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TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ 

Kısa Tarihi Süreç 
İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle Türk dış politikasını şekillendiren önemli unsurlardan birisi olan 
Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını kazandığı 1833 yılıyla başlar. 
Bağımsızlığını kazanan Yunanistan, nihai hedefi olan Megali İdea’nın da etkisiyle, zayıflayan Osmanlı 
Devleti’ne karşı yayılmacı bir politika gütmüş ve böylece topraklarını üç katına çıkarmıştır. 
 
Yunanistan, I. Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti’nin fiilen yıkılmasının ardından Sevr 
Antlaşması’ndaki toprak dağılımına dayanarak Batı Anadolu’yu işgal etti. Ancak Milli Mücadele sürecinin 
sonunda bu topraklardan çekildi. 
 
Osmanlı’dan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler olumlu bir seyir 
aldı. Bu dönemde 1930 yılına kadar iki ülke arasında nüfus mübadelesi gerçekleştirildi. 1930 yılında da 
karşılıklı uzlaşı, deniz kuvvetleri ve ticaret konularıyla ilgili üç anlaşma imzalandı. Devam eden 
yakınlaşmanın  sonucunda  Türkiye  ve  Yunanistan’ın  yanı  sıra  Yugoslavya ve  Romanya’nın  da  bulunduğu 
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Balkan Antantı oluşturuldu. Yine İtalya’nın Akdeniz’deki etki alanının o yıllarda artması da iki ülkeyi birbirine 
yakınlaştırdı. II. Dünya Savaşı’nda Yunanistan’ın Mihver Devletleri tarafından işgâli ve işgâlden sonra da 
ülkede iç savaş meydana gelmesi, ikili ilişkilerin bu dönemde cansız kalmasına neden olmuştur. 
 
İtalya’nın hâkimiyetindeki On İki Adalar’ın II. Dünya Savaşı’nın ardından Yunanistan’a bırakılması ve Kıbrıs’ın 
Yunanistan’a devredilebileceğinin gündeme gelmesi ile birlikte ikili ilişkiler gerilmeye başladı. 1959 yılında 
İngiltere, Yunanistan ve Türkiye arasında Kıbrıs hakkındaki garantörlük hükümlerini içeren Zürih ve Londra 
Anlaşmaları imzalandı. 
 
Bu tarihlerden sonra Türkiye, 1963-1964 yıllarından itibaren Kıbrıs Türk toplumuna karşı ENOSİS (Kıbrıs’ın 
Yunanistan’a ilhâk edilmesi) hedefiyle yapılan baskıları uluslararası gündeme getirdi. Uluslararası baskı 
nedeniyle eli kolu bağlı kalan Türkiye, 1974’te fırsatı ele geçirdi ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirdi. Bu 
olay ikili ilişkiler açısından bir dönüm noktası ve Kıbrıs sorunu da bugüne kadar, bozulmuş ilişkilerin ana 
ekseni oldu. 
 
2008’den itibaren Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerji kaynakları, tarafları deniz yetki sahalarını belirlemeye 
ve bu yeni kaynaklardan faydalanma imkânı elde etmeye itti. Bunun sonucunda menfaatlerine göre yetki 
alanları belirleyen bölge ülkeleri, bu alanlar konusunda uzlaşamadılar. Bunun sonucunda KKTC deniz yetki 
sahaları GKRY’nin ilan ettiği sahalarla çakıştı. KKTC’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’ya ihtilaflı 
sahalar da dâhil olmak üzere kendi yetki alanında enerji faaliyetleri gerçekleştirme yetkisi vermesi, GKRY ve 
dolayısıyla Yunanistan’ın tepkisine neden oldu. Bu da Türkiye ve Yunanistan arasında son birkaç yıldır 
tansiyonu yükseltti. Bu şekilde Doğu Akdeniz’deki kaynaklar ve sınırlar iki ülke arasındaki ilişkilerin güncel 
sorunu haline geldi. 
 
İkili İlişkileri Şekillendiren Temel Başlıklar 
 
Kıbrıs Sorunu 
300 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kalan, sonra İngiltere tarafından ilhâk edilen, daha sonra da Zürih ve Londra 
Anlaşmalarıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçen ve halkının çoğunu Rumların -ya da Rum olduklarını 
söyleyenlerin- oluşturduğu Kıbrıs’ta; Osmanlı’nın kendilerini iskânından beri yerleşmiş bulunan Müslüman 
Türk halk mevcuttu. 1960’ta kurulan iki toplumlu Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki iki toplumdan birisi olan bu 
Müslüman halk, 1963-1964 yıllarından itibaren ENOSİS hayalleri kurmakta olan Rum kesim ve Yunanistan 
destekli EOKA terör örgütü, Müslüman Türk halkın üzerinde baskı ve zulüm ortamı oluşturdu. Bu baskı 
ortamı, katliamları ve Kıbrıs Türk toplumunun insani haklarının ihlallerini doğurdu. İki defa harekât 
girişiminde bulunmuş olan Türkiye, Temmuz ve Ağustos 1974’te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı ile 
adanın %38’ini ele geçirdi; daha sonra bu topraklarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. 
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Bu konu, Türkiye’nin Yunanistan’la olan ilişkilerini derinden sarsmış ve geri dönülemez bir şekilde germiştir. 
1981’de Yunanistan’ın, 2004’te de GKRY’nin AB üyesi olmaları, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinde her 
zaman sorun çıkarmıştır. Yunanistan’ın ve GKRY’nin içinde olduğu Avrupa Birliği, tabii olarak üyelik 
müzakerelerinde sürekli olarak Kıbrıs konusunda taviz verilmesini talep etmiştir. Görüldüğü kadarıyla bu 
konunun geleceğini, günümüz itibariyle istenen tavizleri vermediği için AB’ye üyelik yolu tıkanmış olan 
Türkiye’nin gelecekteki iktidarlarının duruşları belirleyecektir. 
 
Aslında Kıbrıs sorununun Türkiye açısından ortadan kalkmış olması gerekmektedir. Ancak KKTC’nin 
uluslararası sahada yok sayılması ve kendisi hariç hiçbir devlet tarafından tanınmaması, ayrıca AB’ye üyelik 
sürecinde bu sorunun sürekli karşısına çıkması; bu konuda Türkiye’nin diplomatik eylemlerde bulunmaya 
devam etmesini gerektirmektedir. 
 
Batı Trakya Türk Azınlığı 
Osmanlı Devleti’nin son yıllarında Balkanlar ve Avrupa’da toprak kaybetmesi, Anadolu’ya doğru bir göç 
dalgasına yol açmıştı. Yunanistan sınırlarını genişletmiş; Osmanlı vatandaşı olan birçok Müslüman, azınlık 
durumuna düşmüştü. Bununla birlikte Osmanlı’nın fiilen yıkılmasıyla Batı Anadolu’ya asker çıkarmış olan 
Yunanistan’ın gördüğü mukavemet sonucu geri çekilmesi de Anadolu’daki Rumların can ve mal güvenliği 
konusunda endişelenmelerine neden olurken Megali İdea konusundaki ümitlerini de kırmış, böylece 
Yunanistan’a doğru bir göç dalgası oluşturmalarına neden olmuştu. 
 
Bu göç dalgalarının iki ülke açısından toplumsal ve ekonomik bunalımlara yol açması sonucu iki ülke 
arasında görüşmeler gerçekleşmiş, böylece 30 Ocak 1923’te karşılıklı zorunlu nüfus mübadelesi üzerinde 
anlaşılmıştır.  1930  yılına  kadar  süren  ve  din  esası  üzerinde  yürütülen  mübadele  sürecinde  Türkiye’den  
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Yunanistan’a yaklaşık 200.000 Hristiyan Rum, Yunanistan’dan Türkiye’ye yaklaşık 350.000 Müslüman2 
zorunlu göçe tabi tutulmuşlardır. Bu mübadelenin birçok trajik olaya yol açtığı bilinmektedir. 
 
Ancak anlaşma gereği Batı Trakya’da yaşayan Müslüman/Türkler ile İstanbul’da yaşayan Rumlar 
mübadelenin dışında tutuldular ve azınlık statüsünde kaldılar. Her iki ülkede meydana gelmiş olan olumsuz 
önyargılar, azınlıklar için gergin bir ortam oluşturdu. Özellikle Batı Trakya Türk Azınlığı ikili ilişkilerin 
gerilmesiyle birlikte baskı ve saldırılara maruz kaldı. Ayrıca eğitim haklarıyla siyasi, medeni, kültürel ve dini 
haklar konusunda mağduriyet yaşadı. Son yıllarda Yunanistan bu konuda olumlu adımlar atmış olsa da hâlâ 
konuyla ilgili sıkıntıların sürmekte olduğu belirtilirken ayrıca Yunan topraklarında bulunan kültürel 
mirasların himayesi konusunda bazı sorunların bulunduğu kaydedilmektedir. 
 
Ege Denizi’yle Alakalı Sorunlar 
Türkiye ile Yunanistan’ın karşılıklı olarak Ege kıyılarında bulunmaları ve denizde irili ufaklı 3000 kadar 
adanın varlığı, bu denizdeki yetki ve güç alanlarının paylaşımını zorlaştırmış ve bu da ilişkileri gergin kılan 
en önemli faktörlerden olmuştur. Tamamı ada ve adacıkların varlığı ile bağlantılı olan bu sorunlar Türkiye 
Dışişleri Bakanlığının sınıflandırmasına göre beşe ayrılmaktadır: deniz yetki alanlarının belirlenmesi, Doğu 
Ege adalarının silahsızlandırılması, bazı ada ve adacıkların yasal statüsü, ulusal hava sahaları ve uçuş bilgi 
bölgeleri, arama kurtarma bölgeleri. 
 
 
 

2 BOZDAĞLIOĞLU, Yücel, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Özel Sayı, s. 9-32, 2014. 
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/200497 
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Ege Denizi’ndeki yüzlerce adanın tamamına yakınının Yunanistan’a ait olması ve her birine ait karasuları 
bulunması, Yunanistan için Türkiye’ye karşı bir avantaj olmuştur. Ege Denizi’nde her iki ülkenin de karasuları 
6 mildir. Yunanistan’ın bu miktarı 12 mile çıkararak karasularını yaklaşık %75 oranında artırmak istemesi, 
bunun yanında iki ülke arasında kıta sahanlığının henüz belirlenmemiş olması iki ülke arasında 
anlaşmazlıklara yol açmaktadır. 
 
İkinci olarak Yunanistan; Lozan Boğazlar Sözleşmesi, Lozan Barış ve Paris Barış Antlaşmalarında yer alan 
birtakım maddeler gereği Doğu Ege Adaları denilen üç grup adayı kolluk kuvvetleri dışında 
silahsızlandırması gerekirken Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin bir maddesini kullanarak bu adalarda 
silahsızlandırma hükmüne uymamıştır. Türkiye de anlaşmalara aykırı olan ve güvenlik kaygısı duyduğu bu 
duruma itiraz etmiştir. 
 
Üçüncü durum da Ege’de bulunan sahibi belirsiz küçük kara parçalarının iki ülke arasında egemenlik 
mücadelesine konu olmasıdır. İki ülke arasındaki, bilhassa Yunan tarafındaki egemenlik rekabeti özellikle 
Kardak Krizi’nde açıkça gözlemlenmiş ve gözlemlenmektedir. 
 
Masa altında devam eden bir sorun da ulusal hava sahaları ve uçuş bilgi bölgelerindedir(FIR). Yunanistan, 
uluslararası hukuka göre hava sahalarının karasularıyla aynı sınırlara sahip olması gerekmesine rağmen 
hava sahasını 10 mil olarak belirlemiştir. Türkiye bu karara karşı çıkmıştır. Ayrıca Kıbrıs Barış Harekâtı 
sonrasında FIR konusunda yaşanan anlaşmazlık daha sonra 1980 yılında FIR sınırlarının eski haline 
getirilmesiyle çözülmüştür. Bununla beraber bu da potansiyel bir sorun olarak bir kenarda durmaktadır. 
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Arama-kurtarma sahalarında da benzer bir belirsizlik söz konusudur. Ülkelerin kendi aralarında belirlemesi 
gereken bu sınırlar Türkiye’nin çok defa çağrıda bulunmasına rağmen bir sınır çizilmemesi nedeniyle iki ülke 
tarafından tek taraflı ve çakışacak bir biçimde çizilmiştir. Bunun da Kardak Krizi’ne neden olan gemi 
kazasında olduğu gibi arama kurtarma konusunda ihtilafa yol açmasından dolayı problemin çözülmesi için 
bu sınırların ortaklaşa çizilmesi şarttır.3 
 
Doğu Akdeniz Yetki Alanları Paylaşımındaki Anlaşmazlık 
İkili ilişkilerle ilgili en güncel konu olan bu sorunun merkezinde Türkiye, GKRY, KKTC ve menşeleri göze 
alınmaksızın enerji şirketleri olsa da GKRY’nin bir numaralı ortağı ve Kıbrıs’ın garantörlerinden birisi olarak 
Yunanistan ve diğer bölge ülkeleri de bu anlaşmazlığa dâhil olmuştur. Türkiye ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’de 
gerçekleştirdiği enerji faaliyetleri çıkarlarına ters düştüğü için GKRY, Yunanistan ve özellikle Akdeniz’deki 
ülkelerin birçoğu Türkiye ve KKTC’ye karşı bir kutup oluşturmuştur. Yunanistan’ın da karşı blokta olması, 
hâliyle ikili ilişkileri olumsuz etkilemiştir. 
 
Hâlihazırda bu sorun, Yunanistan’ın Meis Adası’nın varlığından dolayı Türkiye’nin münhasır ekonomik 
bölgesinde (MEB) Türkiye’yi bölgede saf dışı edecek şekilde hak iddia etmesi ve bölgede suların ısınmasıyla 
bu ada ile civar adaları silahlandırmasıyla gündeme bulunmaktadır. Yine Türkiye aleyhinde oluşturulan 
ittifak, Türkiye’yi AB yaptırımlarıyla tehdit ederken askeri alanda da hareketlilikler gözlenmektedir. 
Böylesine gergin ve savaş olasılıklarının tartışıldığı bir ortamda NATO, her ikisi de üyesi olan Türkiye ve 
Yunanistan arasında bir arabuluculuk görevi üstlenmiş durumdadır. İki ülke arasında bir şekilde 
müzakereler gerçekleştirilmesi gerekli olmakla birlikte bu müzakerelerin sonucu, Yunanistan’ın arkasına 
aldığı uluslararası destek ve uluslararası sahada hâkim olan Türkiye’nin haksız olduğu önyargısı nedeniyle 
ya KKTC ile GKRY arasındaki kısır görüşmeler gibi sonuçsuz kalacaktır ya da büyük ihtimalle bir uluslararası 
baskı durumundan ötürü Türkiye’nin taviziyle sonuçlanacaktır. 
 
Beklenenler ve Sonuç 
İkili ilişkiler dış politika yönüyle incelendiği zaman anlaşmazlıklarda, genellikle Yunan tarafının müzakereleri 
tıkayıcı, uzlaşmaz ve egemenlikçi tutumuyla, Türk tarafının da tavize pek gelemeyen tavrıyla karşılaşılır. Bu 
yüzden olayların geleceğini alışılagelmiş bu çerçevede değerlendirmek yerinde olacaktır. 
 
Eskiden beri iki tarafta da mevcut olan karşılıklı antipatinin yanında Türkiye-Yunanistan ilişkileri Kıbrıs 
sorunu oluştuğundan beri bozuktur. Kıbrıs bu yüzden ikili ilişkiler açısından kilit role sahiptir. Ancak Türkiye, 
bu konuda uluslararası sahada yalnızdır. Aradan yıllar geçmiş olsa da KKTC’yi Türkiye hariç hiçbir ülke 
tanımamış, biraz da Barış Harekâtı’nın sebep olduğu uluslararası baskı nedeniyle Kıbrıs konusunda kimseyi 
tarafına çekememiştir. 
 
 

3 Daha fazla bilgi için: SEZGİN, Osman, Ege Denizi Ekseninde Türkiye-Yunanistan İlişkileri, UGSAM Temmuz 2019 Aylık Bülten, 2019, s. 
11-14. https://ugsam.org/ugsam-aylik-bulten-temmuz-2019/ 
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Eğer Türkiye’nin bu konuda eli güçlenecek olursa karşı taraf ister istemez masaya oturacak, böylece 
Türkiye’nin ağırlığını koymasıyla da ülke çıkarlarına aykırı düşmeyecek bir netice elde edilecektir. Arkasının 
da -başkaca bir engel çıkması durumu dışında- çorap söküğü gibi gelmesi (GKRY ve Yunanistan’la ortaklaşa 
MEB sınırlarının belirlenmesi gibi) beklenir. Türkiye’nin elini güçlendirecek yegâne unsursa, bir an önce 
yalnızlığını gidermeye bakmaktır. Ortak ve müttefik edinmek etkin bir diplomasinin gereğidir. Yine de 
ilişkilerin seyri daha çok zamana bağlıdır. Gelecekteki yönetimlerin diplomasi tarzı, mevcut anlaşmazlıkların 
doğurabileceği sonuçlar ve zamanın doğuracağı olgular bu ilişkilerin geleceğini belirleyecektir. 
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