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Kader ÖZLEM*
Türkiye ve Yunanistan komşu iki devlet ve NATO çatısı altında müttefiklik ilişkisi içerisinde olmasına
rağmen farklı konu başlıklarında uzunca bir süreçtir çeşitli düzeylerde sorunlar yaşamaktadır. 15 Nisan
2021’de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasında
yapılan ikili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısı1, bu sorunların her iki tarafça ulusal tezlerin
kamuoyu önünde açıkça dile getirildiği bir söylem düellosuna dönüşmüştür. Hâlbuki iki devlet arasında üst
düzeyli zirve toplantılar bir yıldan uzun bir süreden beri yapılamamış, taraflar arasında ciddi bir diyalog
eksikliği kendisini göstermiştir.
Yunanistan’da Temmuz 2019’da yapılan erken genel seçimlerin ardından Başbakan olan Kiriakos Miçotakis Türkiye ile ilişkilerde sert bir politika benimserken, 2020 yılındaki göçmen krizi ve özellikle Doğu
Akdeniz’de yaşanan gelişmeler nedeniyle taraflar arasında gerilim zirve yapmıştır. 2021 yılında Türkiye’nin
Batı ile ilişkilerinde yeni bir dönem açma isteğinin yanı sıra Yunanistan’la da sorunların karşılıklı diyalogla çözme gayreti dikkat çekmiştir. Bu kapsamda taraflar arasında 2002 yılında temeli atılan ve en son
2016’da 60. turu yapılan istikşafî görüşmeler, 25 Ocak 2021’de İstanbul’da yeniden başlatılmış ve 16 Mart
2021’de Atina’da 62. turu yapılmıştır. Söz konusu gelişmeler sorunların çözümünde diplomasinin yeniden
ön plana çıkarılmak istendiğini göstermektedir. Hem bunun tamamlayıcısı niteliğinde hem de bölgede
yaşanan gelişmelerin etkisiyle Yunan Dışişleri Bakanı Dendias 15 Nisan 2021’de Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunmuştur.
Basın Toplantısının Analizi
İki Dışişleri Bakanı’nın gerçekleştirdiği basın toplantısı başlangıcından sonuna değin artan bir tansiyon içerisinde geçmiştir. Basın toplantısı kapsamında açılışı yapan Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüşmesinin içeriğini aktarmış ve ikili ilişkileri ilgilendiren sorunları bütün yönleriyle ele aldıklarını belirtmiştir.
Çavuşoğlu’nun dile getirdiği konu başlıkları ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hususunun yanı
sıra Ege Denizi, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Terörle Mücadele (FETÖ, PKK, PYD, DHKP-C), Yasadışı Göç, Azınlıklar
ve Kültürel Eserler’dir. Çavuşoğlu basın toplantısı açılışında diplomasiye uygun bir üslup benimserken, ele
alınan konu başlıklarını genel ifadelerle özetleyerek detaya girmemiştir.

* Doç. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi & Diplomasi Araştırmaları Derneği Genel
Sekreteri, E-mail: kaderozlem@gmail.com.
“Çavuşoğlu ve Dendias Ortak Açıklama Yapıyor”, Haber Türk, 15.04.2021, https://www.youtube.com/watch?v=9TAXzUSbg-Q,
(16.04.2021).
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Çavuşoğlu’nun açılış konuşmasındaki tutumu esasen taraflar arasında ikili diyalog mekanizmasının yeniden başlamış olmasından ve sorunların bu yolla çözümü için gayret gösterileceğinden duyduğu memnuniyete dayalı olmuştur. Bu açıdan Türkiye’nin Yunanistan ile ilişkilerinde çatışmaya veya gerginliğe değil,
diplomasiye öncelik vermek istediği anlaşılmıştır. Bununla birlikte Çavuşoğlu konuşmasında, Dendias’la
2003’ten beri süregelen dostluklarına vurgu yaparak Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM)’nde
verimli bir çalışma yaptıklarını ön plana çıkarmıştır. Çavuşoğlu’nun bu ifadesi karar vericiler olarak geçmişten gelen yakınlıkları dolayısıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin çözümünde yapıcı bir rol üstlenebilecekleri atfıdır. Ancak karar vericiler bağlamında aynı “dost” ifadesi Yunanistan’a yönelik olarak kullanılmamış,
Türkiye açısından Yunanistan “komşu ve müttefik” olarak ifade edilmiştir.
İkili görüşmenin Yunanistan tarafınca değerlendirilmesinde Dışişleri Bakanı Dendias’ın açıklamaları
ise söylem düellosunun yaşanmasına yol açmıştır. Başlangıçta Dendias, Çavuşoğlu’nun bıraktığı noktadan
sözü alarak “dost” vurgusuna karşılık vermiş ve iftar yemeği daveti nedeniyle teşekkür etmiştir. Yunan
Başbakan Miçotakis’in Müslümanların Ramazan ayını kutladığını belirten Dendias Miçotakis’in dini özgürlüklere ayrı bir önem verdiğini ifade ederek Kasım 2020’de Atina’da cami açtıklarını dile getirmiştir. Türk
mevkidaşıyla görüşmesini verimli olarak nitelendiren Dendias, bütün konuların samimiyetle ele alındığını,
tarafların iletişim kanallarını açık tutması ve güven artırıcı önlemler alması gerektiğini açıklamıştır. İkili
ilişkilerde ekonomik işbirliğini geliştirmek istediklerini söylemiş, bu görüşmeler yoluyla ikili ilişkilerde son
20 aydır süren olumsuz havayı ortadan kaldırabileceklerini belirtmiştir. “20 ay vurgusu” esasen Miçotakis
iktidarında Türkiye ile iyi ilişkiler kuramadıklarının itirafı olmuştur.
Dendias’ın söylemlerini sertleştirdiği nokta Yunan tezlerini katı bir şekilde savunmaya başlamasıyla
gerçekleşmiştir. İstanbul’da “ekümenik Patrik’le yaptığı görüşmede Türkiye’deki Yunan azınlığın sorunlarını dinleme fırsatını bulduğunu” söyleyen Dendias2, “Yunanistan’da Lausanne Barış Antlaşması’na göre
Müslüman azınlık olduğunu” vurgulamıştır. Çavuşoğlu ise mevkidaşının bu sözlerini gülümseyerek dinlemiştir. “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal eden davranışlardan vazgeçilmesi gerekir” diyen
Dendias Kıbrıs meselesinde Türkiye’yi suçlamıştır. Diğer taraftan, Yunan Dışişleri Bakanı konuşmasının takip eden kısmında Türkiye’nin kendilerinin egemenlik haklarını ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini açıkça
belirterek suçlamıştır. AB Konseyi’nin buna yönelik alacağı önlemleri masasında tuttuğunu belirten Yunan
Bakan, Türkiye’nin ihlallerini sürdürmesi halinde ilgili önlemlerin gündeme geleceğini söyleyerek tehditte
bulunmuştur.
Yunan Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin kendilerine savaş tehdidi yönelttiğini dile getirerek bunun AB müktesabatı ve uluslararası hukukla bağdaşmadığını ifade ederken, Türkiye ile Libya arasındaki muhtıranın3
AB Konseyi tarafından kınandığını, üçüncü tarafların egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve uluslararası hukuka uygun olmadığını belirtmiştir. Dendias göçmen/mülteci sorununda ise meselenin Türkiye-AB arasında olduğunu söylemiş ve bunun Türkiye tarafından kullanıldığını aktarmıştır. Türkiye’nin Ayasofya’nın ve
Kariye’nin camiye dönüştürmesi kararlarını değiştirmesi beklentilerini de açıklayan Yunan Bakan, mevkidaşını Atina’ya davet etmiştir.
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias’ın konuşmasını bitirmesinin ardından Türk tarafındaki hayal kırıklığı
Bakan Çavuşoğlu’nun sözlerine yansımıştır. Çavuşoğlu konuşmasında Yunanistan’ı itham edici bir tutum
benimsemediğini belirtmiş, aksine Türkiye’ye “kabul edilemez ithamlarda” bulunulduğunu aktarmıştır.
Dendias’ın suçlamalarına yanıt vermek zorunda kalan Çavuşoğlu’nun sözleri üzerine basın toplantısı “soru-cevap” şeklinde değil, ikili söz dalaşı şeklinde devam etmiştir.
Bu bağlamda Çavuşoğlu, Yunan tarafının bütün suçlamalarına yönelik Türkiye’nin tezlerini net bir şekilde açıklamaya başlamıştır. Dendias’ın uzun bir aranın ardından başlayan diyaloğa rağmen pozitif mesajlar
vermek yerine kamuoyu önünde tartışmayı tercih etmesine tepki gösteren Çavuşoğlu, Türkiye’nin Doğu
Akdeniz ve Kıbrıs’ta haklarını korumaya muktedir olduğunu, Batı Trakya Türklerinin etnik kimliklerini inkâr
eden Yunanistan’ın uluslararası hukuka uymadığını, göçmenler meselesini bir koz olarak kullanmadıklarını
belirtmiştir. Ayrıca Yunanistan’ın bu göçmenlere insanlık dışı muamelede bulunduğunu ve bunları geri ittiğini, gitmek istemeyenleri ise denize attığını söylemiştir. Ardından Dendias da Çavuşoğlu’na yanıt vermiş
Yunan Bakan Dendias’ın Türkiye programı kapsamında ilk olarak İstanbul’a ziyarette bulunurken, buradaki temaslarının ardından NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları’nın acil video konferans yapma kararının ardından Atina’ya dönmüştür. Bu nedenle
Dendias, Ankara temaslarını bir gün ertelemek zorunda kalmıştır.
3
Dendias’ın “muhtıra” ifadesiyle kastettiği husus, 27 Kasım 2019 tarihinde Türkiye ile Libya arasında imzalanan “Akdeniz’de Deniz
Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması’dır.
2
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ve basın toplantısı bu şekilde devam etmiştir.
Basın Toplantısının Yansıttığı Hususlar
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak için taraflar arasında Dışişleri Bakanları düzeyinde uzun bir aradan sonra yapılan görüşmeye karşın yakalanmak istenen ivme, Dendias’ın açıklamalarıyla
gölgelenmiştir. Kamuoyu önünde Yunan tarafının ithamlarının Türk tarafınca yanıtlanması ve söz dalaşının
karşılıklı olarak sürdürülmesi Bakanlarca verimli geçtiği belirtilen görüşmeyi kamuoyu nezdinde verimsiz
kılmaya yetmiştir. Dolayısıyla Yunanistan’da Yeni Demokrasi (Νέα Δημοκρατία / Néa Dimokratía) Partisi’nin iktidara geldiğinden beri (yaklaşık 20 aydır) süregelen Türkiye ile ilişkilerdeki olumsuz hava ortadan
kaldırılamamış, bilakis taraflar arasındaki gerginlik daha somut bir şekilde ortaya çıkmıştır.
Türkiye ile Yunanistan arasında kronikleşen ve çok boyutlu mahiyetteki sorunların önemli bir bölümü
on yıllardır devam etmekle birlikte, Miçotakis yönetimine değin taraflar arasında karşılıklı ziyaretler sürmüş ve diplomasi kanalları açık tutulmuştur. Türk ve Yunan tarafları Azınlıklar, Kıbrıs, Ege Denizi Sorunları
ve Doğu Akdeniz konularında birbirleriyle zıt politikalar savunduklarını bilmelerine rağmen diplomasiyi
işletmeye devam etmişlerdir. Miçotakis yönetimi ise görev süresi esnasında bu sorunların müzakeresiyle
ilgili ikili diplomasiyi yeterince kullanmamış, bilakis Türkiye karşıtı bir eksen yaratmak suretiyle Doğu Ak-

deniz gelişmeleri örneğinde görüleceği üzere Ankara’yı köşe sıkıştırmak istemiştir.
Öte yandan, basın toplantısındaki söylem düellosu, her iki devlet medyasında geniş şekilde yankı bulmuştur. Türk kamuoyunda iki Bakanın basın toplantısından “büyük kriz”, “gerginlik”, “skandal” gibi başlıklarda Dendias’ın buna yol açtığından bahsedilirken, Çavuşoğlu’nun ifadelerine ise “sert tepki” şeklinde
yer verilmiştir. Yunan kamuoyunda ise basın toplantısında gerilimi tırmandıran tarafın Türkiye olduğu
ve buna Dendias’ın ülkesini savunarak karşılık verdiği tezi hâkim olmuştur.4 Basın toplantısı uluslararası
medyada da yer bulurken, 1 yıldan daha fazla bir süreden sonra bir araya gelen tarafların birbirini suçladığı ve “sorunun oldukça ciddi” olduğu şeklinde değerlendirilmiştir.5 Diğer bir deyişle uluslararası basın
tarafların neyi, niçin tartıştıklarıyla ilgilenmemiş, sadece tartışıldığı hususuna yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla
basın toplantısının somut bir şekilde yansıttığı temel husus tarafların bir dizi kronik sorunun yer aldığı
ilişki denkleminde uzlaşmalarının bu bakış açılarıyla mümkün olmadığıdır. Nitekim Türk Dışişleri Bakanı
yapılan görüşmenin “pozitif gündem oluşturmak” ve “sorunları çözmeye çalışmak” amacı güttüğünü belirterek Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkilerin çözümüne ön hazırlık mahiyetinde olduğunu yansıtmıştır.
Bkz. “Çavuşoğlu ve Dendias’ın Gergin Basın Toplantısı Yunan Medyasında: Canlı Yayında Gemileri Yaktılar’”, BBC Türkçe,
16.04.2021, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56771025, (16.04.2021).
5
“Türkiye-Yunanistan Görüşmesini Uluslararası ve Yunan Medyası Nasıl Yorumladı”, Euronews, 16.04.2021, https://tr.euronews.
com/2021/04/16/turkiye-yunanistan-gorusmesini-uluslararas-ve-yunan-medyas-nas-l-yorumlad, (16.04.2021).
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Temel Hatlarıyla İkili Sorunlar
Tarafların basın toplantısında dile getirdiği sorunlar neredeyse Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin tamamına hâkimdir. İşbirliği alanı olarak öne çıkan temel parametre ise ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi
olmuştur. Zira iki devlet arasındaki ticaret hacmine bakıldığında 2019 yılı itibarıyla yaklaşık 3.5 milyar
dolar bandında bulunurken, bu yönüyle geliştirilmeye açık bir profil çizmektedir. Ancak ticaret hacminin
komşu ve müttefik iki devlet arasında olması gerekenin oldukça gerisinde bulunması nedeniyle taraflar
arasında karşılıklı bağımlılığın olmadığı ve bunun kırılganlığı artırabilecek bir misyon üstlendiğini söylemek mümkündür. Farklı bir ifadeyle ekonomik göstergeler bağlamında Türkiye ve Yunanistan birbirlerinden kolayca vazgeçemeyecek aktörler değildir. Siyasi açıdan içinde bulundukları atmosfer de söz konusu
kırılganlıkları pekiştirmektedir. İki devlet arasındaki sorunlar derin bir tarihsel boyut içermekle birlikte
güncel anlamda ilişkilerde ana kırılganlığı yaratan etken, jeopolitik risklerden beslenmektedir. Bu durum
askeri tehditleri ve buna bağlı olarak bir dizi krizi beraberinde getirmektedir.
İki devlet arasındaki sorunlu alanlara genel bir perspektiften bakıldığında, tarihten kaynaklanan psikolojik etkenlerin Yunanistan devletinin kurulmasına kadar uzandığı görülmektedir. 1829’da Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını kazanan Yunanistan’ın kuruluş formatı Türk karşıtlığına odaklanmıştır. Bu çerçevede, eğitim müfredatını, tarih yazımını da kapsayacak şekilde sosyo-kültürel hayatın bütün dokuları Türk
karşıtlığıyla süslenirken, Yunan dış politikasının iskeletini oluşturmuş olan Megali İdea’nın temel yayılma
alanı ise Türk İmparatorluğu’nun toprakları olmuştur. Türk ulusal hafızasında da Kurtuluş Savaşı’nın “Yunanlıların denize dökülmesi” suretiyle kazanıldığı hususu tazeliğini korumaktadır. Tarihten gelen ve süreç
içerisinde şekillenen bu durumun güncel ilişkilere en önemli etkisi, güven sorunu yaratmasıdır.
İlişkilerin sorunlu alanlarından birini oluşturan azınlıklar meselesi ise ekseriyetle ikili ilişkilerden etkilenen konu başlığıyken, ikili ilişkilere doğrudan etkide bulunma potansiyelinde olmuştur. Lausanne Barış
Antlaşması’nın 45. Maddesine dayanarak Atina yönetimi ülkesindeki Müslümanların etnik kimliğini kabul
etmemektedir. Türkiye ise Antlaşma’nın geçerli olduğunu ifade etmekle birlikte, bu azınlığın kendi etnik
kimliğini beyan etme hakkı olduğunu savunmaktadır. Zira Türkiye ülkesindeki Yunanca konuşan Ortodoks
inanca mensup Türk vatandaşlarını “Rum” olarak tanımakta ve aynı uygulamayı Yunanistan’dan beklemektedir. Bununla birlikte isminde “Türk” adı geçtiği için Yunanistan tarafından kapatılan derneklerin
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nde açtıkları davaya ilişkin Mart 2008’de Mahkeme’nin aldığı
kararda Yunanistan oybirliğiyle haksız bulunmuş ancak Yunanistan bu kararı uygulamamıştır. Batı Trakya
Türklerinin etnik kimliğini inkâr politikası 1955 sonrasında Yunanistan’ın resmî tutumu olurken, 1955 öncesi dönemde Batı Trakya Türkleri ifadesini desteklemiştir. Türk azınlığın sorunları etnik kimlik inkârının yanı
sıra din, siyaset, eğitim ve ekonomi gibi bütün yaşam alanlarında kendisini göstermektedir. Buna karşın
İstanbul’daki Rum Ortodoks azınlığın tek sorunu Heybeliada Ruhban Okulu’dur. Ruhban Okulu konusunun
Türk tarafınca Batı Trakya Türklerinin dini hayatındaki sorunların çözümüyle paralel olarak halledileceği
dile getirilmektedir. Diğer taraftan, Patrikhane’nin ekümeniklik iddiaları ise Türkiye’nin egemenlik alanının
ihlali olarak görülmekte ve Patrikhane’nin Lausanne Barış Antlaşması’nda belirlenen sınırlar içinde kalmasını istemektedir. Çavuşoğlu ile basın toplantısında “ekümenik Patriği ziyaret ettiğini” söyleyen Dendias,
Yunanistan’ın Patrikhane’yi Lausanne Barış Antlaşması sınırları dışına çıkardığı hususundaki Yunan devlet
tezlerini tekrar etmiştir. Bununla birlikte, aynı antlaşmaya göre Yunanistan’da Müslüman olduğunu belirten Dendias, antlaşmanın öngördüğü azınlık haklarını Yunanlılara göre Müslüman6, azınlığa göre ise “hem
Müslüman hem Türk” olan nüfus grubuna uygulamamaktadır.
Ege (Denizi) sorunları ise iki devlet arasındaki ilişkilerde savaş ihtimalini barındıran bir alan olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ana hatlarıyla deniz alanları, hava sahası ve adaların silahlandırılması şeklinde
kendisini gösteren sorunlar, taraflar arasında sıfır toplamlı bir denkleme dönüşmüştür. Deniz alanları
bağlamında Lausanne Barış Antlaşması’nda 3 mil olarak belirlenen karasuları hâlihazırda 6 mil olarak
uygulanmaktadır. Yunanistan’ın karasularını 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne dayanarak 12 mile çıkarma niyeti, Türkiye tarafından “casus belli” olarak tanımlanırken, Yunanistan’ın adaların kıta sahanlığını
dayatmaya çalışması da Ege Denizi’ni “Yunan Gölü’ne dönüştürme” gayretlerinin parçasıdır. Esasen TürYunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın basın toplantısında yaptığı Batı Trakya Türklerine ilişkin açıklamalarına Türk azınlık tepki
göstermiş ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) tarafından yapılan açıklamada “Dışişleri Bakanımız Sayın Dendias’ın azınlığımızın Türk kimliğini inkârı tarafımızdan kabul edilemez” ifadelerine yer verilmiştir. Bkz. “Batı Trakyalı Türklerden
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’a Tepki”, Anadolu Ajansı, 16.04.2021, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bati-trakyali-turklerden-yunanistan-disisleri-bakani-dendias-a-tepki/2211393, (16.04.2021).
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kiye ile Yunanistan arasında kıta sahanlığına ilişkin bir anlaşma yapılmamıştır. Hava sahası bağlamında
da genişlemeci bir anlayış benimseyen Yunanistan 6 millik karasularının ötesinde 4 mil daha ilave ederek
ulusal hava sahasını 10 mil olarak iddia etmektedir. Bu da Yunanistan’ın egemenlik savında bulunduğu
uluslararası hava sahasında Türk ve Yunan jetleri arasında it dalaşlarının yaşanmasına neden olmuştur.
Öte yandan, Doğu Ege Adaları’nın 1923 Lausanne Barış Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması kapsamında
silahsızlandırılması öngörülmüş olmasına rağmen, Yunanistan bu adaları uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlandırmıştır. Bu durum Türkiye’nin muhalefetine neden olsa da Atina yönetimi geri adım atmamıştır. Ege Denizi’ndeki bu üç temel sorun alanına arama-kurtarma faaliyetlerindeki yetki konusu ile statüsü
belirlenmemiş ada, adacık ve kayalıklar da ilave edilebilir. 1996 yılında yaşanan ve iki devleti savaşın
eşiğine getiren Kardak Krizi, Ege Denizi sorunlarının taraflar açısından ifade ettiği önemi göstermektedir.
Kıbrıs Sorunu ise iki devlet arasındaki ilişkilerin bozulmasının başlangıcını teşkil etmiştir. Yunan tarafının Ada’daki Rum tedhiş faaliyetlerini desteklemesine karşılık Türkiye, 1974’te uluslararası hukuka
uygun şekilde tek taraflı müdahalelerde bulunmuştur. Sorunun çözümü için yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilan edilirken, Güney Kıbrıs Rum
Kesimi (GKRY) ise Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla uluslararası alanda meşruiyet sağlamaya çalışmıştır. Nitekim
Kıbrıs Adası’nda kalıcı çözüm bulmak için yapılan 24 Nisan 2004’te yapılan Annan Planı referandumunda Rum kesimi “hayır” oyu vermesine rağmen, 1 Mayıs 2004’te GKRY, “Kıbrıs Cumhuriyeti” adıyla AB’ye
üye yapılmıştır. 2004 yılından sonra Ada’daki soruna ilişkin yapılan müzakerelerden sonuç alınamamıştır.
Yunanistan Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin muhalefetini GKRY’ye devrederken, Türkiye ise devlet olarak
tanımadığı GKRY’nin NATO’ya üyeliğini veto etmektedir. Gelinen noktada Rum Kesimi Doğu Akdeniz’deki
Türkiye karşıtı eksenin mihenk taşı olmuştur. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmalarında bulunması Yunan Bakan Dendias’ın da basın toplantısında dile getirdiği üzere Kıbrıs’ın (GKRY) egemenliğinin ihlali olarak değerlendirilmekte olup Yunanistan bunu aynı zamanda AB’nin egemenlik sahasının
ihlali olarak Ankara-Atina ekseninden çıkararak Türkiye-AB ilişkilerine endekslemiştir.

Terör örgütleri Sorunu Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından ele alınan konular bağlamında dile getirilmişse de Yunan mevkidaşının özellikle Ege ve Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’yi itham eden
açıklamaları nedeniyle taraflarca basın önünde tartışılamamıştır. Bölücü terör örgütü PKK’ya Yunanistan
tarafından sağlanan lojistik ve finans desteğin yanı sıra 15 Temmuz darbe girişiminde Yunanistan’a sığınan darbeci askerlerin iade edilmemesi, Yunanistan’ın FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütü mensuplarının
sığınma yeri olarak ön plana çıkması gibi bir dizi husus Türkiye tarafında rahatsızlık oluşturmaktadır. Atina
yönetimi ise Ankara’nın bu konudaki hassasiyetini görmezden gelmektedir.
Göçmen Sorunu de ikili ilişkilerin bir diğer önemli konusudur. Türkiye’de geçici koruma altında bulunan
göçmenlerin AB üyesi devletlere yönelik göç etme girişimleri Atina üzerinde baskı yaratsa da bu göçmen-
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lerin varış noktası olarak Batı Avrupa ülkelerini ve özellikle Almanya’yı hedeflemesi konunun Türkiye-AB
ilişkileri temelinde ele alınmasını kaçınılmaz kılmıştır. Nitekim 18 Mart 2016 tarihinde imzalanan Mutabakatla taraflar arasında uzlaşı tesis edilmesine rağmen uygulamada sorunlarla karşılaşılmış ve Türkiye
AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmediğini ileri sürmüştür. Öte yandan, Yunanistan’ın göçmen
hareketliliğine sert tepki vermesi Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun belirttiği üzere göçmenlerin
“geri itilmesi” ve bir kısmının “denize atılması” şeklinde insanlık dışı görüntülerin ortaya çıkmasına yol
açmaktadır.7 Yunan tarafı Türkiye’yi AB’ye karşı göçmen kozunu kullanmakla itham ederken, Türkiye ise
bunu reddetmektedir.
Yunanistan’ın Politikasına Karşı Türkiye’nin Tutumu
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın basın toplantısında dile getirdiği hususlar Atina yönetiminin resmi tezlerini yansıtmaktadır. Kullanılan söylemlerde dikkat çeken husus, Yunanistan’ın uluslararası hukuku
objektif olarak kabul eden ve uygulayan aktör olmadığı, bilakis uluslararası hukuku faydacı bir bakış açısıyla ulusal çıkarlarının bir enstrümanı haline getirdiğidir. Nitekim Atina yönetimi Türkiye’nin ileri sürdüğü
“hakça paylaşım” ve “uluslararası hukuk” vurgusunu göz ardı etmektedir.
Basın toplantısında iki devlet arasındaki bütün sorunların kısa cümlelerle ve karşılıklı atışmalar şeklinde
gerçekleşmesi Yunan tarafının planı dâhilinde olduğu izlenimini vermiştir. Yunanistan’ın muhalif çizgideki
Efimerida Syntakton ve Aygi Gazeteleri basın toplantısında sert üslup kullanımının Başbakan Miçotakis’in
onayıyla gerçekleştiğini dile getirmiştir.8 Dolayısıyla Dendias’ın “Türkiye’yi itham edici” söylemlerle başlattığı ve diplomasinin genel doğasıyla uyumlu olmayan tartışma Yunan iç kamuoyuna mesaj niteliği taşımıştır. Bu durum iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi’nin iç politikada sıkışmasından kaynaklanmaktadır.
Zira salgın öncesinde de yapısal sorunlar yaşayan Yunan ekonomisi, salgının getirdiği sağlık yüküyle
boğuşmakta zorlanmaktadır. Parti içi görüş ayrılıklarının derinleşmesi ve Yunan kamuoyunda Miçotakis’e
güvenin azalma eğilimi, Yunan hükümetini popülist manevralara yönlendirmiştir. Bu bağlamda yukarıda
bahsedilen sorunlar temelinde Yunan ulusal kamuoyunda sempati toplamak için ilk başvuru kaynağı “mutlak öteki” olarak tanımladıkları Türkiye olmaktadır. Basın toplantısında Dendias’ın Yunan iç kamuoyuna
mesaj vermek istediği Türk Bakan tarafından dile getirilmiştir. Dendias’ın bu niyetini yansıtan bir diğer husus ise basın toplantısından bir gün sonra konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunan
Dışişleri Bakanı’nı kabulünün “gayet sıcak bir havada geçtiğini, fakat Dışişleri Bakanları görüşmesinde ise
işin çok daha farklı yerlere vardığını” 9 belirtmesidir.
Yunan tarafının basın toplantısındaki tutumunun bir diğer mesajının ise AB’ye yönelik Türklerle uzlaşmanın mümkün olmadığını göstermeye çalışmak olduğu ileri sürülebilir. Bilindiği üzere, 2021 yılı itibarıyla
Türkiye AB ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açma çağrısında bulunmuş ve bu çağrı AB tarafında da karşılık
bulmuştur. 6 Nisan 2021 tarihinde AB organlarının temsilcilerinin Ankara ziyareti her ne kadar “koltuk
krizi” tartışmalarının gölgesi altında kalsa da taraflar arasında “ilişkilere ivme kazandıran” ve “faydalı bir
jeopolitik çalışma” mahiyetinde olmuştur. 10 Türkiye-AB görüşmesinin olumlu içeriği Yunanistan tarafını
endişelendirmiştir. Zira Yunanistan Türkiye ile sorunlarında ana desteğini AB’den almaktadır. Türkiye ile
yaşadığı ikili sorunları, Türkiye-AB arasındaki sorunlara dönüştürme politikasını başarıyla uygulayan Yunanistan bu denklemin bozulmasını istememektedir. Nitekim AB liderlerinden kısa bir süre sonra Ankara’ya
ziyarette bulunan Dendias’ın basın toplantısında gerilimi kasıtlı olarak artırması AB tarafına Türkiye’nin
uzlaşmazlığını yansıtmak istediğini göstermektedir. Bu kapsamda Yunanistan;
- Türkiye’nin, Yunanistan’ın ve GRKY’nin egemenlik haklarını ihlal ettiği suçlamasıyla AB’nin
sınırlarını ihlal ettiği,
- Türkiye’nin taraf olmadığı 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin AB müktesebatının bir parBu çalışmanın kaleme alındığı esnada Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kişisel Twitter hesabından Yunan kolluk güçlerinin mültecileri benzin dökerek yakmaya çalıştığına dair görüntüler paylaşmıştır. Bkz. https://twitter.com/suleymansoylu,
(17.04.2021).
8
“Çavuşoğlu ve Dendias’ın Gergin Basın Toplantısı Yunan Medyasında: ‘Canlı Yayında Gemileri Yaktılar’”, BBC Türkçe, 16.04.2021,
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56771025, (16.04.2021).
9
“Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dışişleri Bakanımız Dendias’ın Tutumu Karşısında Haddini Bildirdi”, Anadolu Ajansı, 16.04.2021,
https://www.aa.com.tr/tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-disisleri-bakanimiz-dendiasin-tutumu-karsisinda-haddini-bildirdi/2211026, (16.04.2021).
10
“EU-Turkey in Blame Game Over ‘Sofagate’ After Ursula Von Der Leyen Left Standing”, Financial Times, 8 April 2021, https://
www.ft.com/content/95451ed1-a676-4b4a-ab71-8282fdc96d6e, (16.04.2021).
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çası haline geldiğini ileri sürerek AB üyelik sürecinde olan bir devletin buna uyması gerektiği,
- Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019’da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması’nın AB Konseyi tarafından üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiği
gerekçesiyle kınandığı ve uluslararası hukuka uygun olmadığı,
- Türkiye’nin göçmen konusunu AB’ye karşı bir koz haline getirerek kullandığı
yönündeki Atina’nın ulusal çıkar tanımında yer bulan savlarını AB’nin resmi politikası olarak sunmakta ve
Türk tarafına AB’nin desteğinin kendisiyle birlikte olduğu mesajını vermektedir. Bu durum esasen Yunan
diplomasisinin ana karakterini de yansıtmaktadır. Egemen devletlere özgü bir diplomasi izlemekten ziyade büyük aktörleri denkleme dâhil ederek kazanım elde etmeyi amaçlamaktadır. Yunanistan tarihi bunun
örnekleriyle doludur.
Türkiye ise Yunanistan’la olan meselelerini ikili diyalogla çözme politikasını sürdürmekte ve Yunanistan’ın yerine muhatap olarak AB’yi almak istememektedir. Yunanistan’ın ikili sorunları AB’ye endekslemesini önleyemese de 11 AB sisteminin kendi içerisindeki tezatlıklarından yararlanmaya çalışmaktadır. Bu
bağlamda Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun basın toplantısında AB’nin yargı organı olan Adalet Divanı’nın, AB Komisyonu’nun deniz yetki alanlarını belirleme yetkisinin olmadığına dair karar aldığını ileri sürmüştür. 12 Ayrıca Libya ile imzaladığı antlaşmayı da Türkiye’nin BM’ye kaydettirdiği kıta sahanlığı içerisinde
yaptığını vurgulamaktadır. Türkiye’ye göre Yunanistan’ın AB’den medet umması fayda sağlamayacak olup
Yunanistan’ın birileri (Fransa) tarafından silah satılacak devlet olarak görülmesine neden olacaktır.

Yunanistan’ın Ankara’nın manevra sahasını kısıtlama girişimleri sadece AB üzerinden gerçekleşmemiş,
özellikle Doğu Akdeniz meselesine Türkiye’nin ihtilaf içinde bulunduğu ülkelerini de katarak yeni bir boyut
katmıştır. Atina yönetiminin 2010’lu yılların ikinci yarısında oluşturduğu denklem, Yunanistan, GKRY ve
İsrail arasında 2 Ocak 2020’de EastMed doğalgaz boru hattı projesinin imzalanmasıyla sonuçlanmıştır. 13
Esasen Türkiye bu girişime proaktif bir hamle yaparak EastMed’ten yaklaşık 1 ay önce Libya ile deniz yetki
alanı antlaşması imzalamış ve böylece EastMed projesini gölgelemeyi başarmıştır. Yunanistan buna karşı
hamle olarak Mısır ile 6 Ağustos 2020’de deniz yetki alanı anlaşması imzalarken 14, Türkiye ise bunu yok
“Athens turned Turkey-Greece row into Turkey-EU dispute, Mitsotakis says”, EUTribune, 8 December 2020, https://www.eutribune.com/athens-turned-turkey-greece-row-into-turkey-eu-dispute-mitsotakis-says/, (16.04.2021).
12
Slovenya ve Hırvatistan arasında deniz yetki alanları konusunda yaşanan soruna dair AB Adalet Divanı’nın 31 Ocak 2020 tarihinde aldığı karar için bkz. “Judgment in Case C-457/18 Slovenia v Croatia”, Court of Justice of the European Union, Luxembourg, 31
January 2020, https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-01/cp200009en.pdf, (17.04.2021).
13
“Greece, Israel, Cyprus Sign EastMed Gas Pipeline Deal”, Reuters, 2 January 2020, https://www.reuters.com/article/us-greece-cyprus-israel-pipeline-idUSKBN1Z10R5, (17.04.2021).
14
“Egypt, Greece Sign Maritime Deal to Counter Libya-Turkey One”, Washington Post, 6 August 2020, https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-greece-sign-maritime-deal-to-counter-libya-turkey-one/2020/08/06/896646a8-d802-11
ea-a788-2ce86ce81129_story.html, (17.04.2021).
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hükmünde kabul ederek sahada ve masada yanıt verileceğini söylemiştir. 15 Türkiye’nin sahada verdiği
yanıt 2020’nin yaz aylarında Doğu Akdeniz’de Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı savaş gemilerinin eşliğinde sondaj çalışmaları olurken, bu anlaşma sonrasında Mısır ile 2013’ten itibaren bozuk olan
ilişkilerini normalleştirmeye çalışmıştır. Türkiye’nin Mısır hamlesi Yunanistan’ı Libya’ya yönlendirirken, 6
Nisan 2021’de Libya’ya giden Yunan Başbakanı Miçotakis 16 Libya’nın Türkiye ile imzaladığı antlaşmayı iptal
etmesini istemiştir. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ise 12 Nisan’da 14 Bakanıyla birlikte Türkiye’ye
ziyarette bulunarak “deniz yetki alanlarıyla ilgili anlaşmanın her iki ülkenin de çıkarına” olacağını vurgulamıştır. 17

Ana hatlarıyla bahsettiğimiz bu gelişmeler ışığında Yunanistan’ın özellikle en güncel sorun alanı olarak ön plana çıkan Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne hapsetme girişimlerine karşı Türkiye
diplomasiden azamide ölçüde yararlanmakta ve bunu askeri gücüyle desteklemeye çalışmaktadır. Hatta
2020’nin yaz aylarında görüldüğü üzere, zorlayıcı diplomasiye sıklıkla başvurmak zorunda kalmaktadır. Diğer taraftan, Doğu Akdeniz’de yaşanan bu gelişmeler Türk kamuoyunda da yakından takip edilirken, “Mavi
Vatan” doktrini çerçevesinde konu partiler üstü bir çizgide ele alınmaya çalışılmıştır. Farklı bir deyişle Türk
kamuoyunda ciddi bir farkındalık oluşarak konuya ilişkin bilinç artmıştır. Bunu pekiştiren ana husus ise
“Seville Haritası” adı altında gündeme gelen ve hukuki geçerliliği olmayan görsel olmuştur. Zira bu harita
Türkiye’nin yeni bir Sèvres (Sevr) kuşatmasıyla karşı karşıya kaldığı izlenimi oluşturmuş ve gelişmelere
dair farkındalığın artmasını tetiklemiştir. 18

Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik en etkili diplomatik girişimi ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’yi
kendi yanına çekme uğraşı olmuştur. Bu konu Yunan dış politikasında Miçotakis yönetiminin işbaşına
gelmesinden itibaren daha etkin bir şekilde kullanılmaya başlanırken, AB’nin diplomatik desteği ABD’nin
de denkleme ilave edilmesiyle pekiştirilmek istenmiştir. Yunanistan’ın buradaki temel stratejisi Türkiye-ABD ilişkilerindeki fay hatlarından yararlanmak şeklinde kendisini göstermiştir. Bilindiği üzere, S-400
Hava Savunma Sistemi, FETÖ ve PKK/YPG terör örgütleri, Halk Bankası Davası gibi konularda sorunlar
yaşayan Türkiye-ABD ilişkileri Yunanistan için elverişli bir zemin hazırlamıştır. Bu kapsamda Miçotakis
göreve gelmesinin ardından 5 Ekim 2019’da ABD ile Savunma İşbirliği Anlaşması 19 imzalarken, Doğu Akdeniz’de krizin yükselişe geçtiği 2020 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında Girit’te ve Batı Trakya’da ortak
tatbikatlar düzenlemiştir. Dedeağaç Limanı’na ABD’nin konuşlanmasına izin veren Yunanistan, İsrail’in de
“No: 165, 6 Ağustos 2020, Yunanistan ile Mısır Arasında Sözde Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması İmzalanması Hk.”,
Türkiye Cumhuriyet Dışişleri Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, 6 Ağustos 2020, https://www.mfa.gov.tr/no_-165_-yunanistan-ile-misir-arasinda-sozde-deniz-yetki-alanlari-anlasmasi-imzalanmasi-hk.tr.mfa, (17.04.2021).
16
Miçotakis’in ziyaret ettiği Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi 2019’da Libya’nın Atina Büyükelçisi iken Mitçotakis
tarafından “persona non grata” ilan edilmiştir.
17
“Libya ve Türkiye heyetleri hangi konuları görüştü?”, BBC Türkçe, 12 Nisan 2021, https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56725950, (17.04.2021).
18
“Yunanistan ve GKRY Sevilla Haritasıyla Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne Hapsetmeye Çalışıyor”, Anadolu Ajansı, 23.09.2020, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/yunanistan-ve-gkry-sevilla-haritasiyla-turkiyeyi-antalya-korfezine-hapsetmeye-calisiyor/1982659,
(17.04.2021).
19
Anlaşmanın tam metni için bkz. “Defense Cooperation Agreement Between The United States of America and Greece”, https://
www.state.gov/wp-content/uploads/2020/07/20-213-Greece-Defense-TIMS-62163.pdf, (17.04.2021).
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yer aldığı EastMed projesine Washington yönetiminin olumlu bakmasını sağlamıştır. Yunanistan’ın amacı
Türkiye ile sorunlu ilişkilerinde ABD’de göreve gelen Biden yönetiminin siyasi ve askeri açıdan desteğini
almaktır. Nitekim Atina yönetimi ABD ile imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması’nın içeriğini genişletmeye
çalışmaktadır. 20
Yunanistan’ın ABD ile ilişkilerini geliştirmesi Ankara’da rahatsızlık yaratmıştır. Buna karşın tezlerinde ısrarcı olan Türkiye, Yunanistan-ABD ortak askeri tatbikatlarının yapıldığı esnada sondaj çalışmalarını
sürdürmüştür. Diğer taraftan Türkiye, Biden’ın göreve gelmesinin ardından ABD ile ilişkilerinde de yeni
bir dönem başlatma uğraşında olmuştur. İlişkilerin ikili boyutunun dışında Türkiye’nin Yunanistan ile olan
ilişkilerinde ABD’den beklentisi “denge politikası” izlemesidir. 21 Ancak bu beklentinin gerçekleşmesi ABD
ile ikili sorunların çözümünde kat edilecek olan mesafe ile doğru orantılı gözükmektedir.
SONUÇ
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Ankara ziyareti Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüş
ayrılıklarının kamuoyu önünde daha somut bir şekilde görülmesine yol açmıştır. Yunan tarafının Türkiye’yi
itham eden bir üslupla oluşturmaya çalıştığı tablo bilinçli bir tercih sonucu olmuştur. Böylelikle Dendias
hem iç siyasette sıkışan Başbakan Miçotakis’e ve Partisine malzeme vermiş hem de AB’ye Türklerle uzlaşmanın mümkün olmadığı imajını servis etmiştir. Bu sebeple ilişkilerde diyalog kanallarının açık tutulması
ve pozitif gündem oluşturma söylemleri temenni olarak kalmıştır.
Türkiye ile Yunanistan arasında kronikleşen sorunlara yeni kriz alanlarının dâhil olduğu görülmektedir.
Bu durum ilişkilerin hâlihazırda düşük olan düzelme ihtimalini zayıflatmasının yanı sıra savaş tehdidini
daha görünür kılmaktadır. Zira taraflar açısından askeri unsurların caydırıcı amaçlarla kullanılmaya çalışıldığı dikkat çekerken, sorunlara ilişkin birbirine tamamen zıt olan bakış açıları ise denklemi sıfır toplamlı
hale getirmektedir.
Yunanistan’ın Türkiye ile olan sorunlarını Ankara-Brüksel hattına endekslemesi konusundaki başarısına
karşılık, Türkiye’nin elinde uluslararası hukuktan doğan hakları ve masasında duran ama kullanmadığını
iddia ettiği göçmen meselesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın Türkiye’yi kuşatma girişimlerine Libya ve Mısır örneklerinde görüleceği üzere ikili diplomasiyle ve Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarında izlediği zorlayıcı diplomasiyle karşılık veren Ankara yönetiminin AB’ye karşı manevra alanı bulunsa
da ABD’nin Yunanistan lehine denklemde kalıcı olma ihtimalini ortadan kaldırması gerekmektedir.

“Greece and U.S. are discussing changes in the Mutual Defence Cooperation Agreement”, Greek City Times, 21.02.2021, https://
greekcitytimes.com/2021/02/20/greece-us-mutual-defence-coop/, (17.04.2021).
21
“Çavuşoğlu: ABD’den Denge Politikası Bekliyoruz”, DW, 15.04.2021, https://www.dw.com/tr/%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9Flu-abdden-denge-politikas%C4%B1-bekliyoruz/a-57212537, (17.04.2021).
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