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Arap Ayaklanmaları sürecinde
bir tarafta hem Ankara hem de
Atina ile iyi ilişkiler içerisinde
olan Katar, Umman ve Kuveyt
yer alırken diğer tarafta Suudi
Arabistan liderliğinde Doğu
Akdeniz’de Yunan politikalarını
destekleyen ve farklı
sebeplerden ötürü Türkiye ile
gergin ilişkilere sahip olan
Bahreyn ve Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE) yer almıştır. 

BD’nin Ortadoğu genelin-
de etkisinin azalmasıyla
birlikte körüklenen Orta-

doğu’daki rekabet, Körfez ülkeleri
için yeni müttefik arayışında önem-
li rol oynamıştır.  Bu rekabetin en
çok hissedildiği alanlardan biri de
hiç kuşkusuz Doğu Akdeniz ol-
muştur. Doğu Akdeniz ve Ege De-
nizi’nde artarak şiddetlenen Türk-
Yunan gerilimine karşı Körfez ül-
keleri söz konusu ülkelerle yap-
tıkları anlaşmalar ve iş birlikleriyle
bu gerilimin bir parçası olmuşlardır.
2017 Katar krizinin çözülmesinin
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ardından Körfez İşbirliği Ülkeleri
(KİK) hem kendi aralarında nor-
malleşme sürecini başlatmış hem
de Türkiye ile ilişkilerini geliştir-
mişlerdir. Bu ülkeler aynı zamanda
Yunanistan ile de ilişkilerini belli
düzleme oturtmuşlardır. Türk-Yu-
nan rekabetinin Körfez boyutunu
ele alan bu çalışma, Körfez ülke-
lerinin Türk-Yunan gerilimindeki
pozisyonlarını değerlendirmeyi ve

bu geriliminin Körfez ülkelerinin
ilişkilerine yansımalarını açıklamayı
amaçlamaktadır. 

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN
TÜRKİYE VE YUNANİSTAN
İLİŞKİLERİNE YAKLAŞIMI

Tarihsel olarak bakıldığında Tür-
kiye ve Yunanistan’ın uzun yıllardır
süregelen rekabeti birçok kez krizle

sonuçlanmış ve 2022 ilkbaharın-
dan itibaren yaşanan gelişmeler
yeni bir gerilimin kapısını arala-
mıştır. Doğu Akdeniz ve Ege Denizi
kaynaklı anlaşmazlıklar nedeniyle
sürekli ihtilafa düşen bu iki ülke
hem kendi haklılıkları konusunda
kamuoyundan destek almak hem
de askerî, ekonomik ve diplomatik
güçlerini pekiştirmek adına dün-
yanın farklı yerlerinde ittifaklar
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kurmuşlardır. Bu süreçte özellikle
Doğu Akdeniz meselesine ve söz
konusu krize ilgi gösteren bölge-
lerden birinin Körfez olduğu söy-
lenebilir. Aslında Körfez ülkelerinin
Türk-Yunan gerilimine taraf olma
durumlarını 1970’li yıllara kadar
götürmek de mümkündür. 20 Ka-
sım 1975 tarihinde Körfez ülke-
lerinin neredeyse tamamı Yuna-
nistan ve Kıbrıs Rumları destekli,
Kıbrıs hükûmetinin egemenliği,
bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne
bütün devletlerin saygı duyması
ve dışarıdan Kıbrıs’a müdahalede
bulunulmamasını tavsiye eden Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulu 3395
sayılı kararı için olumlu oy kul-
lanmıştır. Söz konusu ülkelerin
Türkiye’nin argümanlarına karşı
çıkmalarının ardından Yunanis-
tan’ın başta Suudi Arabistan olmak
üzere diğer KİK ülkeleriyle iyi iliş-
kiler kurduğu gözlemlenmiştir. 

Arap Ayaklanmaları’nı takip eden
süreçte yaşanılan gelişmeler hem
Türkiye hem de Yunanistan için
Körfez ülkeleriyle yeni ilişkilerin
kurulmasını sağlamıştır. Birçok
konuda ihtilafa düşen bu iki ülkeyle
yapılan bireysel iş birlikleri KİK
adı altında tek bir politika yürü-
tülmesini engellemiş ve oluşturu-
lan yeni ittifaklar KİK ülkelerinin
kendi aralarındaki var olan anlaş-
mazlıklarını daha da körüklemiştir.
İş birlikleri neticesinde Türk-Yunan
rekabetinin KİK’e sıçramasının do-
ğal bir sonucu olarak KİK ülkeleri
iki bloka ayrılmıştır. Arap Ayak-
lanmaları sürecinde bir tarafta
hem Ankara hem de Atina ile iyi
ilişkiler içerisinde olan Katar, Um-
man ve Kuveyt yer alırken diğer
tarafta Suudi Arabistan liderliğinde
Doğu Akdeniz’de Yunan politika-
larını destekleyen ve farklı sebep-

lerden ötürü Türkiye ile gergin
ilişkilere sahip olan Bahreyn ve
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer
almıştır. Bu ilişki biçimi özellikle
son dönemde başlatılan Türkiye
ile bazı KİK ülkeleri arasındaki
normalleşme sürecine kadar devam
etmiştir.

Türkiye ve Suudi Arabistan ara-
sında Arap Ayaklanmaları sonra-
sında yaşanan gelişmeler, Riyad
yönetiminin bugünkü Yunanistan
ve Doğu Akdeniz politikasını be-
lirlemede önemli bir etken olmuş-
tur. Suudi Arabistan’ın 2013 yılında
Mısır’da gerçekleşen ve Müslüman
Kardeşler destekli hükûmeti de-
viren darbeye destek vermesi,
2017 Katar krizinde Türk üslerinin
kapatılmasına yönelik talepleri ve
2018’de gerçekleşen Cemal Kaşıkçı
cinayeti Ankara ile ilişkilerini bir
hayli germiştir. Ankara ile yaşanan
gerilimlerin ortasında Riyad yö-
netimi bölgesel gelişmelerde kar-
şılıklı çıkarları geliştirmek adına
hem Yunanistan hem de Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hü-
kûmetiyle mevcut ilişkilerini güç-
lendirmeyi amaçlamıştır. Ocak
2020'de GKRY Dışişleri Bakanı
Nikos Christodoulides ile bir araya
gelen Suudi Arabistan Veliaht Pren-
si Muhammed bin Selman

GKRY’ye Doğu Akdeniz'de ihtiyaç
duyduğu tüm desteği sunmaya
hazır olduklarına dair söz vermiş
ve Ankara'nın Doğu Akdeniz ko-
nusundaki yaklaşımını kınamıştır.
Şubat 2021’de Yunanistan, GKRY,
Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve
Bahreyn’in katılımlarıyla gerçek-
leşen "Dostluk Forumu"nda Yu-
nanistan Dışişleri Bakanı Nikos
Dendias, Atina'nın, Doğu Akdeniz,
Körfez, Balkanlar ve diğer Avrupa
ülkeleri arasında bir köprü olmayı
hedeflediğini belirtmiştir. Bu ini-
siyatifin "bir savunma birliği" ol-
madığını öne sürülse de hemen
akabinde Girit’de yapılan Yunan-
Suudi ortak tatbikatı Türkiye’nin
tepkisini çekmiştir.

Türkiye-Yunanistan
denkleminde, Körfez’in diğer
blokunda ise her iki ülkeyle iyi
ilişkiler içerisinde olan Katar,
Umman ve Kuveyt yer almakta
ve söz konusu ülkeler bu
denklemde denge politikası
yürütmektedir. Bu noktada
Umman ve Kuveyt’e nazaran
Türkiye ile stratejik ortaklık
bakımından Katar’a ayrı
parantez açmak gerekmektedir.  
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BAE ve Bahreyn için de bu süreç
Suudi Arabistan’a benzer şekilde
ilerlemiştir. Türkiye’nin Arap Ayak-
lanmaları sürecinde reform talep-
lerine ve halk hareketlerine olan
desteği, BAE ve Bahreyn’in tepki-
sine yol açmış ve BAE, Türkiye
karşıtlığında KİK’in en uçtaki üyesi
hâline gelmiştir. 2013 yılında Mı-
sır’da gerçekleşen darbenin ardın-
dan bölgedeki nüfuzunu arttıran
BAE, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de
hareket alanını kısıtlamak adına
Yunanistan ve GKRY ile ilişkileri
güçlendirmiştir. 2020 yılında Girit
Yunan-BAE ortak tatbikatı yapılmış
ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos
Miçotakis’in BAE ziyareti sırasında,
iki ülkeden herhangi birinin toprak
egemenliğinin tehdit görmesi du-
rumunda, diğerinin yardımda bu-
lunması maddesini de içeren bir
savunma iş birliği anlaşması im-
zalanmıştır. Yunanistan’ın İkinci
Dünya Savaşı’ndan bu yana benzer
bir anlaşma imzalamadığını be-
lirten Yunan Kathimerini gazetesi,
söz konusu iki ülkenin mümkün
olduğu kadar birbirinin güvenliğine
ve egemenliğine katkıda bulunma
yükümlülüğü altına girdiklerini ve
anlaşmanın her ne kadar üçüncü
bir ülkeye karşı olmadığını vur-
gulasa da Türkiye’nin düşünülerek
imzalandığını iddia etmiştir. 

Türkiye-Yunanistan denkleminde,
Körfez’in diğer blokunda ise her
iki ülkeyle iyi ilişkiler içerisinde
olan Katar, Umman ve Kuveyt yer
almakta ve söz konusu ülkeler bu
denklemde denge politikası yü-
rütmektedir. Bu noktada Umman
ve Kuveyt’e nazaran Türkiye ile
stratejik ortaklık bakımından Ka-
tar’a ayrı parantez açmak gerek-
mektedir. Arap Ayaklanmaları sü-
reci sonrası benzer bölgesel poli-

tikalar sonucu ortaya çıkan Tür-
kiye-Katar ortaklığının zaman içe-
risinde çeşitli alanlara yayılan iş
birlikleri sonucu bir ittifaka dön-
üştüğünü söylemek mümkündür.
Bu müttefiklik durumunun zaman
içerisinde birçok krizde test edildiği
ve güçlenerek büyüdüğü söylene-
bilir. Örneğin 15 Temmuz darbe
girişiminde, Rus uçağının düşü-
rülmesi ve Rahip Andrew Brunson
krizlerinde Türkiye’ye olan deste-
ğiyle Katar, iyi bir ortak olduğunu
kanıtlamıştır. Aynı şekilde 2017
Katar krizinde Türkiye’nin testten
başarılı bir şekilde geçmesi ilişki-
lerin güçlendirilmesi ve derinleş-
tirilmesi anlamında önemli gelişme
olmuştur. Tarafların zor günlerinde
birbirlerine destek olması aslında
ortaklığın sağlam bir zemine otur-
duğuna işaret etmektedir. Ortak-
lığın test edilmesi adına diğer
önemli gelişme de Doğu Akdeniz’de
yaşanmıştır. 5 Nisan 2017’de Ex-
xon Mobil ve Katar Petrolleri kon-
sorsiyumu Kıbrıs'ın güneybatısında
bulunan 10 numaralı parselde do-
ğal gaz aramak için GKRY ile an-
laşmıştır. Türk yetkililer tarafından
üzücü ve şaşkınlık verici olarak
nitelendirilen bu gelişme sonra-
sında Kasım 2018'de konsorsiyum
tarafından başlatılan sondaj ça-
lışmalarına ilişkin yapılan açıkla-
malarda sadece Exxon Mobil'in
adının yer alması dikkat çekmiştir.
Ankara’nın bu süreçte Doha’ya
sert çıkmaması arama faaliyetle-
rinde operatörün Exxon Mobil ol-
ması, konsorsiyumun bir parçası
olmasına rağmen Katar Petrolle-
rinin kendi gemilerini söz konusu
parsele göndermemesi, ruhsatı alı-
nan 10 numaralı parselin Türki-
ye’nin Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığına (TPAO) ruhsat verdiği

alanlarla çakışmaması gibi neden-
lere bağlanabilir. Nitekim bu olay
Türkiye-Katar ilişkilerini zedele-
yecek olay olarak kayda geçme-
miştir.

Suudi Arabistan, BAE ve
Bahreyn’in Katar ile ilişkilerini
normalleştirmesi, 2017 krizinde
Katar’a destek vermesi
sebebiyle artan Türkiye
karşıtlığının en önemli
nedenlerinden birini ortadan
kaldırmıştır.  

SON TÜRKİYE-YUNANİSTAN
ANLAŞMAZLIKLARINDA
KÖRFEZ’İN ZOR KONUMU

2022 yılının başlarında Körfez ül-
kelerinin kendi aralarındaki prob-
lemleri çözmeye başlaması ve iliş-
kilerini derinleştirme çabaları Tür-
kiye’nin söz konusu ülkelere ye-
niden diyaloğuna önayak olmuştur.
Suudi Arabistan, BAE ve Bah-
reyn’in Katar ile ilişkilerini nor-
malleştirmesi, 2017 krizinde Ka-
tar’a destek vermesi sebebiyle
artan Türkiye karşıtlığının en
önemli nedenlerinden birini or-
tadan kaldırmıştır. Bununla birlikte
Joe Biden’ın ABD Başkanı seçil-
mesinin ardından Körfez'in gü-
venliği bağlamında ABD'ye duyulan
güvenin azalması sonucu Was-
hington etkisinden daha uzak bu
yeni dönemle birlikte Suudi Ara-
bistan, BAE ve Bahreyn’in bölge-
deki güçlerle buzları eritmek ve
ilişkilerini geliştirme çabasında ol-
duğu görülmüştür. Şubat 2022’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın BAE ziyareti sırasında
askerî, ticari, kültürel, sağlık, bilim
ve eğitim alanlarında kapsayıcı



anlaşmaların yapılması, ikili iliş-
kilerin stratejik seviyeye çıkarıla-
bileceği şeklinde yorumlanmıştır.
Aynı şekilde Nisan 2022’de Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Ara-
bistan ziyaretinin ardından Hazi-
ran’da Suudi Arabistan Veliaht
Prensi Muhammed bin Selman’ın
Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret
sonrasında siyasi, askerî, ekono-
mik, güvenlik, yatırım ve turizm
gibi birçok konuda ilişkilerin güç-
lendirileceği açıklanmıştır. Bahreyn
Kralı Hamad bin İsa el-Halife ise
Türkiye ile ilişkilerin ileri düzeyde
olduğunu ve iş birliğinin geliştiğini
ifade etmiştir. 

Ankara-Riyad ve Ankara-Abu
Dabi hattında gerilim eskiye
nazaran azalmış olsa da hem
Suudi Arabistan hem de BAE
Yunanistan ile askerî ve
güvenlik anlaşmaları imzalamış
ve ilişkilerin stratejik ortaklığa
evrilmesini onaylamıştır. Bu
durum olası Türk-Yunan
çatışmalarında bu ülkelerin
pozisyonlarına ilişkin soru
işaretleri ortaya çıkarmaktadır.

Türkiye ile ilişkilerinde normal-
leşme sürecine giren Suudi Ara-
bistan ve BAE aynı zamanda Yu-
nanistan ile ilişkilerini stratejik
ortaklığa dönüştürme adımları at-
mıştır. Temmuz 2022’de Veliaht
Prens Muhammed bin Selman Ka-
şıkçı cinayeti sonrasında Avrupa’ya
ilk seyahatini Yunanistan’a ger-
çekleştirmiş ve Suudi Arabistan-
Yunanistan Stratejik Ortaklık Kon-

seyinin kurulmasına ilişkin bir
mutabakat metnini imzalamıştır.
Ağustos 2022’de ise BAE Devlet
Başkanı Şeyh Muhammed bin Za-
yed el-Nahyan ve Yunanistan Baş-
bakanı Miçotakis bir araya gelmiş
ve bu ikili stratejik ortaklık ve iş
birliği görüşmesi gerçekleştirmiştir.
Türkiye ve Yunanistan ile ilişkilerini
belli düzleme sokan söz konusu
KİK ülkeleri için son dönemde ye-
niden baş gösteren Türk-Yunan
krizine yönelik tutumlarının ne
yönde olacağı bu nedenle merak
konusudur. Bu minvalde Ankara-
Riyad ve Ankara-Abu Dabi hattında
gerilim eskiye nazaran azalmış
olsa da hem Suudi Arabistan hem
de BAE Yunanistan ile askerî ve
güvenlik anlaşmaları imzalamış
ve ilişkilerin stratejik ortaklığa ev-
rilmesini onaylamıştır. Bu durum
olası Türk-Yunan çatışmalarında
bu ülkelerin pozisyonlarına ilişkin
soru işaretleri ortaya çıkarmakta-
dır.  
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Türkiye ve Katar arasında
yapılan anlaşma gereğince
Katar Hava Kuvvetlerine bağlı
36 jet ve 250 askerî personelin,
Genelkurmay Başkanlığı
tarafından belirlenecek
Türkiye'deki askerî üslerde
konuşlanacağı duyurulmuştur.
Buradaki en kritik nokta ise
anlaşmayla Yunanistan'ın da
elinde bulunan Katar Hava
Kuvvetlerine ait Rafale savaş
uçaklarının Türkiye’ye gelecek
olmasıdır.

Bu durum Türkiye ile 2015’ten
bu yana stratejik ortaklığı bulunan
Katar için de geçerlidir. Nitekim
Katar, Yunanistan ile iyi ilişkilere
sahip olmasına rağmen Türk-Yu-

nan geriliminin had safhaya ulaş-
tığı son dönemde Türkiye’ye olan
desteğini sürdüreceğine yönelik
sinyaller vermiştir. 

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ve
Katar arasında yapılan anlaşma
gereğince Katar Hava Kuvvetlerine
bağlı 36 jet ve 250 askerî perso-
nelin, Genelkurmay Başkanlığı ta-
rafından belirlenecek Türkiye'deki
askerî üslerde konuşlanacağı du-
yurulmuştur. Buradaki en kritik
nokta ise anlaşmayla Yunanistan'ın
da elinde bulunan Katar Hava
Kuvvetlerine ait Rafale savaş uçak-
larının Türkiye’ye gelecek olmasıdır.
2021 yılının başında Yunanistan,
Fransa ile Rafale savaş uçaklarının
alımı için bir anlaşma imzalamış
ve Yunanistan Başbakanı Miço-
takis, Atina'nın Fransa'dan temin
edeceği Rafale tipi savaş uçağı sa-

yısının 18'den 24'e çıkarılacağını
duyurmuştur. Uzmanlar, bu an-
laşmanın Yunanistan’ın satın aldığı
Rafale uçaklarına karşı Türkiye’nin
gereken taktikleri geliştirmesi adına
önemli bir adım olduğunu ve olası
bir çatışmada karşı tarafın bir
hamle yapmadan önce düşünme-
sini sağlayacağını ifade etmektedir.
Dolayısıyla bu anlaşmanın Türkiye
için önemli bir kazanım olduğu
söylenebilir. Sonuç olarak, Ege De-
nizi ve Doğu Akdeniz’de ısınan
suların uzun aradan sonra serin-
leyen Körfez sularını tekrardan
ısıtıp ısıtmayacağı meçhul olmakla
birlikte özellikle geçmişte Türkiye
ile sorunlu ilişkilere sahip ülkelerin
bu krizdeki muhtemel tavırları
merak konusu olmaktadır. Yuna-
nistan ile güçlü ilişkileri bulunan
Abu Dabi ve Riyad’ın pozisyonları
ise oldukça hassas durumdadır .∂
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