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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.

YAZARLAR

DR. PINAR SAYAN 

Dr. Pınar Sayan, Beykoz Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktor öğretim üyesi, 
IstanPol’de uzman ve Raoul Wallenberg Enstitüsü’nde 
misafir araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Martin 
Alexandersson Bursu, Jean Monnet Bursu, Humanity 
in Action Pat Cox Programı, İsveç Enstitüsü Bursu, 
Georg Eckert Enstitüsü Bursu’nun da aralarında old-
uğu bir çok destekten yararlanmıştır. Daha önce,Cam-
bridge Üniversitesi, Stockholm Üniversitesi ve Georg 
Eckert Enstitüsü’nde misafir araştırmacı; Imagine 
Center for Conflict Transformation’da Türkiye direk-
törlüğü; Caucasus Edition – Journal of Conflict Trans-
formation’da editörlük; Roman Medya’da yöneticilik 
ve Columbia Üniversitesi’nde Alliance for Historical 
Dialogue and Accountability Felllowship programın-
da yer almıştır. Çatışma dönüşümü, insan hakları, 
azınlık haklarıyla ilgili sivil toplum projelerinde yer al-
maktadır. Çalışma alanları arasında Avrupa siyasetinde 
milliyetçilik ve etnik politika; barış inşası ve çatışma 
dönüşümünde yerel ve uluslararası aktörlerin rolü bu-
lunmaktadır.

DR. CIHAN DIZDAROĞLU

Dr. Cihan Dizdaroğlu, Başkent Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim 
üyesi ve İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü’nde 
IstanPol-HBS araştırmacısıolarak görev yapmaktadır. 
Daha önce Coventry Üniversitesi Centre for Trust, 
Peace and Social Relations (CTPSR) bünyesinde Ma-
rie-Curie araştırmacısı (2018-2020), Kadir Has Üni-
versitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde 
öğretim görevlisi (2018-2021) olarak çalışmıştır. Aynı 
zamanda Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları 
Merkezi Müdürü (2017-2018) ve Uluslararası İlişkiler 
Konseyi’nde (UİK) Proje Koordinatörü (2009-2018) 
olarak da görev almıştır.Halen Uluslararası İlişkiler 
Dergisi’nin yardımcı editörlüğü görevini de yürütmek-
tedir. 

Cihan Dizdaroğlu, doktorasını Kadir Has Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. Aka-
demik ilgi alanları arasında Eleştirel Barış ve Çatışma 
Çalışmaları, Gençlik ve Barış İnşası, Eleştirel Güvenlik 
Çalışmaları, Kıbrıs Sorunu, Türkiye-AB ilişkileri ve 
Türk-Yunan ilişkileri özelinde Türk Dış Politikası yer 
almaktadır.

PROJE ASISTANLARI:

Berfin ÖZYAN, Gizem BAYGÜN
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GİRİŞ

Türkiye’nin dış politika tercihlerinin ulusal ve uluslararası gündemin önemli bir konusu 
olması nedeniyle İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol) Dış Politika Programı 
bünyesinde geçtiğimiz yıl ilk defa “Türkiye’nin Dış Politikasında Öne Çıkan Uyuşmazlık-
lar” raporu hazırlanmıştır.1

Rapor kapsamında, Türkiye’nin geçmişten günümüze 
müdahil olduğu ve hala devam eden uyuşmazlıkları te-
mel alınarak Libya, Suriye, Irak, Dağlık Karabağ, Uk-
rayna, Yunanistan ve Kıbrıs meselelerine odaklanılmış 
ve her bir uyuşmazlığın  arka planının yanı sıra  uyuş-
mazlığın taraflarının pozisyonları da ortaya koyulmuş-
tur. Sadece uyuşmazlık taraflarının değil, aynı zamanda 
söz konusu uyuşmazlıklara müdahil olan ABD, AB, 
Rusya gibi üçüncü taraflarla ilişkiler de rapor kapsa-
mında tartışılmıştır. 2022 yılının sonunda yayınlanan 
bu rapor ise söz konusu vakalarda geçtiğimiz yıldan bu 
yana yaşanan gelişmelere ek olarak, Türkiye’nin Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Mısır ile 
ilişkilerini de kısaca ele almıştır.

Türkiye’nin dış politikasındaki uyuşmazlıkların temel 
olarak resmi politika ve söylemler baz alınarak incelen-
diği bu raporun düzenli aralıklarla güncellenmesi plan-
lanmaktadır. Gelecek yıllarda yazılması planlanan ra-
porlarda, bahsi geçen uyuşmazlık alanlarında yaşanan 
gelişmelerle ortaya çıkabilecek yeni sorunların ele alın-
maya devam edilmesi, bu konularla ilgilenen kişilerin 
faydalanabileceği bir arşivin oluşmasına da katkı sağla-
yacaktır. IstanPol Dış Politika Programı bünyesinde yü-
rütülen diğer araştırmalarla birlikte değerlendirildiğin-
de, Türk iç siyasetinin dış politikaya yansımaları, iç ve 
dış politika arasındaki geçişkenlikler, kamuoyunun dış 
politikaya ilişkin bakış açısı gibi konularda geleneksel 

bakış açısına ek olarak sorunların insani, çevresel ya da 
toplumsal cinsiyet boyutları gibi farklı alanlarla ilişkisi-
ne de ışık tutulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmalardan 
yola çıkılarak, IstanPol tarafından uyuşmazlık alanla-
rına ilişkin yıl içinde yürütülen toplantılara ek olarak 
alanında uzman kişilerin ele alacağı derinlemesine araş-
tırma, analiz ve politika önerileri de hazırlanmaktadır.

2022 yılının sonunda 
yayınlanan bu rapor ise söz 

konusu vakalarda geçtiğimiz 
yıldan bu yana yaşanan 

gelişmelere ek olarak, 
Türkiye’nin Suudi Arabistan, 

Birleşik Arap Emirlikleri, 
İsrail ve Mısır ile ilişkilerini 

de kısaca ele almıştır.
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TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASINDA 
ÖNE ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR

KIBRIS

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik tüm tarafların 
resmi olarak Temmuz 2017’de bir araya geldiği Crans 
Montana sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasının 
ardından oluşan güvensizlik ortamı halen varlığını 
korumaktadır. Halihazırda taraflar arasında resmi bir 
müzakere süreci bulunmamakla birlikte, Birleşmiş 
Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres’in 
girişimleri çerçevesinde taraflar gayri resmi ortamda da 
olsa bir araya getirilmeye çalışılmaktadır. Bu yönde atı-
lan adımlar arasında 27-29 Nisan 2021’de Cenevre’de 
gayri resmi formatta düzenlenen 5+1 toplantısı ile 27 
Eylül 2021’de New York’ta BM Genel Sekreteri’nin 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)2 lideri 
Nikos Anastasiadis ile yaptığı gayri resmi görüşme sa-
yılabilir. Tüm bu girişimlere rağmen yeni bir müzakere 
sürecinin başlatılabilmesi için taraflar arasında uygun 
bir zemin olmadığı görülmektedir. Böylesi bir zemin 
yokluğu, Mayıs 2021’de BM Genel Sekreteri’nin görev-
lendirdiği geçici Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lu-
te’nin (2018-2021) özel sektörde üst düzey bir yöne-
ticilik görevine getirilmesiyle boşalan göreve henüz bir 
atama yapılmaması konusunda da kendini göstermiştir, 
nitekim Türk tarafı özel temsilci atanmasının uygun ol-
madığını belirtmiştir.3 

Bu süreçte Kıbrıs sorunuyla ilgili görev değişimleri 
devam etmiş, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel 
Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon 

Şefi Elizabeth Spehar’ın (2016-2021) görev süresinin 
dolmasıyla birlikte söz konusu göreve 30 Kasım 2021 
tarihinde Colin Stewart atanmıştır. Benzer şekilde, 
2013’ten beri GKRY’nin Kıbrıs Baş Müzakerecisi gö-
revini yürüten Andreas Mavroyiannis’in cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde aday olmak üzere Nisan 2022’de 
istifası üzerine bu göreve 15 Mayıs 2022’de Menelaos 
Menelaou getirilmiştir.4

Taraflar arasında resmi barış müzakerelerin başlaması-
na yönelik herhangi bir olumlu hava olmamasına rağ-
men, BM Genel Sekreteri Guterres taraflar arasında 
ortak bir zemin bularak tarafları müzakere masası etra-
fında bir araya getirme yönündeki taahhüdüne uygun 
olarak girişimlerine devam etmektedir. Bu çerçevede 
BM Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika 
Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, 2022 yılının 
Nisan, Temmuz ve Kasım aylarında Kıbrıs’a giderek her 
iki tarafla da temaslarda bulunmuş ve Genel Sekreterin 
konuyla ilgili taahhütlerini yinelemiştir.5 

Önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorununa taraf ülkelerin 
neredeyse tamamında gerçekleşmesi planlanan seçimler 
dolayısıyla bu konuda bir ilerleme sağlanmasını bek-
lemek gerçekçi olmayacaktır. Nitekim GKRY’de Şu-
bat 2023’te cumhurbaşkanlığı, Yunanistan’da Haziran 
2023’te yapılması öngörülen parlamento ile Türkiye’de 
Haziran 2023’te planlanan parlamento ve cumhurbaş-
kanlığı seçimleri tüm dikkatlerin iç siyasete çevrilmesini 
beraberinde getirecektir. Benzer şekilde Birleşik Kral-
lık’ta iç siyasette yaşanan koltuk değişimleri de önümüz-
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deki yıl tarafların tamamının dikkatinin farklı konular-
da olacağına işaret etmektedir. Tüm bunların yanı sıra 
Ada’da tarafların müzakere pozisyonlarında süregelen 
ayrılık da olumsuz bir tabloyu gözler önüne sermektedir. 
Bilindiği üzere, Ekim 2020’de KKTC Cumhurbaşkanlı-
ğı görevini üstlenen Ersin Tatar liderliğinde Kıbrıs Türk 
tarafının -Türkiye’nin de aktif desteğiyle- savunduğu 
“egemen eşitliğe dayalı, iki devletli bir çözüm” politikası 
BM Güvenlik Konseyi parametreleriyle örtüşmemekte 
ve Kıbrıs Rum tarafının çözümsüzlük konusunda Türk 
tarafını suçlamasını da beraberinde getirmektedir. Kıb-
rıs konusunda geçtiğimiz yıl hazırlanan raporda tespit 
edilen başlıca sorunlar (“İki Toplum ve Liderler Arasın-
daki Güven Bunalımı” diğer başlıklar altında değerlen-
dirilmiştir) devam eden bölümde başlık olarak korun-
mmaya çalışılsa da, her bir sorunun içeriğinde yaşanan 
değişiklikler bu rapor kapsamında ele alınmıştır.   

Öne Çıkan Konular

Resmi bir müzakere sürecinin olmayışı: Kıbrıs’ta ta-
raflar arasında Crans Montana’dan bu yana devam eden 
güven bunalımına paralel olarak, tarafların müzakere 
politikalarındaki ayrışmanın daha belirgin hale gelme-
si de resmi bir müzakere sürecinin başlamasına engel 
olmaktadır. Kıbrıs sorununun çözümü için BM hima-
yesinde yürütülen müzakereler çerçevesinde taraflar, 
1977-1979 Doruk Zirveleri uyarınca, “iki toplumlu, iki 
kesimli ve siyasal eşitliğe dayalı federasyon” temelinde 
bir çözüm konusunda uzlaşıya varmaya çalışmaktadır. 
Son iki yıldır Kıbrıs Türk tarafının “egemen eşitliğe 
dayalı iki devletli bir çözüm” politikasını benimsemesi 
ve bu yönde girişimlerde bulunması (KKTC’nin Türk 
Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci seçilmesi, UNFICYP 
görev süresine ilişkin doğrudan KKTC ile SOFA ola-
rak bilinen Kuvvetler Anlaşması Statüsü imzalaması6 
vb.) taraflar arasında karşılıklı suçlamaları beraberinde 
getirmektedir. Buna cevaben, Kıbrıs Rum tarafı gerek 
Annan Planı referandumu gerekse de Crans Monta-
na sürecindeki uzlaşmacı olmayan tutumuna rağmen, 
müzakere sürecindeki durgunluğun sorumlusu olarak 
Kıbrıs Türk tarafını ve Türkiye’yi suçlamaya devam et-
mektedir.

Doğu Akdeniz: Kıbrıs adası etrafındaki doğal kay-
nakların varlığı ve burada tarafların tek taraflı olarak 

yürüttüğü bölge sınırlama, lisanslama, arama ve sondaj 
vb. faaliyetler kıyıdaş ülkeler başta olmak üzere ulus-
lararası enerji firmalarını da içine alan bir sorun alanı 
olarak varlığını devam ettirmektedir. Özellikle Rus-
ya-Ukrayna arasında devam eden savaşa paralel olarak 
yaşanan enerji sorunu çerçevesinde önemi artan bölge-
de tarafların uzlaşmaz tutumları işbirliğini de engelle-
mektedir. Kıbrıs Türk tarafının 2019’da bölge hidro-
karbon kaynaklarının ortak kullanımı için uluslararası 
bir komisyon kurulması yönündeki önerisini Temmuz 
2022’de genişleterek yinelemesine rağmen bir ilerleme 
kaydedilememiştir. Bölgede GKRY, İsrail ve Yunanis-
tan arasında Doğu Akdeniz Gaz Forumu ve EuroAsia 
Interconnector7 projeleri çerçevesinde devam eden ener-
ji işbirliklerinin yanı sıra Türkiye’nin de Libya’yla hid-
rokarbon alanındaki işbirliği girişimlerini yenilemesi8 
taraflar arasında gerilimi tırmandırmaktadır (Doğu 
Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak ayrıca bkz. 
Libya, Yunanistan bölümleri).

Tarafların tek taraflı eylemleri: Resmi müzakerelerin 
ve güven artırıcı önlemlerin olmadığı bir ortamda Kıb-
rıs’ta tarafların tek taraflı olarak yürüttüğü eylemler gü-
ven bunalımını daha da derinleştirmektedir.9 Tek taraflı 
eylemler arasında GRKY’nin Amerika Birleşik Devlet-
leri (ABD) ve Fransa başta olmak üzere üçüncü ülkeler-
le askeri işbirliği anlaşmaları ve tatbikatları, GRKY’nin 
mülteci geçişini önlemek amacıyla ara bölgeye dikenli 
tel, kamera ve ekstra polis gücü yerleştirme kararı, KK-
TC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci ülke ola-
rak kabulü, Kıbrıs Türk tarafının UNFICYP’in doğru-
dan KKTC ile SOFA imzalaması talebi sayılabilir.

2023’te Türkiye, Yunanistan 
ve GKRY’de yapılacak 

seçimler tüm dikkatlerin 
iç siyasete çevrilmesini 

beraberinde getirecektir.
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TÜRKIYE-ABD ILIŞKILERINDEKI BAŞLICA SORUNLAR

Türk-Amerikan ilişkileri uzunca bir süredir tarafların müttefiklik ruhuna uymayan politik tercihleri sebebiyle 
gergin bir seyir izlemektedir. ABD Başkanı Joe Biden’in göreve gelmesinden kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde taraflar her ne kadar “ilişkilerin stratejik do-
ğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliği”10 çerçevesinde yürütülmesinde mutabık kalsalar da ilişki-
lerdeki soğukluk (Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya konusundaki tutumu, F-16 ve S-400 meseleleri, ABD’nin 
Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve silahlı kolu Halk Savunma Birlikleri’ne  (YPG) desteği, Gülen’in iadesi, 
Halkbank davası vb. sorunların varlığı) hala devam etmektedir. Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye’nin taraflar 
arasında bir tahıl koridorunun açılması girişimleri Türk-Amerikan ilişkilerindeki gerilimin azaltılması için 
yeni fırsatlar sunsa da geçtiğimiz yıl tespit edilen ve aşağıda benzer başlıklar altında incelenen başlıca sorun-
ların varlığı ve devamı ilişkilerin seyrini belirleyecek niteliktedir. Bu yıl iki ülke arasındaki sorunlara yenileri 
eklenirken, mevcut sorunların da içeriğinde yaşanan gelişmeler aşağıda yansıtılmıştır:

Önce Çıkan Konular

İsveç ve Finlandiya’nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Üyelikleri: Rusya’nın Ukrayna’yı iş-
gali sonrasında gündeme gelen İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri konusunda Türkiye’nin çekinceleri 
iki müttefik arasındaki sorunlara bir yenisini daha eklemiştir. Türkiye, terör örgütü olarak tanımladığı PYD/
YPG, FETÖ vb. örgütlere destek verdiklerini  iddia ederek   söz konusu iki ülkenin üyeliklerini veto edeceği 
sinyalini vermiştir. Türkiye’nin itirazları, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında 28 Haziran 2022’de imzalanan 
üçlü mutabakat ile giderilmiş ve iki ülkenin NATO üyeliğinin önü açılmıştır.11 İsveç ve Finlandiya’nın  
NATO’ya üye olarak katılması için onay işlemleri NATO üyesi 30 ülkenin 28’i tarafından tamamlansa da 
Türkiye ve Macaristan onay işlemlerini bekletmeye devam etmektedir.  Macaristan Başbakanı Viktor Orban 
iki ülkenin onay süreçlerinin Şubat 2023’te Macaristan parlamentosunun ilk toplantısında ele alınıp onay-
lanacağı sinyalini verirken,12 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde iki ülkenin üyeliklerine 
onay sürecinin bulunmayışı ve seçimlerden sonraya kalma ihtimali Türkiye-ABD ilişkilerini olumsuz yönde 
etkilemeye ve gündemi meşgul etmeye devam edeceği ifade edilebilir. 

S-400 füze savunma sistemleri / F-16 Modernizasyonu: Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı fakat henüz et-
kinleştirmediği S-400 füze savunma sistemleri uzunca süredir gerek ABD  gerekse de Türkiye’nin diğer NATO 
müttefikleriyle ilişkilerini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Türkiye’nin S-400 kararı sonrası ABD yöne-
timi Türkiye’yi ortağı olduğu F-35 askeri uçak programından çıkartmış ve Türkiye’ye karşı “Hasımlarla Yap-
tırımlar Yoluyla Mücadele Yasası”nı (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA) yü-
rürlüğe sokmuştur.13 Türkiye, F-35 programı için yaptığı 1,4 milyar dolarlık ödemenin F-16 askeri uçaklarının 
modernizasyonunda ve 40 yeni uçağın alınmasında kullanılması talebi halen ABD Kongresi’nin onayında 
beklemektedir. Kasım başında ABD Kongresi ara seçimleri sonrası, Türkiye’ye yapılması planlanan satışı bloke 
eden Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçilerin çok az bir farkla da olsa üstünlük sağlamalarının satış kararı 
üzerindeki olası etkileri Türk hükümeti tarafından yakından takip edilmektedir. İki ülke arasında her fırsatta 
gündeme gelen konu, en son Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında 15 Kasım’da Endonezya’da 
gerçekleşen G-20 Zirvesi görüşmesinde de başlıca gündem maddeleri arasında yerini almıştır. Biden yönetimi-
nin Kongre’yi ikna çabaları devam ederken, söz konusu onay sürecinin bir önceki başlıkta ele alınan İsveç ve 
Finlandiya’nın üyelik işlemlerinin onaylanması sürecinde müzakere edilebileceği düşünülmektedir.14 

Bunun yanı sıra, 24-25 Ağustos 2022’de Yunanistan’a bağlı Girit adasında konuşlu S-300 füze sistemlerinin 
Türk askeri uçaklarına radar kilidi atması gibi taciz girişimleri sonucu bunun Türkiye’yi “S-400’leri aktive 
etmeye” itebileceği, şayet Türk hükümeti böyle bir girişimde bulunursa bunun ABD’yle ilişkilerde sorun ya-
ratacak şekilde değil, bir pazarlık unsuru olarak uygulanması gerektiği de tartışılan konular arasında yerini 
korumaktadır.15 Benzer şekilde, ABD’nin GKRY’ye uyguladığı silah satış kısıtlamasını tamamen kaldırdığına 
yönelik kararı da Türkiye’nin ABD ile ilişkilerine ve bu konudaki söylemlerine olumsuz şekilde yansımakta-
dır16 (Ayrıca bkz. Türkiye-Rusya, Yunanistan ve Kıbrıs bölümleri).



TÜ
RK

İY
E’

N
İN

 D
IŞ

 P
O

Lİ
Tİ

KA
SI

N
D

A 
Ö

N
E 

Ç
IK

AN
 U

YU
ŞM

AZ
LI

KL
AR

8

YUNANISTAN

Türkiye ve Yunanistan arasında 2020 yazında Doğu 
Akdeniz özelinde yaşanan gerilimin seviyesi üçüncü 
aktörlerin (Almanya ve NATO başta olmak üzere) ara-
buluculuk girişimleriyle düşürülmüş ve taraflar beş se-
nelik bir duraksamanın ardından 25 Ocak 2021’de İs-
tanbul’da ve ardından 17 Mart 2022’de Atina’da olmak 
üzere istikşafi18 görüşmelere tekrar başlamıştır. Taraflar 
arasında 2021 başında yürütülen görüşmede, diyalog 
kanallarını canlandırmanın yanı sıra iki ülke arasında 
bir “pozitif gündem” yaratılarak ilişkilerin iyileşmesi 
yönünde de bir karar alınmıştır. İki ülke arasında pozitif 
gündem çerçevesinde yürütülen diyalog toplantıları ve 
üst düzey ziyaretler ilişkilere ilişkin olumlu bir hava ya-
ratmıştır. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis’in 
17 Mart 2022’de İstanbul ziyareti ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı ikili görüşme Türk-Yu-
nan ilişkilerinde “yeni bir dönem başlangıcı” olarak 
anılmıştır. Nitekim söz konusu görüşmelerde liderler 
güven artırıcı önlemler için görüşmelerin yürütülmesi, 
iki ülke arasında kurulan Yüksek Düzey İşbirliği Kon-
seyi’nin19 sonbaharda Selanik’te toplanması gibi konu-
larda mutabık kalmıştır.20 Tüm bu girişimlere rağmen 
taraflar arasında tarihsel olarak yıllardır devam eden 
uyuşmazlıklara ilişkin herhangi bir ilerleme sağlanma-
sı mümkün olmazken, özellikle Yunanistan Başbaka-
nı Mitsotakis’in Mayıs ayında ABD’ye yaptığı resmi 
ziyaret kapsamında ABD Kongresi’ndeki konuşması 
ilişkilerde gerilimi tekrar tırmandırmıştır.21 Söz konusu 
konuşmada Başbakan Mitsotakis’in, Türkiye’nin hassas 
olduğu iç ve dış politika konularını gündeme getirmesi, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alması ve ABD’nin 
savunma tedariği konularında dikkat etmesi gerektiğini 
gündeme getirerek üstü örtülü bir şekilde Türkiye’nin 
aleyhine söylemleri Ankara’da tepkiyle karşılanmıştır. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Artık benim için Mitso-
takis diye birisi yok”22 yönündeki çıkışı sonrasında iki 
ülke ilişkilerinde bir süredir devam eden diyaloğun 
artırılması ve ilişkilerin iyileştirilmesi yönündeki tüm 
adımlar da son bulmuştur. Türkiye ve Yunanistan’da 
2023’te yapılması planlanan seçimlerin yaklaşmasının 
da etkisiyle ikili ilişkiler son altı aydır gergin bir sevi-
yede devam etmekte ve bu gerilim iki ülke arasındaki 
diyalog mekanizmalarının tekrar canlandırılmasını da 
engellemektedir. Tarafların özellikle Ege’deki karşılık-
lı restleşmeleri ve tacizleri sonucunda Cumhurbaşka-
nı Erdoğan konuya ilişkin 3 Eylül 2022’de yaptığı bir 
açıklamada “Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir 
gece ansızın gelebiliriz”23 ifadeleri Yunanistan’da endi-
şeyle karşılanmıştır. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Er-
doğan 20 Eylül 2022’de BM Genel Kurulu’nda yaptığı 
konuşmada “Yunanistan’dan gerginlik ve tahrik siyase-
tini bırakarak, işbirliği ve dayanışma çağrılarımıza ku-
lak vermesi”24 yönündeki ifadelerini Türkiye’nin Doğu 
Akdeniz’deki diyalog çağrısı üzerinden yinelese de bu 
çağrı karşılık bulmamıştır. Yunanistan Başbakanı Mit-
sotakis BM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamasında, 
Erdoğan’ın sözlerine cevaben bu dilin “barışçıl değil, 
saldırgan”25 olduğu eleştirisini dile getirmiştir.

İki ülke arasındaki gerilim izlenen politikalara yansıma-
sının ötesinde taraflar arasında tarihsel olarak devam 
eden uyuşmazlıklara yönelik olarak da tarafların kışkır-

ABD’nin PYD ve YPG’ye verdiği destek: Türkiye’nin PKK’nın uzantısı olarak gördüğü ve terör örgütü liste-
sinde yer alan PYD/YPG’ye yönelik ABD yönetiminin desteği ilişkilerde sorun yaratmaya devam etmektedir. 
13 Kasım 2022’de Taksim’de meydana gelen bombalı saldırıyı düzenleyen kişinin PKK/PYD ile ilişkili oldu-
ğunun açıklanması ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasında “Amerikan Büyükelçiliğinin taziye 
dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz”17 ifadeleri sorunun ikili ilişkilere nasıl yansıdığının somut bir örne-
ğidir. Soylu’nun açıklamasından bir gün sonra Endonezya’da düzenlenen G20 Zirvesi sırasında ABD Başkanı 
Joe Biden’ın taziye mesajını doğrudan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmesi sorunun 
büyümeden çözülmesini de beraberinde getirse de ikili ilişkilerde bu konu sorun yaratmaya devam edecektir. 

Halkbank Davası: İran’a uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD’de Halkbank aleyhine dava 
açılmıştır. Halkbank davasına yönelik gelişmeler halen ikili ilişkilerin seyri açısından izlenmesi gereken önemli 
sorun alanları arasındadır.
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tıcı ve suçlayıcı ifadelerini beraberinde getirmektedir. 
Taraflar arasındaki diyalog kanallarının açık olmaması 
da kısa vadede bu konular üzerinde diyaloğunu engel-
leyecek niteliktedir. Geçtiğimiz yıl tespit edilen başlıca 
sorunlar bu seneki raporda birebir korunurken, iki ülke 
arasında değişen güç dengesi ayrı bir madde olarak ele 
alınmıştır. İki ülke arasında öne çıkan konular yaşanan 
gelişmeler ise aşağıda ifade edilen her bir madde kapsa-
mında kısaca değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Önce Çıkan Konular

Ege Denizi: Geleneksel uyuşmazlıkların başında ge-
len Ege Denizi’ne ilişkin taraflar arasındaki ayrılıklar, 
özellikle iki ülke arasında diyaloğun olmadığı son 
aylarda gündemi yoğun bir şekilde etkilemektedir. 
Taraflar arasında özellikle hava sahası, Ege adalarının 
gayri askeri statüsü ve kara sularının mevcut genişliği 
uyuşmazlıkları üzerinden karşılıklı suçlamalar devam 
ederken, taraflar bu konulardaki itirazlarını Birleşmiş 
Milletler nezdinde de gündeme getirmeye devam et-
mektedir. Yaz aylarında Ege’de meydana gelen karşı-
lıklı tacizle, Türk F-16’larının taciz edilmesi, NATO 
görevi sırasında Türk uçağına radar kilidi atılması ve 
son olarak Girit’e konuşlu S-300 füzelerinin yine Türk 
uçaklarına radar kilidi atması gibi. gelişmeler Türkiye 
tarafında sert bir tepkiye neden olmuştur.26 Benzer 
şekilde Yunanistan da Türkiye’nin Ege’deki tacizlerine 
tepki vermekte ve bu tacizlerin istatistiklerini yayın-
lamaktadır.27 Bu gerilim tarafların uyuşmazlıklara yö-
nelik kullandığı üsluba da yansımakta ve ilişkilerdeki 
gerilimi artırmaya devam etmektedir. Özellikle Ege 
uyuşmazlıklarından adaların gayri askeri statüsü ile 
adaların egemenlik hakları üzerinden tarafların karşı-
lıklı suçlama ve tacizleri önümüzdeki dönemde de iliş-
kileri etkilemeye devam edecektir.

İki Ülke Arasındaki Güç Dengesi: Türkiye’nin özel-
likle NATO müttefikleriyle ilişkilerinde yaşadığı so-
runlar Türkiye-Yunanistan arasındaki ikili ilişkilere de 
yansımaya devam etmektedir. Özellikle Türkiye’yle so-
run yaşayan ABD ve Fransa gibi ülkelerin Yunanistan’la 
yakınlaşması Türkiye’den tepkiyle karşılanmaktadır.28 
Yunanistan-Fransa arasında 28 Eylül 2021’de imzala-
nan Savunma ve Güvenlik Alanlarında İşbirliğine Yö-
nelik Stratejik Ortaklık Anlaşması iki ülke arasındaki 

güç dengesini etkileyecek niteliktedir. Nitekim anlaş-
ma uyarınca, Yunanistan’ın Fransa’dan 3 adet fırkayetn 
ile 6 adet Rafale savaş uçağı alması gündeme gelmiş, ay-
rıca iki ülke herhangi bir ihlal veya çatışma durumunda 
birbirilerini destekleme kararı almışlardır.29 Buna ek 
olarak, Türkiye-ABD’yle ilişkilerinde yaşanan mevcut 
sorunlar varlığını devam ettirirken, 14 Ekim 2021’de 
Yunanistan-ABD Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaş-
ması’nın genişletilerek yenilenmiştir. Söz konusu an-
laşma uyarınca ABD, Yunanistan’daki Dedeağaç Üssü 
ve Girit Adası’ndaki Suda Üssü’ne daha fazla askerini 
konuşlandırabilme imkanı elde etmiştir.30 Türkiye ve 
Yunanistan arasındaki mevcut güç dengesini değiştiren 
tüm bu gelişmeler iki ülke arasındaki gerilimi tırman-
dırma potansiyeline sahiptir. 

Doğu Akdeniz: Doğu Akdeniz’deki yetki alanları ve 
enerji kaynaklarının paylaşımı, 2020 yazından bu yana 
iki ülke ilişkilerinde gerginliği artıran önemli uyuşmaz-
lık konuları arasında yerini korumaktadır. Türkiye’nin 
Kasım 2019’da Libya ile Yunanistan’ın ise Ağustos 
2021’de Mısır’la imzaladıkları bölgeye yönelik anlaş-
malar ilişkilerin gerilmesine neden olurken, üçüncü 
tarafların (Almanya ve NATO) uyuşmazlığa müdahil 
olmasıyla gerilim azalmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı son-
rasında yaşanan enerji krizine paralel olarak bölgenin 
önemi tekrar artarken, bölgede Türkiye, Suriye ve Lüb-
nan dışındaki kıyıdaş ülkeler arasında kurulan Doğu 
Akdeniz Gaz Forumu’nu da tekrar gündeme getirmiş-
tir. Türkiye’nin bölgede kendisini dışarıda bırakan söz 
konusu girişimi kırmak ve Türkiye ve KKTC’nin bölge-
deki haklarını korumak amacıyla donanması ve araştır-
ma gemileriyle arama faaliyetlerini sürdürmeye devam 
etmektedir. Türkiye’nin izlediği politikalar Yunanistan 
ve GKRY başta olmak üzere, özellikle AB tarafından 
tepkiyle karşılanmaktadır. Örneğin, Avrupa Komisyo-
nu tarafından 12 Ekim 2022’de açıklanan 2022 Türkiye 
Raporu’nda Türkiye’nin üye ülkelerin “egemenliklerine 
ve toprak bütünlüğüne saygılı olması” ve “bölgedeki 
istikrar için tansiyonu düşürmesi” gerektiği ifade edil-
mektedir.31 Bu eleştirilere rağmen Türkiye bölgedeki 
faaliyetlerine paralel olarak, tüm kıyıdaş ülkelere Doğu 
Akdeniz’de “barış ve istikrarın sürdürülmesinin hak ve 
hukuka saygı duyulmasına bağlı” olduğu bu çerçevede 
tüm kıyıdaş ülkelerin dahil olduğu bir “Doğu Akdeniz 
konferansı” toplanması çağrısını yapmaya devam et-
mektedir.32 
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Son dönemde Türkiye’nin bölge ülkelerinden İsrail ve 
Mısır’la ilişkilerini geliştirme yönünde attığı adımlar ile 
Libya’yla 2019’da imzalanan mutabakatın devamı niteli-
ğinde olacak şekilde 3 Ekim 2022’de hidrokarbon arama 
yetkisi içeren bir anlaşma imzalaması Yunanistan tara-
fından endişeyle karşılanmıştır.33 Nitekim anlaşmanın 
hemen akabinde Mısır’ı ziyaret eden Yunanistan Dışiş-
leri Bakanı Nicos Dendias, Mısırlı meslektaşıyla yaptığı 
açıklamada anlaşmanın “yasadışı” olduğu ifade etmiş-
tir.34 Doğu Akdeniz, her iki ülkenin bölgede izlediği 
politikalar ve kurdukları ittifaklar nedeniyle bir gerilim 
alanı olarak varlığını sürdürmeye devam edecektir (Ayrı-
ca bkz. Kıbrıs, Libya ve Türkiye-AB ilişkileri bölümleri). 

Kıbrıs’ta devam eden çözümsüzlük: Kıbrıs’ta aktif bir 
barış müzakeresi sürecinin bulunmamasının yanı sıra 

Türkiye ve Yunanistan’ın farklılaşan politikaları zaman 
zaman iki ülke ilişkilerine de yansımaktadır. Türkiye’nin 
KKTC ve Yunanistan’ın GKRY ile yakın ilişkileri sadece 
ikili ilişkilere değil, aynı zamanda Türkiye-AB ilişkilerini 
de olumsuz etkilemektedir (ayrıntılar için bkz. Kıbrıs ve 
Türkiye-AB İlişkilerinde Başlıca Sorunlar bölümleri). 

Azınlıklar: Türkiye ve Yunanistan arasında geleneksel 
uzlaşmazlıklar arasında Türkiye ve Yunanistan’da yaşa-
yan azınlıkların kimlik, eğitim, din vb. hakları da yer 
almaktadır. Özellikle iki ülke ilişkilerinin gergin olduğu 
dönemlerde karşılıklı suçlamaların arttığı tarihsel bir 
gerçeklik olarak varlığını devam ettirmektedir. Son dö-
nemde Yunanistan’ın Batı Trakya’da öğrenci sayısı azlığı 
nedeniyle kapatma kararı aldığı Türk ilkokulları üzerin-
den taraflar arasında karşılıklı suçlamalar yaşanmıştır.35

TÜRKIYE-AB ILIŞKILERINDEKI BAŞLICA SORUNLAR

Uzunca bir süredir durağan seyreden Türkiye-AB ilişkilerinin iyileştirmesi yönünde atılan adımlara rağmen 
taraflar arasındaki güven bunalımı varlığını korumaya devam etmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından 12 
Ekim 2022’de açıklanan 2022 Türkiye Raporu’nda ifade edilen, Türkiye’nin reform sürecindeki negatif eğilimin 
devamı ile demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yaşanan sorunlar 
ilişkilerin geleceği için iyimser bir tabloya işaret etmemektedir.36 Son yıllarda taraflar arasında göçmenler, Doğu 
Akdeniz, 2016 mutabakatında verilen sözlerin tutulmaması vb. konular üzerinden devam eden gerilim, Rus-
ya-Ukrayna savaşı sırasında Türkiye’nin yaptırımlara uymaması konusunda da kendisini göstermiştir. 

Söz konusu güven bunalımının giderilmesi yönünde tarafların samimiyeti ilişkilerdeki sorunların çözülmesi 
ve taraflar arasında yeniden bir diyalog kurulmasının önünü açacaktır. Geçtiğimiz yıl Türkiye-AB ilişkilerinde 
tespit edilen “katılım müzakerelerinde askıya alınan fasıllar” başlığına bu yıl raporda yer verilmezken, “Türki-
ye-AB arasında yaşanan güven bunalımı ve pozitif gündem” başlığı da daha kısa bir şekilde bu seneki rapora 
dahil edilmiştir. Her iki konunun halen devam ettiği görülürken, bu sene öne çıkan konular “Doğu Akdeniz 
ve Kıbrıs Sorunu”, “Rusya’ya yönelik yaptırımlar” ve “Pozitif Gündem” başlıkları altında ele alınmıştır.

Önce Çıkan Konular

Rusya’ya yönelik yaptırımlar: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında AB’nin farklı sektörleri (endüstriyel, 
teknolojik, askeri vb.) hedef alan yaptırım kararlarına Türkiye’nin uymaması AB yetkilileri tarafından sert şe-
kilde eleştirilmektedir.37 Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında AB ve diğer Batılı ülkelerin alacağı 
yaptırım kararlarına değil, sadece BM Güvenlik Konseyi’nce alınacak kararlara uyacağını belirtmiş, bu sayede 
çatışan taraflar arasında tahıl koridoru gibi girişimlerde arabulucu rolü oynayabilmiştir. Yine de Türkiye’nin 
tutumu Türkiye-AB ilişkilerindeki mevcut güven bunalımını olumsuz yönde etkileme potansiyeli taşımaktadır.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Sorunu: AB’nin Doğu Akdeniz yetki alanları gibi sorunlarda üye ülkeler arası da-
yanışma ilkesi çerçevesinde hareket ederek Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulunması ilişkilerdeki güven 
bunalımını artırmaktadır. Nitekim söz konusu açıklamalarda AB üyesi ülkelerden Yunanistan ve GKRY’nin 
hakları dikkate alınırken, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının görmezden gelinmesi 
önemli bir sorun olarak varlığını devam ettirmektedir.38 Benzer şekilde Kıbrıs’ta devam eden çözümsüzlük 
Türkiye-AB ilişkileri açısından önemli bir gündem maddesi olmaya ve katılım müzakerelerini bloke etmeye 
devam etmektedir. 
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Pozitif Gündem: İkili ilişkilerdeki güven bunalımının çözülmesi ve sorunların aşılması amacıyla öne sürülen 
“pozitif gündem”in içeriğinin zaman içerisinde genişlemesine rağmen taraflar arasında bu yönde net bir ira-
denin bulunmayışı bu konuda atılacak adımları engellemektedir. Özellikle yukarıda ifade edilen ve her tür 
sorunun kaynağının tek taraflı olarak Türkiye olarak algılanması da beklenen etkinin sağlanamamasını bera-
berinde getirmektedir.39

Sığınmacıların Durumu: Türkiye ve AB arasında 2016 yılında varılan mutabakat gereğince düzensiz yollarla 
Türkiye’den Yunanistan’a geçen kişileri Türkiye geri kabul etmeyi onaylamıştı. Türkiye’deki sığınmacı ve göç-
men sayısının artışı ve ekonomik zorluklar nedeniyle, bu mutabakat hem halk hem siyasi partiler tarafından 
sorgulanmaktadır.40 

UKRAYNA 

Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donbask’ta Rus kö-
kenli nüfusun yoğun olarak yaşadığı Luhanks ve Do-
netsk bölgelerinde 2014’ten bu yana devam eden ve ara 
ara şiddetlenen çatışmalar Temmuz 2020’de kapsamlı 
ateşkesle azalsa da tarafların ateşkes kurallarını ihlalleri 
dolayısıyla zaman içerisinde tekrar çatışma durumuna 
dönmüştür. Mart-Nisan 2021’de bölgede Kiev yöneti-
minin kontrolü artırmak amacıyla Türk yapımı Silahlı 
İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) da ayrılıkçı güçlere 
karşı kullanıldığı bölgede taraflar arasındaki gerginlik 
artmıştır. Kiev yönetiminin müdahalesine ve Batılı ülke-
lerin Kiev yönetimine verdiği desteğine cevaben Rusya 
Federasyonu, Mart 2021’den itibaren Ukrayna sınırına 
askeri yığınak yapmaya başlamıştır. Rusya kendisine yö-
neltilen uluslararası tepkilere ve Rusya’nın olası işgal id-
dialarına yönelik olumsuz yanıt vermiştir. Örneğin Rus-
ya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky 
bu tepkilere yanıt olarak “Ukrayna veya başka kimseler 
tarafından kışkırtılmadığı sürece Rusya’nın Ukrayna’yı 
işgal etme gibi bir plan asla yapmadığını ve yapmayaca-
ğını”41 ifade etmiştir. Buna rağmen Rus silahlı kuvvetleri 
bu bölgelerde yaşayan Rus kökenli kişileri korumak ve 
bölgeyi “Nazilerden arındırmak” amaçlarını öne sürerek 
24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgale başlamıştır. Rusya 
ve Ukrayna arasında halen devam eden savaşta bugüne 
kadar on binlerce insan hayatını kaybederken, başta ka-
dınlar ve çocuklar olmak üzere milyonlarca Ukraynalı 
da başka ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Taraflar 
arasındaki savaşın sona erdirilebilmesi için başta Türkiye 
olmak üzere, üçüncü ülkeler devreye girse de hala Rus-
ya’nın Ukrayna’daki işgali devam etmektedir. Çatışmalar 
sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nük-

leer silah kullanma tehdidinde bulunmasının yanı sıra 
savaş dolayısıyla yaşanan enerji ve gıda krizi nedeniyle 
tüm dünya ülkelerinin etkilendiği görülmektedir.

Geçtiğimiz yıl Donbask bölgesinde yaşanan çatışma-
lar, kapsamlı barış sürecinin olmayışı ve Karadeniz’de 
değişen dengeler üzerinden ele alınan başlıca sorunlar, 
bu yılki raporda savaşın da etkisiyle aşağıdaki başlıklar 
altında tartışılmıştır.

Önce Çıkan Konular

Ateşkesin sağlanamaması: Savaşın başlangıcından bu 
yana, Türkiye başta olmak üzere üçüncü tarafların gi-
rişimleriyle çatışan taraflar bir araya getirilse de, halen 
bir ateşkes anlaşması imzalanması mümkün olmamış-
tır. Savaşın başlangıcından dört gün sonra Belarus’ta 
başlayan ateşkes görüşmeleri, Türkiye’nin girişimleriyle 
Türkiye-Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları seviyesinde 
10 Mart 2022’de Antalya’da42 ve müzakere heyetleri 
29 Mart 2022’de İstanbul’da devam etmiştir. Türkiye 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, tarafları bir 
araya getirmek ve soruna çözüm bulmak amacıyla sade-
ce “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 ikili 
görüşme yaptığı ve 31 faaliyette bulunduğu”nu43 ifade 
etmesi Türkiye’nin bu konudaki girişimlerini ortaya 
koymaktadır. Nitekim Türkiye’nin girişimiyle savaş 
dolayısıyla yaşanan insan, enerji ve tahıl krizinin aşıl-
ması konusunda ilerleme sağlanmıştır. Bu çerçevede, 
Rusya ve Ukrayna ayrı ayrı Türkiye ve BM ile bir an-
laşma imzalayarak tahılın Karadeniz ve Türkiye üzerin-
den dünyaya ulaştırılması konusunda anlaşmışlardır.44 
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Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılamaması, 
çatışan taraflarla ilişkileri dolayısıyla her ne kadar za-
man zaman Türkiye’ye uluslararası politikada avantaj-
lar sağlasa da izlediği politikalar dolayısıyla Türkiye ve 
müttefikleri arasında sorunlara da neden olmaktadır. 
Örneğin, Rusya’nın işgali durdurması için başta AB 
tarafından Rusya’ya karşı uygulanan ağır yaptırımla-
ra Türkiye’nin katılmaması eleştirileri de beraberinde 
getirmektedir (bkz. Türkiye-AB İlişkilerindeki Başlıca 
Sorunlar). Benzer şekilde Rusya’nın saldırgan politika-
ları nedeniyle NATO’ya üye olmak isteyen İsveç ve Fin-
landiya gibi ülkelerin üyelik süreçleri Türkiye ve Batılı 
müttefikleri arasında sorunlara neden olmaktadır (bkz. 
Türkiye-ABD İlişkilerindeki Başlıca Sorunlar).

Türkiye-Ukrayna işbirliği ve Rusya: Türkiye, Ukray-
na’da yaşanan olayların başından bu yana ülkenin top-
rak bütünlüğünü desteklediğini bildirirken, Kırım’ın 
ilhakı gibi Ukrayna’nın işgalini de kınamıştır. Türki-
ye’nin Kiev yönetimiyle yürüttüğü stratejik işbirliği ve 
askeri yardımlaşma Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli 
bir gündem maddesidir. Donbask bölgesinde Türk ya-
pımı SİHA’ların kullanımının yanı sıra yakın dönemde 
Ukrayna hükümeti ile Bayraktar arasındaki görüşmeler 
neticesinde, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin gelişimine 
firmanın yapacağı katkı ile Baykar’ın ülkede açacağı 
fabrika haberleri de Türk-Rus ilişkilerine etkileme po-
tansiyeli taşımaktadır (bkz. Türkiye-Rusya İlişkilerin-
deki Başlıca Sorunlar).

TÜRKIYE-RUSYA ILIŞKILERINDEKI BAŞLICA SORUNLAR

Dış politikada müttefikleriyle yaşadığı uyuşmazlıkların etkisiyle Türkiye uzunca bir süredir Rusya ile iyi ilişki-
ler yürütmektedir. Her ne kadar Türkiye ve Rusya özellikle Suriye, Ukrayna, Kıbrıs, Libya özelinde izledikleri 
dış politika tercihleri konusunda farklılıklar yaşasa da iki ülke arasında halen iyi seviyede ekonomik, siyasi ve 
ticari ilişkiler devam etmektedir. Türkiye her ne kadar Rusya ile ilişkilerini müttefikleriyle olan ilişkilerine zarar 
vermeyecek seviyede tutmaya gayret etse de özellikle S-400 füze bataryalarının satışı veya daha yakın dönemde 
Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmama yönündeki siyasi tercihleri dolayısıyla zaman zaman bu konuda başa-
rısız olmaktadır (bkz. Türkiye-ABD ve Türkiye-AB İlişkilerindeki Başlıca Sorunlar bölümleri). 

Türkiye-Rusya ilişkilerinin seyri ve bunun Türkiye’nin müttefikleriyle ilişkilerine yansımaları özellikle Şubat 
2022’de Rusya-Ukrayna arasında patlak veren savaş sonrasında daha çetrefilli bir hal almıştır. Türkiye, Rus-
ya’nın işgali sonrasında Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunarak, Rusya’nın “haksız ve hukuksuz eylemini 
bir an önce durdurma çağrısı”45 yapsa da krizin başından beri çatışan taraflarla dengeli bir seviyede ilişkilerini 
yürütmeye gayret etmektedir. Türkiye’nin savaş öncesi ve savaş sırasında Ukrayna hükümetine sağladığı SİHA 
desteği ve söz konusu SİHA’ların Rus milisler ve askerler üzerinde kullanılması Rusya Devlet Başkanı Putin ve 
Rus yetkilileri en başından beri rahatsız etmektedir.46 Yine de tüm dünya ülkeleri tarafından yoğun eleştirilere 
ve yaptırımlara maruz kalan Rusya’nın Türkiye ile devam ettirdiği diyalogun önemi ateşkes şartlarının görüşül-
mesi süreçlerine yaptığı katkı, ABD başta olmak üzere Avrupalı ülkelerle diyalog tesis edilmesi, tahıl koridoru 
gibi girişimlerde net şekilde görülmüştür. Türkiye bir nevi Rusya’nın “Batıya çıkış kapısı” görevi görmüştür.47 
Nitekim, Türkiye ve BM arabuluculuğunda 22 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleşen görüşmeler çerçevesinde 
Rusya ve Ukrayna ayrı ayrı Türkiye ve BM ile “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emni-
yetli Sevki Girişimi Belgesi”ni imzalamışlardır.48 Benzer şekilde çatışan taraflar Türkiye’nin girişimleriyle farklı 
dönemlerde bir araya getirilmiş ve çatışmaların sona erdirilmesi konusunda görüşmeleri sağlanmıştır. Türki-
ye’nin tüm bu girişimleri uluslararası arenada takdirle karşılanırken,49 Rusya Devlet Başkanı ve Cumhurbaş-
kanı Erdoğan arasındaki doğrudan diyalog ile Türkiye’nin Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmaması 
özellikle AB tarafından yoğun eleştirilere de maruz kalmaktadır (bkz. Türkiye-AB ilişkileri bölümü). Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın Rusya’nın Endonezya’da yapılan G-20 zirvesine gelmemesini değerlendirirken kullandığı 
“Başta Amerika olmak üzere Batı, Rusya’ya adeta sınırsız saldırıyor. Bütün bunların karşısında da tabi şu anda 
Rusya bir direnç ortaya koyuyor” gibi ifadelerin de bu tür karşıt eleştirileri beraberinde getirdiği de söylenebilir.

Geçtiğimiz yıl raporda Türkiye-Rusya ilişkileri özelinde tespit edilen “Suriye”, “Libya”, “Ukrayna”, “Dağlık 
Karabağ” ve “S-400” konularının tamamı varlığını korusa da bu yıl sadece S-400, Suriye ve Ukrayna konula-
rındaki gelişmelere kısaca odaklanılmıştır. 
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Öne Çıkan Konular

Ukrayna: Türkiye ve Rusya’nın halen devam eden Rusya-Ukrayna savaşındaki siyasi tercihlerinin ikili ilişki-
lere yansımaları bugüne kadar bir dengede tutulabilse de halen sorun yaratma potansiyeli mevcuttur. Taraf-
ların Ukrayna’da izledikleri politikalar dolayısıyla birbirlerine yönelttikleri eleştirilere ek olarak, Türkiye’nin 
orta ve uzun vadede Rusya’ya karşı yaptırımlara veya kararlara katılması vb. hususlar iki ülke ilişkilerine olum-
suz yansıyabilir. Örneğin son aylarda Türk Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın savaş sırasında Kırım’ın ilhakına 
benzer şekilde, Rus kontrolü altındaki bölgelerde tek taraflı referandumlar düzenleyerek hak iddialarında 
bulunması eylemleri sert bir dille kınamıştır.50

S-400 Füze Savunma Sistemleri: Türkiye’nin müttefikleriyle sorunlar yaşamasına neden olan S-400 füze 
savunma sistemleri konusunda takınacağı tutumun Türkiye-Rusya ilişkilerini de etkilemesi kaçınılmazdır. 
Özellikle Ağustos 2022’de Yunanistan’ın Girit’te konuşlu S-300 füze sistemlerini kullanarak Türk askeri 
uçaklarına radar kilidi atması ve ABD’yle halen çözülemeyen F-16 krizi Türkiye’yi “S-400’leri aktive etme-
ye itebileceği” tartışmalarını beraberinde getirmiştir.51 Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle 
karşılaştığı sorunları çözmek amacıyla izleyeceği politikaların ilişkilere yansıması dikkatle takip edilmesi ge-
reken konular arasındadır.  

Suriye: Türkiye ve Rusya’nın Suriye konusundaki farklılaşan siyasi tercihleri ile Suriye’de yaşanacak deği-
şimlerin iki ülke ilişkilerine doğrudan yansımaları bulunmaktadır. Türkiye ve Rusya arasında Ekim 2019’da 
sağlanan uzlaşıya uygun olarak iki ülke Suriye’nin kuzeyinde istikrarın sağlanması amacıyla ortak devriye fa-
aliyetleri yürütse de Türkiye’nin Taksim’deki terör saldırısı sonrası bölgede düzenlediği hava operasyonlarına 
ek olarak bir kara harekatı düzenlemesi orta ve uzun vadede ikili ilişkilere etki etme potansiyeline sahiptir.

 LIBYA

Libya’da, 2011’de Muammer Kaddafi’nin iktidarının 
son bulmasından bu yana iktidar mücadelesi halen de-
vam etmektedir. 2014-2022 yılları arasında iç savaş ya-
şayan Libya’da 23 Ekim 2020’de imzalanan ateşkes ant-
laşması sonrasındaki bir geçiş süreci gündeme gelmiştir. 
Şubat 2021’de BM tarafından yürütülen süreçte Ab-
dulhamid Dibeybe, geçici hükümetin Başbakanı olarak 
seçilmiş ve geçici hükümetin 24 Aralık 2021’de yapıl-
ması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerine 
kadar iktidarda kalması öngörülmüştür. Seçimlere iki 
gün kala Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimleri erteleme 
kararı alması ülkedeki gerilimi tekrar tırmandırmıştır. 
Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’nin Dibeybe’nin 
görev süresinin dolmasını gerekçe göstererek Fethi 
Başağa’yı yeni başbakan olarak seçmesi ve Başağa’nın 
görevi devralmak üzere Tobruk’tan başkent Trablus’a 
harekete geçmesi taraflar arasında çatışmaları yeniden 
tetiklemiştir.52 Halen düşük yoğunluklu olarak devam 
eden çatışmaların sonlanması ve ülkede tekrar seçim 
gündemine dönülebilmesi için tarafların, uluslararası 

toplumun da teşvikleriyle, uzlaşması gerekmektedir. 
Nitekim Trablus merkezli ve BM destekli Libya Ulu-
sal Mutabakat Hükümeti (UMH) görevi seçilmiş bir 
hükümete devretmek istediğini defaatle açıklamıştır.53 
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ABD, Rusya, 
Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi çok 
sayıda uluslararası aktörün müdahil olduğu Libya’da ik-
tidar mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı ile bölgesel ve 
uluslararası aktörlerin tutumları ülkenin kaderini be-
lirleyecektir. Geçtiğimiz yıl yayımlanan raporda tespit 
edilen başlıca sorunların tamamı, iki rapor döneminde 
yaşanan gelişmelere rağmen varlığını korumaya devam 
ederken, bu yıl özellikle seçimlerin ertelenmesi sonra-
sında ortaya çıkan çatışma durumu ise yeni konu olarak 
bu seneki raporda ele alınmıştır. 

Önce Çıkan Konular

Türkiye’nin UMH’ye Desteği: Türkiye’nin Trab-
lus merkezli UMH’ye verdiği desteğin devam etmesi, 
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Tobruk merkezli iktidarı destekleyen Rusya, Mısır, 
BAE, Fransa gibi ülkelerle karşıt kampta yer almasına 
neden olmaktadır. Libya’da taraflar arasındaki çatışma-
ları sona erdirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile 3 
Ağustos 2022’de İstanbul’da bir görüşme54 gerçekleş-
tirmiş olsa da Türkiye’nin Trablus hükümetiyle olan 
yakınlığı sorun olmaya devam etmektedir. Örneğin son 
aylarda Mısır’la ilişkilerini tekrar rayına oturtmak ama-
cıyla Türk ve Mısırlı yetkililer arasında başlayan görüş-
meler, Türkiye’nin 3 Ekim 2022’de Libya hükümeti ile 
imzaladığı yeni hidrokarbon işbirliği mutabakatı son-
rası askıya alınmıştır55 (bkz. Yunanistan, Kuzey Afrika 
ve Ortadoğu bölümleri).

Çatışmaların Devamı ve Yeniden İç Savaş Riski: 
Trablus ve çevresinde UMH’ye bağlı güçler ile Tobruk 
merkezli Temsilciler Meclisi’nin yeni başbakan olarak 
seçtiği Fethi Başağa’ya bağlı güçler arasında devam 
eden çatışmalar 2014-2020 yılları arasında iç savaş ya-
şamış ülkede gerilimin tekrar tırmanması riskini artır-
maktadır. BM Libya Destek Misyonu Şefi Abdoulaye 
Bathily Libya’da tarafların “anayasal çerçevede, adil ve 
özgür seçimlerin yapılmasının şartlarının sağlanması”56 
yönündeki çalışmalarını artırması yönündeki çağrısına 
rağmen henüz taraflar arasında uzlaşı sağlanamamıştır. 
Bu seviyedeki bir gerilimin varlığı ve devamı ülkede 
tekrar çatışmaların şiddetlenmesi riskini beraberinde 
getirmektedir.

Askeri destek: Libya’da geçici hükümetin kurulmasın-
dan sonra Libya’daki yabancı askerlerin çekilmesi yö-
nündeki çağrıya rağmen Türkiye’nin Libya’daki askeri 
varlığı devam etmektedir. Libya’ya asker gönderilmesi 
için verilen izin süresinin 18 ay daha uzatılmasına yö-
nelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Haziran 2022’de 
TBMM’de görüşülerek kabul edilmiştir.57 31 Mart 
2020’de BM’nin Libya’ya yönelik silah ambargosunun 
denetlenmesi için AB tarafından Akdeniz’de başlatılan 
Irini Operasyonu kapsamında Türk bayraklı gemilere 
yönelik arama girişimleri Türkiye-AB ilişkilerinde ger-
ginliğe neden olmaktadır.58

Doğu Akdeniz: Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yetki 
ve enerji paylaşımı konusundaki izolasyonu sonrasın-
da, Kasım 2019’da Libya’daki UHM hükümetiyle im-
zaladığı “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına 

Dair Anlaşma” bölge ülkeleriyle ilişkilerde sorun ya-
ratmıştır. Söz konusu anlaşmanın devamı niteliğinde 
olacak şekilde Türkiye ve Libya hükümeti arasında 3 
Ekim 2022’de imzalanan yeni hidrokarbon işbirliği 
mutabakatı da başta Yunanistan ve Mısır olmak üzere 
tepkileri beraberinde getirmiştir. Türkiye, Doğu Akde-
niz’deki enerji kaynaklarının kıyıdaş ülkeler arasında 
adil ve eşit şekilde paylaşılması gerektiğini öne sürer-
ken, tüm kıyıdaş ülkelerin Doğu Akdeniz Konferansı 
çerçevesinde bir araya gelmesi gerektiğini de savun-
maktadır (ayrıntılı bilgi için bkz. Yunanistan, Kıbrıs 
bölümleri).

AZERBAYCAN-ERMENISTAN

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 44 gün süren İkin-
ci Karadağ Savaşı, 9 Kasım 2020’de Rusya önderliğinde 
ilan edilen ateşkes ile sona ermiştir. Ateşkes antlaşma-
sına göre Şuşa (Şuşi) ve diğer bazı bölgelerin yanı sıra 
Azerbaycan, Birinci Dağlık Karabağ Savaşı sonrası 
kontrolünü kaybettiği yedi bölgenin kontrolünü geri 
alması öngörülmüş; Azerbaycan kontrolü dışında ka-
lan bölgelerde ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan 
Laçin koridorunda ise Rus barış güçleri konuşlanmış-
tı. Savaş sonrası durumda Ermenistan ve Azerbaycan 
arasında bir barış anlaşması imzalanması için Rusya ve 
AB himayesinde iki müzakere süreci yürütülmektedir. 
Nisan 2022 itibariyle Avrupa Konseyi Başkanı Charles 
Michel önderliğinde müzakereler başlamıştır. Bu mü-
zakereler kapsamında barış antlaşması için hazırlıklara 
başlandığı belirtilmiş ve ortak bir sınır komitesi kurul-
masına karar verilmiştir.59 Fakat AB tarafından yürü-
tülen süreçle ilgili olarak Azerbaycan, ikili ilişkilerinin 
gergin olduğu Fransa’nın arabulucu rolü oynamasını 
tercih etmemektedir. Rusya tarafından yürütülen sü-
reç ise Ermenistan’ın beklentilerini karşılamamakta-
dır. Devam eden sınır ihlalleri ve çatışmalar nedeniyle 
Ermenistan, Rusya ve Kolektif Güvenlik Antlaşması 
Örgütü’nün60 (Collective Security Treaty Organization, 
KGAÖ) daha fazla dahil olmasını talep etmekte fakat 
bu taleplerine karşılık bulamamaktadır. Diğer taraftan, 
Minsk Grubu ise atıl durumdadır. Ermenistan Minsk 
Grubu’nun süreçte aktif bir rol oynamasına sıcak ba-
karken, Azerbaycan güven duymadığı ve Rusya da 
güçlenmiş pozisyonundan taviz vermek istemediği için 
sıcak bakmamaktadır.61
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Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan savaş son-
rası müzakereler devam ederken, Aralık 2021 itiba-
riyle Türkiye ve Ermenistan arasında da bir müzakere 
süreci başlamıştır. Müzakerelerin öncelikli konuları 
diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi ve sınırların açıl-
masıdır. Türkiye, Ermenistan ile olan sınırını 1993 yı-
lında Azerbaycan’a Birinci Dağlık Karabağ Savaşı’nda 
destek vermek amacıyla tek taraflı olarak kapatmıştır. 
Dağlık Karabağ’da değişen durum karşısında iki taraf 
arasında müzakereleri yürütmek üzere özel temsilciler 
atanmıştır. Türkiye temsilcisi eski ABD Büyükelçisi 
Serdar Kılıç olurken, Ermenistan temsilcisi Ermenistan 
Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ol-
muştur. Özel temsilcilerin ve dışişleri bakanlarının yanı 
sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbaka-
nı Nikol Paşinyan da Ekim’de Prag’da görüşmüştür.62 

Geçtiğimiz yıl Azerbaycan-Ermenistan başlığı altında 
tespit edilen başlıca sorunlardan “Ermenistan’daki siyasi 
çekişmeler” ve “Azerbaycan’a askeri destek” başlıkları bu 
yıl raporda ele alınmazken, diğer sorun başlıklarında ya-
şanan gelişmeler rapor kapsamında değerlendirilmiştir. 

Önce Çıkan Konular

Ateşkes anlaşmasının henüz gerçekleştirilmemiş 
maddeleri: Ateşkes antlaşmasında mutabık kalınan 
esir ve cenaze değişim süreci henüz tamamlanmamış-
tır. 9 Kasım 2020 tarihli Ateşkes Antlaşması, Erme-
nistan ve Dağlık Karabağ ile Azerbaycan ve Nahçıvan 
arasında ulaşım bağlantıları açılmasını öngörmektedir. 
Özellikle Azerbaycan’ın, Azerbaycan ve Nahçıvan ara-
sında açmayı planladığı “Zengezur Koridoru” iki ülke 
arasındaki en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. 
Nahçıvan ve Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak bu kori-
dorun Ermenistan’ın topraklarından geçmesi egemen-
lik konusunda anlaşmazlıkları gündeme getirmektedir. 
Hala devam eden sınır ihlallerinin ve askeri çatışmala-
rın sebeplerinden biri de budur.

Kapsamlı bir barış sürecinin olmaması: Yukarıda 
ifade edildiği üzere, Türkiye ve Ermenistan arasındaki 
mevcut müzakerelerin yanı sıra Ermenistan ve Azer-
baycan arasında hem Rusya hem de AB önderliğinde 
iki süreç yürütülmektedir. Fakat üst düzey görüşme-
lerde aksamalar yaşanmaktadır. Dolayısıyla henüz kap-

samlı bir barış süreci ortaya çıkmamış; iki tarafın da 
işkence, sivil bölgelere saldırı, kültürel mirasın tahribi 
gibi iddiaları henüz bağımsız uluslararası örgütlerce 
araştırılmamıştır. En önemli meselelerden biri olan 
Dağlık Karabağ’ın statüsü meselesi ise resmi olarak ka-
rara bağlanmamıştır. Tüm eleştirilere rağmen 20 Hazi-
ran 2021 seçimleri ile iktidarını perçinleyen Başbakan 
Paşinyan, 13 Nisan 2022’de Dağlık Karabağ’ın statüsü 
konusunda beklentilerini düşürmeleri, Azerbaycan ile 
bir an önce bir barış anlaşması imzalamaları gerektiğini 
belirtmiştir.63 Halk arasında tepkiyle karşılansa da bu 
açıklama Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da Azerbay-
can’ın egemenliğini tanıyacağı şeklinde yorumlanmak-
tadır. Diğer bir mesele ise sınırların belirlenmesidir. Sı-
nırlar konusundaki belirsizlik ve gerginlik, devam eden 
çatışmaların ve can kayıplarının bir diğer sebebidir.  

Türkiye-Ermenistan ilişkileri: Türkiye ve Ermenis-
tan arasında yürütülen müzakereler kapsamda charter 
uçuşlar tekrar başlamış; Temmuz 2022’de sınırların 
üçüncü ülke vatandaşlarına açılması ve hava sahalarının 
kargo taşımacılığına açılması kararları alınmıştır. Fakat 
Türkiye birçok kez önceliklerinin Azerbaycan ile olan 
ilişkileri olduğunu belirtmiştir.64 Bu durumda Ermenis-
tan ve Azerbaycan arasındaki sürecin gidişatı Türkiye 
ve Ermenistan arasındaki sürecin geleceğini doğrudan 
etkilemektedir. 

Türkiye’nin Rusya ve İran ile ilişkileri: Ateşkes ant-
laşması maddeleri gereğince Rusya bölgeye barış gücü 
sevkiyatı yapmıştır. Fakat Ukrayna ile olan savaşı ne-
deniyle Rusya, birliklerinin bir bölümünü Ukrayna’ya 
sevk etmiştir. Ermenistan ve Azerbaycan arasında de-
vam eden sınır çatışmaları ve Ermenistan’ın Rusya ve 
KGAÖ’ye yönelik eleştirileri; ilişkilerinin gittikçe kö-
tüleştiği AB’nin paralel bir müzakere süreci yürütmesi, 
Rusya’nın bölgede önüne çıkan önemli meselelerdir. 
Diğer taraftan Rusya açılması planlanan ulaşım yolları-
nı desteklemektedir. Fakat bu konuda da İran’ın rahat-
sızlığı gözlemlenmektedir. İran’ın Zengezur bölgesinde 
konsolosluk açması; Zengezur koridorunu destekleme-
mesi; Azerbaycan’ın İran’ın Azeri kökenli vatandaşla-
rının haklarını gündeme getirmesi bölgede tansiyonu 
artıran unsurlar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda 
Güney Kafkasya, Türkiye açısından hem gücünü artı-
rabileceği hem de diğer bölgesel güçlerle karşı karşıya 
kalabileceği bir alan olarak göze çarpmaktadır. 
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SURIYE

Başta Suriye Ordusu, İsrail, İran, ABD, Türkiye, Rus-
ya, Irak ile Şam İslam Devleti (IŞİD) ve PYD/YPG 
güçlerinin dahil olduğu çatışmalar ve saldırılar devam 
etmektedir. Suriye’de devam eden çatışmalara rağmen, 
Mayıs 2021’de yapılan seçimler ile Beşar Esad yüzde 95 
oranında oy alarak dördüncü kez başkan olarak seçil-
miştir. Suriye Devlet Başkanı Esad, ülkesinde 2011’de 
başlayan çatışmalar ve sonrasındaki iç savaş sonrası ilk 
kez Mart 2022’de bir Arap ülkesi olan Birleşik Arap 
Emirlikleri’ni ziyaret etmiştir.65 Suriye’de uzun yıllardır 
süren savaş nedeniyle yaşanan can kayıpları, yerinden 
edilme, ekonomik zorluklar, altyapı tahribatının yanı 
sıra Ukrayna’daki savaş ve COVID-19 pandemisi nede-
niyle artan fiyatlar da halkı zorlamaktadır. Son aylarda 
ise azalan temiz su kaynaklarına paralel olarak ülkede 
kolera salgını raporlanmıştır.66

Zaman zaman yaşanan ihlallere rağmen Mart 2020’de 
varılan İdlib mutabakatı67 geçerliliğini sürdürmekte-
dir fakat Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığı devam 
etmektedir. Bölge kaynaklı yaşanan çatışmalar zaman 
zaman Türkiye topraklarına da taşınmaktadır.68 Bunun-
la bağlantılı olarak Şubat 2022’de Türkiye, Kış Kartalı 
Hava Harekatı’nı gerçekleştirmiştir.69 Cumhurbaşkanı 
Erdoğan 23 Mayıs 2022’de Suriye’nin kuzeyinde aske-
ri harekat düzenleme ve sınırda 30 km’lik bir güvenli 
alan oluşturma planını açıklamış, 1 Haziran’da ise ha-
rekatın Tal Rifaat ve Menbiç bölgelerinde olacağını 
söylemiştir.70 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu planlarına 
ABD, İran ve Rusya’dan destek gelmemiştir.71 13 Kasım 
2022’de İstanbul’da düzenlenen terör saldırısının faille-
rinin Afrin üzerinden Türkiye’ye düzensiz olarak giren 
“PKK/PYD/YPG mensupları” oldukları iddia edilse 
de grup saldırıyı üstlenmemiştir.72 Türkiye saldırıdan 
sorumlu tuttuğu YPG’ye karşı Suriye ve Irak’ta Pençe 
Kılıç Operasyonu kapsamında hava harekatını başlat-
mış, kara harekatı yapılacağı sinyallerini de vermiştir. 

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, 23 Kasım’da Suriye Devlet Başkanı Esad’la gö-
rüşebilecekleri şeklinde bir açıklama yapmış fakat bu 
çağrının Esad tarafından reddedildiği bilgileri paylaşıl-
mıştır.73 Geçtiğimiz yıl Suriye konusunda tespit edilen 
başlıca sorunların tamamı varlığını korumaya devam 
ederken, bu yıl raporda sığınmacıların durumu ayrı bir 
başlık altında ele alınmıştır.

Öne Çıkan Konular

Kapsamlı bir barış sürecinin olmaması: Suriye’de iç 
ve dış aktörlerin müdahil olduğu  çatışmalar devam et-
mekte ve kapsamlı bir barış süreci yürütülememektedir.  

PYD/YPG: Türkiye’nin PKK’nın bir uzantısı, dolayı-
sıyla da bir terör örgütü olarak nitelendirdiği PYD ve 
silahlı kolu YPG ile çatışmaları sürmektedir. ABD’nin 
YPG’ye sağladığı destek iki ülke ilişkilerinde eleştiri 
konusu olmaya devam etmektedir (bkz. Türkiye-ABD 
ilişkileri bölümü).

Sığınmacıların durumu: Ekim 2022 itibariyle, Türki-
ye’de kayıt altına alınmış geçici koruma altındaki Suri-
yeli sayısı 3 milyon 622 bin 486’dır.74 Türkiye’de artan 
ekonomik sorunlarla birlikte gerek halk gerekse siyasi 
partiler arasında Suriyeli sığınmacıların geri dönmesi 
gerektiği artan sıklıkta ifade edilmektedir.75 Türk Hü-
kümeti de bu doğrultuda Suriye Devlet Başkanı Beşar 
Esad’la görüşülebileceğinin sinyallerini vermektedir.

Türkiye’nin askeri varlığı ve İdlib: Türkiye ile Rusya 
arasında 5 Mart 2020’de varılan ateşkes mutabakatı var-
lığını sürdürmektedir fakat hala ihlaller ve can kayıpları 
yaşanmaktadır. Türkiye kendi sınırına yakın bölgelerde 
güvenli bölge kurmak amacıyla çeşitli grupları destek-
lemektedir.76 Fakat hem artan ekonomik zorluklar hem 
de Türkiye tarafından Esad’la görüşülebileceği şeklinde 
açıklamalar yapılması bazı bölgelerde protestolara yol 
açmıştır.77 Farklı gruplar arasında yaşanan anlaşmazlık 
ve çatışmalarda da Türkiye arabuluculuk rolü üstlen-
mek durumunda kalmıştır.78

IRAK

Irak’ın genelinde farklı aktörler arasında çatışmalar 
devam etmektedir. Türkiye ise PKK başta olmak üzere 
IŞİD ve İran destekli gruplarla ile çatışmalara girmek-
tedir ve Şubat 2022’de Kış Kartalı Hava Harekatını 
gerçekleştirmiştir.79 20 Temmuz’da Zaho bölgesinde 9 
sivil ölümüyle sonuçlanan saldırıdan Irak ve Irak Kürt 
Bölgesel Yönetimi Türkiye’yi sorumlu tutmuş, Türkiye 
ise sorumluluğun PKK’ya ait olduğunu ileri sürmüştür.80 
Akabinde Bağdat’taki Türk Büyükelçiliği önünde dü-
zenlenen protestolarda, protestocular ve polis arasında 
çatışmalar yaşanmıştır. Irak Ulusal Güvenlik Kurumu, 
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Türkiye’nin Irak topraklarından çekilmesi çağrısında 
bulunmuştur. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan 
Fidan 10-11 Eylül’deki Bağdat ziyaretinde, Cumhurbaş-
kanı ve Başbakan da dahil olmak üzere üst düzey temas-
larda bulunarak gerilimi azaltmaya çalışmıştır.81 Fakat 13 
Kasım 2022’de İstanbul’da gerçekleşen terör saldırısının 
ardından Türkiye “PKK/PYD/YPG mensuplarını” so-
rumlu tutarak Pençe Kılıç Operasyonu’nu başlatmıştır.82 
Geçtiğimiz yıl raporda ortaya koyulan başlıca sorunlar 
bu sene de varlığını devam ettirmiş ve bu yıl raporda bu 
konularda yaşanan gelişmeler kısaca ele alınmıştır. 

Öne Çıkan Konular

Siyasi istikrarsızlık: Irak’ta Ekim 2021’de yapılan se-
çimlerden ancak bir sene sonra hükümet kurulabilmiş-
tir. Yaşanan siyasi istikrarsızlık, farklı gruplar arasında 
protestolar ve çatışmalara yol açmıştır.83

Askeri operasyonlar: Türkiye’nin Irak’ın kuzeyindeki 
askeri varlığı ve düzenlediği askeri operasyonlar Irak 
hükümetinin tepkisini çekmektedir. 

TÜRKIYE ILE ORTADOĞU VE KUZEY AFRIKA’DA BULUNAN ÜLKELER ARASINDAKI 
ILIŞKILERDE SON GELIŞMELER

SUUDI ARABISTAN

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 2011’de bölgede yaşanan Arap Baharı sonrasında iki ülkenin izlediği 
politikaların (Türkiye’nin Müslüman Kardeşlerle bağlantılı gruplara sağladığı destek,84 Körfez ülkelerinin 
Katar’a yönelik ambargosu, Suriye ve Libya’da iki ülkenin farklı gruplarla ilişkileri vb.) farklılaşması sonucu 
bozulan ilişkiler, özellikle Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan 
konsolosluğunda öldürülmesinden sonra durma noktasına gelmiştir. Cinayetin detaylarını kamuoyuna du-
yuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, cinayetten üst düzey Suudi yetkililerin sorumlu olduğunu ileri sürerken, 
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise konuyla ilgisi olduğunu inkar etmiştir.85 2020’de 
Türkiye, sanıkların gıyabında yargılanmasına başlamıştır. Tüm bu  sorunlara paralel olarak Suudi Arabistan, 
Türkiye ile ticaret ve Türkiye’ye yapılacak ziyaretler ve yatırımları azaltma yönünde bir politika izlemiştir.86 
Ocak 2021’de Katar’a uygulanan ambargonun kalkmasının ardından Mayıs 2021’de Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetinden beri ilk kez Suudi Arabistan’a ziyarette bulunmuştur.87 Nisan 2022’de ise 
Suudi otoritelerin isteği doğrultusunda Kaşıkçı davasını Suudi Arabistan’a devretme kararı alınmasının ardın-
dan Nisan 2022’de Erdoğan Riyad’ı; Haziran 2022’de Muhammed bin Selman ise Ankara’yı ziyaret etmiştir. 
Bu üst düzey ziyaretlerin ardından ticaret, enerji, savunma, turizm alanlarında işbirliklerinin artması ve Suudi 
Arabistan’ın Türkiye’de bir yatırım fonu oluşturması gündeme gelmiştir.88

BIRLEŞIK ARAP EMIRLIKLERI (BAE) 

Türkiye ve BAE ilişkileri de Suudi Arabistan’la ilişkilerde ifade edildiği üzere, Arap Baharı sonrasında ta-
rafların izlediği politikalar nedeniyle bozulmuş, özellikle Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe 
girişiminden BAE’yi sorumlu tutması89 sonrasında daha da kötüleşmiştir. Bu dönemde BAE, Yunanistan ve 
GRKY tarafından üçüncü ülkelerinin (Mısır, İsrail vb.) katılımıyla Akdeniz’de düzenlediği askeri tatbikatla-
ra da destek sağlamıştır. Türkiye ve BAE ilişkileri, 2021 sonundan itibaren Katar’a uygulanan ambargonun 
kalkması, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sorunlar gibi nedenlerle düzelmeye başlamıştır. 2012’den beri ilk 
kez Kasım 2021’de Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan Ankara’yı, Cumhurbaşka-
nı Erdoğan da Şubat ve Mayıs 2022’de BAE’yi ziyaret etmiştir. Ziyaretlerin ardından ekonomik işbirliği ve  
BAE’nin Türkiye’de yapacağı yatırımlar ile ilgili girişimler devam etmektedir.90
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MISIR

2013’te Mısır’da dönemin Genelkurmay Başkanı Abdal Fatah al-Sisi önderliğinde gerçekleşen askeri darbe-
den sonra Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler en alt seviyeye inmiştir. Arap Baharı sonrası iktidara 
gelen Müslüman Kardeşlerin siyasi temsilcisi Muhammed Mursi’nin darbeyle devlet başkanlığı görevinden 
indirilmesi ve 2015 yılında idam cezasına çarptırılmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir tepki göstermiş-
tir.91 Karşılık olarak Mısır’da iktidara gelen Sisi hükümeti de Türkiye’yi Mısır’ın iç işlerine karışmakla ve te-
rörist grupları desteklemekle suçlamıştır.92 İkili ilişkilerde darbenin de ötesinde, Türkiye ve Mısır’ın bölge 
ülkelerine (özellikle Libya’da farklı grupları desteklemeleri) yönelik izledikleri birbiriyle çelişen politikalar da 
gerilimi tırmandıran diğer bir faktördür. İkili ilişkilerinin en alt seviyede devam ettiği ve Türkiye’nin bölgesin-
de yalnızlaştığı bir dönemde Mısır hükümeti, özellikle Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve GKRY ile ilişkilerini 
geliştirmiş ve bölgede kıyıdaş ülkelerin katılımıyla kurulan Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na dahil olmuştur. 

Özellikle Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gergin bir seyir izlediği 2020’nin yaz aylarında Türkiye’nin Libya ile 
imzaladığı anlaşmaya karşılık olarak, 6 Ağustos 2020’de Mısır ve Yunanistan arasında “Deniz Yetki Alanları 
Sınırlandırma Anlaşması imzalanmıştır. Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve GKRY tarafından üçüncü ülkelerin 
katılımıyla yürütülen askeri tatbikatlara katılan Mısır’ın bu iki ülkeyle kurduğu ilişkiler Türkiye ile ilişkilere 
olumsuz yansımaktadır. Nitekim, en son Ekim 2022’de Türkiye ve Libya arasında 2019 mutabakatının deva-
mı niteliğinde imzalanan hidrokarbon arama anlaşmasına, Mısır da Yunanistan’la birlikte tepki göstermiş ve 
söz konusu anlaşmanın “hukuksuz” olduğunu ifade etmiştir.93 Türkiye’nin Suudi Arabistan, İsrail, BAE gibi 
bölge ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirme yönünde attığı adımlar Mısır’da da kendisini göstermiştir. Mayıs ve 
Eylül 2021’de iki ülkenin dışişleri yetkilileri Kahire ve Ankara’da istikşafi görüşmeler gerçekleştirmiş, iki ülke 
dışişleri bakanları da telefonla görüşmüştür.94 23 Kasım 2022’de Doha’da Dünya Kupası açılışında Cumhur-
başkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelerek tokalaşmış ve akabinde Erdoğan Mısır’la ilişkilerin 
düzeltilebileceği yönünde açıklamalar yapmıştır.95 Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin düzelmesine ilişkin 
gelişmeler ve Erdoğan-Sisi görüşmesi Yunanistan tarafından endişeyle karşılanmıştır. Buna cevaben, Yunan 
yetkililer kısa bir süre sonra Mısır’ı ziyaret ederek iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanmasını sağlamışlar-
dır.96 Dolayısıyla, Türkiye ve Mısır ikili ilişkilerindeki gelecekte yaşanacak gelişmelerde Yunanistan’ın tutumu 
ve Mısır’la kurduğu ilişkilerin de önemli bir faktör olacağını ifade edebilmek mümkündür.

ISRAIL

Filistin meselesi bağlamında iki ülke arasında yaşanan Davos ve alçak koltuk krizi, Mavi Marmara baskını, 
Türkiye’nin Hamas ile ilişkileri gibi nedenlerle Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler çok uzun süredir düşük 
seviyede devam etmektedir. ABD’nin 2018’de Kudüs’te büyükelçilik açma kararı ve ardından yaşanan pro-
testolarda İsrail hükümetinin Filistinli göstericilere aşırı güç kullanımının Türkiye tarafından sert bir dille 
kınaması da ilişkileri daha da kötüleştirmiştir. İki ülke arasında uzunca süredir devam eden sorunlar İsrail’in 
özellikle Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve GKRY ile yakın ilişkiler kurmasını beraberinde getirmiş ve taraflar 
bölgedeki enerji potansiyelinin değerlendirilebilmesi amacıyla Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun kuruluşuna 
da liderlik etmiştir. Her ne kadar Türkiye ve İsrail arasında 2021 itibariyle yumuşama eğilimleri görülmeye 
başlansa da Filistin sorununa ek olarak artık Doğu Akdeniz’de kurulan ittifaklar ve işbirliklerinin de belirleyici 
rol oynayacağı aşikardır. İki ülke arasındaki yakınlaşma girişimleri çerçevesinde 9 Mart 2022’de İsrail Dev-
let Başkanı Isaac Herzog’un Ankara’yı ziyareti, 14 yılın ardından liderler seviyesinde gerçekleşen ilk ziyaret 
olması bakımından önemlidir. Benzer şekilde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 24-25 Mayıs 2022’de 
İsrail’e gerçekleştirdiği ziyaret, 15 senenin ardından dışişleri bakanı seviyesindeki ilk ziyaret olmuştur. Ağus-
tos 2022’de diplomatik ilişkilerin en üst düzeyde yeniden tesisine karar verilmiş ve akabinde karşılıklı olarak 
büyükelçiler atanmıştır. Son olarak aralık ayında yaptığı bir açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu, “Erdoğan 
ile ilişkilerinin düzeldiğini” ifade etmiştir.97
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SONUÇ

IstanPol Dış Politika Programı kapsamında hazırlanan 
bu raporda özet olarak ortaya koyulmaya çalışıldığı 
üzere, Türkiye’nin özellikle yakın çevresinde müdahil 
olduğu geleneksel veya dönemsel sorunlar sayıca çok 
fazladır. Uyuşmazlık alanları her ne kadar Türk dış 
politikasını doğrudan ilgilendiren konular olsa da son 
yıllarda geçişkenliklerin arttığı ve sınırların ortadan 
kalktığı iç-dış politika ayrımı düşünüldüğünde önü-
müzdeki dönemde kısa ve orta vadede de karar alıcıları 
meşgul etmeye devam edecek niteliktedir. 

Sorunların sayıca fazlalığı ve çeşitliliği zaman zaman 
izlenen politikalarda birbiriyle örtüşen veya çelişen hu-
susları da gündeme getirmektedir. Örneğin, Rusya’nın 
Ukrayna’yı işgali konusunda Türkiye başta NATO 
müttefikleri olmak üzere diğer Batılı ülkelerle benzer 
eleştirel bir tutum izlemesine rağmen, Rusya ile de-
vam eden yakın ilişkileri ve ülkeye yönelik uygulanan 
yaptırımları uygulamaması zaman zaman eleştirilere 
neden olmaktadır. Türkiye’nin çok kutupluluğa uy-
gun bir dış politika izlediği, bu çerçevede bir yandan 
Rusya’yla dengeli bir ilişki yürütürken, diğer yandan 
gerek NATO ile Rusya arasında gerekse de çatışan ta-
raflar arasında arabulucu rolü oynamak istemesi risk 
ve fırsatları bir arada bünyesinde barındırmaktadır. 
Tahıl koridoru oluşturulmasında Türkiye’nin oynadı-
ğı rol müttefikleri tarafından takdirle karşılanırken, 
diğer taraftan Rusya konusunda yaptırımlara uyma-
ması müttefikleriyle ilişkilerinde problemlere neden 
olmaktadır. Benzer şekilde, ABD ile mevcut sorunla-
rını çözmeye çalışırken, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası 
ortaya yeni bir gündem maddesi olarak çıkan İsveç ve 
Finlandiya’nın NATO’ya üyelikleri konusundaki çe-
kimser tutumu dolayısıyla yine müttefikler tarafından 
eleştirilere maruz kalmaktadır. Türk-Amerikan ilişkile-

rindeki sorunların varlığı ve tarafların bunları çözmek 
konusunda göstereceği samimiyet ilişkilerin geleceğini 
belirlemesi bakımından önemli olacaktır. 

Diğer taraftan, yaklaşmakta olan seçimler ile ülkenin 
yaşadığı ekonomik zorlukların da etkisiyle Türkiye’nin 
uzun süredir ilişkilerinin gergin olduğu birçok ülkeyle 
yakınlaşma yönünde girişimlere başladığı görülmek-
tedir. Özellikle son yıllarda Suudi Arabistan, Birleşik 
Arap Emirlikleri, İsrail, Mısır, Suriye ve Ermenistan 
ile uzun süredir sorunlu seyreden ilişkileri düzeltme 
konusunda adımlar atılmıştır. Bu doğrultuda Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ile gö-
rece somut sonuçlar elde edilebilmiş olsa da Mısır ve 
Suriye ile henüz net bir yakınlaşma sağlanamamıştır. 
İkili ilişkilerin yeniden tesis edilmesinde, Türkiye’nin 
özellikle Arap isyanları sonrası izlediği politikalar 
dolayısıyla oluşan yeni dengelerin etkisinin de artık 
belirleyici bir faktör olacağı görülmektedir. Örneğin, 
Türkiye’nin bölge ülkeleriyle kötüleşen ve çoğu ör-
nekte durma noktasına gelen ikili ilişkileri sonrasında 
Doğu Akdeniz Bölgesi’nde oluşan yeni dinamiklerin, 
yukarıda ifade edildiği üzere, ikili ilişkilere doğrudan 
yansımaları olacaktır. Nitekim, Mısır, İsrail ve BAE ile 
ikili ilişkilerin iyileştirilmesi girişimlerinde görüldüğü 
üzere, söz konusu ülkelerle yaşanan mevcut sorunla-
ra ek olarak artık Yunanistan ve GKRY ile bu ülkeler 
arasında kurulan ilişkilerin yaratacağı etkinin de hesa-
ba katılması gerekecektir.  Benzer şekilde, Ermenistan 
ile yürütülen müzakere sürecinde de görüldüğü üzere, 
ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve diplomatik ilişkilerin 
tesis edilmesi konusunda Türkiye açısından bir sorun 
olmasa dahi sürecin başarısının Azerbaycan-Ermenis-
tan ilişkilerine bağlı olduğu her fırsatta dile getiril-
mektedir. 



21
TÜ

RK
İY

E’
N

İN
 D

IŞ
 P

O
Lİ

Tİ
KA

SI
N

D
A 

Ö
N

E 
Ç

IK
AN

 U
YU

ŞM
AZ

LI
KL

AR

Türkiye’nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinde iyileşme giri-
şimleri umut vaad ederken, diğer taraftan 2023 yılında 
yapılması planlanan genel seçimlerin de etkisiyle son 
aylarda tekrar gerilen Yunanistan ile ilişkilerinde daha 
sert bir tutum takındığı görülmektedir. Benzer bir du-
rum durma seviyesine gelen ve işlemsel olarak ilerleyen 
Türkiye-AB ilişkileri için de geçerlidir, nitekim her iki 
tarafın da ilişkileri düzeltme konusunda aktif bir çabala-
rı olmadığı görülmektedir. Kıbrıs konusunda ise sürece 
dahil aktörlerin neredeyse tamamında seçim atmosferi-
ne girilmesi nedeniyle bu konuda bir gelişme sağlanma-
sını beklemek kısa vadede çok gerçekçi değildir.  

Türkiye’nin Haziran 2023’te planlanan seçimler sonra-
sında nasıl bir dış politika izleyeceği sadece Türkiye’nin 
iç dinamikleriyle değil, aynı zamanda uluslararası po-
litikada özellikle müttefik ülkelerin Türkiye’yi nereye 
konumlandırdıklarıyla da yakından ilişkilidir. Seçimler 
arifesinde sinyalleri görülmeye başlanan geleneksel dış 
politika öncelikleri ve ilkeleri çerçevesinde belirlenen 
siyasi tercihlerin seçim sonrasında kurumsallaştırılabil-
mesi dış politikadaki gündem maddelerinin azalmasını 
da beraberinde getirecektir.       
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