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Ufuk ULUTAŞ
SETA’da Dış Politika Araştırmaları direktörlüğü görevini yürüten Ufuk Ulutaş, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde lisans ve Ohio 
State Üniversitesi tarih bölümünde yüksek lisans derecelerini tamamladı. Ohio State Üniversitesi’nde doktora adayı oldu. Kudüs İbrani 
Üniversitesi’nde İbranice ve Ortadoğu politikası dersleri aldı. SETA Washington DC’de Ortadoğu Programı Koordinatörlüğü görevini 
yürüttü. Ortadoğu siyaseti ve tarihi, İsrail ve Yahudi tarihi, Türk dış politikası ve ABD’nin Ortadoğu politikası üzerine çok sayıda akademik 
makale ve rapor kaleme aldı. 

Can ACUN
SETA Dış Politika Direktörlüğü’nde araştırma asistanı olarak çalışmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
mezunudur. Yeditepe Üniversitesi Siyasete Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümün’de yüksek lisans yapmıştır. 2011-2013 yıllarında Mısır’da 
Kahire Türkiye Araştırmalar Merkezi’nde (KATAM) ve SETA Kahire’de Mısır üzerine çalışmalar yapmıştır. 

Gülşah Neslihan AKKAYA
SETA Dış Politika Direktörlüğü’nde araştırma asistanı olarak çalışmaktadır. Lisans derecesini Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve 
Sosyoloji bölümlerinden almıştır. İsveç Lund Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’ndeki yüksek lisans eğitimini “Re-Emergence of 
the Islamic Opposition in Syria: the Syrian Muslim Brotherhood” başlıklı teziyle tamamlamıştır. Yıldırım Beyazit Üniversitesi Uluslarararası 
İlişkiler Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir. 

Sabrien AMROV
Lisans eğitimini Çatışma Çözümleri ve İnsan Hakları alanında tamamlayan Sabrien Amrov, yüksek lisans eğitimini Ottowa Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. SETA Dış Politika Direktörlüğünde araştırma asistanı olarak çalışmaktadır. Filistin Birzeit 
Üniversitesi İbrahim Abu Lughod Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuş, işgal altındaki Filistin toprakları 
üzerine saha araştırması yapmıştır.

Muhittin ATAMAN
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında Amerika’da University of Central 
Oklahoma, Department of Political Science’da master yaptıktan sonra Kentucky Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını tamamladı. Türk dış 
politikası, milliyetçilik ve Ortadoğu siyaseti alanında akademik çalışmalar yapmaktadır. Eylül 2011’den itibaren SETA’da Dış Politika alanında 
araştırmacı olarak çalışmaktadır. 20 Ocak 2012’den beri Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır.

Nedim EMİN
2012 yılından itibaren SETA Dış Politika Direktörlüğü’nde araştırma asistanıdır. Lisans ve yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Tarih 
bölümünde tamamlamıştır. Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Balkan tarihi ve 
siyasetiyle yakından ilgilenmekle beraber bölge siyaseti ile ilgili farklı konularda yazılar yazmaktadır.

Mehmet Uğur EKİNCİ
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Ohio State 
Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nde doktora dersleri aldıktan sonra doktorasını Londra Üniversitesi SOAS Siyaset ve Uluslararası 
Çalışmalar Bölümü’nde tamamladı. Araştırma alanları arasında güncel Balkan politikaları, Avrupa siyaseti, iç siyaset-uluslararası siyaset 
bağlantıları, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri dış politikası ve siyasi tarihi bulunmaktadır.

Kılıç Buğra KANAT
SETA Washington DC’de araştırmacı ve Penn State Üniversitesi Erie Kampüsü’nde öğretim üyesidir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler bölümünden mezun oldu. Yüksek lisanslarını Uluslararası İlişkiler üzerine Marquette Üniversitesi’nde, Siyaset Bilimi üzerine Syracuse 
Üniversitesi’nde tamamladı. Doktorasını  Syracuse Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde Dış Politika Teorisi ve Liderlik dalında aldı. 

Muhammed KOÇAK
2013 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2011 yazında Moskova’da Puşkin Dil Enstitüsünde 
Rusça eğitimi alan Koçak, lisans öğreniminin bir senesini ABD’de Franklin & Marshall College’da geçirdi. Başlıca araştırma alanları Eski 
Sovyet coğrafyasında yaşanan siyasi ve sosyal dönüşümler ve Rusya’daki Müslüman azınlıklardır. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
bölümünde Yüksek Lisans öğrencisidir.

Mehmet ÖZKAN
Lisans eğitimini İstanbul Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladıktan sonra Johannesburg Üniversitesi (Güney 
Afrika) ve Linkoping Üniversitesinde (İsveç) Afrika ve Avrupa siyaseti üzerine master yaptı. İspanya’daki Sevilla Universitesi’nden Uluslararası 
İlişkiler alanında doktorasını alan Özkan, Kolombiya, Hindistan, Mısır ve Bosna-Hersek’te araaştırmalarda bulundu, dersler verdi. 

Furkan TORLAK
Suriye’de 2000-2006 yılları arasında Felsefe ve İslam Hukuku alanlarında eğitim gördü. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nü bitirdi. Kanal 7, Kanal 24, CNN Türk, 6NEWS, TRT Arapça ve TRT Türk’te gazeteci olarak çalıştı. SETA Dış Politika Direktörlüğü’nde 
araştırma asistanlığı yaptı. Halen Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini sürdürmekte olup AK Parti 
Ekonomi İşleri Başkanı’nın danışmanıdır.  

YAZARLAR HAKKINDA
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2013’te Türk dış politikası ortaya çıkan yeni krizler ve Ortadoğu’daki çatışmalara 
rağmen genel olarak önceki yıl takip edilen çizgide seyretmeye devam etti. AK 
Parti döneminde Ortadoğu’da aktif bir dış politika izleyen Türkiye için Ortadoğu 
gündemi 2013 yılında da yine öncelikliydi. Ortadoğu’daki düzensizlik ve karışık-
lıklar Türkiye’nin güvenliğine ve bölgeyle sosyal ve ekonomik ilişkilerine olum-
suz yansıyabilecek bir noktaya gelmiş olsa da Türkiye ilkeler üzerinden bir duruş 
benimseyerek otoriter düzenler yerine serbest seçimlere dayalı yönetimlere destek 
vermeye devam etti. Uluslararası toplumu da bu yönde hareket etmeye teşvik 
eden Türkiye’nin Suriye ve Mısır konularında çözüme yönelik çağrıları, sağlam 
ve yekpare bir uluslararası iradenin ortaya çıkmaması yüzünden sonuçsuz kaldı.

Türkiye’nin ABD ile ilişkileri de yine Ortadoğu’daki gelişmeler üzerinden 
şekillenirken iki ülkenin Mısır ve Suriye konularında detaylarda da olsa farklı tu-
tumlar geliştirmeleri ilişkilerde gerilemenin yaşandığına dair yorumlar yapılma-
sına neden oldu. Türkiye-AB ilişkileri ise 2013 yılını yeni bir sayfa açmış olarak 
tamamladı. Türkiye’nin üyelik müzakerelerinde yıllar sonra nihayet yeni bir faslın 
açılması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının AB içinde vizesiz dolaşımını he-
defleyen vize serbestliği sürecinin başlatılması Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği 
için olumlu sinyaller verdi.

Bunların yanısıra 2013’te Afrika’daki etkinliklerin artarak devam etmesi, sa-
vunma alanında Çin ile işbirliğine e girişilmesi Rusya ve Avrasya ile yeni işbirliği 
alanlarının gündeme gelmesi ve Myanmar’daki sorunlarla ilgilenilmesi Türk dış 
politikasının çok yönlülük arayışını gösteren birkaç başlık olarak kayda geçti. Bu 
sayede Türkiye, ikili ve çok taraflı ilişkiler yoluyla gerek bölgesel gerekse küresel 
siyasete aktif katılımını sürdürdü. Türkiye’nin dış ilişkilerinde 2013 yılının genel 
bir görünümünü sunan bu çalışma ile Türk dış politikasının gösterdiği seyrin çe-
şitli boyutlarıyla daha iyi kavranması ve Türkiye’nin bölgesel ve küresel siyasette 
oynadığı rolün daha iyi anlaşılması hedeflenmektedir.

ÖZET



8

ANALİZ 

s e t a v . o r g

GİRİŞ
Son yıllarda Ortadoğu’da aktif bir dış politika 
izleyen Türkiye için Ortadoğu gündemi 2013 
yılında da yine öncelikliydi. Bu bakımdan Tür-
kiye’nin birçok uluslararası aktörle olan ilişkileri 
önemli ölçüde bu bağlamda gerçekleşti. 

Arap Baharı’nın ardından Ortadoğu’da si-
yasi hayatın yeniden şekillenme süreci sancılı ve 
iniş-çıkışlı olmaya devam etti. Suriye’de Beşşar 
Esed liderliğindeki Baas rejimi muhalefete her 
türlü şiddeti kullanarak direnmeyi sürdürdü. Mı-
sır’da devrim sonrası seçimle kurulmuş hükümet 
bir darbe ile düşürülerek askeri yönetim egemen 
oldu. Libya ve Tunus’ta ise siyasi rekabet ve eko-
nomik sorunların yarattığı genel bir istikrarsızlık 
hâli varlığını sürdürdü.

Bu şartlar altında Ortadoğu’daki düzensizlik 
ve karışıklıklar Türkiye’nin güvenliğine ve bölgey-
le sosyal ve ekonomik ilişkilerine olumsuz yansı-
yabilecek bir noktaya geldi. Türkiye ilkeler üze-
rinden bir duruş benimseyerek otoriter düzenler 
yerine serbest seçimlere dayalı yönetimlere destek 
verdi ve uluslararası toplumu da bunu yapmaya 
teşvik etti.  Ne var ki, uluslararası toplumun bu 
konuda sağlam ve yekpare bir irade benimseme-
mesi Türkiye’nin bu çabalarının Suriye ve Mısır 
özelinde sonuçsuz kalmasına yol açtı. Özellikle 

Suriye’de kırmızı çizgi olarak ilan edilmiş kim-
yasal silah kullanımının ardından uluslararası bir 
müdahalenin gerçekleşmemesi uluslararası siya-
sette değerlerin yerinin bir kez daha sorgulanma-
sına sebep oldu. Bu noktada Türkiye hem insani 
kaygılarının, hem de Suriye’deki iç savaşın ken-
disine yönelik ortaya çıkardığı güvenlik tehdit-
lerinin ve ekonomik zararların Avrupa-Atlantik 
dünyasındaki müttefiklerince yeterince dikkate 
alınmamasından dolayı hayal kırıklığına uğrasa 
da Suriye’ye yönelik tavır ve politikalarını değiş-
tirmedi. Bir taraftan yanıbaşında devam eden iç 
savaşın durdurulmasına yönelik bir uluslararası 
müdahale için çalışırken diğer taraftan Suriye’den 
kaçan mültecilere kucak açmayı sürdürdü. Aynı 
zamanda Suriye’ye yönelik angajman kurallarını 
değiştiren Türkiye, kendi güvenliği için sınır böl-
gelerini daha yakından takip etmeye başladı. NA-
TO’nun Suriye sınırına yakın illere yerleştirdiği 
füze bataryalarıyla da hava savunma sistemlerini 
takviye etti.

Mısır’da 3 Temmuz günü yaşanan darbe de 
Türkiye dış politikasında önemli bir gündem 
maddesini teşkil etti. Uluslararası toplumun 
Mısır’da değişim yanlılarına yeterince siyasi ve 
mali destek vermemesi bu ülkede rüzgarın ters 
dönmesinde önemli rol oynadı. Darbe sonrasın-
da bazı Batı ve Körfez devletlerinin yeni rejim-
le ilişki kurma girişimlerinde bulunması, buna 
karşılık Türkiye’nin darbeye açıkça karşı çıkması 
neticesinde Mısır’daki darbe Türkiye’nin Mısır 
ile olduğu kadar bazı üçüncü taraf ülkelerle olan 
ilişkilerini de etkiledi. 

Arap Baharı’nı yaşamış ülkelere göre geçiş 
sürecine daha erken başlamış olan, fakat şiddet 
ve gerilimin hala devam ettiği Irak ile ilişkiler 
2013 yılında üst düzey ikili görüşmelerin artma-
sıyla ivme kazandı. Son yıllarda ciddi bir ilerleme 
gösteren ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlene-
rek devam etmesi iki ülke arasındaki komşuluk 
ilişkilerinin daha da kuvvetlenmesine yardımcı 
oldu. Bu ilişkilerin enerji boyutu 2013 yılında 
önemli bir konu başlığını oluşturdu. Türkiye ile 
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Kuzey Irak’taki Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 
arasında yürütülen enerji işbirliği müzakereleri 
son aşamaya geldi. IKBY ile ilişkiler aynı zaman-
da Türkiye’deki çözüm sürecinden olumlu etki-
lendi. Bununla beraber, enerji ve güvenlik ala-
nındaki işbirliği konularıyla çözüm sürecine Irak 
merkezi yönetimi daha mesafeli bir duruş izledi. 

İsrail ile ilişkiler konusunda 2013 yılı önem-
li bir gelişmeye sahne oldu. Amerikan Başka-
nı Obama’nın da araya girmesi sayesinde İsrail 
Başbakanı Netanyahu, Türkiye’den üç yıl önceki 
Mavi Marmara olayına ilişkin özür diledi. Özrün 
ardından iki ülke arasında diplomatik diyalog 
ve işbirliği görüşmeleri yeniden başladı. Yine de 
Türkiye, İsrail ile ilişkilerin tam anlamıyla nor-
malleşebilmesi için bu ülkeden Gazze üzerinde-
ki ablukanın kaldırılması da dahil olmak üzere 
bir dizi adım beklemektedir. Nitekim Mısır’daki 
darbenin Filistin’de zaten kötü durumda olan ya-
şam şartlarını daha da olumsuz etkilemesi Türki-
ye’yi endişelendirmektedir. 

Türkiye’nin ABD ile olan ilişkileri, 2013 yı-
lında neredeyse tamamen Ortadoğu bağlamında 
şekillendi. ABD Başkanı’nın İsrail başbakanının 
Türkiye’den özür dilemesindeki olumlu rolüne 
karşılık ABD ile Türkiye arasında özellikle Suri-
ye ve Mısır konularında keskin görüş ayrılıkları 
yaşandı. Bu görüş ayrılıkları iki ülke arasındaki 
ilişkilere derinden bir darbe vurmuş olmasa da 
“stratejik” ve “model ortaklık” gibi iddialı kav-
ramların geçerliliğini sorgulattı.

2013 yılında Türkiye’nin Avrupa ile ilişki-
lerinde fevkalade önemli gelişmeler oldu. 2010 
yılından beri adeta durma noktasında olan AB 
üyelik müzakereleri, yıl sonunda 22 numaralı 
faslın açılmasıyla yeniden başladı. Bundan bir 
buçuk ay kadar sonra Türkiye ile AB arasında 
imzalanan Geri Kabul Anlaşması ve buna bağlı 
olarak başlatılan vize serbestliği süreci, ülkenin 
Avrupa ile entegrasyonunda tarihi adımlar oldu. 
Türkiye’nin müzakerelerin daha da hızlanması 
için Avrupa hükümetleriyle yoğun bir diplomasi 
yürütmesi ve aynı zamanda Yunanistan ve Kıbrıs 

Rum Yönetimi ile mevcut sorunların halledilme-
sine yönelik diyalog teşebbüslerinde bulunması 
bu olumlu havanın 2014 yılında da devam ede-
ceğinin sinyallerini veriyor. 

Türkiye, 2013 yılında dış politikada çok 
yönlülük arayışlarını sürdürdü. Başbakan Erdo-
ğan, açıklamalarıyla Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile 
ilişkilerin geliştirilmesini ve Orta Asya ülkeleriyle 
serbest ticaret antlaşması imzalanması ihtimal-
lerini gündemde tuttu. Uzun menzilli savunma 
sistemi ihalesinin Çin’e verilmesi güvenlik poli-
tikalarında manevra arayışı olarak yorumlandı. 
Birçok Afrika ülkesiyle diplomatik ve ticari ilişki-
lerin geliştirilmesi, dünya çapında yürütülen kal-
kınma projeleri ve insani yardımlar ile Somali ve 
Myanmar gibi ülkelerin iç sorunlarının çözümü 
için girişilen destek arayışları Türkiye’nin ulusla-
rarası arenadaki aktiflik, saygınlık ve görünürlü-
ğüne katkıda bulundu.

Kısacası, 2013 yılında Türkiye, uluslararası 
siyasette insani değerlerin gözetilmesine, geç-
mişten gelen sorunların çözülmesine, ekonomik 
ilişkilerin çeşitlendirilmesine ve bölgesel güven-
lik tehditlerinin ortadan kaldırılmasına bir arada 
öncelik veren, aktif, yoğun ve çok boyutlu bir 
dış politika takip etti. Bu yöndeki bazı adım ve 
çağrılarının uluslararası toplumdan kısmi karşı-
lık görmesine ve Türkiye’nin uluslararası alanda 

Arap Baharı’nın ardından Ortadoğu’da siyasi 
hayatın yeniden şekillenme süreci sancılı  
ve iniş-çıkışlı olmaya devam etti. Ancak 
Türkiye ilkeler üzerinden bir duruş 
benimseyerek otoriter düzenler yerine 
serbest seçimlere dayalı yönetimlere destek 
verdi ve uluslararası toplumu da bunu 
yapmaya teşvik etti.
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yalnızlaştığına dair yapılan eleştirilere rağmen 
Türkiye, ikili ve çok taraflı ilişkiler yoluyla gerek 
bölgesel gerekse küresel siyasete aktif katılımını 
sürdürüyor. 2013 yılında özellikle AB ile ilişkiler-
de yaşanan hızlı ve ümit verici ilerleme ile beraber 
küresel boyutta gittikçe çeşitlenen ve derinleşen 
ekonomik ve ticari ilişkiler, Türkiye’yi önümüz-
deki yıllarda uluslararası siyasette – yalnızlaşmak 
şöyle dursun– anahtar bir ülke konumuna getire-
bilecek önemli gelişmeler olmuştur.

DEĞİŞEN ORTADOĞU VE 
TÜRKİYE
Arap Baharı ve Türkiye
2010 yılı sonlarında başlayan Arap Baharı sü-
recinin, 2012 yılında Suriye’de Esed rejiminin 
değişime karşı direnmesi ve kendi insanlarına 
yönelik katliamlarıyla duraklamaya geçerek adeta 
bir “Arap sonbaharı”na dönüştüğü ifade edilmiş-
ti. 2013 yılının Temmuz ayında Mısır’da gerçek-
leşen askeri darbe sonucunda devrim sürecinin 
tersine çevrilmesiyle ise artık bir “Arap kışı”ndan 
bahsedilmeye başlamıştır. Arap Baharı sürecinde 
isyanların etkili olduğu bütün Arap ülkelerinde 
ciddi sıkıntıların yaşandığı bir yıl olan 2013’te 
Ortadoğu, devrim öncesi statükonun yeniden 
geri gelmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 
Türkiye gibi birkaç ülke dışında yeni rejimlere 
gerçek manada destek veren bölgesel ve küresel 
güçlerin olmadığı dikkate alındığında Arap Ba-
harı’nın etkili olduğu ülkeleri istikrarsız, hatta 
kaotik bir dönemin beklediği söylenebilir. 

2012 yılı devrimin başarılı olduğu ülkelerde 
seçim yılı - ve devletin yeniden yapılandırılma-
sı konusunda birtakım adımların atılmaya baş-
landığı yıldı. Seçimle iktidara gelen hükümetler, 
anayasa başta olmak üzere temel kurum ve kuru-
luşlarını oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmış-
tı. Ancak, geçiş sürecindeki Arap ülkeleri, ekono-
mik gelişme konusunda adımlar atmadan siyasal 
projelerini hayata geçirmeye çalıştı ve neticede 
başarısız oldu. Bunun doğurduğu handikapları 

Türkiye’yle kıyaslayarak değerlendirebiliriz: Tür-
kiye’de önce ekonomik sistem yeniden yapılandı-
rılmış, daha sonra demokratikleşme konsolidas-
yon yönünde adımlar atılmaya başlamıştı. Mısır 
ve Tunus gibi ülkelerde ise hayati ekonomik so-
runlar ortada dururken zaten kırılgan olan siyasi 
alanın dizayn edilmeye çalışılması, devrim karşıtı 
iç ve dış güçleri hareketi geçirmiş ve bu güçler 
ellerindeki imkanları da kullanarak süreci tersine 
çevirmeyi başarmışlardır. 2013 yılı başından iti-
baren bu ülkelerdeki ekonomik sıkıntılar siyasal 
istikrarsızlıklara yol açmış ve yeni rejimler sorgu-
lanır hale gelmiştir.

2013 yılında meydana gelen gelişmeler so-
nucunda bölgesel ve küresel statükocu güçler, 
Suriye’nin değişime karşı direnciyle umutlan-
mış; Mısır’daki askeri darbe ile de karşı hücuma 
geçmiş ve karşı devrim sürecini başlatmışlardır. 
Bir kere, Suriye’deki Baas rejiminin düşmemesi, 
isyan dalgasının Körfez ülkelerine ulaşmamasına 
vesile olmuş ve devrimin yayılmasına engel olun-
muştur. Esed rejimi her ne kadar İran’ın hayati 
desteği ile iktidarını devam etmeyi başarmış olsa 
da İsrail ve Körfez ülkeleri de aslında sonuçtan 
memnun kalmışlardır. Hem İsrail hem de Suudi 
Arabistan İhvan’ın başka bir ülkede daha iktidara 
gelmesini rejim çıkarları bakımından tercih edi-
lebilir görmemişlerdir. 

İkinci olarak, rejim değişikliği yaşayan ül-
kelerdeki ekonomik sorunların yönetilemez bir 
hale gelmesi ve bölgesel aktörlerle küresel aktör-
lerin mali kaynakları esirgemesi yeni aktörleri 
zor durumda bırakmıştır. Yeni rejimlerin, bek-
lenen ekonomik reformlara öncelik vermemesi 
de statükocu güçlerin etkili olmalarına katkı 
sağlamıştır. Üçüncü olarak, Suriye’deki muhale-
fet başta olmak üzere bölgedeki değişimci güçle-
rin, Batı dünyasının desteğinin kesintisiz devam 
edeceği varsayımı gerçekleşmemiştir. Bölgesel 
ve küresel güç dengelerinin farklı davranmayı 
gerektirmesiyle Batılı devletlerin, İhvan ve Nah-
da gibi değişimci güçlere desteğinde ciddi bir 
azalma olmuştur. İran ve Suriye örneklerinde 
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olduğu gibi yeni süreçler başlatılmış ve ortaya 
çıkan yeni şartlar altında bölgesel kartlar yeni-
den karılmıştır. 

Bu gelişmelerin neticesinde de 2013 yılında 
devrimin taşıyıcısı olan İslami hareket ve grup-
ların popülaritesi ciddi bir şekilde düşmüş ve 
Batı dünyasında bunların meşruiyeti daha çok 
sorgulanır hale gelmiştir. Arap Baharı sürecinin 
en önemli siyasal aktörü olan İhvan’ın Arap is-
yanlarının en önemli cephesi olan Mısır’da yasak-
lanması, devrim sürecinin geriye gittiğinin ve bir 
karşı-devrim sürecinin başladığının en önemli 
göstergelerinden biri olmuştur. 

Bölgede yaşanan değişim karşıtı gelişmeler, 
demokratik gelişim ve değişim yönündeki umut-
ları azaltmış ve Türkiye gibi değişimden yana ta-
vır takınan ülkelerin yalnız bırakılmasına neden 
olmuştur. Özellikle Mısır’daki askeri darbe son-
rasında, darbe yanlısı ve darbeden fayda uman 
ülkeler, Türkiye’yi bölgede yalnızlaştırmaya çalış-
mışlardır. Bazı gözlemcilerin iddiasına göre, daha 
önce bölge ülkeleriyle siyasi ve ekonomik ilişkile-
rini geliştirmeye çalışan Türkiye, Arap Baharı’nın 
ikinci yılından itibaren bölgedeki eski müttefik-
lerini terk etmiş, Türkiye’nin bu siyasetini ken-
dine aşırı güvenmesine bağlayan bölgesel aktör-
ler ise Türkiye karşıtı siyasetler geliştirmişlerdir. 
Ancak, 2013 yılı olaylarının genel bir incelen-
mesinden, Türkiye’nin müttefiklerini değil, müt-
tefiklerinin Türkiye’yi terk ettiği açıkça görülebi-
lir. Batılı devletlerin Ortadoğu’daki demokratik 
gelişmeleri görmezden gelmesi, hatta demokrasi 
karşıtlarına doğrudan ve zımni destek vermesi 
üzerine, Türkiye bölgede demokrasiyi savunan 
ender aktörlerden biri olarak kalmıştır. Halkın 
taleplerini en iyi şekilde yansıtan demokratik de-
ğerleri savunmak durumunda kalan Türkiye, yal-
nız bırakılan halkların tercihlerine ve moral-po-
litiği reel-politiğe tercih eden bir siyaset izlemeye 
devam etmiştir. Bundan dolayı Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın dış politika başdanışmanı İb-
rahim Kalın, sosyal medyada yalnızlaşma eleştiri-
lerine cevap verirken, yalnızlık iddiasının doğru 

olmadığını, yalnız kalmışsa da bunun “değerli bir 
yalnızlık” olduğunu vurgulamıştır. 

Bundan dolayı, başından itibaren devrim 
sürecini en çok destekleyen ülkelerin başında 
gelen Türkiye, 2013 yılında Arap Baharı süreci-
ni sabote etmek ve engellemek için harekete ge-
çen ve Arap Baharı yaşanan ülkelerin tümünde 
devrimleri başarısız kılmak için çabalayan Arap 
ülkeleriyle karşı karşıya gelmiştir. Son yıl içinde 
Körfez ve Batılı ülkelerle Türkiye’nin devrim sü-
recine bakışlarında farklılaşmalar artmıştır.

Arap Baharının tıkandığı Suriye’de Baas re-
jiminin halkına yönelik katliamları devam etmiş, 
kullanılması uluslararası hukuk tarafından yasak-
lanan kimyasal silahların kullanılmasıyla 1500 
civarında masum insan hayatını kaybetmiştir. Su-
riye’de yaşanan katliamlara karşı harekete geçme-
si beklenen Batılı ülkeler, Rusya’nın da etkisiyle, 
kırmızı çizgi olarak ilan ettikleri kimyasal silahla-
rın kullanılması sonrasında bile gereken tepkiyi 
vermemiş, hatta aksi yönde hareket ederek Suriye 
rejimiyle diplomatik ilişkiler geliştirmeye çalışmış-
lardır. Netice itibariyle, 2013 yılında Suriye mu-
halefeti ve dolayısıyla Türkiye, Suriye krizinde güç 
kaybı yaşamıştır. Türkiye özellikle Suriye politika-
sıyla Rusya ve İran’a karşı zor durumda kalmıştır. 
Suriye konusunda Çin’in de desteğini alan Rusya, 
uluslararası sistemi kilitlemiş ve Baas rejiminin 
işlediği insanlık suçuna karşılık, BM Güvenlik 
Konseyi’nden bir kınama kararının dahi çıkması-
nı engellemiştir. Kimyasal silahların kullanılması-
nı “kırmızı çizgi” ilan eden ABD bile Esed’in bu 
ihlalleri karşısında bir şey yapamamış, aksine Rus-
ya’nın tezlerine sarılmak mecburiyetinde kalmıştır.

2013 yılında Arap Baharı bağlamında en 
dramatik gelişme Mısır’da meydana gelmiştir. 
Ülkenin çözülemeyen kronik sorunlarının gide-
rek derinleşmesi ve Mursi rejiminin bölgesel ve 
küresel güçler tarafından tecrit edilmesi üzerine 
Haziran ayında başlayan gösteriler Temmuz ayı 
başında bir askeri darbe ile neticelenmiştir. Mısır 
tarihinin ilk ve tek seçilmiş cumhurbaşkanı olan 
Muhammed Mursi dışarıdan da desteklenen bir 
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general tarafından yönetimden düşürülmüş ve 
ülkedeki kısa süreli demokratik ortam yerini hal-
kına karşı yaygın ve sistematik bir baskı politika-
sı uygulayan bir askeri rejime terk etmiştir. Yeni 
askeri rejimle birlikte binlerce insan askeri güçler 
tarafından öldürülmüş, kaybolmuş veya hapse-
dilmiş; daha önce başlatılan tüm reform süreçleri 
de durdurulmuştur. Mısır’da devrim öncesi ve 
sonrası dönemler karşılaştırıldığında Sisi rejimi-
nin insan hakları standartları, halkın taleplerinin 
karşılanması ve ekonomik performans bağlamın-
da Mübarek döneminden bile daha geride oldu-
ğu iddia edilmektedir. 

Askeri darbe Türkiye’nin hem Mısır dev-
letiyle hem de Körfez ülkeleriyle ilişkilerini 
olumsuz yönde etkilemiştir. Mursi liderliğinde-
ki Mısır’ı bölgedeki en önemli müttefiki olarak 
gören Türkiye, Sisi rejimi ile hemen hemen tüm 
bağlarını koparmıştır. Sisi rejimini resmen tanı-
mayan Ankara, yeni rejime güven mektubu sun-
mak zorunda kalmamak, dolayısıyla yeni rejimi 
tanımamak adına, başka ülkeye atadığı büyükel-
çisini bile ülkede bırakmıştır. Darbe sonrasında 
istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağrılan 
büyükelçi daha sonra Mısır’a geri gönderilse de 
yılın sonlarında istenmeyen adam (persona non 
grata) ilan edilmiştir. Böylece iki ülke arasındaki 
diplomatik ilişkiler kopma noktasına gelmiştir. 
Türkiye, seçimle iktidara gelen İhvan yanlısı si-
yasi aktörleri desteklerken Suudi Arabistan başta 
olmak üzere Körfez ülkeleri ise darbeye ciddi des-
tek vermişlerdir. Türkiye’nin demokratik güçlere 
ve halkın temsilcilerine verdiği destek bazı bölge 
devletleri tarafından Mısır’ın içişlerine müdahale 
olarak görülmüş ve eleştirilmiştir. Ancak Türki-
ye yöneticileri ve değişimden yana olan aktörler, 
bunun içişlerine bir müdahale olmadığını, daha 
çok bir hukuk ve insan hakları çağrısı olarak gö-
rülmesi gerektiğini iddia etmektedirler. 

Tunus ve Libya
Devrimin en sancısız gerçekleştiği ve şiddetin en 
az olduğu Tunus’ta 2013 yılında ciddi siyasi is-

tikrarsızlıklar yaşanmıştır. Özellikle ülkenin eko-
nomik sorunlarının yönetilemez bir hal alması 
siyasi krizlerin derinleşmesine neden olmuştur. 
Ekonominin yüzde 2 oranında daralması, para-
nın değer kaybetmesi ve bütçe açığı ile dış borç-
ların artması ülkedeki kırılgan siyasi yapıyı istik-
rarsızlaştırmıştır. Her ne kadar “intikam yerine 
intikal (geçiş)” için çalıştıkları söylense de iç ve 
dış aktörlerin birlikte hareket etmesi neticesinde 
iktidara karşı eleştiriler artmış ve bazı siyasi cina-
yetlerin gerçekleştirilmesi üzerine de ülke siyasi 
karışıklıklar içine girmiştir. Artan eleştiriler üze-
rine Nahda yetkilileri seçimlerin yenilenmesini 
ve hükümetin seçimlere kadar bir geçiş hükümeti 
olarak görev yapmasını kabul etmiştir.

Ulusal uzlaşı görüşmelerinde seçimlerden en 
güçlü parti olarak çıkan Nahda Hareketi’nin lide-
ri Raşid el-Ğannuşi ve Başbakan Ali el-Urayyad 
yapıcı ve kuşatıcı bir tavır takınarak önce üçlü bir 
koalisyon hükümetinin oluşturulmasını, kriz baş 
gösterince de yeniden seçimlere gidilmesini kabul 
etmiş ve böylece krizin derinleşmesi engellenmiş-
tir. Muhalefette daha çok ülkenin en örgütlü ya-
pısı olarak görülen Genel İşçi Birliği Sendikası ve 
onun Genel Sekreteri Hüseyin Abbasi ön plana 
çıkmaktadır. Koalisyon hükümetinin düşmesini 
ve bir teknokratlar hükümetinin kurulmasını ta-
lep ediyorlarken, Nahda liderliğindeki koalisyon 
hükümeti ise geçiş hükümeti olarak görevine de-
vam etmeyi ve kurucu meclis olarak anayasayı ha-
zırlamayı savunmuştur. Muhalefetin önde gelen 
aktörlerinden biri olan Milli Kurtuluş Cephesi 
ittifakında bulunan Halk Cephesi, 14 Ağustos’ta 
bir bildiri yayınlayarak Nahda’nın ortağı oldu-
ğu koalisyon hükümetinin tayin ettiği valiler ve 
kurum yöneticileri hakkında bir kampanya baş-
latmıştır. Her şeye rağmen siyasi aktörlerin kendi 
aralarında anlaşacaklarına ve Tunus halkının Arap 
Baharı’nın kışa çevrilmesine müsaade etmeyeceği-
ne inandığını ifade etmiştir.

Tunus Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif 
el-Marzuki ise, bazı Arap ülkelerini Arap Baharı-
nı sabote etmek ve Arap devrimlerinin en başa-
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rılı örneği sayılan Tunus’ta kargaşa çıkarmaktan 
dolayı suçlamıştır. Tunus devriminin başarısız 
olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Mer-
zuki, Arap dünyasında statükoyu savunan bazı 
ülkelerin, ülkesindeki devrim karşıtlarına destek 
verdiklerini ve siyasi suikastların arkasındaki güç-
ler olduklarını ifade etmiştir.1 Tunus Hükümeti, 
iki solcu siyasetçi Şükrü Beliyd ve Muhammed 
el-Brahimi’ye suikast düzenlediği iddia edilen Se-
lefi eğilimli Ensar eş-Şeria örgütünü ‘terör örgütü 
listesi’ne alarak bu örgütü destekleyen ülkelere de 
bir mesaj göndermiştir.

Sıkıntılı geçen 2013 yılı boyunca da Türki-
ye’nin ülkesine sınırsız ölçekte yardımı yaptığını 
söyleyen Tunus Cumhurbaşkanı Marzuki, “Tür-
kiye’den ne istediysek mutlaka kabul gördük. 
Siyasi destek, mali destek, ordunun silahlandı-
rılması, polisin lojistiğinin sağlanması, ekonomi, 
aklınıza ne gelirse... Ben bu ilişkilerin sürmesini, 
derinleşmesini ve güçlenerek büyümesini temen-
ni ediyorum. Türkiye, Arap devrimlerine özellik-
le de Tunus devrimine tarihi katkıda bulundu. 
En azından Tunuslular Türkiye’nin bu desteğini 
hiçbir zaman unutmayacaktır” diyerek Türki-
ye’nin oynadığı hayati rolü övmüştür.

2012 yılında başarılı genel seçimlerin yapıl-
dığı Libya’da, Kaddafi döneminde görmezden 
gelinen devletin yapılandırılması çalışmalarının 
yapılması beklenmekteydi. Ancak, 2013 yılında 
kabileler arasındaki başta olmak üzere farklı si-
yasal aktörler arasındaki çatışmalar sonucunda 
ülke yönetimi kaotik bir hal almış, hükümet 
ülkeyi yönetemez bir duruma düşmüştür. Bir 
kere, ülkenin doğu ve batı olmak üzere iki fede-
re, belki de bağımsız, devlete bölünme tartışma-
ları yapılmaktadır. 

İmkanları bütün ülkelere destek vermeye 
yeterli değilse de Türkiye, diğer Kuzey Afrika ül-
kelerine olduğu gibi Libya’ya da devlet kurum-
larının oluşturulması ve geliştirilmesi için her 

1. “Merzuki: Tunus’ta Baharı Kışa Döndüremezler,” Dünya Bülteni, 
16 Kasım 2013; http://www.dunyabulteni.net/haberler/280454/
merzuki-tunusta-bahari-kisa-donduremezler 

türlü mali ve teknik desteği vermektedir. Gü-
venlik güçlerinin eğitim konusunda polislerden 
sonra Libya ordusunun askerlerini de eğitmek 
için ikili antlaşma imzalanmıştır. Libya’da geçiş 
hükümetinin düzenli orduyu oluşturmak ve ge-
liştirmek için 2013 yılında Libyalı üç bin askerin 
Türkiye’de Türk Silahlı Kuvvetler tarafından eği-
tilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan 
antlaşmaya göre, Isparta İç Güvenlik Eğitim ve 
Tatbikat Merkezi Komutanlığı’nda 14 haftalık 
bir eğitim alacak olan bu askerlerin 185 kişilik 
ilk kafilesi Aralık ayında Türkiye’ye ulaşmıştır. 

Mısır ile Ilişkiler 
2013 yılında Türk dış politikasının en önemli 
gündem maddelerinden birini Mısır teşkil etti-
ğinden bu ülkeyle ilişkileri daha detaylı incele-
mek yerinde olacaktır. Mısır’da 25 Ocak 2011 
devrimi sürecinde Batılı ülkeler ikircikli, bölge 
ülkeleri ise Mübarek’ten yana bir tavır alırlarken, 
Türkiye Mısır halkının iradesine destek çıkan ilk 
ülke olmuştu. Demokrasiden yana aldığı bu il-
keli tavrı Mısır’a yönelik dış politikasının mer-
kezine koyan Türkiye, bundan sonraki ilişkilerini 
de hep bu minval üzerinden yürütme gayretine 
girmiş, Mısır’da demokrasinin gelişimine katkı 
sunmuş ve bu ülkeyi siyasi ve iktisadi açından 
desteklemiştir. Türkiye ayrıca, şeffaf ve adil se-
çimler gerçekleştirilerek halkın iradesiyle yöne-
tilecek bir Mısır’ın çok daha güçleneceğini ve 
Ortadoğu’nun siyasi ve iktisadi istikrarına katkı 

Devrimin en sancısız gerçekleştiği ve şiddetin 
en az olduğu Tunus’ta 2013 yılında ciddi 
siyasi istikrarsızlıklar yaşanmıştır. Özellikle 
ülkenin ekonomik sorunlarının yönetilemez 
bir hal alması siyasi krizlerin derinleşmesine 
neden olmuştur.
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yapmak adına kendisi için önemli bir ortak ola-
cağı düşüncesini benimsemiştir. Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu birçok kez Türkiye-Mısır ek-
seninde oluşacak bir birlikteliğin bölgenin hu-
zur ve refahına önemli katkı sağlayacağını ifade 
ederek Türkiye’nin Mısır’a olan stratejik bakışını 
da ortaya koymuştur. Türkiye Haziran 2012’de 
gerçekleştirilen seçimler sayesinde Mısır’da ilk 
defa demokratik teamüllerle bir cumhurbaşkanı 
seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getir-
miş ve Mısır ile ilişkilerinin güçlendirilmesi adı-
na önemli çaba sarf etmiştir. 

Türkiye’nin Mısır’a yönelik dış politikası 
2013 yılında da genel anlamda bu saikler etrafın-
da gelişmiş, karşılıklı siyasi ve iktisadi ilişkiler gi-
derek artmış, Türkiye kendi siyasi ve iktisadi geli-
şimi çerçevesinde oluşturduğu deneyimi Mısır ile 
paylaşmaya çalışmıştır. Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi (YDSK) yürürlüğe konarak hü-
kümetlerarası ilişkilerin düzeyi artırılmış, ticaret 
hacmi 6 milyar dolara yaklaşmış, Türk yatırım-
cıları Mısır’da yatırım yapmaya teşvik edilerek 
yatırımların 2 milyar doları bulmasının önü açıl-
mıştır. İki ülke arasında turizmin gelişmesi için 
adımlar atılmış, askeri alanda ilişkiler geliştiril-
miş, ortak askeri tatbikatlar düzenlenmeye başla-
mıştır. Türkiye belediyecilik ve kamu hizmetleri 
alanında Mısır’a yardım ve destekte bulunmuş-
tur. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Hi-
şam Kandil hükümeti ile bu anlamda ilişkiler en 
üst düzeye çıkarılmış, Mısır’ın içinde bulunduğu 
mali sorunların giderilmesi için 2 milyar dolarlık 
yardım yapılmıştır. Bölge politikalarını derin-
den etkileyen Suriye krizini aşmak için iki ülke 
arasında ortak bir pozisyon arayışına girilmiş; 
Filistin-İsrail sorununda beraber girişimlerde bu-
lunulmuş; ayrıca Doğu Akdeniz’e yönelik ortak 
bir strateji belirlemeye çalışılmıştır. 

Ne var ki, ilişkilerin her alanda böylesine 
iyi gittiği bir anda Mısır’ın kendi içinde yaşadığı 
sorunlar, Mübarek dönenimden kalma bürok-
ratik oligarşinin reforme edilememesi ve siyasi 
pozisyonların birbirleriyle çok sert bir şekilde 

mücadele etmeye başlaması Türkiye-Mısır iliş-
kilerini olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. 
Türkiye’nin Mısır’da cumhurbaşkanlığını ve hü-
kümeti seçimler aracılığı ile kazanan İhvan hare-
ketini ana oyuncu olarak görmesi doğal olmakla 
beraber diğer kesimlerle daha fazla ilişki kura-
maması bir eksiklik olarak görülebilir. Nitekim 
daha önce İslami hareketlerden sekülerlere kadar 
hemen hemen bütün kesimler Türkiye’ye yönelik 
sempati beslerlerken, içerideki ağır kutuplaşma 
seküler kesimlerin Türkiye’nin İhvan’a çok yakın 
bir siyaset izlediği eleştirilerine yol açarak onla-
rın Türkiye’den uzaklaşmalarına sebep olmuştur. 
Bu algının oluşmasına Türkiye-Mısır ilişkilerinin 
olumlu seyrinden rahatsızlık duyan bazı ülkeler 
de medya manipülasyonları marifetiyle hizmet 
etmişlerdir. Nihayetinde Mısır’daki siyasi kutup-
laşma eski rejim (fülul) tarafından adeta bir darbe 
dizaynı için kullanılmış, yoğun gösteriler ve çatış-
maların ardından bir askeri darbe ile Muhammed 
Mursi devrilmiştir. Darbe ile birlikte Türkiye-Mı-
sır ilişkileri bambaşka bir karaktere dönüşmüştür.

3 Temmuz Darbesi Sonrası İlişkiler
Gösteri ve çatışmaların şiddetlenmesiyle şartların 
olgunlaştığını gören Mısır ordusu geniş bir siyasi 
koalisyonun da desteğini alarak 3 Temmuz’da Mu-
hammed Mursi’yi devirerek yeni bir cumhurbaş-
kanını göreve getirmiştir. Darbe aktörleri yaşanan-
ları hem iç hem de uluslararası kamuoyuna sanki 
bir devrimmiş gibi sunma gayretine girmiş, ABD 
ve AB darbeyi görmezden gelmeyi tercih etmiş, 
Körfez ülkeleri de verdikleri destekle adeta dar-
beye sponsorluk yapmışlardır. Ancak Türkiye’nin 
Mursi’nin devrilmesini bir darbe olarak nitelen-
dirip çok sert bir şekilde kınaması ve uluslararası 
platformda darbenin karşısında propaganda yap-
ması darbecilerin devrim lansmanı oyununu kıs-
men de olsa bozmuştur. Ayrıca darbe sonrasında 
yaşanan katliamlara, kitlesel siyasi tutuklamalara 
ve insan hakları ihlallerine karşı Türkiye’nin baş-
ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 
verdiği tepki çok sert olmuştur. Darbe öncesinde 



15s e t a v . o r g

2013’TE DIŞ POLITIKA

Mısır kamuoyunda Türkiye’ye ve Başbakan Erdo-
ğan’a yönelik oldukça olumlu bir bakış mevcutken 
Türkiye’nin sert bir şekilde darbe karşıtı pozisyon 
alması darbeyi destekleyen geniş halk kesimlerin-
de Türkiye’ye ve Erdoğan’a yönelik olumsuz tep-
kiler doğurmuştur. Darbe karşıtlarında ise Türki-
ye’nin pozisyonu ve Mısır demokrasisine verdiği 
destek fevkalade olumlu yankı bulurken içinde 
bulundukları mücadelede önemli bir motivasyon 
kaynağı haline gelmiştir. Halk Rabia meydanına 
Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri asarak sevgi 
gösterilerinde bulunulmuştur. 

Rabia ve Nahda meydanlarında yaşanan 
katliamlardan sonra Türkiye’nin Kahire Büyü-
kelçisini istişareler için geri çekmesine Mısırlı 
muhatapları da karşılık vererek Ankara’daki bü-
yükelçilerini geri çağırmışlardır. Türkiye Anka-
ra’ya geri çağırdığı büyükelçisini 15 Ağustos’ta 
Mısır’a tekrar göndermesine rağmen Mısır bü-
yükelçisini Türkiye’ye göndermemiştir. Mısır’da-
ki askeri yönetim, Başbakan Erdoğan’ın “sert 
sözlerini” kabul edilemez bulduklarını sıklıkla 
tekrarlarken, Türkiye’yi Osmanlı dönemine öy-
künerek Mısır’ın iç işlerine karışmaya çalışmak-
la itham etmişlerdir. Mısır yönetimi bu sebeple 
Türkiye’den bir özür beklediğini ifade etmekte-
dir. Geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur, bir Ka-
tar ve Türkiye’nin “30 Haziran devrimi” sonrası 
politikalarının büyük hayal kırıklığına neden ol-
duğunu ifade etmiştir. 4 Kasım’da Muhammed 
Mursi ilk defa hakim karşısına çıkarılırken Baş-
bakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı’nın Mursi 
dahil tüm siyasi tutukluların uzlaşı adına serbest 
bırakılması gerektiği yönündeki açıklamaları da 
aynı şekilde çok sert yankı bulmuş ve Mısır dar-
be yönetimi Türkiye ile ilişkilerini maslahatgüzar 
seviyesine indirdiğini açıklayarak, Türkiye bü-
yükelçisini istenmeyen adam ilan etmiştir. Tür-
kiye’de buna mütekabiliyet ilkesinin gerektirdiği 
biçimde cevap vermiştir. 

Mısır’da Nasır dönemine benzer bir milli-
yetçiliğin etkisi ile dışarıdan gelecek her söze aşırı 
tepki gösterme eğiliminin oluşmuş olması Baş-

bakan Erdoğan’ın söylemlerinin Mısır’da daha 
sert bir şekilde algılanmasına neden olmaktadır. 
Darbeyi destekleyen ya da darbede bizzat yer 
alan siyasetçi ve bürokratların verdikleri tepkile-
rin yanısıra ülke medyası da Türkiye ve Erdoğan 
aleyhinde manipülatif yayınlar yapmaktadırlar. 
Birçok televizyon kanalı Türk dizilerine boykot 
çağrısı yaparak bunları yayınlamayı durdur-
muştur. Ticaret odaları gibi kuruluşlar da Türk 
mallarına boykot uygulanması çağrısında bulun-
maktadır. Başbakan Erdoğan’ın Ezher Şeyhi Ah-
med Tayyib’e yönelik eleştirisi de bazı çevrelerde 
büyük bir tepki doğurmuş, bir grup Ezher alimi 
Türkiye Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek özür ta-
lebinde bulunmuşlardır. Ezher Şeyhi Ahmed 
Tayyip, Mübarek döneminde Ezher’in başına 
atanmış, darbe sürecinin içinde aktif bir şekil-
de desteğini sunmuş bir profil olmakla birlikte 
Mısır’da özellikle darbeyi devrim olarak gören 
kesimlerde önemli bir saygınlığa sahiptir. Bu an-
lamda Erdoğan’ın şeyhi hedef alan açıklamaları 
özellikle darbe sürecini destekleyen kamuoyunda 
çok büyük tepkiyle karşılanmıştır. 

Darbe aktörleri ile yaşanan gerginlik Türki-
ye’nin Mısır’daki varlığını da belli ölçülerde teh-
dit etme noktasına gelmiştir. TRT’nin Kahire’de-
ki ofisi kapatılmış, Anadolu Ajansı’nın Ortadoğu 
merkezi çeşitli baskılara uğramış, TİKA ve Yunus 
Emre Kültür Merkezi gibi kurumlar da çalışma 
alanlarını daraltmıştır. Ancak ne olursa olsun iliş-
kilerdeki bu gerilimin 6 milyar dolar seviyesine 
kadar çıkmış olan karşılıklı ticaret hacmine ve 50 
binden fazla Mısırlı’ya istihdam sağlayan, toplam 
hacmi 2 milyar doları geçkin Türk yatırımlarına 
büyük bir etki yapması beklenmemektedir. İki 
ülke ekonomisinin birbirini tamamlayıcı yönü ve 
Mısır’ın bazı temel ürünlerde Türkiye’ye bağım-
lılığı siyasi gerilimin ekonomiye yansımasını en-
gelleyen önemli bir faktör olacaktır. Türkiye’nin 
Kahire’deki büyükelçisinin istenmeyen adam ilan 
edilmesinden hemen sonra daha önce Türk de-
mir-çelik ürünlerine uygulanan anti-damping 
vergisinin kaldırılması bunun bir göstergesidir. 
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Sonuç olarak, 2013 yılına çok iyi bir şekilde 
giren ve ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgeye dair 
de ortak bir vizyon geliştiren Türkiye-Mısır ek-
seni, Mısır’da yaşanan darbeye Türkiye’nin çok 
sert tepki vermesiyle bir krizin içerisine girmiş 
ve karşılıklı olarak diplomatik ilişkilerin seviyesi 
düşürülmüştür. Diğer birçok uluslararası aktö-
rün aksine Türkiye, Arap Baharı sürecinin ba-
şından beri halkların iradesini desteklemiş ve bu 
ilkesel tutumundan konjonktürel çıkarları adına 
vazgeçmemiştir. Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun 
deyişiyle Arap halkları tarihe geri dönmektedir 
ve Mısır’da yaşanan darbe tarihin akışını engel-
leyemeyecek, Mısırlıların iradesi tekrardan tecelli 
edecektir. Mısır’ın seçilmişler eliyle yönetilmeye 
başlamasıyla birlikte Türkiye-Mısır ilişkileri kısa 
sürede tekrar rayına girecektir. 

Türkiye ve Mısır’ın bölgelerindeki konum-
ları, demografik yapıları, ekonomik çıkarları ve 
Ortadoğu’nun din ve mezhep jeopolitikası iki 
ülkeyi ister istemez birlikte hareket etmeye sevk 
eden birçok unsur barındırmaktadır. Suriye kri-
zi, Doğu Akdeniz’de keşfedilen yeni petrol ve 

doğalgaz yatakları, İsrail’in ve bölge dışı büyük 
güçlerin Ortadoğu’daki etkilerinin sınırlandırıl-
ması, İran-Suud gerilimindeki eşsiz pozisyonla-
rı iki ülkeyi ortak bir eksende buluşturacaktır. 
Türkiye-Mısır ekseni ayrıca iki ülkenin ekono-
mik açından birbirlerini tamamlayabileceği çok 
önemli fırsatlar barındırmaktadır. Mısır’ın düşük 
enerji ve istihdam maliyeti, hammadde çeşitlili-
ği, ABD’ye ihracat yapılabilen serbest bölgeleri 
ve elbette tüm Ortadoğu ve Afrika’ya açılan bir 
ticaret köprüsü olması, buna karşılık Türkiye’nin 
sermaye birikimi, teknolojik altyapısı ve Balkan-
lar’dan Kafkaslar ve Orta Asya’ya uzanan pazar-
lara erişim imkanı dolayısıyla iki ülke birbirleri 
için ideal müttefik durumundadırlar. 

Suriye Krizi ve Türkiye
Suriye meselesi Mart 2011’den beri sadece Tür-
kiye’nin değil tüm dünyanın gündeminde yer 
almaktadır. Dera’da gösterilerin başlamasından 
gösterilerin aylar sonra silahlı devrim niteliği ka-
zanmasına ve halihazırdaki kördüğüme dönüş-
mesine kadar geçen yaklaşık üç sene boyunca, 

KRONOLOJİ - MISIR İLE İLİŞKİLER

7 Şubat Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Mısır’a iki gün süren bir ziyarette bulundu.

3 Temmuz Uzun süredir devam eden büyük gösteriler sonrasında, Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı General 
Abdul Fettah el-Sisi ulusa sesleniş konuşması yaparak askeri darbeyi ilan etti. 

27 Temmuz Güvenlik güçlerinin Rabiatu’l-Adeviyye meydanındaki halka ateş açması sonucu  200 kişi hayatını kaybet-
ti ve binden fazla kişi yaralandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, “Sivil gösterilere karşı takınılacak yanlış tavırlar 
demokrasiye geçiş sürecine fayda sağlamayacak, tüm Mısır halkı için öngörülemez sonuçlar doğuracaktır” 
açıklamasını yaptı.

14 Ağustos Ordu ve Polis birlikleri darbe karşıtlarının Kahire’deki merkezleri Rabia ve Nahda meydanlarına müdahale 
etmesi sonucu bir katliam yaşandı. İhvan yetkililerinin iddiasına göre ikibine yakın insan hayatını kaybetti. 

15 Ağustos Yaşanan katliamlara tepki vermek adına istişareler yapmak için Türkiye Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Bot-
salı’yı geri çağırırken, Mısır’da buna mukabele edip Ankara Büyükelçisi Abderahman Salahaddin’i geri çekti. 

4 Kasım Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ilk defa hakim karşısına çıkarıldı. Mursi mahkemeyi tanımadığını 
ifade ederek savunma yapmadı. 

23 Kasım Mısır Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı’yı istenmeyen ilan edip diploma-
tik temsil düzeyinin maslahatgüzar seviyesine indirildiğini açıkladı. Türkiye’de mütekabiliyet ilkesi çerçeve-
sinde Mısır ile ilişkilerinin maslahatgüzar düzeyine indirildiğini ve daha önce istişareler için ülkeden ayrılmış 
bulunan Mısır’ın Ankara Büyükelçisi Abderahman Salaheddin’i istenmeyen adam ilan ettiğini açıkladı. 
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Türkiye değişik metot ve yaklaşımlarla Suriye 
meselesine çözüm bulma arayışına girdi. Yakla-
şık altı ay yürüttüğü ikili diplomasinin ardından 
bölgesel ve uluslararası kuruluşlar nezdinde Suri-
ye krizinin çözümü için mesai harcadı. 

Devam eden krize ilişkin Türkiye’nin dış 
politikası, hem siyasi hem de coğrafi hususiyet-
leri sebebiyle birçok bölgesel ve küresel aktör-
den farklılıklar gösterdi. Türk dış politikasının 
Ortadoğu’nun genelinde yürüttüğü aktivizm 
Suriye’de de devam ederken, Suriye’nin siyasi 
muhalefetinin merkezinin Türkiye’de yer alma-
sı, sayıları yüzbinleri bulan Suriyeli mülteciler ve 
Türk hükümetinin Baas rejimi karşıtı muhalefete 
verdiği açık destek, Türkiye’yi Suriye meselesinde 
özel bir konuma yerleştirdi.

Ne var ki Suriye’deki çatışmanın hususiyet-
leri ve belirsizliği, diğer aktörlerin olduğu gibi 
Türkiye’nin de krizin sona ermesine sebep ola-
cak oyun değiştirici adımları atamamasına sebep 
oldu. Bu hususiyetlerin başında Suriye meselesi-
nin bir bölgesel ve küresel vekaletler savaşına dö-
nüşmesi gelmektedir. Diğer bir ifadeyle Suriye, 
sadece iktidarını korumaya çalışan bir otoriter 
rejimin askerleriyle muhalif grupların çatıştığı 
bir ülke değildir. Birkaç farklı vekalet savaşı aynı 
anda Suriye üzerinde kanlı bir şekilde yürütül-
mektedir. İran ve Körfez arasındaki rekabet ve 
daha sonradan işbirliğine dönüşse de ABD ve 
Rusya arasındaki nüfuz mücadelesi, mezhepsel 
ve ideolojik çatışma temalarıyla birlikte aktif bir 
şekilde yürütülmektedir. 

Çatışmanın bir diğer özelliği de asimetrik 
bir tabiata sahip olmasıdır. Baas rejiminin dü-
zenli ordusu, İran ve Rusya’nın kesintisiz mali, 
askeri ve diplomatik desteği ile kahir ekseriyeti 
sivillerden oluşan ve uluslararası toplumdan as-
keri destek almak konusunda ciddi sıkıntılar ya-
şayan, düşük teçhizatlı ve çok başlı bir muhalif 
gruba karşı savaşmaktadır. Muhalifler sonuca 
ulaşacak büyük kırılmalara sebep olamamakta, 
Baas rejimi ise muhalefete galebe çalmaktadır. 
Askeri alandaki tıkanıklık hali doğal olarak siyasi 

çözüm çabalarının sonuca ulaşamamasına sebep 
olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, her iki tarafın da 
sahada kazandığını düşünmesi kendilerini mem-
nun etmeyecek bir siyasi çözüme yaklaşmalarına 
engel olmaktadır.

Çatışma aynı zamanda kaygan, değişken ve 
samimiyetsiz bir zeminde sürdürülmektedir. Ör-
neğin, ABD’nin Suriye meselesine karşı başından 
beri gösterdiği ilgisizlik, sürekli Rusya’ya alan aç-
ması ve muhaliflere karşı izlediği ayrımcı ve te-
peden bakan siyaset, bu önemli küresel aktörün 
Suriye politikasının tahmin edilebilir olmasını 
zorlaştırmaktadır. Suriye’de krizin bitirilmesinden 
çok Esed sonrası kimin iktidara geleceği tartışma-
sının yapılması, bir taraftan krizin bitirilmesi için 
gerekli uluslararası adımların atılmamasına diğer 
taraftan ise Suriye muhalefeti üzerinde uluslarara-
sı siyasi mühendisliğe sebep olmaktadır.

Bu tıkanıklık devam ederken Türkiye, bir 
taraftan Suriye krizinin çözümüne dair çabaları-
nı devam ettirmekte ve ülkelerinden kaçan Suri-
yelilere kucak açmakta, diğer taraftan ise krizin 
Türkiye üzerindeki siyasi, ekonomik ve toplum-
sal etkilerini göğüslemektedir. Bu açıdan baktı-
ğımızda krizin çözümü anlamında Türkiye’nin 
attığı adımlar 2012 yılından önemli farklılıklar 
göstermese de 2013 yılında Suriye’de ve Suriye-
Türkiye sınır bölgesinde meydana gelen bir ta-
kım gelişmeler, Türkiye’deki Suriye gündeminde 
hareketliliğe sebep olmuştur. 

Suriye Baas rejimi sadece halkını terörize 
etmekle kalmayıp muhalefete açık destek veren 
Türkiye’ye yönelik de terör faaliyetlerine girişti. 
Şubat ayında Cilvegözü sınır kapısında meydana 
gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybederken, 
Mayıs ayında ise Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde art 
arda meydana gelen iki patlama sonucu 51 kişi 
hayatını kaybetti. Uluslararası camiada Esedli-
Esedsiz çözüm tartışmalarının yaşandığı bir za-
manda meydana bu saldırılarla Baas rejimi, daha 
önce de sıklıkla dillendirdiği “Suriye’deki ateşi 
bölgeye taşırız” tehdidini hayata geçirmek sure-
tiyle Esedsiz çözüm isteyenlere gözdağı vermeyi 
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amaçladı. Saldırının odağında, Baas rejimiyle 
birlikte savaşan ve Banyas katliamının da sorum-
lusu olan Mihraç Ural’ın ekibinin yer alması, 
Baas rejiminin Türkiye içerisinden de militan 
devşirebildiğini göstermesi açısından önemliydi. 
Türkiye sınırdaki güvenlik tedbirlerini artırır-
ken, saldırının faillerinden bazılarını kısa sürede 
yakaladı. Aynı zamanda 2012’de değiştirdiği an-
gajman kuralları çerçevesinde sınıra yakın böl-
gelerdeki askeri varlığını ve gözlem kabiliyetini 
artırdı. Eylül ayında Suriye’ye ait bir helikopter 
sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Malatya’dan kal-
kan Türk uçakları tarafından düşürüldü. Ekim 
ayında ise Suriye’ye ‘ye ilişkin hükümete verilen 
yetkinin süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngö-
ren Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kuru-
lu’nda kabul edildi.

2013 senesi birbirleriyle çatışsa da Suriye 
devriminde oynadıkları rol açısından benzer özel-
likler gösteren iki grubun, PYD ile Irak ve Şam 
İslam Devleti (IŞİD) grubunun sivrildiği bir sene 
oldu. Bu durum Suriye için olduğu kadar Türki-
ye için de dikkate değer komplikasyonlar yarattı. 
PYD, Suriye devriminin başından beri Suriyeli 
Kürtlerle muhalefet arasında tampon görevini 
ifa ederken aynı zamanda Baas rejimin devretti-
ği noktalarda egemenlik kurma çabası içerisine 
girdi. Rejim ile yürüttüğü dirsek teması ve silahlı 
gücüyle Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde çoğu 
zaman diğer Kürt grupları bastırmak suretiyle 
kurduğu “kurtarılmış bölgelerle” Suriye’nin Ku-

zeyi’ndeki varlığını kuvvetlendirdi. Bu süreçte re-
jimden aldığı desteğe ilaveten uluslararası camia-
nın El-Kaide hassasiyetine de oynayarak kendisini 
Suriye’de El-Kaide’yle mücadele eden mutedil ak-
tör konumuna yerleştirmeye çalıştı. Farklı grup-
lardan müteşekkil muhaliflerle girdiği çatışmalar-
da kullandığı Kürt ulusalcı söylemle diğer Kürt 
grupların da desteğini alma amacı güttü. 

Bu süreçte kullandıkları ulusalcı söylemin 
hedefinde sıklıkla Türkiye yer aldı. Türkiye ise 
PYD’nin Türkiye sınırında fırsattan istifade ve 
rejimin Truva atı mahiyetinde egemenlik alanları 
kurmasını tasvip etmediğini dillendirdi. Kendi 
içerisinde çözüm sürecini yürüten Türkiye, Su-
riye’deki Kürtlerin Baas rejiminin inkar ettiği 
anayasal haklarını almalarını gerektiğini ifade 
ederken PYD’nin ikircikli ve rejimle dirsek te-
masındaki siyasetinin, Suriyeli Kürtlerin Baas 
sonrası Suriyesi’nin şekillenmesindeki rollerini 
kısıtlayacağını iddia etti. Kasım ayında PYD’nin 
Suriye’nin kuzeyinde özerk yönetim kurduğunu 
ilan etmesi Türkiye tarafından olumlu karşılan-
mazken, bu yönetimin sürdürülebilirliğinin ol-
madığı vurgulandı. Bu düşünce Ağustos ayında 
Türkiye’ye gelen PYD lideri Salih Müslim’e de 
iletildi. IKBY Başbakanı Mesut Barzani’nin ta-
rihi Diyarbakır ziyareti öncesinde yaptığı PYD 
karşıtı açıklamaların da Türkiye’nin PYD politi-
kasıyla paralellikler gösterdiği görüldü. 

IŞİD de Suriye’ye girdiği andan itibaren 
hem Suriye devrimi için hem de Türkiye dahil 
bölge ülkeleri için önemli sorunları beraberinde 
getirdi. PYD’ye benzer bir şekilde sınır kapıla-
rına ve stratejik geçiş noktalarında hakimiyet 
kurma çabası içerisine girmesi IŞİD’i sadece 
diğer muhalif gruplarla değil, aynı zamanda 
Türkiye’yle de karşı karşıya getirdi. IŞİD, Tür-
kiye sınırına yakın Azez’de Bab el-Selame sınır 
kapısının hakimiyeti için Kuzey Fırtınası isimli 
muhalif grupla çatıştı. Bu durum doğal olarak 
Türkiye’yi rahatsız ederken, El-Kaide bağlantılı 
grubun sınır bölgelerindeki faaliyetlerine kar-
şı en belirgin hamle Ekim ayında Türk Silahlı 

Çözüm hangi yolla gelirse gelsin 
Türkiye, Suriye meselesindeki kilit ve yeri 

doldurulamaz pozisyonunu korumakta. 
Bu sebepten çözüm sürecinde Türkiye’nin 

katkıları kritik bir rol oynamaya  
devam edecektir.
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Kuvvetleri’nin IŞİD’e ait mevzilere obüs atışı ile 
karşılık vermesiyle geldi. 

Türkiye 2013 senesi boyunca Tel Ebyad ve 
Rasulayn’da PYD ile muhalif gruplar arasındaki 
dönemsel çatışmalardan büyük zarar gördü. Sı-
nıra çok yakın bölgelerde yapılan çatışmalardan 
seken kurşunlar özellikle Akçakale ve Ceylanpı-
nar’da Türk vatandaşlarının hayatını kaybetmesi-
ne ve yaralanmasına sebep oldu. Seken kurşunlar 
Türkiye’nin coğrafi konumu sebebiyle Suriye 
krizinde diğer birçok aktörden farklı bir konuma 
sahip olduğunu tekrar gösterdi. 

Sadece seken kurşunlar değil, yoğun mül-
teci akımı da Türkiye’nin 2013 yılındaki en bü-
yük gündem maddelerinden birisini oluşturdu. 
AFAD tarafından kurulan kamplarda yaşayan 
ikiyüz bini aşkın Suriyeli mülteciye ek olarak on-
binlerce Suriyeli sınırdaki şehirlerde yoğunlaşsa-
lar da Türkiye’nin birçok şehrine yayıldı. 

Baas rejiminin Ağustos ayında Şam’ın ban-
liyölerinden Doğu Guta’ya yönelik gerçekleştir-
diği kimyasal saldırı, Türkiye tarafından ağır bir 
dille kınanırken, saldırı sonrasındaki gelişmeler 
Suriye krizinin uluslararası toplum, özellikle 
ABD tarafından ele alınış şeklini göstermesi açı-
sından önemliydi. Kimyasal silah kullanımını 
bir “kırmızı çizgi” olarak ilan eden ABD, kim-
yasal silah kullanımıyla birlikte eleştiri dozunu 
yükseltse de, Rusya’nın aracılığıyla Baas rejimiy-
le anlaşma yolunu seçti. Suriye’ye uluslararası 
operasyon söylentilerinin arttığı bir zamanda 
yapılan bu anlaşmayla uluslararası toplumun 
Suriye’de askeri anlamda bir adım atmayaca-
ğı fikri de yerleşmiş oldu. Bu durum Suriyeli 
muhalifleri olduğu gibi Türkiye’yi de memnun 
etmezken uluslararası toplumun yaklaşık 1500 
Suriyeli’nin hayatını kaybettiği kimyasal saldırı-
nın faili Baas rejimine karşı “oyun değiştirici” bir 
adım atmaması, Suriye krizinin bundan sonraki 
seyri hakkında da ipuçları verdi. 

Kimyasal Anlaşma’dan sonra meydana ge-
len bir diğer gelişme olan İran-ABD yakınlaş-
ması, Türkiye’nin Suriye politikasıyla ABD’nin 

Suriye politikası arasındaki farklılıkları vurgu-
ladı. Türkiye, ABD-İran yakınlaşmasının nük-
leer bağlamını desteklerken bu yakınlaşmanın 
Suriye meselesi üzerindeki etkilerini dikkatlice 
takip etti. ABD’nin Suriye politikasının İran ve 
Rusya pozisyonuna doğru sürüklenmesi, İran’ın 
ve Baas rejiminin de masada olduğu bir Cenevre 
2 toplantısının gerçekleşmesini çözüm sürecinin 
merkezine koydu. Türkiye’nin Cenevre 2’ye yak-
laşımı ise oldukça netti. Türkiye siyasi çözüme 
destek verirken, siyasi çözüm için gerekli şartla-
rın oluşmadığı konusundaki çekincelerini ortaya 
koydu. Baas rejiminin Suriye’de bir geçiş döne-
mini başlatacak döneme geçilmesine sıcak bak-
madığı ve askeri alanda dengelerin bozulmadığı 
bir ortamda siyasi çözüme iki tarafın da razı edil-
mesinin oldukça zor olduğunu ifade etti. 

Suriye meselesi Türkiye’nin üçüncü ülkelerle 
ilişkilerini etkilemeye devam etti. Mısır’daki dar-
beyle gerilen Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, 
Suriye krizi sebebiyle hareketliliğini ve yakınlığı-
nı korudu. Özellikle Kimyasal Anlaşma ve ABD-
İran yakınlaşması, Suriye konusunda Türkiye ve 
Körfez ülkelerinin ortak hareket etme ihtiyacını 
artırdı. İran’la ise ekonomik ilişkiler genel seyrini 
korurken Suriye meselesi merkezli olmak üzere 
özellikle söylemsel çatışmalar yaşandı. İran’ın 
Suriye krizinin başından beri Türkiye’ye karşı 
yürüttüğü kara propaganda faaliyetleri ve iki ül-
kenin Suriye vizyonları arasındaki derin uçurum 
2013 senesinde de devam etti. Rusya ile Suriye 
konusundaki diyalog sürdürülürken, Üst Düzey 
İşbirliği Konseyi toplantısı için Moskova’ya gi-
den Başbakan Erdoğan’ın Putin ile görüşmesinde 
en önemli gündem maddesi Suriye oldu. Suriye 
krizinin de etkilediği Türkiye-Irak Merkezi Hü-
kümeti arasındaki ilişkiler sene sonuna doğru so-
mutlaşmaya başlayan Türkiye-Irak Merkezi Hü-
kümeti arasındaki yakınlaşma ile birlikte yeni bir 
safhaya girdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 
hem ikili ilişkileri düzeltmek hem de bölgedeki 
mezhepsel tansiyonu düşürmek için gerçekleş-
tirdiği Bağdat, Necef ve Kerbela ziyaretlerinde 
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Suriye krizi ve krizin çözümü için Türkiye-Irak 
işbirliğinin gerekliliği Davutoğlu’nun gündemin 
üst sıralarında yer aldı. 

Suriye krizi 2014 senesine son üç senenin 
çözülemeyen, aksine derinleşen problemleriyle 
başlıyor. Türkiye de önümüzdeki sene Suriye 
krizinin kendi toprakları üzerinde oluşturduğu 
etkileri göğüslemeye devam edecek. Mülteciler, 
şehirlerde yaşayan Suriyeliler, kaçakçılık, sını-
rın diğer tarafında devam eden kaos, Suriye’nin 
içindeki insanlık dramı, PYD ve IŞİD’in bölge-
sel hakimiyet çabaları ve Baas rejiminin ayakta 
kalma çabaları, Türkiye’nin önümüzdeki sene 
dikkatle takip edeceği sorunların başında ge-
lecek. Aynı zamanda Türkiye, 2014 senesinin 
Suriye krizinin sona ereceği yıl olabilmesi için 
uluslararası toplum nezdinde yürütülen, fakat 
şimdiye kadar izlenen metodoloji ve stratejik 
ilgisizlik sebebiyle sonuç alınamayan siyasi çö-
züm çabalarına destek vermeye devam edecek. 
Çözüm hangi yolla gelirse gelsin Türkiye, Su-
riye meselesindeki kilit ve yeri doldurulamaz 
pozisyonunu korumakta. Bu sebepten çözüm 
sürecinde Türkiye’nin katkıları kritik bir rol oy-
namaya devam edecektir.

Irak ile Ilişkiler 
Irak, 2013 yılına işgal sonrası ülkede üçüncü kez 
düzenlenecek olan yerel seçim atmosferi içerisinde 
girmiştir. 2010 genel seçimleri sonrası ulusal mu-
tabakatın sağlanamadığı ülkede taraflar seçimlerin 
de etkisiyle pozisyonlarını gözden geçirme ihtiyacı 
duymuş, gerginlik üzerine kurulu siyasi retoriğe 
bir süre için de olsa ara verilmiştir. Bu gelişmede 
Irak içerisindeki güç dengelerinin yanı sıra bölge-
sel güç dengeleri ve küresel aktörlerin müdahale-
leri de belirleyici olmuştur. Bu doğrultuda Bağdat 
ile Erbil arasında görüşme trafiği yeniden başlar-
ken, Irak-Türkiye ilişkilerinde de yeniden bir ha-
reketlenmenin yaşandığı sürece girilmiştir. 

2013 Irak Yerel seçimleri 20 Nisan’da 12 vi-
layette, 20 Haziran’da iki vilayette ve 21 Eylül’de 
Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki üç vilayette üç 

kademeli olarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye, se-
çimlerin üç kademesini de Dışişleri Bakanlığı’nın 
gönderdiği gözlemci heyetlerle yerinde izlemiştir. 
Seçimlerde Şii yoğunluklu bölgelerde Başbakan 
Nuri Maliki’nin, Sünni yoğunluklu bölgelerde 
Meclis Başkanı Üsame Nuceyfi’nin, KBY’de ise 
Mesud Barzani’nin listeleri öne çıkmıştır. Bununla 
birlikte her üç lider de ezici bir zaferle tabanlarını 
arkalarına alamamış; pozisyonlarını korumak için 
ittifakları sürdürme ve ilişkileri onarma zorunlulu-
ğuyla karşı karşıya kalmışlardır. 

İşte bu zeminde Irak gerek kendi içerisinde 
gerekse de bölgede bir “açılım” sürecine girmiştir. 
Maliki ve Barzani’nin söylemlerini yumuşatmak 
zorunda kaldığı bu dönemde Meclis Başkanı 
Nuceyfi’nin, Necef ’teki dini lider Ayetullah Sis-
tani’nin ve ABD’nin de devreye girmesiyle Er-
bil’de Bağdat’a ve Bağdat’tan da Erbil’e heyetler 
gitmeye başlamıştır. 30 Nisan’da IKBY Başba-
kanı Neçirvan Barzani, 7 Mayıs’ta IKBY Başkan 
Yardımcısı Kusret Resul, Bağdat’ı ziyaret etmiş; 
9 Haziran’da Irak Başbakanı Nuri El Maliki, 
Erbil’e ziyarette bulunmuş; 8 Temmuz’da IKBY 
Başkanı Mesud Barzani, Bağdat’a bir iade-i zi-
yaret gerçekleştirmiştir. Tüm bu ziyaretler nihai 
anlaşmaları beraberinde getirmese de ülke içeri-
sinde tansiyonu düşürmüş, siyasi aktörler medya 
üzerinden konuşmaya ara vermişlerdir.

Irak’ın bölgesel olarak Türkiye ile açılım 
süreci ise iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının 
yılın ilk yarısı perde arkasında yürüttükleri dip-
lomasi ile ivme kazanmıştır. 10 Eylül’de Irak 
Meclis Başkanı Üsame Nuceyfi, Ankara’yı ziya-
ret etmiş; 23 Eylül’de Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, BM temasları çerçevesinde Irak Cumhur-
başkanı Vekili Hudayr el-Huzai ile görüşmüş-
tür. 21 Ekim’de TBMM Dış ilişkiler Komis-
yonu Başkanı ve AK Parti milletvekili Volkan 
Bozkır, Bağdat’a gitmiş; Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Irak Başbakan’ına Nuri El-Maliki’yi 
Türkiye’ye davetini bizzat iletmiş; buna karşılık 
24 Ekim’de Irak Dışişleri Bakanı Hoşyer Zibari 
Ankara’ya gelmiştir.
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İlişkilerin belirli bir yumuşama havasına 
girmesi sonrası 10 Kasım’da Dışişleri Bakanı 
Davutoğlu, Irak’ı ziyaret etmiş; Bağdat temasla-
rının yanı sıra Necef ’te dini lider Ayetullah Sis-
tani ile görüşmüştür. Davutoğlu’nun ziyaretini 
26 Kasım’da Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in Irak 
ziyareti izlemiş; bu ziyarete Başbakan’ın Siyasi 
Başdanışmanı Yalçın Akdoğan da katılmıştır. Bu 
ziyaretler sonrası 5 Aralık’ta iki ülkenin Dışişleri 
Müsteşarları Feridun Sinirlioğlu ve Nizar Hay-
rullah Ankara’da görüşmüş ve 2014’ün ilk ayla-
rında Maliki’nin Ankara’ya, Erdoğan’ın Bağdat’a 
olası ziyaretlerinin detayları ele alınmıştır.

Türkiye-Irak ilişkileri siyasi boyutta yeniden 
hareketlenirken ekonomik ilişkiler de güçlenerek 
devam etmiştir. Türkiye’nin Almanya’dan sonra 
en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke olan Irak’a 
2013 Ekim ayı itibariyle ihracat 9,524 milyar 
doları bulmuştur. Bu rakamın 2012 yılı toplamı 
itibariyle 10,8 milyar dolar olduğu dikkate alın-
dığında ekonomik ilişkilerin zedelenmeden de-
vam ettiği hatta daha da ilerlediği görülmüştür. 

Öte yandan Türkiye-Irak ekonomik ilişkile-
rinin enerji alanındaki işbirliğiyle daha da güç-
leneceği öngörülmektedir. Nitekim bu konuda 
Ankara ile Erbil arasında yürütülen temaslar 
somut bir noktaya taşınmıştır. 30 Temmuz’da 
Ankara’yı ziyaret eden IKBY Başbakanı Neçirvan 
Barzani ile bu konuda temel atılmış; 27 Kasım’da 
gerçekleştirdiği ikinci bir ziyaretle bir mutabakat 
oluşturulmuştur. Bu doğrultuda Bağdat’la da bir 
koordinasyon kurulmuş; Enerji Bakanı Taner 
Yıldız 1 Aralık’ta Bağdat’ta Irak’ın enerjiden so-
rumlu Başbakan Yardımcısı Hüseyin Şehristani 
ile görüşmüştür. Bakan Yıldız, Bağdat’tan sonra 
Erbil’de IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve 
Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Havrami ile görü-
şerek anlaşmayı son aşamasına getirmiştir.

Türkiye - Irak ilişkilerinin en önemli gündem 
maddelerinden birisi olan güvenlik alanında PKK 
sorunu 2013 yılında da önemini korumuştur. Her 
ne kadar Türkiye’de “Çözüm Süreci”ni başlama-
sıyla PKK’nın eylemlilik durumuna ara vermesi 
söz konusu olduysa da PKK’nın Suriye kanadı 

KRONOLOJİ - IRAK İLE İLİŞKLLER

2013 Ortaları T.C. Dışişleri Bakanlığı ile Irak Dışişleri Bakanlığı arasında temaslar başladı.

30 Temmuz IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani İstanbul ve Ankara’yı ziyaret etti.

10 Eylül Irak Meclis Başkanı Üsame Nuceyfi, Ankara’yı ziyaret etti.

23 Eylül Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BM temasları çerçevesinde Irak Cumhurbaşkanı Vekili Hudayr el-Huzai ile  
görüştü.

21 Ekim TBMM Dış ilişkiler Komisyonu Başkanı ve AK Parti milletvekili Volkan Bozkır, Bağdat’ı ziyaret etti.

24 Ekim Irak Dışişleri Bakanı Hoşyer Zibari Ankara’yı ziyaret etti.

10 Kasım Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Irak’ı ziyaret etti, Bağdat ve Necef’te üst düzey temaslarda bulundu.

16 Kasım IKBY Başkanı Mesud Barzani, Diyarbakır’ı ziyaret etti; Başbakan Erdoğan’ın Diyarbakır programına katıldı.

26 Kasım Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Irak Meclis Başkanı Üsame Nuceyfi’nin daveti üzerine Bağdat’ı ziyaret etti.

27 Kasım IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani Ankara’yı ziyaret etti.

1 Aralık Enerji Bakanı Taner Yıldız, Irak’a gitti; Bağdat’ta Irak’ın enerjiden sorumlu başbakan yardımcısı Hüseyin 
Şehristani, ardından Erbil’de IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Havrami ile 
görüştü.

5 Aralık Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nizar Hayrullah Anka-
ra’da buluştu.
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olan PYD’ye ilişkin Irak merkezli olarak güven-
lik tehditleri sürmüştür. TBMM Genel Kurulu, 
10 Ekim tarihinde terörle mücadele kapsamında, 
Irak’ın kuzeyine sınır ötesi operasyon konusunda 
Hükümet’e verilen yetkiyi 1 yıl daha uzatan Baş-
bakanlık Tezkeresi’ni yeniden kabul etmiştir. Buna 
karşılık 2013 yılında güvenlik alanında Türkiye-
Irak arasındaki işbirliğinin sürdüğüne dair güçlü 
sinyaller alınamamış; Erbil’deki yönetimin aksine 
Bağdat’taki merkezi yönetimin “Çözüm Süreci”ne 
mesafeli yaklaştığı gözlenmiştir.

Türkiye – Irak ilişkilerindeki gerginliğin Su-
riye meselesindeki yansımasına ilişkin tarafların 
pozisyonunda herhangi bir değişiklik yaşanma-
mıştır. Maliki hükümetinin Suriye krizinde ta-
rafsız olduğunu duyurmasına rağmen Iraklı Şii 
milislerin Suriye krizine Esed lehine müdahil 
olması, Iraklı yetkililerden gelen sert açıklamalar 
konusundaki anlaşmazlığın sürdüğünün önemli 
göstergeleri olmuştur. Bununla birlikte iki ülke 
arasında gelişen yeni sürecin Suriye parantezine 
alınmaması hassasiyeti, tarafların basına yansıyan 
demeçlerinde dikkat çekmiştir.

Gelinen nokta itibariyle 2013 yılı içerisinde 
Irak’ın içeride ve dışarıda bir açılım sürecine gir-
mesine rağmen mezhepsel ve etnik gerginlikleri 
sonuçlandıracak bir mutabakatı sağlayamadığı, 
bölge ülkeleriyle açılım sürecinin ise henüz so-
nuçlanmadığı söylenebilir. Bununla birlikte 30 
Nisan 2014 genel seçimleri öncesi ülke genelin-
de siyasi tansiyonun düşürülmesi, gerek güvenlik 
durumunu, gerekse de seçim kampanyalarını, 
seçim ve hükümet ittifaklarını olumlu etkileyebi-
lecektir. 2014 seçimlerini başarıyla gerçekleştirip 
seçim sonrası iç istikrarı sağlayacak bir mutaba-
kat hükümetinin kurulması durumunda Irak’ın 
başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişki-
leri normalleşebilecek ve başlatılan açılım süreci 
de başarıya ulaşabilecektir. 

Türkiye, Israil ve Filistin
2013 yılı İsrail-Türkiye ilişkilerinin normalleşme-
sinde bir kilometre taşı oldu. İki ülkenin diplo-

matları arasında aylar süren mekik diplomasisinin 
ardından 21 Mart 2013’te İsrail Başbakanı Ben-
yamin Netanyahu Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı arayarak İsrail Savunma Güçleri tarafından 
2010 yılında Gazze’ye yardım filosunun bir par-
çası olan Mavi Marmara gemisine düzenlenen ve 
dokuz Türk’ün öldürülmesiyle sonuçlanan bas-
kınla ilgili özür diledi. Amerikan Başkanı Barack 
Obama’nın İsrail’i ziyareti sırasında gerçekleşen 
bu özür sayesinde bölgesel iki oyuncu arasında üç 
yıl boyunca süren kavga sona ermiş oldu. 

Netanyahu’nun özür dilemesinin ardından 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İsrail ile bağla-
rın tamir edilebilmesi için üç şart ileri sürdü: (1) 
Resmî özür, (2) baskın sırasında hayatlarını kay-
bedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi ve (3) 
Gazze Şeridi’ndeki İsrail ablukasının kaldırılma-
sı. Erdoğan, İsrail’in, Gazze de dâhil olmak üze-
re İşgal Altındaki Filistin Toprakları’nda (İAFT) 
insanî durumun iyileştirilmesi konusunda daha 
önceden vermiş olduğu sözü tutması gerektiğini 
vurguladı. Özrün ardından Türkiye İsrail Savun-
ma Güçleri’ne bağlı askerlere karşı açtığı davayı 
geri çektiğini açıkladı. İki ülke ayrıca büyükel-
çilerin karşılıklı olarak görevlerine dönmesi ve 
tam diplomatik ilişkilere tekrar geçilmesi için 
mutabakata vardılar. Özür aynı zamanda Türki-
ye’ye İsrailli turist girişinin artırılmasına ilişkin 
görüşmeleri başlatırken ekonomik ilişkilerin hız-
landırılması, enerji kaynaklarının paylaşımıyla 
ilgili anlaşma imzalanması ve Suriye krizine bir 
son verilmesi için işbirliğinde bulunulmasını da 
gündeme getirdi. Bölgedeki iki önemli ve istik-
rarlı müttefikinin arasının düzelmesi Amerika 
Birleşik Devletleri’ni de oldukça rahatlattı.

Ancak Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin 
kötüye gitmesinin esas sebebi olan Gazze ablu-
kası meselesi hâlâ çözüme kavuşturulmuş değil-
dir. Nitekim Gazze’deki insanî kriz İsrail’in 2007 
yılında başlattığı kuşatmadan bu yana Türk hü-
kümetinin başlıca endişesi olmaya devam etmek-
tedir. Türkiye hükümeti ve Başbakan Erdoğan 
İsrail’in Gazze’de ve İAFT’deki geniş kapsamlı 
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insan hakları ihlâllerini sert bir şekilde kınama-
ya devam ediyorlar. Örneğin, 21 Kasım 2012’de 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu üst düzey si-
yasetçilerden oluşan delegeye katılarak Gazze’ye 
ziyarette bulunmuştu. Arap Birliği’nin düzen-
lediği bu ziyarete Davutoğlu’nun katılmasının 
sebebi dünyanın en yüksek nüfus yoğunluğuna 
sahip bölgelerinden biri ve adeta bir açık hava ha-
pishanesi olan Gazze’nin sakinleriyle dayanışma 
içerisinde olduklarını kamuoyuna ilân etmekti. 
Türkiye 2013 yılında da İsrail’in Gazze abluka-
sının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Ni-
tekim özrün ardından Türkiye 13 Nisan 2013’te 
düzenlenen ve altı Arap ülkesiyle beraber İsrail’in 
de hazır bulunduğu Akdeniz NATO Forumu’na 
İsrail’in Gazze ablukasını kaldırmayı reddetme-
mesi nedeniyle katılmadı. Türkiye daha önce de 
(Mayıs 2012’de) Chicago’da düzenlenen NATO 
zirvesine İsrail’in katılımını ve İsrail’in NATO 
daimi üyelik talebini reddetmişti. Bu olaylar An-
kara’nın İsrail ile diplomatik ilişkilerin normal-
leşmesine istekli olmakla birlikte Filistinlilerin 
İsrail’in kötü muamelesine maruz kalmaları ne-
deniyle asıl baskı noktasından geri adım atmadı-
ğını göstermektedir.

İsrail’in özür dilemesine rağmen Gazze’de-
ki olumsuz yaşam şartları şiddetlenmeye devam 
etmektedir. Gazze, yaşanan elektrik kesintileri 
nedeniyle hastanelerin jeneratörler vasıtasıyla 
çalışmak zorunda kalması, sokaklarda ve evlerde 
lağımların taşması gibi vahim şartlar altında yaşa-
maya devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Levent Gümrükçü, 28 Kasım 2013’te “Türkiye 
Filistin’de ve özellikle Gazze’deki zor insani şartla-
rın geliştirilmesi için her türlü yardıma hazırdır” 
diyerek Türkiye’nin dayanışmaya devam ettiğini 
işaret etti. Birleşmiş Milletler Gazze Özel Tem-
silcisi Richard Falk’un “Gazze yakıt krizi nede-
niyle insani bir felâketle karşı karşıya” şeklindeki 
açıklaması üzerine Türkiye 27 Kasım 2013’te acil 
eylem için Gazze Şeridi’ne 850,000 dolar yardım 
gönderdiğini, ayrıca 10 ton unun da bu bölgeye 
gönderileceğini duyurdu. 

Bu arada, Türkiye bir yandan da el-Fetih 
ve Hamas örgütleri arasında Filistin siyasî iliş-
kileri konusunda bir uzlaşma köprüsü olmaya 
devam etmektedir. Başbakan Erdoğan 17 Ma-
yıs 2013 tarihli Washington ziyareti sırasında 
İsrail-Filistin barış sürecinin el-Fetih ve Hamas 
arasında uzlaşmaya varılmadan verimli sonuçlar 
vermeyeceği öngörüsünü dile getirdi. Bu durum 
Erdoğan’ın ötedenberi Filistin-İsrail anlaşmaz-
lığına yaklaşımıyla tutarlıdır. Örneğin Erdoğan 
İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e çıkıştığı 
2009 Davos Zirvesi’nde Ortadoğu Dörtlüsü 
Temsilcisi Tony Blair’e Hamas’ın müzakere ma-
sasına oturması gerektiğini ifade etmişti. Ay-
rıca Türkiye uzun süre her iki Filistinli grupla 
iletişimde bulunarak sürece katkıda bulunmaya 
çalıştı. Ağustos 2013’te başlayan Kerry Görüş-
meleri’nde kapsamlı olmayan müzakerelerin bir 
sonuca varmaması Ankara’nın endişelerinde ne 
kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koy-
maktadır. Müzakerelerdeki tıkanıklık gerek Fi-
listinli siyasî elitlerdeki gerekse kamuoyundaki 
hayal kırıklığını artırmaktadır.

Bütün bunlar olup biterken bölgesel sonuç-
lar da Türkiye’nin İsrail-Filistin anlaşmazlığına 
dair politikalarındaki gelişmeleri etkiliyor. Mı-
sır’da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 
devrilmesi hem Hamas liderliğinin pozisyonuna 
hem de Gazzeli halkın yaşam şartlarına olumsuz 
etki etti. Mısır’da yeni yönetimin sınır kapatma 
politikası birçok Gazzeliyi tek geçim kaynağı 

Ortadoğu’da büyük çalkantı ve dönüşümlerle 
girilen 2014 yılında Türkiye ve İsrail 
arasındaki stratejik ortaklığın yeniden 
kurulup kurulamayacağı da büyük ölçüde 
İsrail yönetiminin Filistin halkına karşı tutum 
ve davranışlarına bağlı olacaktır.
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olan tünelleri kullanmaktan mahrum bıraktı. 
Başbakan Erdoğan’ın yazın gerçekleşmesi bek-
lenen Gazze ziyareti de Mısır’da meydana gelen 
darbe yüzünden gerçekleşemedi; zira İsrail’in 
deniz yolunu ve diğer kara sınırlarını kontrol al-
tında tutması nedeniyle Gazze’ye yapılacak ziya-
retin Mısır üzerinden gerçekleşmesi gerekiyordu. 
Mısır’daki darbe aynı zamanda Ramallah yöne-
timinin Gazze’deki Hamas örgütüne karşı nefret 
kampanyası oluşturması için bir fırsat oldu ve bu 
durum Filistinli siyasi örgütler asında ayrılık ve 
bölünmeleri arttırdı. 

Suriye’deki iç savaşın da Türkiye-İsrail ilişki-
lerine doğrudan etkileri oldu. Buradaki katliam-
lar kendine bölgede bir müttefik arayan İsrail’in 
güvenlik endişelerini artırdı. Türkiye ise Suriye 
muhaliflerini desteklemekle beraber Esed rejimi-
ne karşı İsrail’le beraber harekete geçmeyi elbette 
kabul edemezdi. Halbuki 2 Kasım 2013’te İsrail, 
Suriye’deki bir füze üssünün vurulmasında Tür-
kiye’nin kendileriyle işbirliğinde olduğunu iddia 
etti. Ahmet Davutoğlu ise “Türk hükümeti her-
hangi bir Müslüman ülkeye karşı İsrail ile hiçbir 
zaman asla işbirliğinde bulunmamıştır ve asla 
bulunmayacaktır. Bu haberler Suriyelilerin bu 
haklı mücadelesine ve Türkiye’nin ilkeli duru-
şuna gölge düşürmek girişimleridir” diyerek bu 
iddiaları kesin bir dille reddetti. Buradan görül-
mektedir ki Türkiye her ne kadar İsrail ile diya-
loğu yeniden başlatmaya istekli olduğunu ifade 
etse de Arap dünyasına karşı ilkeli duruşundan 
ödün vermek istememektedir.

2013 yılına girildiğinde Türkiye’nin dip-
lomatik pozisyonu bir taraftan Filistinli liderler 
arasında bir iletişim köprüsü oluşturmak ve diğer 
taraftan İsrail ile ilişkilerinin daha da bozulma-
masına çalışmak üzerine kurulmuştu. Türkiye’ye 
yönelik dilenen özür, İsrail’in bundan böyle böl-
gede eleştiri ve tepkileri dikkate almaksızın insan 
haklarını kolay kolay ihlâl edemeyeceği şeklinde 
okunabilir. Suriye’de meydana gelen olaylar ve 
Mısır’daki darbe ise Türkiye’de Filistin sorununa 
dikkatleri önemli ölçüde azaltmıştır. Bununla be-
raber Türkiye’de İsrail ile üç yıl süren sürtüşmeye 
sebep olan Filistin sorununun şimdi Türkiye için 
konumsal avantaj getirdiği düşünülmektedir. 
Bugüne kadar görülmüştür ki Türkiye’nin İsrail’e 
ve Filistin sorununa yönelik politikası Filistin’in 
pozisyonu dikkate alınarak yürütülmektedir. 
Dolayısıyla Ortadoğu’da büyük çalkantı ve dö-
nüşümlerle girilen 2014 yılında Türkiye ve İsrail 
arasındaki stratejik ortaklığın yeniden kurulup 
kurulamayacağı da büyük ölçüde İsrail yönetimi-
nin Filistin halkına karşı tutum ve davranışlarına 
bağlı olacaktır. 

TÜRKİYE VE AVRUPA-
ATLANTİK DÜNYASI
Avrupa ile Ilişkiler
Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerinde bu yılın en 
dikkat çekici gelişmesi, üç yılı aşkın süredir tı-
kanmış durumdaki AB üyelik müzakerelerinde 
yeni bir faslın açılması oldu. Her ne kadar AB 

KRONOLOJİ - TÜRKİYE, İSRAİL VE FİLİSTİN

3 Ocak Türkiye-Brezilya-İsveç arasında “Barış İnşasında Üçlü Dayanışma” istişare mekanizması kuruldu

22 Mart Netanyahu Erdoğan’dan Mavi Marmara olayında hayatını kaybeden Türk vatandaşları için özür diledi. 

13 Nisan Türkiye İsrail’in Gazze ablukasını kaldırmadığı gerekçesiyle NATO Akdeniz Forumu’na katılmayı reddettiğini 
açıkladı. 

2 Kasım İsrail, Suriye’deki bir füze üssünün vurulmasında Türkiye ile işbirliği yapmış olduğunu iddia etti. Türkiye 
bunu yalanladı.

27 Kasım Türkiye, Gazze Şeridi’ne 850.000 dolarlık yardım göndereceğini açıkladı.
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üyesi ülkelerin Türkiye’nin tam üyeliğine yöne-
lik bakışlarında kayda değer bir değişiklik göz-
lenmese de yeni bir faslın açılması müzakerelerin 
devamlılığı için önemli bir adım oldu. Bunun 
dışında AB üyesi ülkelerle ikili ilişkilerin kuvvet-
lendirilmesi ve bölgesel sorunlara ortak çözümler 
geliştirilmesi için çok sayıda görüşme gerçekleş-
tirildi. Türkiye’nin sadece Yunanistan ve Kıbrıslı 
Rumlar ile değil, AB ile olan ilişkilerini derinden 
etkilemekte olan Kıbrıs sorununun halledilmesi 
için yeni fırsatların ortaya çıkmasına ve birtakım 
girişimlerde bulunulmasına rağmen herhangi bir 
somut ilerleme kaydedilemedi. AB’nin Türki-
ye’ye yönelik vize kolaylığı sağlaması konusunda 
bir yol haritası üzerinde anlaşılması da yılın bir 
başka önemli gelişmesiydi.

AB Üyelik Süreci
2013 yılına girildiğinde Türkiye’nin Avrupa Bir-
liği’ne üyelik süreci fiilen donmuş durumdaydı. 
2005 yılında başlayan katılım müzakerelerinde 
görüşülecek 35 fasıldan yalnızca 13’ü açılmış, 
onlardan da yalnızca biri (no. 25, Bilim ve Araş-
tırma) geçici olarak kapatılmıştı. Geriye kalan 
fasıllardan sekizinin Kıbrıs sorunu yüzünden AB 
Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nin 11 Aralık 
2006 tarihli kararıyla askıya alınması, ayrıca altı 
faslın Kıbrıs Rum Kesimi, beş faslın da Fransa 
tarafından tek taraflı olarak bloke edilmesi görüş-
melerin seyrine darbe vurmuş, Haziran 2010’dan 
bu yana yeni bir başlıkta müzakerelerin başlaması 
mümkün olmamıştı. Tarama süreci tamamlanan 
dokuz faslın tarama sonu raporları da Türkiye’ye 
gönderilmeyerek bekletilmekteydi. Başta Fransa 
ve Almanya’daki Muhafazakarlar ve Hıristiyan 
Demokratlar olmak üzere bazı çevrelerin Tür-
kiye’nin tam üyeliğine karşı olmaları müzakere-
lerin devamı ve akibeti hakkında AB içerisinde 
derin görüş ayrılıklarına sebep olmaktaydı. Ay-
rıca 2012’nin ikinci yarısında AB’nin dönem 
başkanlığını Kıbrıs Rum Kesimi’nin yapması 
Türkiye’nin AB ile siyasi ilişkilerini geçici olarak 
sınırlandırmasına yol açmıştı.

Müzakere sürecinin tıkanması Türkiye’de 
gerek siyasetçiler gerekse vatandaşlar arasındaki 
hayal kırıklığını gitgide artırmaktaydı. Son yıl-
larda siyasi liderler katılım sürecinin sonucundan 
çok kendisinin değerli olduğunu, zira bu sürecin 
Türkiye’de evrensel değer ve normların benimse-
mesine katkıda bulunduğunu daha sık vurgular 
oldular. Ocak 2013 sonlarında Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon progra-
mında AB’nin Türkiye’yi oyaladığını ve Türki-
ye’nin Şanghay Beşlisi gibi alternatif bir birliğe 
kabul edilmesi durumunda AB’den vazgeçeceği-
ni söyledi. Uluslararası bir kamuoyu araştırma 
şirketinin 2013 yılında yaptığı araştırmaya göre 
Türkiye’de AB üyeliğini isteyen vatandaşların 
oranı yüzde 44’e gerilerken üyeliğe karşı olanla-
rın oranı yüzde 34’e yükseldi.2 

Türkiye’de artan hayal kırıklığı, Türkiye’nin 
dış politikada Ortadoğu’ya ağırlık vermesi ve 
yeni bölgelere açılması bu sefer Avrupa’da Tür-
kiye hakkında eksen kayması endişelerini doğur-
du. Sürece yeniden ivme kazandırmak amacıyla 
Mayıs 2012’de AB ile Türkiye arasında başlatılan 
Pozitif Gündem eylem planı çerçevesinde müza-
kereleri askıda bulunan sekiz fasıl üzerinde ortak 
çalışma grupları oluşturuldu. Bununla beraber 
süreç üzerinde esas belirleyici gelişme, Fransa’da 
2012 yılında yapılan seçimlerle iktidarın sosya-
listlere geçmesi oldu. Cumhurbaşkanlığını Nic-
holas Sarkozy’den devralan François Hollande, 
göreve geldikten sonra Türkiye’nin AB katılım 
sürecinde ülkesinin bloke ettiği fasıllardan biri ya 
da birkaçı üzerindeki vetonun kaldırılabileceği-
nin sinyallerini vermekteydi. Nihayet 12 Şubat 
2013’te Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, hükü-
metinin AB-Türkiye ilişkilerini yeniden harekete 
geçirmek adına Bölgesel Politika ve Yapısal Araç-
ların Koordinasyonu başlıklı 22. faslın açılması-
nı kabul ettiğini açıkladı. Bu açıklamadan kısa 

2. “Uzmanlara göre her iki taraf da AB sürecinin canlanma-
sına katkıda bulunabilir,” SES Türkiye, 27 Eylül 2013, http://
turkey.setimes.com/tr/articles/ses/articles/features/departments/
world/2013/09/27/feature-01
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süre sonra Türkiye’ye bir resmi ziyarette bulunan 
Almanya Başbakanı Angela Merkel de yeni bir 
faslın açılarak müzakerelerin ilerletilmesini des-
teklediğini bildirdi. 

Katılım müzakerelerinde üç yıllık aradan 
sonra yeni bir faslın açılmasından önceki son 
pürüz Gezi Parkı protestoları sırasında yaşandı. 
Olaylar devam ederken AB Dışişleri ve Güvenlik 
Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, 
Avrupa İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks 
ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye 
Raportörleri Josette Durrieu ve Ria Oomen-Ru-
ijten gibi birçok Avrupalı yetkili polisin gösteri-
cilere karşı tutumunu eleştirdi. İtalya, İspanya, 
İsveç ve İngiltere gibi AB üyesi ülkelerin Türkiye 
ile müzakerelerin devam etmesini savunmalarına 
karşılık polisin göstericilere yönelik orantısız güç 
kullandığı görüşündeki Almanya ve Hollanda 
hükümetleri yeni faslın açılması için şartların uy-
gun olmadığını öne sürdüler. Kısa sürede tırma-
nan siyasi gerilim Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu’nun gerçeklediği bir dizi temasın ardından 
yatıştı. 25 Haziran tarihinde toplanan AB Kon-
seyi, Türkiye ile 22. faslın açılmasına karar ver-
di. Bununla beraber müzakereler, yıllık ilerleme 
raporunun açıklanmasından sonra gerçekleştiri-
lecek olan hükümetler arası konferansa bırakıldı. 

AB içinde yeni faslın açılmasına yönelik 
olumsuz tavırların yumuşamasında Başbakan Er-
doğan’ın 30 Eylül tarihinde açıkladığı Demokra-
tikleşme Paketi de önemli rol oynadı. 16 Ekim 
tarihinde yayınlanan 2013 Türkiye İlerleme Ra-
poru’nda Türkiye’deki demokratikleşme ve yargı 
reformları takdir ve memnuniyetle karşılandı. 
Raporun siyasi kriterler bölümünde öne çıkan 
bazı başlıklar şunlar oldu:
•	 Dördüncü Yargı Reformu Paketi ve Başba-

kan Erdoğan’ın 30 Eylül’de açıkladığı De-
mokratikleşme Paketi olumlu karşılandı.

•	 Yeni anayasa çalışmalarında 60 madde dışında 
uzlaşma sağlanamamış olduğu hatırlatılarak 
konunun Venedik Komisyonu ile istişare edil-
mesinin faydalı olabileceğine dikkat çekildi.

•	 Yasamanın iyileştirilmesi, yürütmenin de-
netlenmesi, milletvekili dokunulmazlığı ve 
seçim barajı gibi hassas ve kilit konularda 
Avrupa standartlarıyla uyumlu reformlar 
beklendiği kaydedildi.

•	 Kürt meselesine ilişkin hükümetin çözüm 
süreci girişimi “önemli ölçüde umut verici” 
bulundu. 

•	 Türkiye’nin Kıbrıs Rum Kesimi’nin hid-
rokarbon arama faaliyetlerine karşı çıkışı 
eleştirilerek Kıbrıs sorununun BM arabu-
luculuğunda kalıcı olarak çözülmesi için 
aktif desteği istendi. Ayrıca Kıbrıs Rum Ke-
simi’ne uygulanan taşımacılık ve malların 
serbest dolaşımı kıs ECOWAS ıtlamalarının 
kaldırılması talep edildi.

•	 Gezi Parkı olayları sırasında polisin bazen 
aşırı güç kullandığı, toplumsal olaylarda 
kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin ulus-
lararası standartlara uygun hale getirilmesi 
gerektiği, ayrıca hükümetin uzlaşmaz ve ay-
rıştırıcı bir politika izlediği belirtildi. 
İlerleme raporunda Gezi Parkı olayları dı-

şında siyasi konularda büyük ölçüde olumlu ifa-
deler kullanılmasıyla yeni faslın açılmasının uy-
gunluğu da tasdik edilmiş oldu. Böylelikle üç yılı 
aşkın bir süre durmuş olan üyelik müzakereleri 
5 Kasım 2013 tarihinde Brüksel’de düzenlenen 
hükümetlerarası konferansta 22. faslın açılmasıy-
la yeniden başladı. Türkiye bundan sonra Kıbrıs 
Rum Kesimi’nin bloke etmiş olduğu 23 ve 24 
numaralı fasılların açılması beklentisi içerisinde 
olmakla beraber blokajın kaldırılması Kıbrıs so-
rununda atılacak müstakbel adımlara endekslen-
miş durumda. 

Türkiye’den AB’ye vizesiz seyahat konusu 
2013 yılında da tartışılmaya devam etti. Bir-
çok AB ülkesindeki çeşitli mahkeme kararları-
na rağmen AB’nin hala seyahat ve oturum için 
vize muafiyetini yürürlüğe koymamasının en 
önemli sebebi olarak Türkiye’nin AB ile Mül-
tecilerin Geri Kabulü Anlaşması’nı imzalama-
ması gösterilmekteydi. Her ne kadar Türkiye 
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bu anlaşmayı Haziran 2012’de parafe etmişse 
de anlaşmanın vize muafiyetiyle eş zamanlı ola-
rak yürürlüğe girmesinde ısrar etmekte, ayrıca 
uygulamada sorunlar yaşamamak için bir taraf-
tan da üçüncü ülkelerle geri kabul anlaşmaları 
yapmaktaydı. AB üyesi bazı ülkeler ise özellikle 
son yıllarda Suriyeli mültecilerin kaçak yollar-
dan Türkiye üzerinden Avrupa’ya göç etme-
lerinden endişe duymakta ve Türkiye’nin AB 
ile olan Geri Kabul Anlaşması’nı bir an önce 
uygulaması için baskı yapmaktaydılar. 2013 
yılı boyunca süren müzakerelerin ardından Ka-
sım ayı sonlarında AB ve Türkiye nihayet bu 
konuda bir yol haritası üzerinde uzlaştı ve iki 
taraf arasında Geri Kabul Anlaşması 16 Aralık 
tarihinde imzalandı. Bu aynı zamanda Türkiye 
için vize serbestliği sürecinin de başlamış oldu-
ğu anlamına geliyor. Varılan anlaşmada Türki-
ye’nin anlaşmayı zaman geçirmeden uygulama-
ya koyması, AB’nin de Türkiye vatandaşlarına 
uyguladığı vizeleri kademeli olarak kaldırması 
öngörülüyor. Vizelerin kaldırılması konusunda 
atılacak her adımın Türkiye ile AB arasındaki 
ilişkileri kuvvetlendireceği ve üyelik sürecini 
dinamik tutacağı muhakkaktır.

2013 yılında Türkiye ile AB arasındaki ilişki-
leri ilgilendiren bir başka önemli olay ise AK Par-
ti’nin Avrupa Parlamentosu’nda grup değiştirme-
siydi. Kasım ayının başlarında AK Parti, müşahit 
üye olarak bağlı bulunduğu Hıristiyan Demokrat 
ağırlıklı Avrupa Halkları Partisi (EPP) grubundan 
ayrılarak İngiliz Muhafazakar Partisi’nin başını 
çektiği Avrupa Muhafazakarları ve Reformcuları 
İttifakı’na (AECR) katıldı. Her ne kadar AK Par-
ti kurmayları partinin EPP içindeki konumunun 
uzun zamandır müşahit üyelikten tam üyeliğe dö-
nüştürülmemesinden dolayı bu kararın alındığını 
açıklamışlarsa da bu önemli karar aynı zamanda 
partinin AB’nin derinleşmesi (federalizm) fikrine 
karşılık bölgesel farklılıkların ve ulus-devlet ege-
menliğinin korunmasına (hükümetlerarasıcılık) 
vurgu yapan bir siyasi oluşum içerisinde yer al-
mak istemesi şeklinde de okunabilir. 

İkili ve Bölgesel İlişkiler
2013 yılı boyunca başta Almanya, İngiltere, 
Fransa ve İtalya olmak üzere AB üyesi ülkelerle 
Ortadoğu, Balkanlar, Orta Asya gibi bölgelerin 
durumu, terörle mücadele ve silahsızlanma gibi 
konularda düzenli görüşmeler gerçekleştirildi. 
Özellikle Suriye ve Mısır krizleri hükümetler 
arası görüşmelerde en önemli gündem maddeleri 
arasında yer aldı. 

Fransa Parlamentosu’nda 2011 yılında Erme-
ni soykırımı yasasının kabul edilmesiyle bozulan 
Türkiye-Fransa ilişkileri, 2012 yılının Şubat ayın-
da Fransa Anayasa Mahkemesi’nin bu yasayı ipta-
linin ardından yeniden düzelme sürecine girdi. İki 
ülke parlamentoları arasındaki dostluk grubu 20 
Mart 2013’te yeniden çalışmalarına başladı. 

Türkiye ve Almanya dışişleri bakanlarının or-
tak girişimiyle iki ülke arasında ‘stratejik diyalog’ 
tesis edildi. 11-12 Mayıs tarihlerinde Berlin’de 
yapılan görüşmelerin ardından imzalanan ortak 
bildiriyle bir stratejik diyalog mekanizması oluş-
turuldu. Buna göre iki ülke temsilcilerinin her yıl 
en az bir defa dışişleri bakanlarının başkanlığında 
toplanması ve ikili ilişkiler, uluslararası güvenlik, 
terörle mücadele, bölgesel meseleler ve Avrupa ile 
ilgili çalışmalar yapılması öngörülüyor. Bu meka-
nizma sayesinde Türkiye ile Almanya hükümetle-
ri arasında diyalog ve işbirliğinin kuvvetlenmesi 
ve siyasi, ekonomik, sosyal ve teknik konularda 
ortak çözümler geliştirilmesi bekleniyor. 

Almanya’da koalisyon hükümetinin büyük 
ortağı olan Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU), 

Son yıllarda siyasi liderler katılım sürecinin 
sonucundan çok kendisinin değerli 
olduğunu, zira bu sürecin Türkiye’de evrensel 
değer ve normların benimsemesine katkıda 
bulunduğunu daha sık vurgular oldular.
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22 Eylül tarihinde yapılan seçimlerden yeniden 
birinci parti olarak çıktı. Hıristiyan Demok-
ratlar, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine karşı 
çıkarak bunun yerine imtiyazlı ortaklık statüsü 
önermekteyken ülkedeki ikinci parti konumun-
daki Sosyal Demokrat Parti (SPD) Türkiye’nin 
üyeliğine karşı olmadığını beyan etmektedir. 
Bu iki parti arasında Kasım ayı sonlarına dek 
süren “büyük koalisyon” pazarlıklarının önemli 
başlıklarından birini Türkiye’nin AB üyeliğine 
yönelik gösterilecek yaklaşım teşkil etti. Netice-
de iki parti 27 Kasım’da hükümeti kurmak üze-
rinde uzlaşırken Türkiye’nin AB müzakerelerini 
ucu açık ve üyelik garantisi olmayan bir süreç 
olarak tanımladılar. 

Partiler arası görüşmelerin Türkiye’yi ilgi-
lendiren bir diğer gündem maddesi ise Alman-
ya’da doğan Türklerin çifte vatandaşlık hakkı 
idi. Bu konuyu seçim vaatleri arasına almış olan 
SPD, koalisyon hükümetinin kurulabilmesi 
için bunu bir ön şart olarak öne sürerken bu 
hakka uzun zamandır karşı çıkan Hıristiyan 
Demokratlar iki vatandaşlıktan birinin tercih 
edilip diğerinin askıya alınması formülünü or-
taya attılar. Sonuçta partiler bu hakkın tanın-
ması üzerinde anlaşmaya vardılar. 

Türkiye’nin AB üyelik sürecinde 14 faslın 
Kıbrıs sorunu yüzünden kapalı durumda olma-
sı dolayısıyla bu sorunun Türkiye’nin AB üyelik 
süreciyle kritik bir bağı bulunuyor. Kıbrıs Rum 
Kesimi’nde Şubat ayında gerçekleşen seçimler-
de cumhurbaşkanlığına 2004 referandumunda 
“evet” tarafında yer almış olan Nikos Anastasi-
adis’in gelmesi Kıbrıs sorununun çözülmesi için 
bir şans olarak görüldü. Anastasiadis her ne kadar 
Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istedi-
ğini ifade etmişse de şu ana kadar Kıbrıs sorunu-
nun çözümü için önemli bir adım atılmış değil. 
Kasım ayı başlarında Rum yönetimi, Türkiye’nin 
Rum uçak, gemi ve limanlarına uyguladığı am-
bargoyu kaldırması ve Maraş’ın iadesini kabul 
etmesi durumunda gerek Kıbrıslı Türklere dış ti-
caret konusunda, gerekse Türkiye’ye AB katılım 

müzakerelerinde kolaylık sağlayacaklarını Türki-
ye’ye bildirdi. Türkiye ise Rumlara liman ve hava 
sahasının açılması için öncelikle Kıbrıslı Türklere 
uygulanan uluslararası ambargonun en azından 
bir AB ülkesince kaldırılması gerektiği görüşün-
dedir. Yılın son aylarında BM Genel Sekreteri 
Ban Ki Moon’un gösterdiği şahsi çabalar taraflar 
arasında diyaloğun 2014’ün ilk aylarında daha 
da hızlanabileceğini işaret etmektedir. 

Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras’ın 
4-5 Mart tarihli Türkiye ziyaretinde iki ülke ara-
sında çeşitli alanlarda işbirliği ve beraber hareket 
etmeye yönelik 20’den fazla anlaşma imzalandı. 
Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı Avramopulos’a 
yaptığı Kıbrıs’taki doğal kaynakların paylaşımı-
nın Türkiye, Yunanistan, Kıbrıslı Türk ve Rum 
temsilcilerden oluşacak bir dörtlü konferans yo-
luyla halledilmesi önerisi ise kabul görmedi. 

30-31 Ekim tarihlerinde Dışişleri Bakanı 
Davutoğlu, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slo-
vakya ve Macaristan’ın oluşturduğu Vişegrad 
Dörtlüsü’nün Batı Balkan ülkelerinin dışişleri 
bakanlarıyla yaptığı toplantıya davetli olarak 
katıldı. Böylece Orta Avrupa’daki bu bölgesel 
inisiyatifle Türkiye’nin ilk resmi toplantısı ger-
çekleştirilmiş oldu.

Türkiye’nin yakın komşularıyla vizelerin 
kaldırılması ve seyahatlerin kolaylaştırılmasına 
yönelik adımları 2013 yılında da devam etti. Bu 
yıl Belarus hükümeti ile vize muafiyeti anlaşması 
imzalanırken Moldova ve Ukrayna ile daha önce 
imzalanmış olan anlaşmalar resmen yürürlüğe 
girdi. Ayrıca Rusya vatandaşlarının vizesiz Türki-
ye’de azami kalış süreleri de Bakanlar Kurulu ka-
rarıyla uzatıldı. Öte yandan Hırvatistan’ın AB’ye 
üye olması sebebiyle bu ülkeyle olan vize muafi-
yeti anlaşması Nisan ayında yürürlükten kalktı.

Ekonomik ve Ticari İlişkiler
2013’e girildiğinde Türkiye AB’nin altıncı, AB 
ise Türkiye’nin birinci dış ticaret ortağı duru-
mundaydı. Ayrıca Türkiye’deki doğrudan yabancı 
yatırımlarda ve teknolojik sermayede en büyük 
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pay yine AB ülkelerine ait idi. Bu durum 2013’te 
de değişmedi. Kesinleşmemiş rakamlara göre 
2013’ün ilk 11 ayında Türkiye’nin toplam itha-
latının yüzde 36’sı, toplam ihracatının ise yüzde 
41’i AB ülkeleriyle gerçekleşti. Yılın ilk dokuz 
ayında ülkeye giren yabancı sermayenin yüzde 
60’ı AB’den geldi. AB ile ticari ve ekonomik iliş-
kilerin yoğunluğuna rağmen Gümrük Birliği’nin 
önemi ve gerekliliği gittikçe daha fazla tartışılır 
oldu. Türkiye ve AB Komisyonu’nun talebiyle 
Dünya Bankası’nın yürütmekte olduğu araştır-
manın ilk neticelerine göre Gümrük Birliği’nin 
karşılıklı ticaretin yoğunluğuna, niteliğine ve 
kapsamına kayda değer bir katkısının bulunma-
dığı tespit edilirken Türkiye’nin AB ile olan dış ti-
caret açığının Gümrük Birliği rejimi altında daha 
da arttığına dikkat çekildi.3 Bu şartlar altında AB 
Bakanı Egemen Bağış, Gümrük Birliği Anlaşma-
sı’nın aceleye getirilerek imzalanmış olduğunu ve 
yeniden gözden geçirilebileceğini açıkladı.4

Türkiye’nin dış politikasında önemli bir yeri 
olan enerji boru hatları konusunda 2013 yılının 
en önemli gelişmesi, Azerbaycan’daki Şahdeniz 
doğalgaz sahasını işleten konsorsiyumun burada 
çıkarılan gazın Avrupa’ya iletilmesi için gerçek-
leştirilecek proje konusundaki kararını Haziran 
ayının sonlarında açıklaması oldu. AB ve ABD 
tarafından desteklenen Nabucco Batı Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi’ni fazla maliyetli bulan kon-
sorsiyum, tercihini Trans-Adriyatik Boru Hattı 
Projesi’nden yana kullandı. Buna göre halen inşa 
halindeki Trans Anadolu (TANAP) boru hattı 
yoluyla Türkiye’nin Yunanistan sınırına kadar 
gelecek olan Azeri doğalgazı, Yunanistan ve Ar-
navutluk üzerinden İtalya’ya ulaşacak. Şayet Na-
bucco projesi gerçekleştirilseydi Bulgaristan ve 
Romanya’nın Rusya’ya olan doğalgaz bağımlılığı 
kırılmış olacaktı.

3. “AB’nin Türkiye’de Gümrük Birliği vurgunu,” Habertürk, 7 Ka-
sım 2013, http://www.haberturk.com/tv/haber/892109-abnin-tur-
kiyede-gumruk-birligi-vurgunu/0

4. “Gümrük Birliği revize ediliyor,” Sabah, 28 Ekim 2013, http://
www.sabah.com.tr/Ekonomi/2013/10/28/gumruk-birligi-revize-
ediliyor

Sonuç
Türkiye’nin AB ile müzakerelerinin devamına 
yönelik Fransa hükümetinin tutum değişikli-
ği büyük ölçüde iktidarı devralan sosyalistlerin 
Türkiye ile ilişkilere yeni bir ivme kazandırmak 
isteğine bağlanabilir. Almanya’da ise Merkel’in 
Türkiye’nin AB üyeliğine olan muhalefeti devam 
etmektedir. İki ülkeyi Türkiye ile yeni bir faslın 
açılmasını gündeme getirmeye iten en önemli 
sebepler arasında Türkiye’de AB’ye yönelik artan 
hayal kırıklığı ve Müslüman bir NATO ülkesi 
olarak Batı dünyası için kilit konumda bulunan 
Türkiye’nin Suriye krizinde üstlendiği sorumlu-
luk gösterilmektedir.5

AB üyelik müzakerelerine uzun bir aradan 
sonra yeniden dönülmesi Türkiye’nin AB’yi il-
gilendiren (vize, Kıbrıs gibi) meselelerinde de 
olumlu bir hava yarattı. Önümüzdeki sene bu 
meselelerin çözümü için daha hızlı yol alınma-
sı ümitleri arttı. Fakat yine de Türkiye’nin üye-
lik süreci dikenli bir yol olmaya devam ediyor. 
Almanya ve Fransa’nın müzakerelerin yeniden 
başlamasına yönelik olumlu tavrı müzakerelerin 
üyelikle sonuçlanmasına olumlu baktıkları an-
lamına gelmediğinden Türkiye için tünelin ucu 
hala görünmüyor demek yanlış olmaz. Nitekim 
Başbakan Erdoğan’ın Kasım ayında Moskova’ya 

5. “Angela Merkel relance les négociations d’adhésion à l’UE avec 
la Turquie,” Le Monde, 25 Şubat 2013, http://www.lemonde.fr/eu-
rope/article/2013/02/25/angela-merkel-relance-les-negociations-d-
adhesion-a-l-ue-avec-la-turquie_1838618_3214.html

Kesinleşmemiş rakamlara göre 2013’ün ilk  
11 ayında Türkiye’nin toplam ithalatının 
yüzde 36’sı, toplam ihracatının ise yüzde 
41’i AB ülkeleriyle gerçekleşti. Yılın ilk  
dokuz ayında ülkeye giren yabancı 
sermayenin yüzde 60’ı AB’den geldi.
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yaptığı ziyarette Türkiye’nin kabul edilmesi du-
rumunda AB’ye alternatif olarak Şanghay İşbir-
liği Teşkilatı’na girebileceğini tekrarlaması Tür-
kiye’nin AB’ye üye olabileceğine dair kuvvetli 
bir inancının olmadığının bir göstergesidir. AB 
Bakanı Egemen Bağış da Türkiye’nin AB’ye tam 
üye olmayı arzulamasına rağmen Avrupa’daki 
olumsuz tavırlar yüzünden bunun gerçekleşece-
ğine inanmadığını ve gelecekte Türkiye’nin AB 
ile ilişkilerinin daha çok Norveç’inkine benzer 
olacağını tahmin ettiğini açıklamıştır.6

Yıl içinde Nabucco yerine TAP’ın kabulü 
ve Rusya’nın baskıları üzerine Ukrayna’nın AB 

6. “‘Türkiye AB üyesi olamayacak’,” Vatan, 21 Eylül 2013, http://ha-
ber.gazetevatan.com/turkiye-ab-uyesi-olamayacak/570825/1/gundem

ile ortaklık anlaşması imzalamayı reddetmesi AB 
için önemli hayal kırıklıkları olurken Rusya’nın 
Doğu Avrupa’daki ekonomik ve siyasi gücünü 
perçinledi. Ayrıca İngiltere’de Muhafazakar hü-
kümetin önümüzdeki seçimlerde iktidar olduğu 
takdirde AB üyeliğinden ayrılmayı referanduma 
sunacak olması AB için daralma sinyalleri veriyor. 
Bu şartlar altında AB’nin Türkiye ile işbirliğine 
eskisinden daha fazla önem vermek isteyeceği ön-
görülebilir. Özellikle AK Parti’nin son hamlesinin 
ve Başbakan Erdoğan’ın Şanghay’ı ve Orta Asya 
Cumhuriyetleri ile serbest ticaret anlaşmaları im-
zalanmasını gündemde tutmasının AB çevreleri-
ni endişeye sevk etmesi beklenebilir. Dolayısıyla 
2014 yılı için üyelik müzakerelerinin ilerleyece-

KRONOLOJİ - AVRUPA İLE İLİŞKLİER

3 Ocak Türkiye-Brezilya-İsveç arasında “Barış İnşasında Üçlü Dayanışma” istişare mekanizması kuruldu

22 Ocak Türkiye ve Belçika’nın Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Brüksel’de bir araya geldi. Terörle, organize suç 
ve adli konularda yardımlaşma ve karşılıklı tecrübe aktarımı için ikili protokoller imzalandı.

3-5 Şubat Başbakan Erdoğan Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya’da resmi temaslarda bulundu.

12 Şubat Fransa Dışişleri Bakanı Fabius, Davutoğlu ile yaptığı görüşmede ülkesinin Türkiye’nin AB üyelik süreci ko-
nusundaki tutumunu değiştirme kararını bildirdi.

11 Mart Cumhurbaşkanı Gül İsveç’e devlet ziyareti gerçekleştirdi. İki ülke arasında stratejik ortaklık belgesi  
imzalandı.

20-22 Mart Başbakan Erdoğan Danimarka ve Hollanda’da resmi temaslarda bulundu.

29 Mart Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun Belarus ziyaretinde iki ülke arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına ilişkin 
Anlaşma ve Türkiye-Belarus Geri Kabul Anlaşması imzalandı.

5 Mayıs Cumhurbaşkanı Gül Portekiz’e devlet ziyareti gerçekleştirdi. İki ülke arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

27 Mayıs Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 51. toplantısı Brüksel’de yapıldı

13 Haziran Gezi Parkı olayları ile ilgili AP bir karar metni yayınladı. Türkiye bunu “kabul edilemez” buldu.

25 Haziran AB Genel İşler Konseyi Türkiye ile müzakerelerde 22 numaralı faslın açılmasını kararlaştırdı.

27 Haziran 72. Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı Brüksel’de yapıldı.

22-23 Ağustos Dışişleri Bakanı Davutoğlu Almanya, İngiltere ve İtalya Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı Ortadoğu’daki geliş-
meler üzerine görüşmeler yaptı.

30-31 Ekim Dışişleri Bakanı Davutoğlu Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya ve Macaristan’ın oluşturduğu Vişegrad 
Dörtlüsü’nün Batı Balkan ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıya davetli olarak katıldı.

5-8 Kasım Başbakan Erdoğan Finlandiya, İsveç ve Polonya’da resmi temaslarda bulundu.

16 Aralık Türkiye ile AB arasında Geri Kabul Anlaşması imzalandı.
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ğini ve hatta vize serbestliği konusunda önemli 
adımlar atılabileceğini öngörmek mümkündür.

Balkan Ülkeleri ile Ilişkiler
2013’te Türkiye’nin Balkan ülkelerinde göster-
diği dış politika etkinliği hem ekonomik hem 
de diğer alanlarda artarak devam etmiştir. Ekim 
ayında Başbakan Erdoğan’ın Kosova ziyareti sı-
rasında kullandığı bir cümlenin Sırp medyası 
tarafından yanlış aktarılması ve yorumlanması 
sebebiyle Sırbistan’la yaşanan küçük çaplı kriz 
dışında 2013 yılında Türkiye’nin Balkan ülkeleri 
ile ilişkileri özellikle ekonomik anlamda olumlu 
bir çizgide devam etmiştir. 

Türkiye-Romanya ilişkilerinin 135. yılının 
kutlandığı 2013’te iki ülke arasındaki yakın iliş-
kiler devam etmiştir. Romanya Dışişleri Bakanı 
Titus Corlatean’ın 14 Mart 2013’teki Türkiye 
ziyareti sırasında Aralık 2011’de iki ülke Cum-
hurbaşkanları tarafından “Stratejik Ortaklık 
Belgesi”nin uygulanmasına ilişkin Eylem Planı” 
ile 2008 tarihli Eğitim, Kültür ve Sanat, Basın, 
Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Progra-
mını Tadil Eden Protokol imzalanmıştır. Tür-
kiye’nin Balkanlar’da ekonomik ilişkilerinin en 
yoğun olduğu ülke olan Romanya ile 2012’de 
ithalat-ihracat rakamı milyar doları bulurken, 
2013’te ilk dokuz ayın resmi olmayan istatis-
tiklerine göre bu rakam 4 milyar 686 milyon 
doları bulmuştur. Eylül ayında Romanya Baş-
bakanı Viktor Ponta’yı Ankara’da misafir eden 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya ile 
Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin art-
ması gerektiği konusunda açıklamalar yapmış-
tır. Erdoğan ayrıca Türkiye-Romanya ticaret 
hacminin 10 milyar doları bulması gerektiğini 
belirterek Türkiye-Romanya ilişkilerinin en 
mühim boyutu olan ekonomik ilişkilerin geliş-
tirilmesine vurgu yapmıştır.7 

7. “Erdogan: The value of trade between Romania and Turkey 
could soon reach $10 billion,” Antena 3, 21 Eylül 2013, http://
www.antena3.ro/en/world/erdogan-the-value-of-trade-between-ro-
mania-and-turkey-could-soon-reach-10-billion-228419.html 

Türkiye Bulgaristan ilişkileri ise 2013’te 
Bulgaristan’da yaşanan siyasi çalkantılar nede-
niyle siyasi ilişkiler bağlamında biraz sönük bir 
görüntü verse de iki ülke arasında siyasi ve eko-
nomik ilişkiler yoğunluğunu arttırarak devam 
etmiştir. Rakamlara bakıldığında Türkiye’nin 
Balkanlar’da ekonomik olarak en fazla varlık gös-
terdiği ikinci ülke olan Bulgaristan’da 2013’te de 
aynı seyir devam etmiş ve iki ülkenin birbirleri-
ne yaptığı ithalat/ihracatının toplamı 4 milyar 
doları bulmuştur. 26 Ekim’de Türkiye’yi ziyaret 
eden Bulgaristan Dışişleri Bakanı Kristian Vige-
nin Davutoğlu ile yaptığı görüşmede “Türkiye ile 
hiçbir zaman bu kadar istikrarlı bir ilişkiye sahip 
olmadık” şeklinde bir ifade kullanarak Türkiye-
Bulgaristan ilişkilerinin son yıllarda ulaştığı bo-
yutlara işaret ederken8 Bulgaristan’ın Türkiye’nin 
AB üyeliğine olan desteğini yinelemiştir. 

Komşu ülke Yunanistan, tarihinin en önem-
li ekonomik buhranıyla yüzleşirken Türkiye ile 
ilişkilerinin ise en parlak dönemlerinden biri-
ni yaşamaktadır. 2013 Mart ayında Yunanistan 
Başbakanı Antonio Samaras’ın Türkiye’yi ziyareti 
esnasında toplam 25 antlaşmaya imza atması bu 
ilişkilerin boyutunun somut bir göstergesi iken iki 
ülke arasındaki derin sorunlara rağmen ilişkileri-
ni artarak geliştirmesi ve somut adımlar atması 
umut vericidir. Tüm bu olumlu havaya rağmen 
Kıbrıs konusunda Yunanistan henüz net bir adı-
ma yanaşmazken adada kalıcı bir çözüm tesis et-
mek hususunda inisiyatif almayı göze alamamak-
tadır. Samaras’ın ziyareti esnasında İstanbul’da 
Türk-Yunan İş Konseyi de düzenlenirken Sama-
ras’ın “Türkiye ile Yunanistan, ikili girişimcilik 
için işbirliği yapmalıdır bunun tam zamanıdır, 
konjonktür buna uygundur’’9 şeklindeki açıkla-

8. Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Bulgaristan Dışişleri 
Bakanı İle Yaptığı Ortak Basın Toplantısı, 26 Ekim 2013, Ankara, 
http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-ahmet-davutog-
lu_nun-bulgaristan-disisleri-bakani-ile-yaptigi-basin-toplantisi_-
26-ekim-2013_-ankara.tr.mfa (erişim 10 Aralık 2013). 

9. “Türk Yunan İş Forumu İki Ülke Başbakanlarının Katılımı İle 
İstanbul’da Gerçekleştirildi,” http://www.deik.org.tr/4870/Türk_Yu-
nan_İş_Forumu_İki_Ülke_Başbakanlarının_Katılımı_İle_İstanbul_
da_Gerçekleştirildi.html (erişim 10 Aralık 2013).
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ması ile Türk-Yunan ekonomik işbirliğinin po-
tansiyeline işaret etmektedir. 2013 Eylül ayına 
kadar iki ülke arasındaki ticaret hacmi 4 milyar 
140 milyon dolara ulaşırken yıl sonunda ortaya 
çıkacak rakamın 2012’ye göre artış göstermesi 
beklenmektedir.

Hırvatistan’ın 1 Temmuz 2013 tarihinde 
AB’ye üye olmasıyla Türkiye ile olan vize muafi-
yeti anlaşması yürürlükten kalkmıştır. Bu duru-
mun turizm harici sektörlerde Türkiye ile ekono-
mik ilişkilerine olumsuz bir etkisinin olmayacağı 
tahmin edilmektedir. Nitekim resmi olmayan ve-
rilere bakıldığında 2013’ün ilk dokuz ayında iki 
ülkenin ithalat ve ihracat rakamlarında 2012’ye 
göre kayda değer bir düşüş olmadığı görülmek-
tedir. 2012’de iki ülkenin ticaret hacmi 293.3 
milyon dolar iken Ocak-Eylül 2013 arasında 
286 milyon doları bulmuştur. İki ülke arasında 
2003’ten beri yürürlükte olan serbest ticaret ant-
laşması yerini AB kapsamındaki Gümrük Birliği, 
tarım ve kömür-çelik anlaşmalarına bırakmıştır. 
Anlaşmaların birtakım ticaret kalemlerine yö-
nelik mevzuatında farklılıklar olsa da bunlar iki 
ülke arasındaki ticareti makro anlamda etkileye-
cek boyutta değildir. Dolayısıyla turizmin aksine 
iş ve ticaret ilişkilerindeki gelişmelerin ve özel-
likle Türk firmalarının Hırvatistan’da son yıllar-
da artan yatırımlarının bundan sonra da devam 
etmesi beklenmektedir.

2013 yılı Türkiye-Arnavutluk ilişkilerin-
de olumlu gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmuş-
tur. Haziran ayında Arnavutluk’ta yapılan genel 
seçimlerde yaklaşık sekiz yıldır iktidarda olan 
Demokrat Parti’yi hezimete uğratan Sosyalist 
Parti’nin iktidara gelmesi ile Türkiye-Arnavut-
luk ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır. Se-
çimden önce olduğu gibi seçildikten kısa bir süre 
sonra Türkiye’yi ziyaret eden yeni başbakan Edi 
Rama’nın Türkiye ile Arnavutluk’un stratejik 
partner olduğunu ifade etmesi, Türkiye-Arna-
vutluk mevcut ilişkileri yoğunluğunun yetersiz 
olduğunu ve iki ülkenin ekonomik alanda sahip 
olduğu işbirliği potansiyelinin çok daha fazla ol-

duğunu vurgulaması Sosyalist Parti iktidarında 
Türkiye-Arnavutluk işbirliği alanlarının genişle-
yeceği ve çeşitleneceğine işaret etmektedir. 

Türkiye’nin hem siyasi hem ekonomik iliş-
kilerinin en yoğun olduğu ülkelerden biri olan 
Makedonya ile ekonomik ilişkilerde ise 2013’te 
kısmi bir düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. 
2012’nin ilk dokuz ayında ithalat ve ihracata 
dayalı ticaret hacmi 277.144 milyon dolara ula-
şırken 2013’ün ilk dokuz ayında ise bu rakam 
270.962 milyon dolarda kalmıştır. Ekim ayında 
Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Makedonya 
Ekonomi Bakanı Valon Saraçini Türkiye-Make-
donya ekonomik işbirliği hacminin yılın ilk sekiz 
ayında toplam 500 milyon doları bulduğunu ve 
bunun çok düşük bir rakam olduğunu belirterek, 
Türk işadamlarını yatırıma davet etmiştir. 

Mayıs ayında yeni bir üçlü zirveye ev sahip-
liği yapan Türkiye Bosna-Hersek Cumhurbaş-
kanlığı Konseyi Başkanı Nebojsa Radmanoviç, 
Konsey Üyeleri Zeljko Komşiç ve Bakir İzet-
begoviç ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav 
Nikoliç’i konuk etmiştir.10 Olumlu bir atmos-
ferde geçen zirvede Bosna Hersek ve Sırbistan 
arasındaki sorunların çözülmesinin bir adım öte-
sine geçilmiş ve üç ülkenin ekonomik ve ticari 
alandaki ilişkilerine ivme kazandırmak amacıyla 
ülkelerin Ekonomi Bakanları arasında devam 
eden işbirliğin somutlaşması adına Üçlü Ticaret 
Komitesi kurulmasına yönelik olarak 14 Mayıs’ta 
Ankara’da bir bildiri imzalanmıştır. Türkiye’nin 
Balkanlar’da bölgesel işbirliğine verdiği önemi 
vurgulayan bir diğer etkinlik de TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek’in Güneydoğu Avrupa İşbirliği Sü-
reci Parlamentolar Zirvesi’ne katılımıdır. Bu zir-
vede Çiçek tarafından Türkiye’nin Balkanlar’da 
oluşacak işbirliği süreçlerinin kurumsal nitelik 
kazanmasına verdiği önem vurgulanmıştır. 

Türkiye’nin Balkanlarda serbest ticaret 
anlaşması imzalamamış olduğu tek ülke olan 

10. “Türkiye - Bosna Hersek - Sırbistan Devlet Başkanları Üçlü 
Zirvesi,” http://www.mfa.gov.tr/turkiye-bosna-hersek-sirbistan-
devlet-baskanlari-uclu-zirvesi.tr.mfa (erişim 10 Aralık 2013).
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Kosova ile bu anlaşma 27 Eylül tarihinde im-
zalanmıştır. Böylece Türkiye’nin bu ülkeyle son 
yıllarda önemli ölçüde gelişen ekonomik ve tica-
ri ilişkilerinin kalıcı ve istikrarlı olarak daha da 
kuvvetlenmesi beklenmektedir. Ekim ayı son-
larında Başbakan Erdoğan’ın Kosova’ya yaptığı 
ziyaret esnasında yaptığı konuşma, Balkanlarda 
Türkiye’nin dış politikasına dair yeni polemiklere 
yol açmıştır. Başkent Priştine’de bir Türk şirketi 

ile bir yabancı şirketin ortaklaşa inşa ettiği ha-
valimanının açılışı vesilesiyle ülkeyi ziyaret eden 
Erdoğan bölge halkı tarafından büyük bir coş-
kuyla karşılanmıştır. Erdoğan’ın Prizren şehrin-
de yaptığı bir konuşmada Türkiye ve Kosova’nın 
samimi ilişkilerini vurgulamak için kullandığı 
“Kosova Türkiye’dir, Türkiye Kosova’dır” ifadesi 
bölgede beklenmedik tepkilerle karşılanmıştır. 
Özellikle Erdoğan’ın ifadelerini uzun yıllardır 

KRONOLOJİ - BALKAN ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER

1 Şubat Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu Sırbistan’a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi

5 Şubat Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Türkiye’yi zi-
yaret etti. Abdullah Gül “Balkanlar’ı bir barış yarımadasına çevirmeliyiz” dedi.

15 Şubat Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopulos, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun davetlisi 
olarak Ankara’ya bir çalışma ziyaretinde bulundu. 

3-4 Mart Yunanistan Başbakanı Antonio Samaras Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu. Bu ziyaret esnasında birçok 
antlaşma imzalandı. 

13-14 Mart Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun davetlisi olarak Romanya Dışişleri Bakanı Titus Corlăţean resmi te-
maslarda bulunmak üzere Ankara’yı ziyaret etti. 

8 Mayıs Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek’e gitti. 

14-15 Mayıs Ankara’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ev sahipliğinde Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek üçlü zirve 
gerçekleşti. 

27-28 Mayıs TBMM Başkanı Cemil Çiçek Makedonya’nın Ohri şehrinde düzenlenen Güneydoğu Avrupa Parlamento 
Başkanları Konferansı’na katıldı. Çiçek, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Parlamenter Asamblesi’nin kurulması-
na Türkiye’nin tam destek vereceğini belirtti.

19 Temmuz Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos ile Ankara’da bir araya 
geldi. 

3 Ağustos Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Ankara’da Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüştü. Rama, Arnavutluk’un 
Türkiye ile stratejik ortaklığını ilan etti.

19 Eylül Romanya Başbakanı Viktor Ponta Ankara’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile görüştü.

27 Eylül Türkiye ile Kosova arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı.

3-5 Ekim Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Hırvatistan, Karadağ ve Arnavutluk’a çalışma ziyareti kapsamında bir 
Balkan turu düzenledi. İlk durağı Hırvatistan’da VIII. Hırvatistan forumuna katılan Davutoğlu mevkidaş-
ları ile Avrupa’nın enerji güvenliğini konuştu. Daha sonra Karadağ’a geçen Davutoğlu Budva’da Karadağ 
Dışişleri Bakanı Igor Lukşiç ile görüştü. Son olarak Tiran’a geçen Bakan Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir 
Buşati ile görüşerek Türkiye-Arnavutluk stratejik işbirliğinin hayata geçirilmesi vurgulandı. 

21 Ekim TBMM Başkanı Cemil Çiçek Karadağ’ı ziyaret etti. Çiçek ziyareti esnasında somut bir sorunumuz olmayan 
Karadağ ile özellikle ekonomik ilişkilerin arttırılması gerektiğinin altını çizdi. 

25 Ekim Başbakan Erdoğan Kosova’yı ziyaret etti. Kosova Başbakanı Haşim Taçi ile birlikte bir Türk şirketinin de or-
taklığıyla inşa edilen Priştine’deki “Adem Yaşari” havalimanının açılışını yaptı. Erdoğan’ın ziyareti bölgede 
olumlu ve olumsuz büyük yankı uyandırdı. 

26 Ekim Bulgaristan Dışişleri Bakanı Kristian Vigenin Ankara’yı ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile 
görüştü.
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Sırplar tarafından yaygın olarak kullanılan “Ko-
sova Sırbistan’dır” sloganına karşı kasıtlı bir ifade 
olarak algılayan Sırp milliyetçileri bu söz üzerine 
Neo-Osmanlıcılık korkularını yeniden gündeme 
getirirken Sırbistan hükümeti de kamuoyu bas-
kıları karşısında Türkiye ile ilişkilerini yeniden 
gözden geçireceğini açıklamıştır. Sırbistan med-
yası tarafından bu ifadenin yanlış aktarıldığına 
dair bir izahat yapan Dışişleri Bakanı Davutoğ-
lu da Sırbistan Dışişleri Bakanı Mrkiç’i arayarak 
bu ifadenin Türkiye’de çok farklı bir bağlamda 
algılandığını belirtip iki ülke arasındaki krizi yu-
muşatmaya çalışmıştır. Bu gelişmelerin haricinde 
Türkiye-Sırbistan ilişkilerin ekonomik boyutu 
dikkate değerdir. 2013 yılının ilk dokuz ayında 
iki ülke arasındaki ticaret hacmi 503.5 milyon 
dolara ulaşmış ve 2012 yılı ile mukayese edildi-
ğinde yüzde 20 artış göstermiştir. 

Türkiye-Kosova ilişkileri ise 2013 yılında 
da istikrarını korumuş ve Türkiye Kosova’da en 
önemli doğrudan yatırımcı ülkelerden biri ol-
maya devam etmiştir. 2013’ün ilk dokuz ayın-
da iki ülke arasındaki ticaret hacmi 215 milyon 
doları bulmuştur. Ancak diğer ihracatçı ülkeler 
ile karşılaştırıldığında Türkiye, Kosova’nın genel 
ihracat oranının sadece yüzde 4.2’lik payına sa-
hiptir. Doğrudan yatırım oranlarına bakıldığında 
ise Türkiye’nin 2013 yılında Kosova’daki yatırım 
oranlarının arttığı gözlemlenmektedir. Buna göre 
2012’nin ilk yarısında Türkiye’nin doğrudan ya-
tırımcı olarak yatırımları 21.8 milyon dolar iken 
2013’ün ilk yarısında bu rakam katlayarak artmış 
ve 51.8 milyon dolara ulaşmıştır. Ancak Limak 
Holding’in Fransız Aéroport de Lyon ortaklığıyla 
140 milyon dolara mal olan Havalimanı yatırımı 
2013 yılının en önemli yatırımı olma özelliği-
ne sahip olmuştur. Kosova’nın kalkınmasına ve 
dünyaya açılmasına ciddi bir imkan tanıyan Priş-
tina Adem Yaşari Havalimanı, bölgenin üçüncü 
en büyük havalimanıdır.

2013 boyunca da TİKA, Balkanlar’da Türk 
dış politikasına katkı sağlayan en etkin kurum-
larından biri olmaya devam etmiştir. Birçok 

Balkan ülkesinde restorasyon, teknik donanım, 
kalkınma, meslek eğitimi gibi alanlarda projelere 
imza atan TİKA, Türkiye-Balkanlar ilişkilerinin 
toplumsallaşmasını sağlayacak önemli faaliyet-
lere imza atmıştır. Yurt Dışı Türkler ve Akraba 
Toplulukları da bölge ülkelerinin sorunlarını etüt 
etmek için farklı toplantılar tertiplerken “Türki-
ye Bursları” projesi ile Türkiye-Balkanlar ilişkile-
rinin eğitim boyutuna odaklanmaktadır. Bunun 
dışında Yunus Emre Enstitüsü Türkiye-Balkanlar 
kültürel ilişkileri ile ilgilenmekte ve bu alanda dil 
kursları ve farklı kültürel konularda faaliyetlerine 
devam ederken 2013 yılında bölgede varlık gös-
teren birçok Türkiye kökenli Sivil Toplum Ku-
ruluşu da Türkiye-Balkanlar ilişkilerinde köprü 
vazifesi görmeye devam etmektedir. 

ABD ile Ilişkiler
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki 
ilişkiler son yıllarda sürekli olarak sergilediği iniş-
çıkışları 2013 yılı boyunca da sergilemeye devam 
etti. Her ne kadar daha önceki birkaç yıla nazaran 
ikili ilişkiler genel olarak olumlu bir çizgide sey-
retmiş olsa da özellikle Ortadoğu’da yaşanan geliş-
meler ilişkilerin doğasını önemli ölçüde etkileme-
ye devam etti. Suriye’deki rejimin dış destekler ile 
güç ve etkisini giderek artırdığı 2013 yılı boyunca 
ABD yönetiminin takınmaya devam ettiği kayıt-
sız tavır ve eylemsizlik Türkiye ile ABD arasındaki 
Suriye konusunda yaşanan fikir ayrılığının güven 
bunalımı safhasına çıkabileceğini ortaya çıkardı. 
Özellikle Suriye’de rejimin kimyasal silah kullan-
ması sonrasında ABD’nin daha önce belirlediği 
kırmızı çizgilere ve retoriğine rağmen duruma 
müdahale etmeme isteği bu durumu daha da cid-
di boyutlara ulaştırdı. Bunun yanında Mısır’daki 
darbe konusunda Türkiye ile ABD arasında yaşa-
nan fikir ayrılığı da ikili ilişkilerde gerginliğe sebep 
oldu. Aynı zamanda yaz aylarında yaşanan Gezi 
Parkı olayları sırasında ve sonrasında ABD’nin 
takındığı tavır da Türkiye’de ciddi eleştiri konusu 
oldu. Ancak bu anlaşmazlıklara rağmen iki baş-
kent arasında son yıllarda geliştirilen etkin iletişim 
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ile ekonomik anlamda işbirliği için başlatılan isti-
şare süreci 2013 yılı boyunca genel olarak ilişkile-
rin geleceği konusunda olumlu bir havanın hakim 
olmasına sebep oldu.

2013 yılının başında Türkiye ile ABD 
arasındaki ilişkiler Arap Baharı’nın yarattığı 
olumlu havanın etkisi altında devam ediyordu. 
Türkiye ve ABD Arap Baharı sırasında yeni bir 
ilişki trafiği geliştirmişlerdi. Ortadoğu’nun ge-
leceğine yönelik olarak ortaya çıkan ortak fikir 
ve politikalar Suriye’deki krizin derinleşmesiyle 
darbeye uğramış olsa da iki ülke Suriye konu-
sunda da ortak bir eylem planı yaratabilmek 
için çalışmaktaydı. Özellikle Türkiye ile birlikte 
birçok Amerika müttefiki tarafından paylaşılan 
Obama yönetiminin Kasım 2012’de yapılacak 
seçimler sonrasında daha aktif bir politika ser-
gileyeceğine yönelik beklentiler büyük ölçüde 
fikir ayrılıklarının geçici olarak rafa kaldırılma-
sına sebep olmuştu. Bunun yanında özellikle 
son yıllarda Türk-Amerikan ilişkilerindeki en 
ciddi krizlerden birine sebep olan İran’ın nükle-
er programı karşısında uygulanacak politikalar 
hakkındaki görüş ayrılığının NATO şemsiyesi 
altında çözülmesi ilişkilerde büyük bir rahatla-
maya sebep olmuştu. 

Başkan Obama’nın Ocak ayında ikinci dö-
nemine başlamasıyla birlikte Türkiye Ameri-
ka’dan özellikle Suriye’ye müdahale konusunda 
daha ciddi bir tavır almasını beklemeye başladı. 
Ancak özellikle bahar aylarında bölgede artan 
şiddet eylemleri ve rejimin muhaliflere ve siville-
re karşı kimyasal silah kullandığı söylentilerinin 
yayılmasına rağmen ABD yönetimi Suriye’de-
ki eylemsizlik politikasını sürdürmeye büyük 
oranda devam etti. Başkan Obama izleyeceği bu 
politikanın ipuçlarını yemin töreninde yaptığı 
konuşmayla vermeye başlamıştı aslında. Yaptığı 
konuşmada dış politikaya çok az değinen Başkan 
Obama ikinci dönem gündeminin dış politika-
dan daha çok iç politikaya yönelik olduğunun 
altını çizmişti. Başta ekonomik problemlerin çö-
zülmesi olmak üzere sosyal güvenlik reformu gibi 

bazı başlıklar Obama’ya yakın kaynaklar tarafın-
dan başkanın öncelikleri arasında gösterilmişti. 

Bahar aylarında Amerika ile Türkiye ilişkile-
ri açısından en önemli gelişmelerden biri Başkan 
Obama’nın İsrail’e yaptığı resmi gezi sırasında 
yaşandı. Başkan Obama uzun zamandır oldukça 
gergin ilişkileri olduğu İsrail’e ziyareti sırasında 
İsrail ile Türkiye arasındaki gerginliği sona erdir-
mek üzere Başbakan Netanyahu’nun Başbakan 
Erdoğan’ı arayarak Mavi Marmara’da meydana 
gelen olaylar sebebiyle özür dilemesini de sağladı. 

Başkan Obama ile Başbakan Erdoğan arasın-
da oluşan yakın ilişki ve İsrail konusunda Başkan 
Obama’nın aracı olarak konuyu çözmeye çalışma-
sı her ne kadar ikili ilişkileri geliştirse de Suriye’de 
yaşanan krizin daha ciddi boyutlara ulaşması aynı 
dönemde ilişkileri olumsuz yönde etkilemeye 
başladı. 2013 yılının ilk yarısında bir yandan Su-
riye’den Türkiye’ye gelen mülteci sayısında ciddi 
artış olurken öte yandan da Suriye’deki çatışmalar 
Türkiye’nin ulusal güvenliğine de ciddi tehdit-
ler oluşturmaya başlamıştı. Sığınmacıların Türk 
ekonomisine yüklediği ağır yük ve özellikle sınır 
kasabalarında yaşanan olaylar ve sınır ihlalleri Su-
riye’deki krizi Türkiye için daha büyük bir tehdit 
haline getirmişti. Bu durumun belki de en ciddi 
şekilde ortaya çıkışı Mayıs ayında Reyhanlı’da 
meydana gelen bombalı saldırılar ile oldu. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ağır zayi-
atla sonuçlanan terör saldırısı sonrasında Suriye 
konusunda ne tür bir müdahale yapılacağı tartış-

Her ne kadar daha önceki birkaç yıla  
nazaran ikili ilişkiler genel olarak olumlu 
bir çizgide seyretmiş olsa da özellikle 
Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler Türkiye-
ABD ilişkilerinin doğasını önemli ölçüde 
etkilemeye devam etti.
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maları ABD-Türkiye ilişkilerindeki gündemi be-
lirledi. Saldırıların hemen sonrasında Başbakan 
Erdoğan’ın Obama ile daha önceden planlanan 
görüşmesinin ana hatlarını da böylece Suriye me-
selesi oluşturmuş oldu. Başbakan Erdoğan Mayıs 
ayında Obama’yla görüşmesine Suriye’de rejimin 
kimyasal silah kullandığına dair bir dosya ile gi-
derken aynı zamanda Suriye’deki durumun ya-
ratmaya başladığı bölgesel istikrarsızlaştırma ko-
nusu da gündeminin başlıca maddeleri arasında 
yer alıyordu. Ancak yapılan üst düzey görüşmeler 
ve sonrasında devam eden temaslara rağmen An-
kara ile Beyaz Saray Suriye konusunda ortak bir 
noktaya ulaşamadı.

Suriye meselesi rejimin Ağustos ayında bu 
sefer oldukça alenen kimyasal silah kullanması 
sonrasında yeniden Türkiye-ABD ilişkilerinin en 
önemli gündem maddesi haline geldi. Özellikle 
ABD’nin kimyasal saldırı sonrasında oldukça 
kararlı görünen tutumunun takip eden günler-
de ortadan kaybolmasıyla ilişkiler zorlu bir süre-
ce girdi. 2013 senesinin sonuna yaklaşırken her 
ne kadar iki taraf da sahada sınırlı bir işbirliği 
ve uluslararası platformlarda Suriye konusunda 
ortak çalışma görüntüsü veriyor olsa da özellik-
le Türkiye açısından Suriye konusunda ABD dış 
politikasının izlediği kararsız ve eylemsiz tutum 
sebebiyle bölge güvenliğinin geleceği hakkındaki 
soru işaretleri devam ediyor. 

İki ülke arasında Ortadoğu menşeli bir 
başka görüş ayrılığı ise Mısır’da meydana gelen 
darbe ve sonrasında takınılan farklı tutumlar 
üzerinden gelişti. Yapılan darbenin hemen son-
rasında Türkiye’nin aldığı net pozisyona karşılık 
ABD yönetimi uzunca bir süre karışık mesajlar 
vermeye devam etti. Her ne kadar en başından 
itibaren ABD’nin Kahire’deki büyükelçisinin 
Mursi yönetiminin meşruiyeti ve demokratik 
sürecin sekteye uğratılmaması konusunda yap-
tığı telkinler devam etmiş olsa da hem ABD 
Dışişleri Bakanlığı hem de Beyaz Saray mey-
dana gelen askeri müdahaleyi bir darbe olarak 
nitelememek için oldukça ciddi bir çaba göster-

di. ABD yönetimi bu konudaki pozisyonunu 
darbe kelimesinin kullanılmasının Mısır’daki 
gelişmelere pozitif bir katkıda bulunmayı zor-
laştıracağını iddia ederek açıklamaya çalışsa da 
Ankara ile Washington arasındaki görüş ayrılığı 
Mısır’da darbe sonrasında yaşananlar ile daha 
da açık bir şekilde ortaya çıktı. Özellikle darbe 
karşıtı ve Mursi taraftarı grupların yaptığı gös-
terilerin darbeciler tarafından güç kullanılarak 
bastırılmasının ve 3000’den fazla insanın haya-
tını kaybetmesinin ardından Mısır konusunda 
Türkiye ile ABD arasındaki makas iyice açıldı. 
ABD yönetiminin darbeyi takip eden aylarda 
Mısır ordusunun Mısır’da demokrasiyi yeniden 
tesis etmekte olduğuna dair yaptığı açıklamalar 
ile Ankara’nın eleştirel tutumu da görüş ayrılığı-
nın en üst seviyede devam ettiğini ortaya koydu.

Özellikle Ortadoğu’daki kritik gelişmelere 
yönelik olarak iki ülke arasında ortaya çıkan bü-
tün bu görüş ayrılıkları her ne kadar bir gergin-
lik unsuru olarak görülebilirse de ilişkilerin genel 
durumu dikkate alındığında bu tablonun bundan 
sonra ‘yeni normal’ olarak kabul edilmesi doğru 
olacaktır. Türkiye’nin bölgede daha bağımsız bir 
dış politika çizgisi takip etmesi neticesinde mey-
dana gelecek fikir ayrılıkları küresel bir güç ile 
bölgesel güçler arasında doğabilecek gerginliklerin 
bir örneği olarak ele alınması gerekiyor. Dolayı-
sıyla bundan böyle “stratejik ortaklık” ve “model 
ortaklık” gibi iddialı adlandırma ve söylemlerin 
yerini pratiğe yönelik taktiksel ve operasyonel eş-
güdüm ve işbirliği arayışlarının alması uzun vade-
de ilişkilerin istikrarı için daha faydalı görünüyor. 
Aynı siyasi amaçlar güdülse dahi iki ülke arasın-
da herhangi bir meseleye dair yöntem, metot ve 
taktiksel anlamda görüş farklılıkları yaşanabilece-
ğinden ilişkilerdeki istikrarın devamı etkin uyuş-
mazlık çözüm ve kriz yönetim mekanizmalarıyla 
birlikte siyasi elitler arasında etkin iletişim kanal-
larının kurulmasına bağlıdır. Suriye’deki krizin 
2014 yılında da süreceği ve Türkiye-ABD arasın-
daki soğukluğun Mısır ile yaşanan büyükelçiler 
krizi sonrasında bir müddet daha devam edeceği 
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hesaba katıldığında iki ülkenin bu meselelere dair 
doğabilecek fikir ayrılıklarına daha fazla hazırlıklı 
olması gerektiği anlaşılıyor.

Bütün bunların yanında ikili ilişkilerde eko-
nomi temelli tartışmalar da 2013 yılı boyunca 
özellikle ABD ile AB arasında görüşülen serbest 
ticaret anlaşması ile yeniden canlılık kazandı. 
Uzun yıllardan beri Türk-Amerikan ilişkilerinde 
ekonomik ve ticari ilişkiler en zayıf halka olarak 
gösterilmesine rağmen bu durumun düzeltilmesi 
için çok da fazla ilerleme kaydedilmemişti. İkili 
ilişkilerin belki de en büyük sorunu ilişkilerde çe-
şitlenmenin ve ekonomik ilişki altyapısının sağla-
namaması olmuştu. ABD ile AB arasında başlayan 
ticari müzakerelerinin sonucunun Türkiye’nin 
Gümrük Birliği anlaşması içinde bulunduğu AB 
ile ticari ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebile-
ceği tehlikesi üzerine ekonomik ilişkiler yeniden 
gündeme geldi. Türkiye’nin ABD ile paralel bir 

serbest ticaret anlaşması talebi henüz olumlu bir 
cevap almamasına rağmen iki ülke arasında bu 
konuda bir istişare kurulu oluşturulması kararına 
varıldı. Bu tip kurullar ve oluşumlar uzun vadede 
özellikle ekonomik sektörde daha kompleks bir 
ilişkiler ağının ortaya çıkmasına önayak olabilme-
si açısından özel bir önem taşıyor.

Yılın son aylarında ikili ilişkilerin gelece-
ği konusunda tartışmalar sürerken Türkiye’nin 
Çin Halk Cumhuriyeti ile yaptığı hava savunma 
sistemi anlaşması da birçoklarına göre ilişkile-
rin geleceğine yönelik yeni bir soru işareti or-
taya çıkmasına sebep oldu. Ankara’nın konuyla 
ilgili yaptığı dikkatli ancak kararlı açıklamalar 
meselenin başta teknoloji transferi olmak üzere 
savunma sanayisinin gelişmesi ve silah alım satı-
mı konusunda iki ülke arasındaki ilişki dengesi 
ve düzeyinin yeniden gözden geçirilmesi gerek-
tiğini ortaya koydu. Tıpkı Ortadoğu’daki geliş-

KRONOLOJİ - ABD İLE İLİŞKİLER

1 Şubat Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçiliği’ne intihar saldırısı düzenlendi. Olayı DHKP-C üstlendi. 

1 Mart Dışişleri Bakanı Kerry Türkiye’yi ziyaret etti. 

Mart Başbakan Erdoğan Başkan Obama’ya ABD ile Avrupa Birliği arasında müzakeresine başlanacak Transat-
lantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı görüşmeleriyle ilgili kaygısını belirten bir mektup gönderdi. 

22 Mart Başkan Obama’nın girişimiyle Başbakan Erdoğan ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir telefon 
görüşmesi gerçekleştirdi. Netanyahu Mavi Marmara olayı ile ilgili özür diledi. 

6 Nisan ABD Dışişleri Bakanı Kerry Suriye ve Irak ile ilgili meseleleri görüşmek üzere Türkiye’ye geldi. 

19-21 Nisan ABD Dışişleri Bakanı Kerry Suriyeli muhalif gruplarla görüşmek üzere Türkiye’ye geldi. 

16 Mayıs Başbakan Erdoğan Başkan Obama ile resmi bir görüşme gerçekleştirmek üzere Washington’a gitti. 

23 Eylül Dışişleri Bakanı Davutoğlu ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile BM Genel Kurulu toplantısı sırasında görüştü. 
Görüşmenin ana gündemini Suriye oluşturdu. 

26 Eylül Türkiye Savunma Sanayii İcra Komitesi Hava Savunma İhalesini bir Çinli firmaya verdi.

27 Eylül Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Kerry radikal gruplarla mücadele için 200 milyon do-
larlık bir fon oluşturulduğunu açıkladı. 

2 Ekim ABD’nin Ankara’daki Büyükelçisi Francis Ricciardone, ülkesinin Çinli firmaya verilen füze ihalesi konusun-
da kaygıları bulunduğunu bildirdi.

18 Kasım Dışişleri Bakanı Davutoğlu Dışişleri Bakanı Kerry ile görüşmek üzere Washington’a gitti. 

22 Kasım Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bir dizi görüşmede bulunmak üzere Washington’a gitti. Temasları sıra-
sında ABD Başkan Yardımcısı Biden ile de görüştü.
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melere verilen farklı tepkiler ve takınılan farklı 
pozisyonlar gibi ekonomi ve savunma sanayi 
alanlarında yaşanan bu görüş ayrılıklarının da 
artık ‘yeni normal’ olarak ele alınması bundan 
sonra ikili ilişkileri daha iyi anlayabilmek için 
oldukça gerekli bir durum olarak ortaya çıkıyor. 
Bundan sonraki dönemde bu farklı düşünce ve 
politikaların herhangi bir krize sebep olmadan 
kontrol altına alınması ilişkilerdeki çeşitliliğin 
artırılması ve ikili ilişkiler tabanının Ortado-
ğu haricindeki bölgelere kaydırılmasına bağlı 
olduğu da görülüyor. Özellikle Afrika ve Orta 
Asya’da yaratılabilecek yeni ortaklık alanları 
Ortadoğu’daki ilişkiler üzerindeki baskıyı da ra-
hatlatması açısından oldukça önemli olacaktır. 
Aksi takdirde Ortadoğu’da meydana gelebilecek 
her gelişmenim ikili ilişkileri olumsuz etkileme 
ihtimali devam edecektir.

NATO ile Ilişkiler
Suriye Krizi, NATO ve Türkiye
2013 yılı boyunca NATO’nun öncelikli gündem 
maddelerinden biri Suriye Krizi olmuştur. Orta-
doğu’daki sosyal ve siyasi dönüşümler bütün hı-
zıyla devam ederken bir taraftan da ciddi güvenlik 
riskleri meydana getirmektedir. Tekil olarak dev-
letler bu tehditler karşısında önlem alma siyaseti 
güderken uluslararası örgütler de güvenlik politi-
kalarını gözden geçirmek durumda kalmaktadır-
lar. Türkiye dolayısıyla NATO’ya komşu durum-

daki Suriye’de iç savaş karşısında Türkiye kendi 
güvenliğini temin etmeye çalışırken, Türkiye’nin 
üyesi bulunduğu NATO da örgüt olarak birtakım 
tedbirler almak durumunda kalmıştır.

Suriye’deki savaş ülke içerisinde pek çok va-
tandaşın hayatını etkilerken bir yandan da sınır 
komşusu olan ülkeleri krizin daha da içine çek-
mektedir. Türkiye, Suriyeli mültecilerin sığındığı 
bir ülke olmanın yanı sıra NATO’nun da kriz 
bölgesine sınırıdır. İttifakın Amerika’dan sonra 
ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, Av-
ro-Atlantik bölgesinin güvenliğinin sağlanması 
bakımından NATO içerisinde hayati bir öneme 
sahip. Dolayısıyla Suriye’den gerek somut olarak 
alınan ve gerekse potansiyel olan güvenlik tehdit-
leri, NATO’yu Türkiye’nin aldığı güvenlik ted-
birlerinin merkezinde yerleştirmiştir. 

Suriye’nin Türkiye’ye ulaşabilecek orta ve 
uzun menzilli füzelerinin olması, bunlara kon-
vansiyonel, nükleer, biyolojik ve kimyasal baş-
lıkların olması ihtimali Türkiye’yi tehditlere açık 
hale getirmektedir. Sınırda oluşabilecek herhan-
gi bir tehdidi önlemek adına Türkiye, 2012’nin 
Kasım ayında üyesi olduğu NATO’dan hava sa-
vunma sistemine takviye yapılması talebinde bu-
lunmuştur. Türkiye’nin bu talebi NATO Genel 
Kurulu’nda değerlendirilmiş ve hem Türkiye’nin 
savunma sistemini güçlendirmek hem de herhan-
gi bir saldırı ihtimali karşısında caydırıcılık sağla-
mak için Hollanda, Almanya ve Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) ikişer tane patriot bataryası 
göndereceklerini açıklamışlardır. Genel Kurmay 
Başkanlığı Almanya’dan gelen bataryaların Kah-
ramanmaraş’a, Hollanda’dan gelenlerin Adana’ya 
ve ABD’den gelenlerin de Gaziantep çevresinde 
konuşlandırılmasını kararlaştırılmıştır. Batarya-
larla birlikte bu sistemini kullanacak askerleri 
de ülkeler kendileri göndermiştir. Ocak ayı içe-
risinde askeri personeller teknik ekipmanlarıyla 
birlikte Türkiye’ye gelmiş, bataryalar da Şubat ayı 
içerisinde operasyonel hale getirilmiştir. 

Patriot hava savunma sistemiyle ilgili ola-
rak İran-Türkiye ilişkilerinde gerginlik yaşa-

Ortadoğu’daki kritik gelişmelere yönelik 
olarak iki ülke arasında ortaya çıkan bütün 

bu görüş ayrılıkları her ne kadar bir gerginlik 
unsuru olarak görülebilirse de ilişkilerin 

genel durumu dikkate alındığında bu 
tablonun bundan sonra ‘yeni normal’  

olarak kabul edilmesi doğru olacaktır.
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nacağı ileri sürülse de Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu patriotların yalnızca Suriye’den gele-
bilecek tehditlere karşı kullanılacağını İran veya 
herhangi üçüncü bir ülkeye karşı hiçbir tehdit 
içermediğinin altını önemle çizmiştir. Türkiye 
daha önce de NATO’nun yeni stratejik kon-
septin bir parçası olarak uygulamaya konan ve 
balistik füze saldırılarından korunmak amacıy-
la gündeme getirilen Füze Kalkanı Projesi’nin 
açıkça İran’a karşı geliştirilmesine karşı çıkmış-
tır. NATO’ya balistik füze ve kitle imha silahla-
rından kaynaklı tehditlere ilişkin ülke adı veril-
memesi (İran) ve radarlar tarafından toplanacak 
bilgilerin ittifaka üye olmayan üçüncü ülkelerle 
(İsrail) paylaşılmaması şartı koşan Türkiye, bu 
şartlar kabul edildikten sonra ülkesine radar sis-
temi yerleştirilmesine onay vermiştir. Türkiye, 
Malatya Kürecik’e yerleştirilen radar sisteminin 
özellikle İran’a karşı olmayacağını vurgularken 
yeni bölgesel ve küresel vizyonu çerçevesin-
de hareket etmiş ve Soğuk Savaş döneminde-
ki kutuplaşmalardan kendisini uzat tutmaya 
çalışmıştır. Patriot hava savunma radarlarının 
yerleştirilmesinde de Türkiye aynı tavrı devam 
ettirmiş, sistemin İran’a karşı olmadığını vurgu-
layarak Suriye’deki kriz sona erdiği anda siste-
min kaldırılacağını temin etmiştir. 

Suriye krizi umulduğu gibi kısa sürede sona 
ermeyip, Akçakale ve Reyhanlı saldırılarında ol-
duğu gibi Türkiye’ye açık tehdit teşkil etmeye 
başlayınca NATO’dan da Türkiye’yi koruma-
ya yönelik açıklamalar gelmiştir. Nitekim NA-
TO’nun kurucu anlaşmasının beşinci maddesine 
göre NATO’ya üye olan ülkelere dışarıdan yapı-
lan silahlı bir saldırı, NATO üyelerinin hepsine 
yapılmış kabul edilmektedir. Bu madde gereğin-
ce İttifaka üye ülkeler Kuzey Atlantik bölgesinde 
güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel ola-
rak ve diğerler ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı 
da dâhil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde 
bulunarak saldırıya uğrayan taraflara destek ola-
caklarıdır. Bu bağlamda NATO Genel Sekreteri 
Anders Fogh Rasmussen Suriye’nin Türkiye’ye 

saldırması halinde, ittifakın harekete geçeceği-
ni ifade ederken Türkiye saldırıya uğramadıkça, 
Suriye’ye askeri müdahalede bulunulmasına kar-
şı olduklarının altını çizmiştir. Bununla birlikte 
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Ko-
mutanı Oramiral James Stavridis, NATO’nun 
Suriye’de bulunmasını gerektirecek durumlara 
karşı hazırlık yaptıklarını, ancak üstlenilecek as-
keri bir rol için İttifak’ın 28 üyesi arasında muta-
bakat ve BM Güvenlik Konseyi kararına ihtiyaç 
olduğunu belirtmiştir. Bu noktada BM Güvenlik 
Konseyi üyesi Rusya ve Çin’in Suriye’de rejimden 
yana tavır alması ve ABD’nin askeri müdahale 
konusundaki isteksizliği, NATO’nun hareket 
alanını da kısıtladığını ileri sürmek mümkündür.

2013’ün sonlarına yaklaşırken Türkiye, Su-
riye’deki savaş durumunun devam etmesinden 
dolayı NATO’dan patriot füze savunma sistemle-
rinin konuşlandırılmasının devamını talep etmiş 
ve talebe olumlu cevap almıştır. 

Uzun Menzilli Füze Savunma Sistemi  
Alımı ve NATO
Türkiye, hava savunma sistemini güçlendirmek 
ve tehditlere karşı caydırıcılığını artırmak amaçlı 
olarak açtığı Türk-uzun Menzilli Füze Savunma 
Sistemi ihalesi açmış ve ihaleyi ABD’nin yaptırım 
listesindeki Çinli bir firma (CPMIEC) kazanmış-
tır. Bu durum başta ABD olmak üzere Türkiye ve 
NATO arasında gerginliğe sebep olmuştur. Tür-
kiye tarafından belirlenen standartları karşılayan 
ve en düşün fiyatı veren firma aynı zamanda sis-
temin en az yüzde ellisinin Türkiye’de üretilecek 
olması şartını da kabul etmiştir. Alınacak hava 
savunma sisteminin NATO sistemleriyle uyumlu 
olup olmayacağı, dolayısıyla NATO envanterine 
dâhil edilip edilemeyeceği ittifaka üye ülkelerin 
bazıları tarafından gündeme getirilmiştir. Savun-
ma Bakanlığı Müsteşarı Murad Bayar ise NATO 
sistemine uyum yazılımının bizzat Türk mühen-
disler tarafından yapıldığının altını çizmiştir. 

Her ne kadar başta ABD olmak üzere bazı 
NATO üyeleri Çin’den savunma sistemi alın-
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masına sıcak bakmasa da NATO üyesi ülkelerin 
sadece ittifaka üye ülkelerden silah alma gibi bir 
zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu noktada alı-
nacak sistemin NATO envanterine uyumu ko-
nusunda ancak tavsiye verilebilir. 

Uzun menzilli hava savunma ihalesinin Çin’e 
verilmesiyle ilgili olarak Türkiye’nin net tavır ser-
gilemesi pek çok açıdan önemlidir. İhaleye giren 
ABD ve Fransız-İtalyan firmaları üretimin Tür-
kiye’de yapılması ve ilgili teknolojinin Türkiye’ye 
verilmesi halinde fiyatı yükseltirken, Çin tekno-
loji paylaşımı yapacağını taahhüt ederek fiyatı da 
3 milyar doların altına düşürmüştür. Yani ticari 
açıdan bakıldığında ihalenin Çin’e verilmesi en 
makul seçenektir. Savunma teknolojisi açısından 
bakıldığında da teknoloji paylaşımı yapmakta 
hayli cimri davranan Batı karşısında hem tekno-
loji paylaşımı hem de Türkiye’de üretimi kabul 
eden firmanın tercih edilmesi, Batı’ya bağımlılığı 
azaltması bakımından ayrıca önem arz etmektedir. 
Tek bir kaynaktan silah alımı gerek silah teknolo-
jisi gerekse manevra alanı bakımından alıcı ülkeyi 

satıcıya bağımlı kılmaktadır. Bu noktada savunma 
sanayisinde yerli üretimin artırılması çabaları ve 
hükümetin ihalelerde bu konuyu dikkate alması 
Türkiye’nin bölge vizyonunu yansıtması açısından 
dikkate alınmalıdır.

Türkiye’nin güvenlik politikalarında özel-
likle ABD ve NATO’ya bağımlı kalması bölgesel 
güç olma yolunda ciddi bir engel olarak görül-
mektedir. Nitekim bölgedeki son gelişmeler hem 
istihbarat açısından hem de savunma teknolojisi 
açısından Türkiye’nin daha bağımsız olması ih-
tiyacını belirginleştirmiştir. Türkiye’nin bu ihti-
yaçla birlikte NATO içerisindeki potansiyelinin 
de farkında olduğunu söylemek yanlış olmaya-
caktır. İttifak içerisinde güvenlik tüketicisinden 
ziyade güvenlik sağlayıcısı olan Türkiye güvenlik 
konusunda bağımsızlığını arttırdığında ittifakın 
güvenliğine de katkı sağlayacaktır.

NATO Bağlamında Türkiye-İsrail İlişkileri 
28 üyenin hepsinin veto hakkında sahip olduğu 
ve kararların oybirliği ile alındığı NATO, milli 

KRONOLOJİ - NATO İLE İLİŞKİLER

Ocak Almanya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nden alınan patriot savunma füzeleri Türkiye’ye geti-
rildi ve kuruldu.

21-22 Şubat Brüksel’de NATO Savunma Bakanları Toplantısı düzenlendi. Türkiye’yi Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tem-
sil etti.

27 Şubat “Suriye’nin Dostları” toplantısına katılmak üzere Roma’ya bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Ah-
met Davutoğlu NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

23 Nisan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.

14 Mayıs Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel Brüksel’deki NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısına 
katıldı.

1 Haziran 2004 yılında faaliyete geçen NATO İzmir Müttefik Hava Komutanlığı resmi olarak kapandı

4 Haziran Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısına katıldı.

25 Eylül Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile New York’ta bir gö-
rüşme gerçekleştirdi.

22 Ekim Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısına katıldı.

6 Kasım Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Hugh Bayley ve beraberindeki 
heyeti kabul etti.

3-4 Aralık Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. 
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iradesiyle hareket edebilen tüm üyelere müstakil 
bir güç vermektedir. Bu bağlamda NATO’nun 
İsrail ile ilişkilerinde Türkiye kilit bir noktada 
durmaktadır. Bilhassa 2010 Mavi Marmara sal-
dırısından sonra Türkiye, İsrail’in NATO ile or-
tak çalışmalarının tümünü veto etmiştir. 

Türkiye’nin NATO’nun en güçlü ülkesi 
ABD’nin en yakın müttefiki olan İsrail’e karşı 
veto kullanması, Ankara’nın Batı ittifakı içeri-
sinde kendisine hareket alanı açması bakımın-
dan değerlendirilmelidir. Bu bağlamda Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu ittifakın kendisiyle 
ilgili kriz ve tehditlere çözüm bulması bakımın-
dan Türkiye’nin alternatif üretme potansiyeli ve 
gayretlerine dikkat çekmektedir. Türkiye, bölge-
sel ve küresel dengeler değişirken, bütün ulusla-
rarası kurumlarda mevkisini yeniden tanımlama 
ve karar mekanizmalarında yer alan bir aktör ko-
numuna yükselme gayreti içerisindedir. Çin’den 
savunma sistemi alımını, İsrail-NATO işbirliğine 
gerekli yerlerde veto konulmasını ve Suriye kri-
zinde ittifakın devreye sokulması girişimlerini bu 
kapsamda okumak gerekmektedir. 

YENİ DIŞ POLİTİKA 
ALANLARI
Afrika ile Ilişkiler
Türkiye’nin Afrika politikası 2013 yılında genel 
olarak önceki yıllarda başlatılan genişleme ve de-
rinleştirme stratejisi çerçevesinde devam etmiştir. 
Bu anlamda hem Türkiye’nin Somali’de faaliyet-
leri aynı hızla devam etmiş hem de Başbakan çe-
şitli ülkelere ziyaretlerde bulunmuştur. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 6-11 
Ocak tarihleri arasında Gabon, Nijer ve Senegal’i 
kapsayan resmi ziyaretler gerçekleştirmiştir. Er-
doğan, 7 Ocak’ta ziyaretinin ilk ayağı Gabon’un 
başkenti Libreville’de Cumhurbaşkanı Ali Bon-
go Ondimba ve Başbakan Raimond Ndong 
Sima’nın eş başkanlıklarında resmi görüşmeler 
yapmış, ardından da Gabon Parlamentosu›na 
hitap etmiştir. Erdoğan, 8 Ocak›ta Nijer›e ge-

çerek Niamey›de Cumhurbaşkanı Mahamadou 
Issoufou ile bir araya gelmiş ve heyetler arası 
görüşmelere başkanlık etmiştir. Başbakan Erdo-
ğan, Senegal ziyaretini ise 9-11 Ocak tarihleri 
arasında gerçekleştirerek, 10 Ocak’ta Dakar’da 
Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüşmenin 
ardından Başbakan Abdoul Mbaye ile heyetler 
arası görüşmelere eş başkanlık etmiştir. Ziyaret-
ler süresince anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm 
yönleriyle gözden geçirilmiş ve güçlendirilme-
sinin altyapısı olabilecek sosyal, ticari ve siyasi 
projeler bağlamında görüşmeler yapılmıştır. Bu 
ziyaretlerin yapıldığı ülkelerle kısa sürede kuru-
lan ilişkilerin tarihine bakılınca Türkiye-Afrika 
ilişkilerinin siyasal anlamda nasıl hızla derinleş-
tiğini görmek mümkündür. 

24-26 Mart 2011 tarihlerinde Cumhur-
başkanı Abdullah Gül’ün Gabon’a düzenlediği 
ziyaret, iki ülke arasında devlet başkanları düze-
yindeki ilk resmî ziyaret olarak kayda geçmişti. 
Gül’ün bu ziyareti ayrıca Türkiye-Gabon ikili 
ilişkilerinde yeni bir dönemin de başlangıcı ola-
rak değerlendirilmiş ve özellikle ticari ilişkilerde 
ilerlemeler kaydedilmişti. Erdoğan’ın bu ziyareti 
ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlamıştır. 

Sahra-altı Afrika ülkesi Nijer Cumhuriyeti 
ile Türkiye’nin diplomatik ilişkileri, 1966 yılında 
başlamasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Nijerya’daki Abuja Büyükelçiliği, 2012 yılına 
kadar Nijer’e akredite biçimde hizmet veriyor-
du. 3 Ocak 2012 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçiliği Niamey’de açıldı. Nijer’in Ankara 
büyükelçisi Adem Abdoulaye Danmaradi de 8 
Ekim 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’e güven mektubunu sunarak göreve başladı. 
2008 yılında İstanbul’da düzenlenen 1. Türkiye-
Afrika İşbirliği Zirvesi’ne katılan Nijer Başbakanı 
Seini Oumarou, ziyareti çerçevesinde Cumhur-
başkanı Gül tarafından da kabul edilmiş ve böy-
lece iki ülke arasındaki diplomatik bağ daha da 
güçlendirilmişti. Erdoğan’ın bu ülkeye ziyareti 
bunu daha da ileri götürme adına ciddi bir irade 
ortaya koymuştur. 



42

ANALİZ 

s e t a v . o r g

18-20 Şubat 2008 tarihlerinde Senegal Cum-
hurbaşkanı Abdoulaye Wade, Ankara’ya gelerek 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün konuğu olmuş-
tu. Bu ziyaretten bir ay kadar sonraysa Cumhur-
başkanı Gül, 11. İslâm Konferansı Örgütü devlet 
başkanları zirvesine katılmak üzere Senegal’in baş-
kenti Dakar’a gitmiş ve Gül, burada Senegal Cum-
hurbaşkanı ile ikili görüşmelerde bulunmuştu.

Yine aynı şekilde Dakar’daki Türkiye büyü-
kelçiliğinin faaliyete geçişinin 50. Yıldönümü olan 
2012 Kasım ayında, Cumhurbaşkanı Gül Sene-
gal Başbakanı Abdul Mbaye Çankaya Köşkü’nde 
ağırlamıştı. Bu karşılıklı ziyaretler ciddi bir altyapı 
oluşturmuş olmasına rağmen Batı Afrika’nın bu 
etkili ülkesi Senegal ile ilişkiler Erdoğan’ın ziyare-
ti ile beraber çok boyutlu bir hal almıştır. Ayrıca 
Senegal birçok açıdan Türkiye’nin Batı Afrika’daki 
politikalarının merkez üssü konumundadır. Örne-
ğin TİKA’nın Dakar’daki Ofisi bu bölgedeki bütün 
faaliyetlerini kontrol eden bölgesel bir merkezdir. 

Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinin son yı-
lardaki en merkezi konumunda bulunan Somali 
2013 yılında da temel faaliyet alanlarından birisi 
olmaya devam etmiştir. Başbakan Yardımcısı Be-
kir Bozdağ Somali’deki gelişmeleri ve faaliyetleri 
yakından takip etmek için sık sık bölgeye git-
mektedir. Somali Cumhurbaşkanı için Türkiye 
artık en çok seyahat edilen ülkelerin başında gel-
mektedir. 2013 yılında Türkiye Doğu Afrika’ya 
yönelik olarak devam ettirdiği kapsamlı ve kap-
sayıcı politikasını devam ettirmiş ve bu çerçevede 
en son Cibuti’de elçilik açarak bölgedeki bütün 
devletlerde elçiliği olan tek devlet konumuna 
gelmiştir. Buna paralel olarak Türkiye Somali iç 
barışına yönelik olarak çeşitli barış görüşmelerine 
ev sahipliği yapmış ve tarafları bir araya getirmiş-
tir. Bunlardan en önemlisi 13 Nisan 2013 tari-
hinde Ankara’da imzalanan Ankara Bildirisi’dir.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Somali Fe-
deral Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh 
Mahmud ve Somaliland Cumhurbaşkanı Ahmed 
Silanyo ile Çankaya Köşkü’nde görüşmüş ve bu 
görüşmede, Somali ve Somaliland arasındaki 

sorunların diyalog yoluyla çözülmesini taahhüt 
etmişlerdir. Türkiye’nin daveti üzerine gerçekle-
şen buluşma, Somali Federal Cumhuriyeti ile So-
maliland arasındaki ihtilafların karşılıklı diyalog 
yoluyla çözülmesi noktasında yeni bir sürecin ilk 
adımı olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçeve-
de, taraflar müşterek geleceklerinin şekillendi-
rilmesi ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi 
perspektifiyle yukarıda bahsedilen Ankara Bildi-
risi’ni imzalamışlardır. Bu toplantı vesilesiyle bu 
diyalog sürecine Türkiye’nin katkısının devam 
edeceği vurgulanmış ve 90 gün içinde İstanbul’da 
yeniden bir araya gelinmiştir. Ayrıca Somali-
land’a yönelik uluslararası yardım ve kalkınma 
desteğinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi ko-
nusunda taraflar mutabık kalmışlardır. Bölgedeki 
en büyük sorun kaynaklarından birisi olan taraf-
ların tahrik edici dil kullanması ise bu görüşme 
çerçevesinde yeniden ele alınmış ve taraflar hem 
sert bir dil kullanmaktan hem de diyalogun sür-
dürülmesini riske atacak herhangi bir eylemden 
kaçınacakları hususunda söz vermişlerdir.

Genel olarak bakıldığında Türkiye’nin So-
mali’ye yönelik politikası iki yıldır gelişerek de-
rinleşmekte ve Afrika boynuzuna yönelik cid-
di bir politika geliştirme konusunda inisiyatif 
kurmaya devam etmektedir. Başbakan Erdoğan 
2011 Ağustos’unda iki uçak dolusu insanla So-
mali’ye gittiğinde ülke içindeki ve dışındaki algı 
bunun bir tür kısa süreli insani yardımdan öteye 
geçemeyeceğiydi. Batılı devletler, Ankara zaman-
la Somali meselesinin derinliğinin farkına vara-
cak derken, Türkiye’deki muhalefet dâhil birçok 
insan, insani yardımı iç politika malzemesi yap-
maya çalışmıştı. Fakat 2013 itibariyle bakılınca 
Türkiye’nin Somali politikasının sadece bir insa-
ni yardım politikası olmaktan çıktığı ve siyasal 
boyutlarıyla beraber bölgeyi yeniden yapılandır-
ma yolunda geliştiği söylenebilir.

Türk dış politikasında dikkatlerden kaçırıl-
maması gereken temel nokta Somali ile beraber 
Türkiye- Afrika ilişkilerinde yepyeni bir dönemin 
başladığıdır. Bu dönem şimdiye kadar oluşturu-
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lan güç temerküzünün Afrika’da sorun çözmek 
için etkin bir şekilde kullanılması zorunluluğunu 
getirmesi yanında, bir nevi Türkiye’nin Afrika’da-
ki gerçek etkisinin ölçülmesi için de temel bir 
veri olacaktır. Bu açıdan bakılınca Türkiye’nin 
Afrika’daki ilk sınavı Somali’dir. Başbakan Erdo-
ğan’ın açlık ve Somali’ye çözüm bulma konusu-
nu BM’ye taşıması, Somali’nin yeniden yapılan-
dırılması için düzenlenen İstanbul toplantıları ve 
en son imza atılan Ankara Bildirisi, Türkiye’nin 
Somali’ye kalıcı çözüm bulma konusunda kararlı 
olduğunu göstermektedir. 

Doğu Afrika siyaseti ve küresel sistem açı-
sından bakılınca Türkiye’nin Somali politikasını 
bölgesel dengeleri yeninden inşa etmek üzerine 
yoğunlaştırması ve bu çerçevede adımlar atması 
Amerika dâhil bazı batılı ülkeleri rahatsız etse de, 
ancak bu tür bir yolla Türkiye kalıcı barışın gel-
mesine yardımcı olabilir. 

Türkiye’nin Somali politikasını derinleş-
tirmesi bazı yerel aktörleri de rahatsız etmiştir. 
Bunu bir yansıması olarak Mogadişu’da Türk Bü-
yükelçiliğinin ek binasına 27 Temmuz tarihinde 
bir bombalı saldırı düzenlenmiş ve bir koruma 
görevlisi şehit olmuştur. Bu durum bazı güvenlik 
tartışmalarını gündeme getirse de gerek Somali 
halkının derin sempatisi gerekse Türkiye hükû-
metinin bu konudaki kararlılığı Türkiye’nin So-
mali politikasından herhangi bir değişiklik olma-
yacağına işaret etmektedir. 

Türkiye ve Myanmar
Budist çoğunluğa sahip olan küçük bir Güney-
doğu Asya ülkesi olan Myanmar, Türkiye’de son 
yıllarda Müslümanlara yönelik yürütülen negatif 
kampanyalar ve baskılar ile gündeme geldi. Böl-
gede yaşayan Müslüman halka Türkiye her kade-
meden yapılan girişimlerle destek oldu. 

Kısa bir tarihe bakarsak, Myanmar’ın ulus 
devlet inşası sürecinde doktrinini Budizm üzeri-
ne kuran Myanmar, Müslümanlar üzerinde kur-
duğu baskıyı artırdı. İlk başbakan U Nu döne-
minde, Müslümanlar özellikle Kurban kesimi ve 
hac ziyareti konusunda sıkıntılar yaşadı. Devam 
eden süreçte, General Ne Win döneminde ise 
Müslümanların orduda hizmet vermeleri yasak-
landı, ayrıca 1954 yılında binlerce sivilin ölü-
müne sebep olan ‘Muson Operasyonu’ ile Müs-
lümanlar büyük ölçüde sindirildi. 1978 yılında 
ise ‘Kral Dragon Operasyonu’ ile Müslümanların 
ülkeden çıkarılması hedeflendi ve bunun sonu-
cunda binlerce Müslüman çeşitli ülkelerde mül-
teci olarak yaşamaya başladı. 1982 yılında ise 
çıkarılan bir kanun ile uluslararası hukuka ters 
bir tutumla Müslümanların vatandaşlık hakları 
ellerinden alındı. Böylece Myanmarlı Müslü-
manlar kendi ülkelerinde mülteci konumuna 
düştü. 1988 yılına kadar süren, General Ne Win 
döneminden sonra ülkede yaşanan bir takım si-
yasi problemlerin sonunda General Than Shwe 
yönetimi ele geçirdi ve 2011 yılına kadar göre-

KRONOLOJİ - AFRİKA İLE İLİŞKİLER

6-11 Ocak Başbakan Erdoğan Gabon, Nijer ve Senagal’e resmi ziyarette bulundu ve karşılıklı görüşmeler yaptı.

21-23 Ocak Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak ülkemi-
ze resmî bir ziyaret gerçekleştirdi. 

22-24 Şubat Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’la birlikte Somali ve Sudan’ı kapsayan 
çalışma ziyaretinde bulundu.

26-27 Mart Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya ülkemize resmî zi-
yarette bulundu.

25-30 Eylül Somali Başbakanı Sayın Abdi Farah Shirdon Türkiye’yi ziyaret etti.

29 Ekim Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Türkiye’yi ziyaret etti.
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vini sürdürdü. 2000’li yılların başından itibaren 
ise Müslümanların mülk edinme, seyahat, ticaret 
ve evlenme gibi işlemlerine büyük oranda kısıt-
lamalar getirildi. Than Shwe döneminde 2000’li 
yılların başında giderek yükselen tansiyon bir çok 
Müslüman ve Budist’in ölümüne sebep oldu. 

Myanmar Türkiye’nin gündemine ise ilk 
kez 2008 yılında yaşanan sel felaketiyle girdi. 
Türkiye BM tabanlı diplomasi kanallarını kulla-
narak bölgeye 100 milyon dolar yardım gönder-
di.11 Türk sivil toplum ve yardım kuruluşlarının 
faaliyetleri ise 2008 yılından önce de mevcuttu. 
O tarihlerde Myanmar’da bulunan iki adet Türk 
okulunun faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli yardım 
kanallarından bölgeye Türkiye’den ayni ve nakdi 
yardımlar yapılıyordu. 

2012 yılına gelindiğinde Myanmar’daki 
insan hakları ihlalleri Türkiye’nin gündeminde 
yer etti. 2011 parlamento seçimlerinde etkin-
liğini büyük oranda kaybeden cunta yönetimi 
Arakanlı Müslümanların kazandığı 46 sandalye-
den sadece 3’üne izin verdi. Bunun üzerine bir-
çok yalan haber ve kışkırtmalar sonucu bölgede 
yaşayan Müslüman ve Budistler arasındaki tan-
siyon son derece gerildi ve cunta yönetiminin 
de desteğiyle Müslümanlar büyük bir pogromla 
karşı karşıya kaldılar.

Türk toplumu bu olayların üzerine Myan-
mar’a coğrafi mesafeye rağmen büyük ilgi gös-
terdi. Halk tabanında sivil toplum örgütleri ve 
devlet eliyle yapılan yardımlar, devlet düzeyinde 
gerçekleştirilen diplomatik faaliyetler bölgede po-
zitif bir etki yarattı. 2012 Mart’ında açılan büyü-
kelçiliğin ardından, Ahmet Davutoğlu’nun 2012 
Ağustos’unda Emine Erdoğan ile birlikte gerçek-
leştirdiği ziyaret Türkiye açısından bu konuda bir 

11. “Relations between Turkey and Myanmar,” http://www.mfa.
gov.tr/relations-between-turkey-and-myanmar.en.mfa (erişim 10 
Aralık 2013).

milat olarak değerlendirilebilir. Davutoğlu bu zi-
yareti sırasında Myanmar lideri ile son gelişmeleri 
ele aldı; ayrıca bir Türk şehitliğinin de açılışını 
yaptı. Bu ziyaretin sonucunda öncelikle, Türk si-
vil toplumunun yapmış olduğu yardımların yeri-
ni bulmaması tehlikesi bu ziyaret ile büyük oran-
da bertaraf edildi. Bunun yanında yardımların 
devlet eliyle yürütülmesinin de önü açıldı. 2012 
yılında Başbakanlık AFAD tarafından yaklaşık 30 
milyon, Diyanet tarafından yaklaşık 30 milyon ve 
son olarak Kızılay tarafından yaklaşık 4 milyon 
liralık yardım bölgeye ulaştırıldı. 

Türkiye, başta İslam İşbirliği Teşkilatı olmak 
üzere uluslararası kuruluşlar yoluyla da bölgedeki 
duruma dikkat çekmeye devam etti. 2012 yılın-
da İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız İnsan Hak-
ları Komisyonu İkinci Toplantısı’na ev sahipliği 
yapan Türkiye konuyu örgütün gündemine ta-
şımıştı. Kasım 2013’te de İİT Rohingya Temas 
Grubu ile Arakan bölgesindeki kampları ziyaret 
eden Davutoğlu, taraflarla bir araya gelerek etnik 
ve mezhebi barışın sağlanabilmesi için İİT’nin 
atacağı adımları ve Türkiye’nin yapmakta olduğu 
çalışmaları aktarma imkanı buldu. 

Netice itibariyle, küçük bir Güneydoğu 
Asya ülkesi olan Myanmar son yıllarda Müslü-
man azınlığın maruz kaldığı eziyet dolayısıyla 
gündeme geldi. Türkiye, gerek bölgede zor şartlar 
altında yaşayan Müslüman azınlığın durumunun 
iyileştirilmesi için yaptığı yardımlarla, gerekse 
tansiyonun düşürülmesi yolunda iki tarafla da 
yaptığı görüşmelerle bölgede varlık göstermek-
tedir. Türk hükümeti tarafından gönderilen ve 
halktan toplanan yardımlar bölgede hayat ko-
şullarının iyileşmesinde büyük rol oynamaktadır. 
Ayrıca, Davutoğlu’nun tarafların arabuluculu-
ğunu yapması ve konuyu uluslararası toplumun 
gündemine taşıması tansiyonun düşmesinde bir 
nebze olsun etkili olmuştur.

KRONOLOJİ - TÜRKIYE VE MYANMAR

13-15 Kasım Ahmet Davutoğlu İİT Rohingya Temas Grubu ile birlikte Myanmar’a bir ziyaret gerçekleştirdi.
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2013’te Türk dış politikası ortaya çıkan yeni krizler ve Ortadoğu’daki çatışma-
lara rağmen genel olarak önceki yıl takip edilen çizgide seyretmeye devam 
etti. AK Parti döneminde Ortadoğu’da aktif bir dış politika izleyen Türkiye 

için Ortadoğu gündemi 2013 yılında da yine öncelikliydi. Ortadoğu’daki düzensiz-
lik ve karışıklıklar Türkiye’nin güvenliğine ve bölgeyle sosyal ve ekonomik ilişkileri-
ne olumsuz yansıyabilecek bir noktaya gelmiş olsa da Türkiye ilkeler üzerinden bir 
duruş benimseyerek otoriter düzenler yerine serbest seçimlere dayalı yönetimlere 
destek vermeye devam etti. Uluslararası toplumu da bu yönde hareket etmeye teş-
vik eden Türkiye‘nin Suriye ve Mısır konularında çözüme yönelik çağrıları, sağlam 
ve yekpare bir uluslararası iradenin ortaya çıkmaması yüzünden sonuçsuz kaldı.

Türkiye’nin ABD ile ilişkileri de yine Ortadoğu’daki gelişmeler üzerinden şekil-
lenirken iki ülkenin Mısır ve Suriye konularında detaylarda da olsa farklı tutumlar 
geliştirmeleri ilişkilerde gerilemenin yaşandığına dair yorumlar yapılmasına neden 
oldu. Türkiye-AB ilişkileri ise 2013 yılını yeni bir sayfa açmış olarak tamamladı. Türki-
ye’nin üyelik müzakerelerinde yıllar sonra nihayet yeni bir faslın açılması ve Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarının AB içinde vizesiz dolaşımını hedefleyen vize serbestli-
ği sürecinin başlatılması Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği için olumlu sinyaller verdi.

Bunların yanısıra 2013’te Afrika’daki etkinliklerin artarak devam etmesi, savun-
ma alanında Çin ile işbirliğine e girişilmesi Rusya ve Avrasya ile yeni işbirliği alanla-
rının gündeme gelmesi ve Myanmar’daki sorunlarla ilgilenilmesi Türk dış politikası-
nın çok yönlülük arayışını gösteren birkaç başlık olarak kayda geçti. Bu sayede Tür-
kiye, ikili ve çok taraflı ilişkiler yoluyla gerek bölgesel gerekse küresel siyasete aktif 
katılımını sürdürdü. Türkiye’nin dış ilişkilerinde 2013 yılının genel bir görünümünü 
sunan bu çalışma ile Türk dış politikasının gösterdiği seyrin çeşitli boyutlarıyla daha 
iyi kavranması ve Türkiye’nin bölgesel ve küresel siyasette oynadığı rolün daha iyi 
anlaşılması hedeflenmektedir.


