
 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

 

DOSYA NO : 144 

Osman SEZGİN1 | UGSAM Araştırmacısı | EKİM 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİNİ GÜNCEL GELİŞMELER ÜZERİNDEN OKUMAK 
 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin son aylarda gündemde sönük bir yere sahip olduğu 
görülmektedir. Bununla beraber geçtiğimiz günlerde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
Yunanistan ziyareti ve Mısır-Türkiye yakınlaşması gibi gelişmeler, konuyu bir kez daha gündeme taşımıştır. 
Bu yazıda son gelişmeler üzerinden ikili ilişkiler değerlendirilecektir. 
 
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gelen davet üzerine 30-31 Mayıs’ta Yunanistan’ı ziyaret edeceğini açıklamıştır. 
Nisan ayında Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’ın Ankara ziyareti sırasında gerçekleştirilen basın 
toplantısında Dendias ile AB yaptırımlarına ilişkin olarak gergin anlar yaşayan Çavuşoğlu, bu ziyaretine 
pozitif bir gündemle gideceğini ve karşı taraftan da aynı yaklaşımı beklediğini ifade etmiştir.2 

 

 

1 Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi, osmansezgin2003@gmail.com 
2 https://www.milligazete.com.tr/haber/7235808/atina-ziyareti-oncesinde-cavusoglundan-pozitif-gundem-mesaji 
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Bu ziyaretten önce söz konusu olaydan başka; şubat ayında Atina’da birçok ülkenin katılımıyla düzenlenen 
“Dostluk Forumu”, Yunan üst düzey yetkililerin Türkiye karşıtı beyanları, 19 Mayıs’ta Yunanistan’da 
düzenlenen etkinlikler, aşı kampanyasında Türk öğretmenlere ayrımcılık yapılması,3 Yunanistan’ın 
kışkırtmasıyla Slovakya’nın Türkiye Millî Savunma Bakanlığının öncülük ettiği Uluslararası Anadolu Ankası 
Tatbikatı’ndan ayrılması4 gibi olaylar; ikili ilişkilerde gerginliği artıran gelişmelerdir. 
 
Ziyareti çerçevesinde ilk olarak Batı Trakya’da yer alan Dedeağaç’a giden Çavuşoğlu, bölgede önemli bir 
nüfusa sahip olan Müslüman-Türk azınlığın temsilcileriyle bir araya gelmiştir. Görüşmede ikili ilişkiler ve 
azınlığın durumu ele alınmıştır. Ardından 31 Mayıs’ta Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Dışişleri 
Bakanı Dendias ile görüşmek üzere Atina’ya geçmiş, görüşmeler sırasında mevkidaşı Dendias ile sarılarak 
samimi pozlar vermiştir.5  Ayrıca bir gazeteye “AB’nin ikili ilişkilerde koz olarak kullanılmaması gerektiğini” 
vurguladığı bazı açıklamalarda bulunmuştur.6 

Çavuşoğlu’nun Miçotakis ve Dendias ile 
yaptığı ikili görüşmelerde genel olarak 
ikili ilişkilerin durumu ve bölgesel 
konular ele alınmıştır. İki ülkenin 
üretecekleri COVID-19 aşılarının 
sertifikalarını karşılıklı olarak tanımaları, 
turizm ile ilgili varılan mutabakat ve 25 
maddelik ekonomik iş birliği belgesinin 
onaylanması da görüşmelerde atılan 
somut adımlar olarak öne çıkmıştır.7 
Bunun yanında iki bakan, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan 
Başbakanı Miçotakis’in düzenlenecek 
NATO Zirvesi’nde bir araya gelmeleri 
hususunda anlaşmaya vardılar.8 

Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantılarında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ikili ilişkilere ve ABD ile 
ilişkilere dair birtakım açıklamalarda bulunmuştur. 

 

3 https://www.milligazete.com.tr/haber/7027057/yunanistanda-buyuk-skandal-turk-ogretmenler-asi-listesine-alinmadi 
4 https://www.milligazete.com.tr/haber/7230881/yunanistan-kiskirtti-slovakya-anadolu-ankasindan-geri-cekildi 
5 https://www.milligazete.com.tr/haber/7239473/ankarada-tartisti-atinada-sarildi-cavusoglu-dendiasa-sarildi 
6 https://www.aa.com.tr/tr/politika/disisleri-bakani-cavusoglu-cozum-bekleyen-sorunlari-ab-degil-sadece-turkiye-ve-yunanistan-
cozebilir/2258607 
7 https://www.aa.com.tr/tr/politika/yunan-basinindan-cavusoglunun-atinadaki-temaslari-icin-samimi-atmosferde-gecti-
yorumu/2260319 
8 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57308017 İkili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların çözümünün araya üçüncü bir 
taraf girmeden gerçekleştirilmesinin vurgulandığı bu görüşme, 14 Haziran’daki NATO Zirvesi’nde Brüksel’de gerçekleşmiştir. Bk. 
https://www.gazeteduvar.com.tr/amp/yunan-basini-erdogan-ile-micotakis-arasindaki-buzlar-eridi-haber-1525544 
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Neticede sıradan bir resmi ziyaretten öte bir şey olmayan bu resmi temaslar; ikili ilişkilerdeki -Kıbrıs, Doğu 
Akdeniz, Ege adaları ve deniz egemenlik sınırlarının belirlenmesi gibi- temel sorunlara çözüm üretme 
yolunda bir adım olma niteliğine sahip olamamış ve bu sorunları çözme yolunun artık tıkanmış olduğunu bir 
kez daha göstermiştir. Ancak Türkiye hem resmi beyanlarıyla hem de sahadaki faaliyetleriyle sorunların 
diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu göstermiştir. 
 
Türkiye’nin Yunanistan ile ilişkilerini; kendisinin Yunanistan’dan başta ekonomik, demografik, askeri alanlar 
olmak üzere birçok açıdan üstün olmasına rağmen; belli bir seviyede tutma konusunda ciddi bir gayret 
gösterdiği gözlenmektedir. Nisan ayında Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Ankara’da neden olduğu 
skandala rağmen mezkûr ziyaretin gerçekleştirilmesi, böyle bir çabanın ürünü olmalıdır. Ancak bu çaba 
sebepsiz değildir. Çünkü Türkiye’nin Yunanistan ile ilişkileri, Yunanistan’ın AB’ye üye olduğu 1981 yılından 
itibaren Türkiye’nin AB ile olan hassas ilişkilerinde doğrudan belirleyici bir role sahip olmuştur. 
Çavuşoğlu’nun “Yunanistan, AB’yi Türkiye’ye karşı bir koz olarak kullanmaktan kaçınmalı ve mevcut olumlu 
ivmeyi benimsemelidir. Çözüm bekleyen sorunları AB değil, sadece Türkiye ve Yunanistan çözebilir.” 
açıklaması da bu durumu açıklar niteliktedir. Çavuşoğlu’nun yukarıda geçen temennisi ise pratikte mümkün 
görünmemektedir. İkili ilişkilerde Yunanistan’ın elinde bulundurduğu bu yegâne avantajdan vazgeçmesinin 
olası olmadığı açıktır. Böyle bir durumda masada çözümün yolu tıkanacaktır ve Yunanistan’ın diyaloğa 
yanaşmayan tavrı da bundan kaynaklı olmalıdır. 
 
Yukarıda da bahsedildiği üzere ikili ilişkilerdeki ana problemlerin çözümü konusundaki çıkmaz devam 
etmektedir. Yine de gündemdeki yerini genel olarak koruyan bu problemlerde hangi taraf için nelerin 
değiştiği de inceleme konusudur. 
 
Örneğin Doğu Akdeniz konusuna bakılırsa, Yunanistan’ın, bölgedeki Türkiye karşıtı bloğu geliştirme ve 
pekiştirme konusunda çalışmalarını sürdürdüğü görülmektedir. Fransa ve ABD’nin bloğa dahil olması bu 
çalışmaların bir sonucu olarak Türkiye aleyhine bir gelişme olmuştur. Ancak önceki aylarda bölgenin kilit 
ülkelerinden Mısır ile Türkiye arasında meydana gelen yumuşama süreci, doğal olarak söz konusu bloğa 
zarar verecek ve işlevselliğini düşürecektir. Daha önce deniz sınırı belirleme anlaşması imzaladığı 
Yunanistan tarafından baskıya maruz kalan Mısır, Türkiye lehine ilan ettiği deniz yetki alanları haritasını geri 
çekmiş ve önceki sınırların geçerli olduğu bir harita yayınlamıştır. Bununla beraber bu gelişme, Mısır’ın 
Yunanistan’dan uzaklaşmasını sürdürmesine engel olmamıştır. Dahası Mısır, genel olarak bölgedeki 
müttefiklerinden de uzaklaşmaya başlamıştır. Yılın başından beri gerçekleştiği öne sürülen bu durum; 
Mısır’ın Katar’la ilişkilerini iyileştirme çalışmaları ve HAMAS ve Libya Ulusal Birlik Hükûmeti ile 
yakınlaşmasıyla da gözlemlenmiştir. Öte yandan aynı durum eşzamanlı olarak Suudi Arabistan’ın dış 
politikasında da gözlemlenmektedir. Yunanistan’la ilişkiler bağlamına dönülürse sonuçta bu durumların 
Yunanistan ve müttefikleri aleyhine olduğu anlaşılmaktadır. Böylece bölgede Türkiye’nin eli Yunanistan’a 
karşı güçlenecektir. Bununla beraber bu değerlendirmeleri yaparken Suudi Arabistan ve Mısır 
yönetimlerinin önceden beri sürdürdükleri dış politikalar ve genel dış politika anlayışları dikkate alınmalıdır. 
Ayrıca Türkiye, Mısır’la yakınlaşırken Müslüman Kardeşler’le ilişkilerini de göz önünde bulundurma ihtiyacı 
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hissedecektir. Neticede Türkiye’nin Mısır’la yakınlaşarak -geçici olarak da olsa- bölgede Yunanistan’a karşı 
güçlenmesi mümkündür. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun beklentisinde bulunduğu, başkenti Kahire’de Doğu 
Akdeniz Gaz Forumu’na ev sahipliği yapan Mısır’la deniz yetki alanlarının belirlenmesi hususunda bir 
anlaşmaya varılması; bölgede ses getirecek ve dengeleri Türkiye lehine çevirecek bir adım olacaktır.9 Ayrıca 
Mısır, bu anlaşmadan Yunanistan’la imzaladığı anlaşmaya göre daha kazançlı çıkacaktır.10 
 
Bunun yanında daha önce deniz sınırı anlaşması imzaladığı Libya ile bölgedeki iş birliğini devam ettiren, 
ancak siyasi yalnızlığını henüz gideremeyen Türkiye, yeni müttefik arayışlarını sürdürmektedir. Bu 
çerçevede müstafi Tümamiral Cihat Yaycı’nın belirttiği, Filistin yönetimi ile deniz sınırı anlaşması 
imzalanması konusu11 pratikte çok yarar sağlamayacak bir hamle görüntüsü sergilese de gerek daha önce 
karşı blokta yer alan Filistin’i kendi tarafına çekmek gerekse sahadaki faaliyetlerini sürdürdüğü görüntüsü 
vererek psikolojik bir avantaj sağlamak için Türkiye’nin böyle bir girişimde bulunması, kendi açısından 
olumlu bir hamle olacaktır. 
 
Doğu Akdeniz’de yaşanan sorunun dönüp dolaşıp vardığı ve önceki aylarda hakkında Cenevre’de 
gerçekleştirilen gayri resmî zirvenin sonuçsuz kaldığı Kıbrıs’ın durumunda ise bir değişiklik söz konusu 
değildir. Ancak 2020 seçimlerinde Rumların çıkarlarına kısmen yakın bir tavır sergileyen Mustafa Akıncı’nın 
kaybedip Ersin Tatar’ın yeni Cumhurbaşkanı olması, Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki endişesini gidermiştir. 

 

 
 

9 https://www.trthaber.com/haber/gundem/bakan-cavusoglu-misirla-anlasma-imzalayabiliriz-561259.html 
10 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/ortadogu-da-yeni-bir-donem-mi-basliyor/ 2229888 
11 https://www.milligazete.com.tr/haber/7183017/cihat-yaycidan-kritik-filistin-teklifi-turkiyenin-elini-guclendirir 
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Ege Denizi ve Akdeniz’deki göçmenlerin durumu da ikili ilişkilerin teşekkülünde önemli bir başlık olarak öne 
çıkmaktadır. Diğer Avrupa ülkeleri gibi göçmenler konusunda çok katı bir tutum benimseyen Yunanistan; AB 
Sınır Güvenliği Birimi iş birliğiyle, Ege Denizi’ndeki göçmenlerin tekne ve botlarını ya kullanılamaz hale 
getirerek göçmenleri ölüme terk etmekte ya da yeryüzünde en çok mülteciyi barındırması sebebiyle içte ve 
dışta konuyla alakalı sorunlarla yüzleştiği bilinen Türkiye’nin karasularına itmektedir.12 Son dönemde artış 
gösteren bu durum rakamlara da yansımıştır. “Mare Liberum” adında Alman bir araştırma kuruluşunun son 
yayınladığı verilere göre 2020 yılında yaklaşık 10.000 göçmen, Türk karasularına itilmiştir.13 Ölü sayısı net 
olarak bilinmemekle birlikte basında yer alan, göçmenlerin ellerinin kelepçelenip denize atıldığına dair 
haberler; durumun vahametini ortaya koymaktadır. 
 
İkili ilişkilerde kısmen yeni bir başlık sayılabilecek bu konu netleştirildiği takdirde, Ege Denizi’nde tek sorun 
olarak deniz sınırlarının belirlenmesini kabul eden Yunanistan için baş ağrıtıcı bir meseleye dönüşecektir. 
 
Bütün bu durumlar göstermektedir ki Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde masada çözüm, içinde bulunulan 
zaman ve vaziyet içerisinde mümkün değildir. Tarafların çıkarları birbiriyle keskin bir biçimde zıtlaşırken 
araya AB’nin de girmesi, ikili ilişkileri içinden çıkılmaz bir duruma sürüklemektedir. Yunanistan’la olan 
ilişkilerini iyi tutmaya ihtiyaç duyan Türkiye’nin bu ihtiyacının tek sebebi, içerisine dâhil olmak için birçok 
taviz verdiği ve girdiğinde kazanabileceği elle tutulur hiçbir çıkarının bulunmadığı AB’nin kapılarında zaman 
kaybetmeye devam etmesidir. Türkiye böyle bir çabadan vazgeçerse Yunanistan’la olan ilişkilerinin ve bu 
ilişkilerle ilgili, hiçbir zaman masada çözülemeyecek sorunların durumu; kendisi için önemsiz hâle 
gelecektir. 
 
 

12 https://www.milligazete.com.tr/haber/5929186/egede-alman-yunan-isbirligiyle-zulum 
13 https://mare-liberum.org/en/pushback-report 
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