nin desteğini sürdüreceğinin” ga-
rantisini vermiştir.57 Önümüzdeki dönemde Biden 
Yönetimi’nin Rusya’ya karşı izleyeceği politikaların 
ayrıntılarının ortaya çıkması Ukrayna’daki durumun 
seyrine ilişkin de ipuçları verecektir. 

Karadeniz’de değişen denge: Özellikle Rusya’nın 
Kırım’ı işgali sonrasında Karadeniz’de askeri ve siyasi 
nüfuzunu artırması, Türkiye’nin bölgedeki güvenliği-
ne yönelik sorunları da beraberinde getirmiştir. Her ne 
kadar Türkiye ve Rusya Karadeniz’de ilişkilerini hassas 
bir denge üzerinde yürütmeye çalışsa da ABD, AB ve 
NATO’nun bölgede Rusya’yı dengelemek yönünde at-
mak isteyeceği adımlar ve Montrö Boğazlar Sözleşme-
si’nin tartışmaya açılması Türkiye ile Rusya’nın bölgede 
karşı karşıya gelmesini de beraberinde getirecektir.58 
1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 18. mad-
desi uyarınca, Karadeniz’e kıyısı olmayan devletler her 
ne sebeple olursa olsun 21 günden fazla süreyle Kara-
deniz’de savaş gemisi bulunduramamaktadır. Gerek 
Türkiye gerekse Rusya’ya önemli avantajlar sağlayan bu 
durum, özellikle ABD ve NATO’nun bölgedeki varlı-
ğını artırmasının gündeme geldiği dönemlerde Türkiye 
üzerindeki uluslararası baskıyı da artırmaktadır.
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TÜRKIYE-RUSYA ILIŞKILERINDEKI BAŞLICA SORUNLAR

Türkiye’nin, Kasım 2015’te Rusya’ya ait bir savaş uçağını Türkiye-Suriye sınırında düşürmesi, Türkiye-Rusya 
ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Takip eden aylarda Rusya, Türkiye’ye karşı ticaret ve seyahatin 
sınırlandırılması, ikili anlaşmaların askıya alınması, medya kampanyası yürütülmesi gibi bir çok eylemde bulun-
muştur. Aralık 2016’da Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikast girişimi ve Büyükelçi’nin 
hayatını kaybetmesi de yine bu dönemde ilişkileri olumsuz etkilemiştir. İki ülke arasında yaşanan sorunlar 27 
Haziran 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubu sonrası düzelmeye başlarken, 15 Temmuz 
darbe girişimi sonrasında Rusya’nın Türkiye’ye yönelik destek mesajları ilişkilerde iyileşmeyi hızlandırmıştır. 
İlişkilerdeki gelişmeye paralel olarak iki ülke Suriye’de İran’ın da katılımıyla Astana Süreci’ni yürütmeye baş-
lamış, ayrıca Eylül 2017’de Türkiye-Rusya arasında imzalanan anlaşmayla Türkiye’nin Rusya’da S-400 füze ba-
taryaları almasıyla daha ileri seviyelere taşınmıştır.59 İki ülke her ne kadar Ukrayna, Libya ve Kıbrıs konularında 
birbirinden farklı politikalar izlese de ikili ilişkilerinde işbirliğini devam ettirmektedir.     

Suriye: Rusya, Suriye’de Beşar Esad yönetimini desteklemekte ve bu sebeple Türkiye ile farklı kamplarda yer al-
maktadır. Türkiye ve Rusya arasında ikili veya diğer formatlarda müzakereler yürütülerek bir uzlaşı sağlanabilse 
de Suriye’de devam eden çatışmalar iki ülke ilişkilerinde gerilime neden olmaktadır. Nitekim, Esad yönetiminin 
28 Şubat 2020’de İdlib’e yönelik hava saldırısında 36 Türk askeri hayatını kaybetmiş, saldırı sonrasında Rusya 
Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada “Türk askerlerinin o bölgede olmaması gerektiğini, Türkiye’nin bilgilen-
dirme yapmadığını” ifade etmiştir.60 Suriye’deki istikrarsızlığın devamı halihazırda iki ülkeyi karşı karşıya getiren 
en önemli meselelerden biridir.

Libya: Rusya, Libya’da Hafter’i destekleyerek Türkiye ile farklı kampta yer almıştır. Özellikle Rusya’ya yakınlı-
ğıyla bilinen özel güvenlik şirket Wagner Grubu’nun 2018’den bu yana Libya’ya paralı asker desteğinde bulun-
ması ülkede Rusya’nın varlığını artırmaya yardımcı olurken, Türkiye ile karşı karşıya gelmesine neden olmak-
tadır.61 Libya’da devam eden çözüm süreci çerçevesinde yaşanacak gelişmeler, Türkiye-Rusya ilişkilerinin Libya 
boyutunun geleceğinde de belirleyici olacaktır.

Ukrayna: Rusya’nın Mart 2014’te Kırım’ı ilhakı başta olmak üzere, Ukrayna’nın doğusunda (Luhansk ve Do-
netsk Bölgeleri) devam eden siyasi ve askeri nüfuzu Ukrayna’da zaman zaman Rusya destekli ayrılıkçı güçler ve 
ulusal ordu arasında çatışmalara neden olmaktadır. Türkiye ve Rusya her ne kadar Ukrayna nedeniyle doğrudan 
karşı karşıya gelmese de özellikle Kiev yönetiminin bölgede Türk yapımı SİHA’ları62 (Silahlı İnsansız Hava Ara-
cı) ayrılıkçı güçlere karşı kullanması ve Türkiye’nin Kiev yönetimini destekleyen açıklamaları Türkiye-Rusya 
ilişkilerinde karşılıklı eleştirilere neden olmaktadır. Rusya’nın Ukrayna’daki varlığı ve Karadeniz’de artan etkin-
liği de Türkiye’nin bölgedeki güvenliği için önem arz etmektedir. (Ayrıntılar için ayrıca bkz. Ukrayna bölümü)

Dağlık Karabağ Sorunu: Her ne kadar Rusya ve Ermenistan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün üyeleri 
olsalar ve Rusya’nın Ermenistan’a daha yakın olduğu düşünülse de Dağlık Karabağ sorununda, Rusya tam olarak 
Ermenistan’ın tarafında olmamıştır. Bunun sebeplerinden biri Azerbaycan ile de ilişkilerinin de kötü olmama-
sıdır. Fakat Rusya, Güney Kafkasya’yı kendi etki alanında görmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’nin burada etkisini 
artırmaya çalışmasına sıcak bakmayacaktır (Ayrıntılar için ayrıca bkz. Azerbaycan-Ermenistan bölümü).

S-400 Füze Savunma Sistemleri: Türkiye’nin 12 Eylül 2017’de Rusya ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde Rus-
ya’dan S-400 füze savunma sistemleri alması ABD ve NATO ile ilişkilerinde sorunlara neden olmuştur. Tür-
kiye’nin söz konusu alımına cevaben ABD yönetimi Türkiye’yi ortak olduğu F-35 askeri uçak programından 
çıkarmış ve Türkiye’ye karşı “Hasımlarla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası”nı (Countering America’s Adver-
saries Through Sanctions Act, CAATSA) yürürlüğe sokmuştur. Her ne kadar Türkiye, Savunma Bakanı Hulusi 
Akar’ın ortaya koyduğu “Girit Modeli”63 önerisi çerçevesinde Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilimi azaltmaya ça-
lışsa da bu konunun Haziran 2021’de yapılması planlanan NATO Liderler Zirvesi’nde gündeme gelmesi beklen-
mektedir  (Ayrıca bkz. Türkiye-ABD ilişkilerinde başlıca sorunlar). S-400 füze savunma sistemleri konusunda 
alınacak kararların Türkiye-Rusya ilişkilerinde de yansımaları olacaktır.
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HARITA 2: TÜRKİYE’NİN ABD, AB VE RUSYA’YLA İLİŞKİLERİNDEKİ BAŞLICA DIŞ POLİTİKA SORUNLARI

KARADENİZ

AVRUPA BİRLİĞİ

TÜRKİYE

800 km
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ABD

AKDENİZ

RUSYA FEDERASYONU
• Suriye ve Libya’da görüş ayrılıkları

• Ukrayna ve Karadeniz’deki uyuşmazlıklar

• Güney Kafkasya’da Rusya’nın artan etkisi

• S-400 füze savunma sistemlerinin akıbeti

•  İkili ilişkilerde güven bunalımı ve   
 pozitif gündemin başlatılamaması
•  Katılım müzakerelerinin fiilen durması
•  Suriyeli sığınmacıların durumu
•  Türkiye’deki otoriterleşme
•  Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki    
 uyuşmazlıklar
•  Gümrük Birliği’nin güncellenmesi

•  S-400 füze savunma sistemlerinin akıbeti
•  Türkiye’nin F-35 askeri uçak programından çıkartılması
•  CAATSA kapsamında Türkiye’ye uygulanan yaptırımlar
•  ABD’nin PYD ve YPG’ye verdiği destek
•  İran’a yönelik ambargoların ihlaliyle ilgili iddialar ve  
 Halkbank davası
•  Fethullah Gülen’in iadesi
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SONUÇ

Bu rapor çerçevesinde ele alınan ve Türkiye’nin kısa ve 
orta vadede gündemini meşgul etme potansiyeli taşı-
yan uyuşmazlıklara bakıldığında, öncelikle Türkiye’nin 
aktif olarak müdahil olduğu uyuşmazlıkların hem 
sayısının hem de askeri boyutunun arttığı dikkat çek-
mektedir. Türkiye’nin geleneksel dış politika ilkesi olan 
bölgedeki çatışmalara taraf olmama ilkesini göz ardı 
ederek özellikle Arap ayaklanmaları sonrasında Orta-
doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaşanan sorunlara 
aktif şekilde müdahil olmaya başladığı görülmektedir. 
Türkiye’nin ABD ve AB ile ikili ilişkilerinde yaşadığı 
sorunlara ek olarak bölge ülkeleriyle (Mısır, İsrail vb.) 
de gerilimler yaşaması, özellikle Doğu Akdeniz’de Tür-
kiye’yi dışarıda bırakacak  şekilde yeni askeri, siyasi ve 
ekonomik ittifakların oluşumunu beraberinde getir-
miştir (bkz. Libya, Yunanistan, Kıbrıs bölümleri). Tüm 
bu yaşananlara ek olarak, Türkiye’nin 2016’da yaşadığı 
darbe girişimi sonrası gerek iç gerekse dış politikada 
izlemeye başladığı güvenlik odaklı politikalar, önceki 
dönemde “yumuşak gücü”nü ön plana çıkartarak böl-
gedeki rolünü artırmaya çalışan Türkiye’nin artık “sert 
gücü” önceliklendiren bir stratejiyi benimsediğinin sin-
yallerini de vermeye başlamıştır.64 Nitekim Türkiye’nin 
müdahil olduğu uyuşmazlık alanları incelendiğinde, 
kullanılan araçlar arasında siyasi destek, askeri ekipman 
sevkiyatı, askeri taktik ve eğitim verme, askeri operas-
yon düzenleme, askeri üs kurma, BM, AGİT gibi ulus-
lararası aktör ve örgütlerin arabuluculuk kabiliyetleri-
nin eleştirilerek belirli aktörler ile müzakerelerin tercih 
edilmesi gibi araçlar ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla 

önümüzdeki dönemde Türkiye’nin dış politika günde-
mini meşgul etmeye devam edecek bir boyut giderek 
artan askerileşme, diğer bir boyutu da buna paralel 
olarak gelişen ikili ilişkilerde inişli çıkışlı bir seyir ola-
caktır. Elbette izlenen politikanın finansal boyutu da 
Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durum göz 
önünde bulundurulduğuna farklı bir sorun olarak de-
ğerlendirilebilir.

Ele alınan her bir uyuşmazlık konusu, Türkiye’nin fark-
lı ülkelerle yeni sorunlar çerçevesinde karşı karşıya gel-
mesine neden olmakta ayrıca Türkiye’nin yalnızlaşma-
sını da beraberinde getirmektedir. Türkiye’nin özellikle 
ABD ve AB ile yaşadığı sorunlara paralel olarak Rus-
ya’yla işbirliğini yıllar içinde arttırdığı ve iki ülkenin 
her ne kadar Suriye, Libya, Dağlık Karabağ, Kıbrıs ve 
Ukrayna gibi konularda birbirinden farklı politikalar 
izleseler de ikili ilişkilerini devam ettirebildikleri gö-
rülmektedir. Türkiye ile Rusya arasındaki bu “asimetrik 
ilişki”nin65, Türkiye’nin başta ABD ve AB ile ilişkilerin-
deki gelişmelere paralel bir seyir izlemesi muhtemeldir. 
Halihazırda Türkiye’nin AB ile üyelik süreci durmuş ve 
ilişkiler özellikle imzalanan göç mutabakatı ile birlik-
te işlemsel olarak yürümektedir. ABD ile ise iyileşme 
sinyallerine rağmen sorun alanları varlığını sürmekte-
dir. Türkiye’nin son dönemde gerek bölge ülkelerinden 
İsrail, Mısır ve Suudi Arabistan gerekse ABD ve AB ile 
ilişkileri düzeltme yönünde diplomatik girişimler baş-
lattığı görülmektedir. 
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NOTLAR

1 1960’ta Kıbrıs’ta kurulan ortaklık devletinden Kıbrıslı Türklerin dışlanması nedeniyle Türkiye, uluslararası top-
lum tarafından “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak tanınan yönetimi tanımamakta ve diplomatik ilişki kurmamakta-
dır. Bu çerçevede, adanın güneyinde yer alan yönetim için “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi” ifadesi kullanılmak-
tadır. 

2 “Erdoğan Beşar Esad’la görüştü”, Hürriyet, 14 Haziran 2011, https://www.hurriyet.com.tr/gundem/erdo-
gan-besar-esadla-gorustu-18030795; “Şam’da Kritik Görüşme”, NTV, 9 Ağustos 2011, https://www.ntv.com.
tr/turkiye/samda-kritik-gorusme,3qyA2GzM-kKb5xhBl50cnQ. Türkiye’nin Arap Baharı sırasında izlediği po-
litika için bkz. Ziya Öniş (2014) “Turkey and the Arab Revolutions: Boundaries of Regional Power Influence 
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