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On Birinci Bölüm 

Türkiye-Kuzey Afrika İlişkilerinin Önemi

Gamze Helvacıköylü*

afrika kıtası Kuzey, Batı, Orta, doğu ve Güney afrika ol-
mak üzere bölgelere ayrılmıştır. Kuzey afrika bölgesi afrika’nın 
kuzeyine verilen isim olmakla beraber, bugün Kuzey afrika’da 
Fas, cezayir, Tunus, libya, Mısır ve sudan yer almaktadır. Tür-
kiye cumhuriyeti’nin bu ülkeler ile ilişkileri tarihsel bağlara 
dayanmaktadır. Osmanlı devleti’nin afrika kıtasına hakimiyeti 
Mısır ve Kuzey afrika ile başlamıştır. Osmanlılar 16. yüzyılda 
dünya siyasetinde büyük güç kazanmış ve Barbaros Hayrettin 
Paşa ile rotasını afrika’ya çevirmiştir. Bunun sonucunda Ku-
zey afrika’da egemenlik için avrupalılarla rekabete girişmiştir.

1516 yılında cezayir, 1551 yılında Trablusgarp Osmanlı 
hakimiyetine dahil olmuş, 1574’te Tunus fethedilmiş, 1578’de 
Fas’ta Osmanlı himayesi dönemi başlamıştır. Osmanlı’nın 
Kızıldeniz’e hakim olması, bölgede ispanyol ve Portekizlilerin 
planlarını önemli ölçüde değiştirmiştir.1

* doktor, siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler (e-posta: gamzeh84@gmail.com).
1 erhan afyoncu, “afrika’nın kaderini Osmanlı değiştirdi”, Sabah Gazetesi: Haber-

ler, 6 Mart 2016, erişim adresi:https://www.sabah.com.tr/yazarlar/erhan-afyon-
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17. ve 18. yüzyılda Osmanlı devleti’nin ikinci Viyana Ku-
şatması ile başlayan düşüşü etkisini Kuzey afrika ile bağlarında 
da göstermiştir. Kuzey afrika ile bağlar akdeniz güvenliği açı-
sından önemli olduğundan bu dönemde tekrar avrupa sömür-
geciliği ile mücadele başlamıştır. Bu topraklardaki Osmanlı var-
lığı ve bu devletlerin Osmanlı’ya bağlılığı 20.yüzyıla dek devam 
etmiştir. 2000’li yılların başından itibaren doğu akdeniz’in öne-
minin artması ile beraber bölgede farklı ittifaklar oluşmaya baş-
lamıştır. Bu anlamda yeni hidrokarbon kaynaklarının keşfi esas 
çıkar noktası olsa da Türkiye açısından doğu akdeniz’in önce-
likli önemi ulusal güvenliğine olan etkisinden kaynaklanmakta-
dır. Kıbrıs adası, bu noktada kritik öneme sahip olup, tıpkı 17. 
ve 18. yüzyılda olduğu gibi bugün de akdeniz hakimiyeti açı-
sından Kuzey afrika jeostratejik bir konuma sahiptir.2

Erişim Adresi: http://www.mountholyokenews.com/oped/2019/4/9/north-
africans-identities-as-african-should-be-respected,  

(Erişim Tarihi: 20 Aralık 2020).

Bu bağlamda Türkiye’nin bölge ülkeleri ile ilişkileri, doğu 
akdeniz’deki gücü ve politikaları açısından öneme sahiptir. 

cu/2016/03/06/afrikanin-kaderini-osmanli-degistirdi, (erişim Tarihi: 10 aralık 
2020).

2 selim Hilmi Özkan, “XVııı. Yüzyılın Başlarında Kuzey afrika”, Avrasya Etüdleri, 
cilt: 40, sayı: 2, Yıl: 2011, s. 289.
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doğu akdeniz’de yaşanan gelişmelerin içinde olan ülkeler ile 
Türkiye’nin gerilimli ilişkilere sahip olması, Kuzey afrika ül-
keleri ile olan ilişkilerin önemini arttırmaktadır. Bu bölümde 
Türkiye’nin Kuzey afrika ülkeleri ile yakın dönem ilişkileri 
ele alınacak olup doğu akdeniz politikaları açısından etkileri 
değerlendirilecektir.

Doğu Akdeniz’in Türkiye’nin ulusal  
Güvenliği Açısından Önemi

Her dönemde güncelliğini koruyan doğu akdeniz’e haki-
miyet mücadelesi 21.yüzyılda da farklı boyutlar eklenerek de-
vam etmektedir. Türk-Yunan ilişkilerinde süregelen gerilimler, 
12 mil krizi, uluslararası hukuk temelinde çözümlenemeyen so-
runlar, Kıbrıs meselesi gibi konular nedeniyle Türkiye, ulusal 
güvenliğine tehdit oluşturabilecek girişimleri her zaman ya-
kından takip etmiştir. Bu bağlamda Kıbrıs adası, hem adada 
yaşayan Türk nüfusu üzerinden Türkiye’nin tarihsel bağlar 
ile haklarının savunucu olduğu hem de adanın jeopolitik ko-
numu gereği kendi ulusal güvenliği açısından önemlidir. do-
layısıyla sadece bir toprak parçası olmaktan öte, Türkiye’nin 
geleceği ve doğu akdeniz’deki ekonomik çıkarları açısından 
stratejik durumdadır.

Güney Kıbrıs rum Yönetimi (GKrY) topraklarında ko-
numlandırılacak askeri kuvvetlerin veya füze sistemlerinin 
Türkiye’nin özellikle güney sahillerini tehdit etme ihtimali, 
Türkiye’nin deniz ve hava güvenliğine dair adanın doğal bir 
üs niteliğine sahip olması, Yunanistan’ın ege denizi’ndeki ada-
lar ve 12 mil iddiaları ile Türkiye’yi kuşatma çabaları ve hid-
rokarbon kaynaklarına coğrafi yakınlık değerlendirildiğinde 
doğu akdeniz’in Türkiye açısından ne denli hayati bir bölge 
olduğu aşikardır.
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doğu akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak 
Türkiye, enerji kaynaklarına dair uluslararası hukuktan do-
ğan haklarını kullanmak istemekte olup, bölgede paylaşımcı 
bir politika izlemek istemiştir. ancak hidrokarbon kaynakla-
rının keşfinden bu yana geçen süreçte Yunanistan ve GKrY 
bölgede yaptığı ittifak anlaşmaları ile Türkiye’yi masanın dı-
şında bırakmaya çalışmıştır. Bu durumda eş zamanlı gerçek-
leşen başta arap Baharı olmak üzere bölgesel krizlerin de et-
kisi büyük olmuştur. 

arap Baharı süreci ile bölgedeki rejimlerin değişmesi, ül-
kelerin kaos ve iç savaşa sürüklenmesi, değişen politik denge-
ler, Türk dış politikasının temel dinamiklerinde meydana gelen 
çalkantılar nedeniyle Türkiye, bölgedeki gücünü kendisine karşı 
oluşan ittifaklara yitirmiştir. dış politikasında giderek yalnız-
laşan Türkiye açısından, Yunanistan’ın küresel aktörler tara-
fından desteklenmesi, ege ve doğu akdeniz’deki haksız iddia-
larının benimsenmesi ulusal güvenlik tehdidi oluşturmaktadır.

Bu noktada, Türkiye’nin Kuzey afrika ülkeleri ile ilişkileri 
akdeniz’deki hakimiyeti kaybetmemek adına önem taşımak-
tadır. Özellikle Mısır ve israil ile ilişkilerdeki gerilimin devam 
etmesi nedeniyle Kuzey afrika ülkelerinden libya ve Tunus 
ile yakın işbirliği yapılması gerekliliği öne çıkmaktadır. Bu ne-
denle Türk dış politikasında son dönemde Kuzey afrika ülke-
leri ile yakın temasın arttığı görülmektedir.3

Türkiye’nin Afrika Politikasının Gelişimi

Türkiye-afrika ilişkilerinin temeli Osmanlı devleti dö-
nemine dayanmaktadır. Osmanlı devleti’nin kıtaya olan ilgisi 
16. yüzyılın ilk yarısında başlamıştır. Osmanlılar, Kuzey afrika 
ve Mısır’da hakimiyet sağlayarak kıtada genişlemeye devam 

3 Gün ünal, “doğu akdeniz enerji denkleminde Türkiye ve Kuzey afrika”, Ortadoğu 
Analiz, cilt: 10, sayı: 90, Yıl: 2019, s. 83. 
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etmiştir. akdeniz’deki önemli deniz yollarına hakim olmak is-
teyen Osmanlı devleti, cezayir, Trablus ve Tunus’u toprakla-
rına katmıştır. Bu ilerlemeler Osmanlı devleti’ni Kara afrika 
ile komşu bir devlet haline getirmiştir. ayrıca Osmanlı dev-
leti geliştirdiği yakın ilişkiler ile sahraaltı afrika’sında da güçlü 
bir konum elde etmiştir. sahraaltı afrika’da sudan, eritre, eti-
yopya, somali, cibuti, nijer ve çad da Osmanlı etkisi altına 
girmiştir. Bu dönemde Osmanlı devleti, Portekiz sömürgeci-
liğinin yayılmasını önlemek amaçlı bir politika izlemiştir. Os-
manlı devleti ile afrika kıtasındaki iyi ilişkilerin önemli bir 
boyutu da dini boyut olmuştur.

Türkiye cumhuriyeti kurulduktan sonra Türk dış poli-
tikasının öncelikleri mücadele alanlarına mesafeli yaklaşmak 
ve kendi varlığını güçlendirmek yönünde olmuştur. Özellikle 
1970’li yıllara dek kıtada avrupa sömürgeciliğinin varlığı ne-
deniyle ilişkilerin düzeyi düşük seyretmiştir. soğuk savaş yıl-
larında ise Türkiye, stratejik olarak naTO ve atlantik mer-
kezli bir politika izlemiştir. Bu nedenle de temel olarak asya 
ve afrika, Türk dış politikası gündemlerinde kendine yer bula-
mamıştır. Genel anlamda Türkiye’nin kıtadaki sorunlara yak-
laşımı islam Konferansı Örgütü veya Birleşmiş Milletler (BM) 
gibi örgütlenmeler şapkası altında olmuştur. ayrıca bu yıllarda 
bağımsızlık arayışındaki afrika ülkelerine, Türkiye’nin mesafeli 
yaklaşımı ve Tarafsızlar Bloğu üyesi olan ülkelerle ilişkilerinin 
düşük seviyede seyretmesi afrika ülkeleri ile ilişkilerin geril-
mesine neden olmuş ve bu gerilim uzun yıllar düzelmemiştir.

ancak Türkiye’nin bu yaklaşımı 1960’lı yıllarda Kıbrıs so-
rununda yalnız kalması ile değişmiştir. BM Genel Kurulu’nda 
yapılan oylamalarda Bağlantısızlar Hareketi’nde giderek ar-
tan bir çoğunluğu elde eden afrika ülkeleri, Kıbrıs konusunda 
Makarios’u destekleyen bir politika izlemişlerdir. Bunun üze-
rine 1965 yılında Türkiye, Kıbrıs sorunundaki görüşünü an-
latmak için bir heyet oluşturarak çeşitli afrika, asya ve latin 
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amerika ülkelerine göndermiştir. ancak bununla bir sonuç 
elde edilememiş ve aynı yıl içerisinde yapılan BM Genel Ku-
rulu oylamasında afrika ülkeleri Makarios’u desteklemeye de-
vam etmiş ve Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye gönülsüz yak-
laşmışlardır. Türk dış politikası açısından da afrika bir süre 
sonra tekrar gündemden düşmüştür.4

soğuk savaş sonrasında ismail cem’in dışişleri Bakan-
lığı döneminde 1998’de afrika eylem Planı kabul edilmiştir. 
Bu planın amacı Türkiye ile afrika ülkeleri arasında yeni bir 
dönemin başlatılması şeklinde belirlenmiştir. Planın ortaya çı-
kışı tarihsel olarak 1997 yılında avrupa Birliği’nin Türkiye’nin 
adaylığını kabul etmemesinden hemen sonra gerçekleşmiştir. 
Belirtilen plan çerçevesinde Türkiye, afrika’da yeni büyükelçi-
likler açarak üst seviyede siyasi temasların yapılmasına önem 
göstermiştir. ayrıca ekonomik ilişkilerin de geliştirilmesini teş-
vik amacıyla anlaşmalar yapılarak afrika Kalkınma Bankası 
ve afrika ithalat ve ihracat Bankasına üye olunmuştur. sosyo-
kültürel ilişkiler açısından etkileşimi sağlamak amaçlı çeşitli 
kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, afrikalı öğrencilere burs 
sağlanması, Türkiye’de afrika incelemeleri enstitüsü kurul-
ması planlanmıştır. afrika eylem Planı, çok boyutlu bir plan 
olmakla beraber o dönemde Türk iç siyasetinde hakim olan is-
tikrarsızlıklar nedeniyle başarılı bir şekilde uygulanamamıştır.5

2005 yılı bu bağlamda Türkiye-afrika ilişkilerinde bir dö-
nüm noktası olmuştur. Türkiye’de 2005 yılının afrika Yılı ilan 
edilmesi ile beraber ilişkilerde birtakım ciddi gelişmeler ortaya 
çıkmıştır. Mart 2005’te dönemin başbakanı olarak recep Tay-
yip erdoğan’ın etiyopya ve Güney afrika ziyareti bu anlamda 

4 Talha Köse, “Türkiye’nin Kuzey afrika ve Ortadoğu Bölgesindeki Gücü: zorlayı-
cı Olmayan Gücün imkân ve sınırları”, Uluslararası İlişkiler, cilt: 11, sayı: 41, Yıl: 
2014, s. 26.

5 Mürsel Bayram, “Türk dış Politikasının dönüşüm sürecinde afrika”, içinde 
Türkiye’nin Dış Politikası: Yeni Eğilimleri, Yeni Yönelimleri, Yeni Yaklaşımları, idris 
demir (ed.), (Bursa: dora Yayınları, 2014), s. 264.
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hem Türkiye cumhuriyeti tarihinde bu düzeyde bölgeye ya-
pılan ilk ziyaret olması nedeniyle hem de sonrasında yaşanan 
hızlı gelişmeler nedeniyle önem taşımaktadır. Türkiye, 12 ni-
san 2005’te afrika Birliği’nde gözlemci statüsü edinmiş ve 5 
Mayıs’ta da afrika Birliği nezdinde etiyopya Büyükelçiliği ak-
redite büyükelçi olarak atanmıştır. 2008 yılında düzenlenen af-
rika Birliği zirvesi’nde ise Türkiye, rusya ve çin’e ek olarak 
stratejik ortak olarak ilan edilmiştir.

Türk dış politikasının, afrika’ya odaklanması ile beraber 
politik gelişmeler arka arkaya gelmiş ve Türkiye bölgedeki var-
lığını arttırmak amaçlı peşpeşe büyükelçilikler açarak bölgedeki 
görünürlüğünü arttırmıştır. Türkiye’nin afrika açılımı bağla-
mında hızlı sonuç elde etmesindeki en önemli etken, bölgeyle 
arasında Osmanlı devleti döneminden gelen tarihsel bağların 
herhangi bir sömürgecilik geçmişinin bulunmamasıdır. 18-21 
ağustos 2008 tarihinde 1. Türkiye-afrika zirvesi istanbul’da 
gerçekleştirilmiş ve aynı yıl ekim ayında yapılacak olan BM Gü-
venlik Konseyi geçici üyeliği seçimlerinde Türkiye için destek 
talebinde bulunulmuştur. Geliştirilen ilişkiler neticesinde Tür-
kiye 151 oy ile BMGK geçici üyeliğine seçilmiştir. Türkiye’nin 
afrika’nın kalkınmasına yönelik desteği politik olarak da de-
vam etmiştir. istanbul’da 9-13 Mayıs 2011’de düzenlenen BM 
ıV. en az Gelişmiş ülkeler Konferansı’nda afrika ülkeleriyle 
üst düzey siyasi görüşmeler yapılmıştır.6

2005 yılının afrika Yılı ilan edilmesinden sonraki en önemli 
adım 2010 yılında, 2010-2014 Türkiye-afrika işbirliği Ortak Uy-
gulama Planı’nın kabul edilmesi olmuştur. Bu plan kapsamında, 
16 aralık 2011’de Birinci Türkiye-afrika Ortaklığı Bakanlar 
düzeyinde Gözden Geçirme Konferansı ve 2014 yılında da ıı. 
Türkiye-afrika işbirliği zirvesi düzenlenmiştir. 19-21 Kasım 

6 elem eyrice Tepeciklioğlu, “afrika Kıtasının dünya Politikasında artan Önemi ve 
Türkiye-afrika ilişkileri”, Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi, cilt: 1, 
sayı: 2, Yıl: 2012, s. 86.
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2014 tarihinde Malabo’da düzenlenen zirvede afrika’nın sür-
dürülebilir Kalkınması ve Bütünleşmesinin Güçlendirilmesi 
için Yeni Bir Ortaklık Modeli ana tema olarak ele alınmıştır. 
Bu zirvenin sonunda 2015-2019 Ortak Uygulama Planı kabul 
edilmiş ve ilişkilerin karşılıklı olarak geliştirilmesi konusunda 
mutabık kalınmıştır. 11-12 Şubat 2018’de Türkiye-afrika ikinci 
Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı istanbul’da yapılmış ve 
gelinen noktada ilişkilerin seyri değerlendirilmiştir.7

Bütün bu politik araçlar ve ziyaretlerin etkisi ile Türkiye-
afrika ilişkileri belirli bir seviyeye çıkarılmıştır. Türkiye’nin böl-
geye yaklaşımı kazan-kazan felsefesi üzerinden olmuş ve bu 
anlamda küresel aktörlerinkinden farklılaşmıştır. son dönemde 
Ortadoğu’da meydana gelen krizler ve arap-israil ilişkilerinin 
normalleşmesi gibi gelişmelerin Türkiye-afrika ilişkilerini ne 
doğrultuda etkileyeceği bilinmemekle beraber, bu durumun 
Türkiye açısından zorlayıcı olma olasılığı yüksek görünmek-
tedir. Bu nedenle Türkiye’nin afrika ülkelerine dair politika-
sını çeşitlendirmesi ve dengelemesi gerekmektedir.

Türk Dış Politikasında  
kuzey Afrika Ülkelerinin Yeri

Türkiye-Tunus İlişkileri

Osmanlı devleti döneminde giderek artan akdeniz haki-
miyetinin sonucunda Tunus’a da bir sefer düzenlenmiş ve 1574 
yılında Tunus’taki Hafsi Hanedanlığı yönetimi son bulmuştur. 
sonraki dönemlerde özellikle Osmanlı devleti’nin zayıflamaya 
başlamasıyla beraber, Tunus özerk bir yönetim haline gelmiş-
tir. 1800’li yıllara dek yaklaşık 300 yıl Osmanlı etkisinin hakim 
olduğu Tunus’ta, bu tarihten itibaren Fransız etkisi görülmeye 
başlanmıştır. 1881 yılında Bardo anlaşması imzalanmış ve Tunus 

7 ebru Oğurlu, “1998-2018 arası dönemde Türkiye’nin afrika deneyimi: Fikirden 
eyleme Bir dönüşüm”, Avrasya Etüdleri, cilt: 54, sayı: 5, Yıl: 2018, s. 83.
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resmen Fransa himayesine girmiş olup, bu durum 1956 yılına 
dek sürmüştür.8 ikinci dünya savaşı sonrasındaki bağımsız-
lık hareketleri sürecinde Tunus da bağımsızlığını elde etmiş 
ve Habib Burgiba tarafından Tunus cumhuriyeti kurulmuştur. 
Türkiye, Tunus’un bağımsızlığını ilk tanıyan ve ilk büyükel-
çilik açan devletler arasında yer almıştır. Tunus cumhuriyeti 
otoriter bir rejim olup, yasama ve yürütme yetkileri cumhur-
başkanında toplanmıştır. 1974 yılında gerçekleşen anayasa de-
ğişikliği sonucunda Burgiba’ya ömür boyu cumhurbaşkanlığı 
verilmiştir. 1980’li yıllarda ülkede muhalefet güçlenmeye baş-
lamış olsa da seçimlerde yüzde 5’lik barajı geçebilen olmamış-
tır. ayrıca bu dönemde islami Uyanış Hareketi’nin lideri raşid 
el Gannuşi tutuklanmış ve partisi de yasadışı ilan edilmiştir.

1987 yılında zeynel abidin Bin ali, Burgiba’nın yaşının 
ilerlemesi ve doktorların “devleti yönetemez” raporuna istina-
den Habib Burgiba’yı görevden almış ve kendisi başa geçmiş-
tir. söylemlerinde demokratikleşme adımlarına odaklanan Bin 
ali, ilk yıllarında siyasi tutukluların serbest bırakılmasını sağ-
lamış ve yapılan seçimleri tek aday olarak kazanmıştır. Kısa 
bir süre sonra, islamcı nahda Hareketini ve sol görüşlü par-
tileri kendisine tehdit olarak görerek partileri kapatmış ve si-
yasileri tutuklatmıştır. Bu dönemde nahda Hareketi’nin lideri 
Gannuşi de sürgün edilmiştir. 

2000’li yıllardan itibaren ülkede artan işsizlik, gelir eşit-
sizliği, yolsuzluk, rüşvet gibi durumlar Bin ali’nin toplumsal 
meşruiyetinin azalmasına neden olmuştur. Tunus’ta giderek 
kötüleşen ekonomik durum nedeniyle 2010 yılında rejim kar-
şıtı halk hareketleri ortaya çıkmıştır. arap Baharı’nın kıvılcımı 
olarak anılan olaylar Tunus’ta seyyar satıcılık yapan üniversite 
mezunu Muhammed Buazizi’nin aracının lisansının olmaması 

8 Harun sakınan, “Tunus’un Yakın Tarihi ve Türkiye-Tunus ilişkileri”, Stratejik Or-
tak: Anasayfa / Bölgeler, 9 Ocak 2020, erişim adresi: https://www.stratejikortak.
com/2020/01/tunus-tarihi-turkiye-iliskileri.html, (erişim Tarihi: 10 aralık 2020).
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gerekçesi ile el konulması ve kendisinin dövülmesi ile başla-
mıştır. Bunun üzerine 17 aralık 2010 tarihinde kendini ateşe 
vererek intihar girişiminde bulunan Buazizi, 4 Ocak 2011’de 
hayatını kaybetmiştir.9 Bu olayı takiben protestoların ulusal 
bir isyan hareketine dönüşmesine engel olunamamış ve poli-
sin müdahalesi sonucunda çok sayıda gösterici ölmüş ve yara-
lanmıştır. ancak ordunun müdahale etmek yerine tarafsız kal-
ması sonucunda zeynel abidin Bin ali, 14 Ocak 2011’de suudi 
arabistan’a kaçmıştır. 23 yıllık Bin ali döneminin sona erme-
sine neden olan olaylar diğer arap ülkelerinde de görülmeye 
başlanmış ve arap Baharı olarak adlandırılmıştır.10

raşid Gannuşi’nin partisi nahda Hareketi, Tunus’taki Ya-
semin devrimi sonrasında önemli bir rol oynamıştır. Parti prog-
ramında islam ve demokratik ilkelerin örtüştüğü belirtilmiş ve 
şiddet içeren yöntemler reddedilerek siyasi aktörler arasındaki 
uzlaşmanın önemi vurgulanmıştır. Bu nedenle Batılı uzmanlar 
tarafından nahda Hareketi ılımlı bir hareket olarak değerlendi-
rilmiştir. devrimden sonra yapılan seçimlerde nahda Hareketi 
%37.4 oy oranı ile birinci parti olmuştur. Bu zafer sonucunda 
nahda Hareketi ve iki merkez sol partisi Troyka Hükümeti’ni 
kurmuştur. cumhurbaşkanlığı için de Munsif Marzuki aday 
olarak gösterilmiştir. ancak kurulan hükümetlerin siyasi çal-
kantılara neden olması sonucunda nahda Hareketi hükümet-
ten çekilerek seçimlere gidilmesini sağlamıştır. 11

Bu esnada Meclis’te devam eden çalışmalar neticesinde uz-
laşma sağlanarak yeni anayasa 26 Ocak 2014’te kabul edilmiş-
tir. 26 ekim 2014 tarihinde parlamento seçimleri ve 23 Kasım 

9 Yusuf sayın, “arap Baharı ve Tunus’un Yasemin devrimi’ni Yeniden anlamak”, 
International Journal of Politics and Security, cilt: 1, sayı: 2, Yıl: 2019, s. 106.

10 “Tunus ülke Profili”, İnsamer: Tunus, erişim adresi: https://insamer.com/tr/tu-
nus_830.htm, (erişim Tarihi: 10 aralık 2020). 

11 Türkiye cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı, “Anasayfa / Dış Politika / Bölgeler / Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika / Tunus / Türkiye-Tunus Siyasi İlişkileri”, erişim adresi: 
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-tunus-siyasi-iliskileri.tr.mfa, (erişim Tarihi: 10 ara-
lık 2020). 
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2014’te de cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmıştır. Yapılan se-
çimlerde 2012 yılında nahda Hareketi’ne karşı olarak kurulan 
laik nida Tunus Partisi %39 oy oranı ile birinci olmuş ve par-
tinin kurucusu el-Beci Kaid es-sibsi de cumhurbaşkanı seçile-
rek 31 aralık 2014 tarihinde görevi devralmıştır. ancak kuru-
lan hükümetlerin kısa ömürlü olması nedeniyle Ulusal Birlik 
Hükümeti kurulması fikri cumhurbaşkanı essebsi tarafından 
ortaya atılmıştır. Bunun üzerine nida Tunus Partisi başkan-
lığında 27 ağustos 2016’da yeni koalisyon hükümeti kurul-
muştur. Tunus’ta 6 Mayıs 2018’de yerel seçimler ve 6 ekim 
2019’da da parlamento seçimleri gerçekleştirilmiştir. Parla-
mento seçimlerinde ennahda Partisi oyların çoğunluğunu al-
mış, cumhurbaşkanlığı seçimlerini de %72.71 oy oranı ile Kais 
saied kazanmıştır.

Tunus’ta demokrasinin yeniden tesis edilmesi süreci Tür-
kiye tarafından yakından takip edilmiştir. Türkiye-Tunus iliş-
kilerinde libya iç savaşı önemli bir gündem maddesi olmuştur. 
25 aralık 2019 tarihinde cumhurbaşkanı erdoğan’ın Tunus zi-
yaretinde libya’daki gelişmeler değerlendirilmiş ve Türkiye’nin 
Tunus hava sahası ve askeri üslerini kullanmaya yönelik ta-
leplerde bulunduğu iddia edilmiştir. ancak görüşme sonrası 
yapılan resmi açıklamalarda Türkiye tarafı iki ülke arasındaki 
işbirliği ve libya’da ateşkes konularının değerlendirildiğini be-
lirtirken, Tunus tarafı ise Türkiye ile libya arasında yapılan 
anlaşmanın iki ülke arasında bir konu olduğu yönünde açık-
lamada bulunmuştur. ayrıca Tunus cumhurbaşkanlığı resmi 
bir yazılı açıklama yayınlayarak, Türkiye’nin hava ve deniz 
sahasının kullanılmasına yönelik taleplerine yönelik haberle-
rin asılsız olduğunu belirtmiştir.12

12 “Tunus: Türkiye deniz ve hava sahamızı kullanma talebinde bulunmadı”, TGRT 
Haber: Anasayfa / Dünya, 7 Ocak 2020, erişim adresi: https://www.tgrthaber.
com.tr/dunya/tunus-turkiye-deniz-ve-hava-sahamizi-kullanma-talebinde-
bulunmadi-2685450, (erişim Tarihi: 10 aralık 2020). 
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Tunus’taki siyasi taraflar cumhurbaşkanı erdoğan’ın Tu-
nus ziyareti öncesinde libya konusunda tarafsızlığın korunması 
yönünde görüş bildirmiştir. Halk Hareketi temsilcileri, Tunus’un 
tarafsız tavrının libya’da savaşın sona ermesine olumlu katkı 
sağlayacağını belirtirken, afak Tunus Partisi de bölgesel, ide-
olojik ve mezhepsel çatışmalardan Tunus’un uzak durması ge-
rektiğine dair uyarıda bulunmuştur. Tunus emekçileri Partisi, 
Tunus’un Türkiye’nin libya’daki çıkarlarına katkı sağlamak 
için kullanılamayacağını ve Tunus’un ulusal çıkarlarının ta-
rafsız olmakta yattığına yönelik açıklamalarda bulunmuştur. 
Özgür anayasa Partisi, cumhurbaşkanı erdoğan’ın ziyaretinin 
resmen duyurulmamış olmasından dolayı cumhurbaşkanı’nı 
şeffaf bir dış politika izlememekle suçlamıştır.

Tunus Uluslararası stratejik, Güvenlik ve askeri araştırma-
lar Merkezi Başkanı Badra Kalul, Türkiye’nin suriye’nin kuze-
yinde kaybettiklerini Tunus’un güneyinde bulmaya çalıştığını 
iddia etmiştir. Tunus’tan libya’ya ateş açılmasının 1.5 milyon 
mülteci akınına neden olacağını, birtakım terörist grupların 
da ülkelerine sızmaya çalışacağını ve bu durumun olası eko-
nomik sonuçlarına Tunus’un hazır olmadığını belirtmiştir. Bu 
durumun toplum içinde de kamplaşmalara neden olmasından 
ve ülkede olası bir iç kargaşa çıkmasından endişe duyduğunu 
açıklamıştır. ayrıca dış politika çizgisinde, Tunus’un Türkiye 
eksenine dahil olmasının cezayir ve Mısır ile ilişkilerine olum-
suz yansımalarının olacağından bahsetmiştir.13

cumhurbaşkanı erdoğan’ın Tunus ziyareti sonrasında Tu-
nus cumhurbaşkanı’nın ateşkes sürecine dair libya’daki aşiret-
lerle ateşkese dair görüşmeler yapması beklentisi oluşmuştur. 
ayrıca libya Ulusal Mutabakat Hükümeti içişleri Bakanı Fethi 
Başağa ise Türkiye, Tunus ve cezayir ile bir ittifak olasılığını 

13 ali Karataş ve Yusuf ertaş, “libya, erdoğan’ın siyasi yaşamındaki en büyük ku-
mar olabilir”, Evrensel: Anasayfa / Arap Coğrafyasında Geçen Hafta, 30 aralık 2019, 
erişim adresi: https://www.evrensel.net/haber/394235/libya-erdoganin-siyasi-
yasamindaki-en-buyuk-kumar-olabilir, (erişim Tarihi: 10 aralık 2020). 
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gündeme getirmiştir. Başağa’ya göre, Trablus’un düşmesinin 
ardından Tunus ve cezayir’in sırada olduğunu ve tüm Kuzey 
afrika bölgesinin tehdit altında olduğunu belirtmiştir. ancak 
Tunus iç kamuoyunda Tunus’un tarafsız kalmasına yönelik 
oluşan görüş birliği sonucunda Tunus, resmi olarak libya ile 
ilgili herhangi bir tarafa dahil olmamıştır.

Özellikle libya’nın batı sınırının güvenliği açısından 
Tunus’un coğrafi konumu önem taşımaktadır. ancak Tunus’un 
dış politika konusunda tarafsız bir çizgi izlediği söylenebilir. 
libya ile ilgili herhangi bir tarafta olmak yerine diyaloğu öne 
çıkaran bir politika izlemiştir. Benzer şekilde 2017’de patlak 
veren Körfez Krizi’nde de tarafsız kalarak Katar ile ilişkilerini 
devam ettirmiştir. Tunus’un bu tarafsız tutumu da Bae’yi ra-
hatsız etmiştir. Bu nedenle 2018 yılında Tunus’ta Bae kay-
naklı darbe iddiaları gündeme gelmiştir. Bölgedeki siyasi kriz-
lere ek olarak Tunus’taki iç politik ortam da belirli ölçüde bir 
kırılganlık yaratmıştır. ülkedeki koalisyon hükümetleri farklı 
görüşlere sahip partilerden oluştuğundan iç siyasette istikrar-
sızlığa neden olmuştur. Müslüman Kardeşler’e yakınlığı ile bi-
linen nahda Hareketi’nin Tunus siyasetinde aktif rol oynaması 
dolayısıyla Bae’nin hedefi nahda Hareketi’ni siyasetten uzak-
laştırmak olmuştur.14

Türkiye-Tunus ilişkileri açısından Türkiye’nin ilişkilere 
iki boyuttan yaklaştığı söylenebilir. Bunlardan ilki uluslararası 
ilişkilerde paylaşılan ortak değerler olup, bu değerler hukukun 
üstünlüğü, dış politikada aktif bir politika izlemek, geleneksel 
ve modern değerlerin uyumuna dair vizyon sahibi olmaktır. 
ikinci boyut ise stratejik boyut olup, Tunus’un akdeniz, af-
rika ve arap dünyası içerisinde önemli bir aktör olmasından 

14 Gülsüm incekaya, “Uzmanlara göre, Tunus’ta darbecilerin hedefi Türkiye’nin doğu 
akdeniz stratejisi”, Anadolu Ajansı (AA): Türkiye, 1 Haziran 2020, erişim adresi: 
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/uzmanlara-gore-tunusta-darbecilerin-hedefi-
turkiyenin-dogu-akdeniz-stratejisi/1860697, (erişim Tarihi: 10 aralık 2020). 
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kaynaklı Türkiye-Tunus ilişkilerinin bölgesel sorunlar üzerin-
deki etkisine vurgu yapmaktadır.

Türkiye-Mısır ilişkileri
Türkiye-Mısır ilişkileri açısından arap Baharı olayları ile 

başlayan süreç gidişatı değiştiren bir olay olmuştur. Mısır’da 
2013 yılında gerçekleşen darbe sonrasında Mursi yönetimden 
uzaklaştırılarak sisi iktidara gelmiştir. Türkiye ile iyi ilişkile-
rinin bulunduğu ve Müslüman Kardeşler’e de yakınlığı ile bi-
linen Mursi’ye yapılan askeri darbeye Türkiye büyük tepki 
göstermiş ve sisi’nin bu şekilde yönetimi ele geçirmesini de-
mokrasiye aykırı bir eylem olarak nitelendirmiştir. ancak Mı-
sır tarafından bu söylemler hoş karşılanmayarak Mısır halkı-
nın iradesine saygısızlık ve Mısır’ın iç işlerine karışma olarak 
değerlendirilmiştir. 3 Temmuz 2013 tarihindeki askeri darbeyi 
takiben Türkiye-Mısır ilişkilerindeki ılımlı hava kaybolarak ye-
rini sürekli tırmanan bir gerilime bırakmıştır. suudi arabistan 
Kralı selman arabuluculuk rolünü üstlenmiş ve ilişkilerin dü-
zelmesi için hem Türkiye hem Mısır ile görüşmüştür. Bu çaba-
lar neticesinde islam işbirliği Teşkilatı zirvesi’nin istanbul’da 
düzenlenen toplantısına Mısır dışişleri Bakanı sami Şükrü 
de katılarak kısa bir konuşma yapmış ve sonrasında Mısır’a 
geri dönmüştür. Mursi’nin idama mahkum edilmesi ile ilgili 
Türkiye’nin sert söylemlerini sürdürmesi ilişkilerin kopma 
noktasına gelmesi ile sonuçlanmıştır. Mısır dışişleri Bakanlığı 
sözcüsü ahmed ebu zeyd, 30 Haziran 2013’te devrim yapıla-
rak iktidarın değişmesinin Mısır halkının iradesinin bir yan-
sıması olduğunu belirtmiştir.15

15 sina Kısacık ve Gamze Helvacıköylü, “doğu akdeniz’deki enerji Temelli askeri 
Güvenlik Gelişmelerinin Türkiye’nin doğu akdenizli Komşuları ve Küresel Güç-
lerle Olan ilişkilerine Yansımaları”, UPA Strategic Affairs, Vol 1 no: 1, september 
2020, erişim adresi: http://politikaakademisi.org/wp-content/uploads/dOGU_aK-
denızdeKı_enerJı_TeMellı_asKerı_G.pdf, s. 121, (erişim Tarihi: 10 aralık 
2020).
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arap Baharı süreci ile başlayan ilişkilerdeki gerilim, doğu 
akdeniz sorununda her iki ülkenin de farklı çıkarlara sahip ol-
ması nedeniyle derinleşmiştir. GKrY’nin ilk kez 2003 yılında 
MeB sınırlandırma anlaşması imzaladığı Mısır, doğu akdeniz’de 
Türkiye’den sonra en uzun sahil şeridine sahip ülke olması ne-
deniyle bölgede kritik öneme sahiptir. Türkiye de Mısır ile bu 
konuda bir ittifak yapmanın önemini anlamış ve Türk dış po-
litikasında kendisi ve Mısır’ın dışarıda kaldığı her türlü oluşu-
mun uluslararası hukuka aykırı olmasından hareketle Mısır ile 
MeB sınırlandırma anlaşması imzalamayı önceliklendirmiştir. 
ancak hem bölgede yaşanan olaylar hem de ilişkilerin bekle-
nenden farklı yöne evrilmesi nedeniyle bu gerçekleşmemiştir.16 

Türkiye ile Mısır arasındaki gerilimin siyasi boyutu ka-
dar ekonomik boyutu da ön plana çıkmaktadır. Türkiye’yi sa-
hip olduğu coğrafi konum nedeniyle kendisine özellikle do-
ğal gaz boru hattı projeleri açısından rakip olarak gören Mısır, 
2018 yılında kendi doğal gaz piyasasında bazı değişiklikler ya-
parak bölgesel gaz dağıtım şebekelerinde varlığını güçlendir-
miştir. Mısır ve israil, israil’in 10 yıl boyunca Mısır’a doğal 
gaz satmasını ve Mısır’ın artan kısmı ihraç etmesini sağlayan 
bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmaya ek olarak süveyş Ka-
nalı, Mısır’ın sahip olduğu yüksek kapasiteli doğal gaz sıvılaş-
tırma platformları Mısır’ın bölgedeki avantajını arttırmaktadır.

doğu akdeniz’deki doğal gaz kaynaklarının paylaşımı ko-
nusunda Mısır, israil ve Yunanistan ile ittifak geliştirmiştir. Bu 
nedenle de Türkiye ile arasındaki gerilim yüksek seyretmekte-
dir. Türkiye’nin doğu akdeniz’deki arama faaliyetlerine dair 
olumsuz değerlendirmelerde bulunmuş ve Türkiye’yi yayın-
ladığı navtex’in sekizinci maddesine atıfta bulunarak gerilim 

16 Kısacık ve Helvacıköylü, “doğu akdeniz’deki enerji Temelli askeri Güvenlik Ge-
lişmelerinin Türkiye’nin doğu akdenizli Komşuları ve Küresel Güçlerle Olan iliş-
kilerine Yansımaları”, s. 122.
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yaratmakla suçlamıştır. Bu maddenin Mısır’ın egemenlik hak-
larına dair açık bir ihlal ve saldırı olduğunu belirtmiştir.

almanya, Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinin doğu 
akdeniz’de sismik arama faaliyetleri nedeniyle gerilmesi üze-
rine arabuluculuk rolünü üstlenmiş, Türkiye de bu bağlamda 
ilgili faaliyetlere yaklaşık bir aylık ara verildiğini ilan etmiş-
tir. ancak belirtilen sürede herhangi bir olumlu gelişme olma-
mış ve müzakere açısından ortak bir zeminde buluşulamamış-
tır. Hatta bu süre içerisinde Mısır ve Yunanistan arasında yeni 
bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma kapsamında her iki ül-
kenin münhasır ekonomik bölgeleri tanımlanarak, bu bölge-
lerdeki kaynakların kullanımını en üst seviyeye taşımaya im-
kan sağlanmıştır. Yunanistan dışişleri Bakanı nikos dendias 
yapılan anlaşmanın uluslararası hukuka uygun, iyi komşuluk 
ilişkilerine saygılı ve bölgesel güvenliğe katkı sağlayan bir ya-
pıda olduğunu belirtmiştir. Türkiye cumhuriyeti dışişleri Ba-
kanlığı ise anlaşmanın iki ülke arasında deniz sınırı olmaması 
nedeniyle geçersiz olduğunu ve belirtilen alanın Türkiye’nin 
BM’ye bildirdiği Türk kıta sahanlığı içinde olduğunu açıkla-
mıştır. anlaşma kapsamında Meis adasının bulunmaması dik-
kat çekici olup, Türkiye-Mısır ilişkileri açısından önemli bir 
ayrıntıdır. Bu durum, Mısır’ın Türk-Yunan ilişkilerindeki so-
runlara üçüncü bir taraf olarak dahil olmak istememesi şek-
linde değerlendirilebilir.17

Türkiye-Mısır ilişkilerinde yakın dönemde yaşanan bir iti-
laf noktası da libya’daki gelişmeler olmuştur. Türkiye’nin libya 
UMH ile 27 Kasım 2019’da “Güvenlik ve askeri işbirliği Muta-
bakatı” ve “deniz Yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 
Mutabakat Muhtırası”nı imzalaması ve 2 Ocak 2020’de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) libya’ya asker gönderilmesine 

17 Kısacık ve Helvacıköylü, “doğu akdeniz’deki enerji Temelli askeri Güvenlik Ge-
lişmelerinin Türkiye’nin doğu akdenizli Komşuları ve Küresel Güçlerle Olan iliş-
kilerine Yansımaları”, s. 123.
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dair tezkerenin onaylanması sonucunda libya’daki sürece da-
hil olması Mısır’ın eleştirilerine neden olmuştur. 

Türk askerinin desteği ile UMH kısa sürede askeri başa-
rılar elde ederek Hafter’e karşı güç kazanmıştır. Vatiyye Hava 
üssü’nün UMH’nin kontrolüne geçmesi önemli bir gelişme 
olarak değerlendirilmiş ve bu üs Türkiye’nin kullanımına açıl-
mıştır. UMH’nin giderek güçlenmesi Hafter’i destekleyen ülke-
lerin ateşkes çağrısında bulunmasına neden olmuştur. abdül-
fettah el sisi, 8 Haziran 2020’de Kahire Bildirgesi’ni açıklamış 
ve tarafları ateşkese davet ederek siyasi çözüm sürecinin baş-
latılması gerektiğini belirtmiştir. ancak bu çağrı Ocak 2020’de 
Moskova’da yapılan görüşmelerin Hafter tarafından karşılıksız 
bırakılması nedeniyle gerçekçi bulunmamış ve Türkiye cum-
huriyeti dışişleri Bakanı Mevlüt çavuşoğlu da bu ateşkes çağ-
rısını “ölü doğmuş bir çağrı” olarak nitelendirmiştir.18

Bunun üzerine sisi, UMH birliklerinin sirte’ye ilerleyerek 
sirte’nin güneyindeki el cufra hava üssünü hedeflemesine yö-
nelik bu hattı Mısır’ın kırmızı çizgisi ilan etmiştir. Bu bağlamda 
ihtiyaç halinde Mısır’ın kendi sınırlarını korumak amaçlı du-
ruma askeri müdahalede bulunabileceği yönünde açıklamalarda 
bulunmuştur. Bunun üzerine Trablus’taki libya Parlamentosu 
da Mısır’ın bu açıklamasının uluslararası hukuka aykırı oldu-
ğunu belirterek kınamış ve hükümete bu açıklamaya gerektiği 
şekilde cevap verilmesine ilişkin çağrı yapmıştır.

Türkiye-Libya İlişkileri
arap Baharı ile başlayan halk hareketleri dalgası sonu-

cunda libya’da Muammer Kaddafi devrilmiş ve ülkede iç ka-
rışıklık başlamıştır. 2014 yılında seçimler yapılmış ve sonuçlar 

18 Gamze Helvacıköylü, “libya satrancında Yeni Hamle: Mısır’ın askeri Müdahale çı-
kışı Türkiye’ye Mesaj mı?”, Uluslararası Politika Akademisi, 27 Haziran 2020, erişim 
adresi: http://politikaakademisi.org/2020/06/27/libya-satrancinda-yeni-hamle-mi-
sirin-askeri-mudahale-cikisi-turkiyeye-mesaj-mi/, (erişim Tarihi: 10 aralık 2020). 
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üzerinde uzlaşma sağlanamaması sonucu libya’da biri Bileş-
miş Milletler’in tanıdığı Fayiz es-serrac liderliğindeki Ulusal 
Mutabakat Hükümeti (UMH) diğeri ise Tobruk Meclisi ile be-
raber hareket eden General Hafter güçleri olmak üzere iki 
farklı yapı ortaya çıkmıştır. Bu iki yapı arasındaki rekabet ül-
keyi dış güçlerin de dahil olduğu bir kargaşaya sürüklemiştir. 
doğu akdeniz’de hidrokarbon kaynaklarının keşfi libya’da ha-
kim gücün kim olacağı sorusunun cevabını daha kritik bir hale 
getirmiştir. Türkiye de libya’daki gelişmelere 27 Kasım 2019 
tarihinde UMH ile yaptığı Güvenlik ve askeri işbirliği Muta-
bakatı ve deniz Yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 
Mutabakat Muhtırası ile dahil olmuştur. Bu anlaşmalar ulus-
lararası kamuoyunda yüksek tepkiler yaratmış ve uluslararası 
hukuka aykırı olarak nitelendirilmiştir. deniz Yetki alanları-
nın sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası ile 18,6 mil 
uzunluğunda bir sınır çizgisi ile kıta sahanlıkları ve münha-
sır ekonomik bölgeler belirlenmiştir. Bu anlaşma Türkiye açı-
sından 2000’li yılların başından beri kendisine karşı kurulan 
ittifaklara karşı cevap özelliğinde olmuş ve Yunanistan tara-
fından libya’nın atina Büyükelçisinin istenmeyen adam ilan 
edilmesine neden olmuştur.19

anlaşmaya gelen itirazlar devam ederken Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Türkiye’nin libya’ya asker gönderme-
sine dair tezkereyi 2 Ocak 2020’de onaylamıştır. Bu tezkereye 
göre Türk askerinin libya’ya gidişinin amacı hava savunma 
sistemi ve eğitimi amaçlı olarak belirtilmiş olup, Türk aske-
rinin konuşlanacağını bölgeler ya da üstleneceği görevler net 
bir şekilde tanımlanmamıştır. Tezkerenin ana metninde dik-
kat çeken nokta Türkiye açısından libya’daki iç savaşın gü-
venlik riski yaratarak milli çıkarlarına bir tehdit oluşturduğu 

19 Kısacık ve Helvacıköylü, “doğu akdeniz’deki enerji Temelli askeri Güvenlik Ge-
lişmelerinin Türkiye’nin doğu akdenizli Komşuları ve Küresel Güçlerle Olan iliş-
kilerine Yansımaları”, s. 119.
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ve ana hedefin ülkedeki barış ve istikrarın yeniden sağlanması 
olduğu yer almıştır. ayrıca anlaşma Türkiye’nin uluslararası 
anlaşmaları haricinde ilk kez kara sınırı olmayan bir ülkeye 
asker göndermesi anlamında öneme sahiptir.

Erişim Adresi: https://tr.euronews.com/2019/12/06/disisleri- 
bakanligi-turkiye-libya-sinirini-gosteren-yeni-anlasmanin-haritasini-paylasti, 

(Erişim Tarihi: 10 Aralık 2020).

Uluslararası kamuoyunda yapılan anlaşmanın BM kararla-
rına aykırı olduğu iddiaları ortaya atılmıştır. Buna göre BM’nin 
2011 yılındaki 1970 sayılı libya’ya ambargo kararının amacı 26 
Şubat 2011’de Kaddafi rejiminin muhaliflere karşı yaptığı id-
dia edilen insan haklarına aykırı müdahalelerin önüne geçmek 
olarak belirtilmiştir. ayrıca 17 Mart 2011’de alınan 1973 sayılı 
karar doğrultusunda libya üzerinde uçuşa yasak bölge ilan 
edilmiştir. Fakat bu kararlar bakımından Türkiye’nin libya’ya 
asker göndermesi herhangi bir ihlal öğesi taşımamaktadır.20

Türk askerinin bölgeye ulaşmasının ardından UMH çeşitli 
askeri kazanımlar elde etmiştir. Bunlardan birisi de Vatiyye 

20 Kısacık ve Helvacıköylü, “doğu akdeniz’deki enerji Temelli askeri Güvenlik Ge-
lişmelerinin Türkiye’nin doğu akdenizli Komşuları ve Küresel Güçlerle Olan iliş-
kilerine Yansımaları”, s. 120.
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Hava üssü’nün Haziran 2020’de UMH güçlerinin denetimine 
geçmesi olmuştur. Türkiye açısından bu gelişmelerin önemi 
doğu akdeniz stratejisine dair avantajlar sağlamaya yönelik-
tir. Bu durumdan rahatsız olan bölgedeki diğer güçler, askeri 
ilerlemenin önüne geçmek amacıyla ateşkes çağrısında bulun-
muştur. Bunlardan biri de Mısır cumhurbaşkanı sisi tarafından 
yapılmış olup, Türkiye cumhuriyeti dışişleri Bakanı Mevlüt 
çavuşoğlu, Mısır’ın bu çağrısını samimi bulmadığını ve bunun 
“ölü doğmuş bir çağrı” olduğunu belirten bir açıklamada bu-
lunmuştur. Bu açıklamanın arka planı Ocak 2020’de libya’daki 
tarafların Moskova’da bir araya gelmesi sonucunda Türkiye ve 
rusya’nın katkılarıyla oluşturulan ateşkes metninin Hafter ta-
rafından imzalanmamasına dayandırılmıştır. ancak sisi, UMH 
güçlerinin sirte ve sirte’nin güneyindeki el cufra hava üssünü 
ele geçirmesini kendilerinin kırmızı çizgisi olarak ilan etmiş 
ve Mısır ordusuna hazır olmaları yönünde çağrıda bulunmuş-
tur. Bu açıklama neticesinde uluslararası gündemde olası bir 
Türkiye-Mısır sıcak savaşı gündeme gelmiş ve uzmanlar tara-
fından her iki ülkenin de askeri kapasiteleri ve politik koşul-
larını karşılaştıran analizler yapılmıştır.21

23 ekim 2020 tarihinde libya’daki taraflar cenevre’de BM 
tarafından yürütülen kalıcı ateşkes müzakerelerinde anlaşmaya 
varmıştır. aBd’nin imzalanmasında aktif rol oynadığı anlaşma-
nın sonrasında, taraflar Tunus’ta 9-13 Kasım tarihlerinde bira-
raya gelerek 24 aralık 2021’de ülkede seçimlerin yapılmasını 
kararlaştırmıştır. ancak anlaşmada yer alan ve yabancı güçle-
rin libya’dan çekilmesini öngören madde, Türk askerinin ül-
kede varlığı açısından tartışmalı bir durum yaratmıştır. Türkiye, 
Türk askerinin ülkedeki konumunu BM’nin de meşru kabul et-
tiği Trablus hükümeti ile 27 Kasım 2019 tarihinde yaptığı askeri 

21 Kısacık ve Helvacıköylü, “doğu akdeniz’deki enerji Temelli askeri Güvenlik Ge-
lişmelerinin Türkiye’nin doğu akdenizli Komşuları ve Küresel Güçlerle Olan iliş-
kilerine Yansımaları”, s. 120.
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ve güvenlik işbirliği anlaşmasına dayandırarak ilgili maddenin 
kendisini kapsamadığını belirtmiştir. Hatta TBMM’de onay-
lanan asker gönderme tezkeresine dair sürenin uzatılması da 
bu kapsamda yorumlanabilir. UMH yetkilileri tarafından ya-
pılan açıklama da aynı doğrultuda olmuş ve ilgili maddenin 
Hafter’e yardımda bulunan Mısır, Bae, Fransa ve rusya güç-
lerini kapsadığı belirtilmiştir.22

ancak seçimler yapılarak ülkede kalıcı barış ortamı tama-
men sağlanana dek gelişmeler dikkatle izlenmelidir. seçimler 
sonrası nasıl bir iç politik ortamın oluşacağı ve yeni hüküme-
tin uluslararası siyasette nasıl bir yol izleyeceği Türkiye açısın-
dan kritik öneme sahiptir. Türkiye’nin imzaladığı anlaşmaların 
geçerliliğinin devamı, iyi ilişkilerin ve işbirliğinin sürdürül-
mesi, Türkiye’nin doğu akdeniz stratejileri ve ulusal güven-
liği bağlamında hayatidir.

Türkiye-Cezayir İlişkileri
Türkiye ile cezayir arasındaki ilişkilerin temelinin 1516 

yılında Barbaros kardeşlerin cezayir’e gelişi ile başlamıştır. Bu-
nunla beraber, 1830’da Fransa tarafından işgal edilen cezayir 
ile Türkiye arasında diplomatik ilişkiler 1962 yılında cezayir 
demokratik Halk cumhuriyeti’nin bağımsızlığını elde etmesi 
ile kurulmuştur. Türkiye cumhuriyeti 31 Temmuz 1962’de 
cezayir’in bağımsızlığını tanımış ve 30 Haziran 1963’te de 
Türk Büyükelçiliği faaliyetlerine başlamıştır.23

cezayir’in bağımsızlık süreci, Türkiye ile ilişkilerde birta-
kım gerginlik noktaları oluşturmuştur. Türkiye 1950’li yıllarda 

22 ece Gökçesedef, “libya’daki ateşkes anlaşmasında son durum ne?”, BBC Türkçe: 
Haberler / Dünya, 30 Kasım 2020, erişim adresi: https://www.bbc.com/turkce/ha-
berler-dunya-55117984, (erişim Tarihi: 10 aralık 2020). 

23 Muhammed semiz, “afrika’nın akdeniz’e açılan kapısı: cezayir”, Anadolu Ajansı 
(AA): Anasayfa / Dünya, 25 Ocak 2020, erişim adresi: https://www.aa.com.tr/tr/
dunya/afrikanin-akdenize-acilan-kapisi-cezayir/1713713, (erişim adresi: 10 aralık 
2020). 
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cezayir’e libya üzerinden silah desteğinde bulunmuş olsa da 
politik alanda benzer tavrı açıkça gösterememiştir. cezayirli 
milliyetçiler, benzer tarihsel kurtuluş savaşı süreçleri nede-
niyle Türkiye’ye yakınlık hissetmiş ancak Batı ittifakının bir 
üyesi olarak Türkiye cumhuriyeti Fransız tezlerinin yanında 
olarak bunu bir iç sorun olarak tanımlamıştır. ayrıca Türkiye, 
cezayir’in bağımsızlığına yönelik BM Genel Kurulu’nda yapı-
lan oylamada 30 ülke ile beraber çekimser ve bazen de karşıt 
oy kullanmış ve bu tavrını naTO kapsamında Fransa ile ilişki-
lerinin bozulmamasına dayandırmıştır. Bu durum Türkiye’nin 
sadece cezayir ile ilişkilerini etkilemekle kalmamış, afrika ül-
keleri ile ilişkiler açısından da önemli bir nokta olmuştur.

Turgut Özal 1985 yılında cezayir’i ziyaret etmiş ve 
cezayir’den BM oylamalarında Türkiye’nin yaklaşımına dair 
özür dilemiştir. Bu gelişmeleri takiben Türkiye-cezayir ilişki-
lerinde normalleşme görülmüştür. soğuk savaş’ın sona ermesi 
ile beraber iki ülke arasında engeller sona ermiştir. 2000’li yıl-
lardan itibaren ilişkiler ivmelenmeye başlamıştır. Türkiye ve 
cezayir arasında 2006 yılında “dostluk ve işbirliği anlaşması” 
imzalanmıştır. 2010’lu yıllarda ise iki ülke arasında karşılıklı zi-
yaretler artmıştır. 2013 yılında Türkiye cumhuriyeti Başbakanı 
olarak recep Tayyip erdoğan Kuzey afrika ziyaretleri kapsa-
mında cezayir’e de ziyarette bulunmuştur. 2014 yılında cum-
hurbaşkanı sıfatıyla da cezayir’e ilk ziyaretini 20 Kasım 2014’te 
gerçekleştirmiştir. 26-28 Şubat 2018 tarihlerinde cumhurbaş-
kanı recep Tayyip erdoğan cezayir’e bir ziyarette bulunmuş 
ve bu ziyarette iki ülke arasında çeşitli siyasi ve ticari anlaş-
malar imzalanmıştır. iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretler, 
ilişkilere verilen önemin bir göstergesi olarak artış göstermiştir.

iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de önemli bir yer 
tutmakta ve enerji alanındaki ticaret açısından cezayir üst sı-
ralarda yer almaktadır. cezayir, kıtada dördüncü büyük eko-
nomi konumunda olup, Türkiye’nin doğalgaz ithalatında rusya, 
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iran ve azerbaycan’dan sonra dördüncü sıradadır. BOTaŞ ile 
cezayir’in milli hidrokarbon şirketi sOnaTracH arasında do-
ğalgaz alım satımına ilişkin anlaşmalar yapılmıştır. ayrıca iki 
ülkenin enerji bakanlıkları arasında da “enerji alanında işbir-
liğine dair Ortak deklarasyon” imzalanmış olup ticari içerik 
gizlilik nedeniyle açıklanmamıştır.

iki ülke arasındaki politik ilişkilerde bölgesel konular ve 
sorunlar büyük bir yere sahip olmuştur. 26-27 Ocak 2020’de 
cumhurbaşkanı recep Tayyip erdoğan’ın cezayir’i ziyareti es-
nasında birbirlerini stratejik ortak olarak tanımlayan iki ülke, 
bir sonraki adımda ortak vizyon ile hareket etmek gerektiğini 
belirtmiştir. Bu bağlamda Türkiye ve cezayir, libya’da siya-
sal çözümden yana olduklarını ve Filistin meselesinde hemfi-
kir olduklarını açıklamıştır. ancak bölgesel istikrarsızlık ikili 
ilişkilerde önemli bir gündem maddesi olarak yer almakta ve 
ilişkilerin derinleşmesine engel teşkil etmektedir.24 

2014 yılında Fransa tarafından gündeme getirilen libya’ya 
askeri müdahale söylemlerine istinaden cezayir, siyasal çözüm-
den yana olmuş ve libya’daki siyasi grupları bir araya getire-
rek ortak zeminde buluşmalarını sağlamaya çalışmıştır. libya 
ve Tunus’taki krizler komşusu cezayir için sınır problemlerine 
neden olmuş ve bu ülkelerdeki istikrarsızlıklar cezayir sını-
rında hareketlilik yaratmıştır. Bu dönemde cezayir hem Trab-
lus’taki büyükelçiliğini hem de libya sınırını kapatma kararı 
almıştır. ayrıca sınıra asker takviyesi de yaparak tampon böl-
geler oluşturmuştur. libya konusunda Mısır ile farklı görüşlere 
sahip olan cezayir, bu süreçte diğer Kuzey afrika ülkelerin-
den Tunus ve Fas ile sınır güvenliği anlaşmaları imzalamıştır.25

24 ismail numan Telci, “Türkiye-cezayir işbirliği derinleşiyor”, Sabah Gazetesi: Ha-
berler, 5 eylül 2020, erişim adresi: https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/
ismail-numan-telci/2020/09/05/turkiye-cezayir-isbirligi-derinlesiyor, (erişim Tari-
hi: 10 aralık 2020).

25 “Türkiye-cezayir ilişkilerinin Geleceği”, ORSAM, erişim adresi: https://www.
orsam.org.tr/tr/turkiye-cezayir-iliskilerinin-gelecegi-2/, (erişim Tarihi: 10 aralık 
2020).
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Türkiye ve cezayir ilişkileri genel anlamda olumlu bir 
havada seyretmekle beraber, cezayir bağımsızlık sonrası dö-
nemde dış politikada ülkelerin iç sorunlarına karışmama gibi 
bir tutum izlemiştir. ancak Filistin ve Batı sahra’daki özgür-
lükçü direnişe destek verdiği bilinmektedir. Öyle ki sahra arap 
demokratik cumhuriyeti’ne verdiği destek nedeniyle Fas ile 
ilişkilerinde gerilim oluşmuştur. cezayir’in libya konusundaki 
tavrı da ülkedeki istikrarın yeniden sağlanması ve terör teh-
didinin kendi sınırlarından uzak tutulması yönünde olmuştur. 
Bu bağlamda Türkiye ve cezayir’in bölge politikalarına dair 
ortak hareket etme ve işbirliği geliştirme olasılığı denge poli-
tikaları açısından önem taşımaktadır.

Türkiye-Fas İlişkileri
Türkiye ve Fas arasındaki diplomatik ilişkiler, 17 nisan 1956 

tarihinde Fas bağımsızlığını ilan ettikten hemen sonra başla-
mıştır ve karşılıklı olarak iki ülkenin büyükelçilikleri açılmıştır. 
2000’li yıllardan itibaren artış trendi gösteren iki ülke arasın-
daki dış ticaret hacminin de etkisiyle ikili ilişkiler pozitif ivme 
kazanmıştır. 3-4 Haziran 2013 tarihinde dönemin başbakanı re-
cep Tayyip erdoğan da Fas’a ziyarette bulunmuş olup, bu zi-
yarette Yüksek düzeyli stratejik işbirliği Konseyi’nin (YdsK) 
Kurulmasına ilişkin Ortak Bildiri’si yayınlanmıştır. üst düzey 
ziyaretlerin peş peşe gerçekleştiği Türkiye ve Fas arasındaki 
ziyaretlerin en önemlilerinden biri aralık 2014’te Fas Kralı’nın 
Türkiye’ye ziyaretidir. iki ülke arasında karşılıklı pek çok üst 
düzey görüşme yapılmıştır.26 23-27 Mayıs 2016 tarihinde Fas Par-
lamentosu dostluk Grubu üyeleri Türkiye’ye ziyarette bulun-
muş, TBMM Türkiye-Fas Parlamentolar arası dostluk Grubu 
da 17-22 nisan 2018’de Fas’a bir ziyaret gerçekleştirmiştir.27 

26 “Fas ülke Profili”, İnsamer: Fas, erişim adresi: https://insamer.com/tr/fas_820.htm , 
(erişim Tarihi: 10 aralık 2020).

27 Türkiye cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı, “Ana Sayfa / Dış Politika / Bölgeler / Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika / Fas / Türkiye-Fas Siyasi İlişkileri”, erişim adresi: http://
www.mfa.gov.tr/turkiye-fas_siyasi-iliskileri.tr.mfa, (erişim Tarihi: 10 aralık 2020).
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Bölgedeki krizler sonucu ortaya çıkan istikrarsızlıklar 
ikili ilişkilerin ortak gündeminde yer almıştır. Fas, 2020 yılı-
nın eylül ayında karşılıklı ateşkesten 2 hafta sonrasında lib-
ya’daki tarafları müzakere için bir araya getirmiştir. Fas’ın Bo-
uznika şehrindeki görüşmeler iki gün sürmüş ve 21 ağustos’ta 
UMH’nin ilan ettiği ateşkesin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.28

Fas’ın Buznika şehrindeki libya görüşmeleri üç aşamaları 
olarak 6-10 eylül’de, 2-6 ekim’de ve 3-5 Kasım’da yapılmıştır. 
dördüncü görüşmenin Fas’ın Tanca şehrinde 2 aralık’ta yapıl-
ması, Fas’ın arabuluculuk rolü ile hem BM’nin hem de libya’nın 
güvenini kazanmış olması şeklinde değerlendirilebilir. Bu bağ-
lamda Fas’ın, libya’daki iç savaşı sadece libya’nın değil tüm 
komşu devletleri ilgilendiren bir sorun olarak gördüğü ve gös-
terdiği çaba ile sadece libya’da değil tüm Kuzey afrika’da ba-
rış ve istikrarın sağlanmasını önemsediği belirtilebilir.29

Türkiye ve Fas ilişkilerinde Fas, Türkiye’nin bölgedeki te-
röre karşı faaliyetlerinde uluslararası kamuoyuna karşı destekle-
yici bir tutum sergilemiştir. arap Birliği tarafından Türkiye’nin 
‘Barış Pınarı Harekatı’ operasyonunu kınayan bildirisine dair 
Fas’ın resmi görüşünü yansıtmadığı şeklinde açıklama yapıl-
mıştır. Fas dışişleri Bakanı nasır Burita konuyla ilgili açıkla-
masında Türkiye’nin suriye’deki terör örgütlerine karşı askeri 
operasyonuna dair yayınlanan bildirinin imzalanmasının sebe-
bini birliğin genel görüşüne uyum olarak belirtmiştir.30

son dönemde Türkiye’nin bölgedeki ülkelerle ilişkileri-
nin gerilmesi dolaylı olarak Fas ile ilişkilerine de yansımıştır. 

28 “Fas’ta libya Görüşmeleri Başladı”, Deutsche Welle: Gündem / Dünya, 7 eylül 2020, eri-
şim adresi: https://www.dw.com/tr/fasta-libya-g%c3%B6r%c3%Bc%c5%9Fmeleri-
ba%c5%9Flad%c4%B1/a-54840515, (erişim Tarihi: 19 aralık 2020).

29 Khalid Mejdoup ve ekrem Biçeroğlu, “Fas 2020’de libya müzakerelerine ev sahipli-
ğiyle öne çıktı”, Anadolu Ajansı (AA): Dünya, 31 aralık 2020, erişim adresi: https://
www.aa.com.tr/tr/dunya/fas-2020de-libya-muzakerelerine-ev-sahipligiyle-one-
cikti/2094874, (erişim Tarihi: 10 aralık 2020). 

30 “Fas’tan Türkiye açıklaması: resmi görüşümüzü yansıtmıyor”, Milli Gazete: Dünya, 
14 ekim 2019, erişim adresi:https://www.milligazete.com.tr/haber/3193414/fastan-
turkiye-aciklamasi-resmi-gorusumuzu-yansitmiyor, (erişim Tarihi: 19 aralık 2020).
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suudi arabistan ile başlayan Türk mallarının boykotu, Fas ile 
ticari ilişkilerimize gümrük vergisinde artış olarak yansımış-
tır. Türk tekstil ürünlerine yaklaşık yüzde doksana yakın güm-
rük vergisi uygulayan Fas, ek olarak yüzde kırk oranda güm-
rük vergisinin daha uygulanacağını açıklamıştır. Bunun temel 
nedeni pandemi döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılar ne-
deniyle yerli üreticinin korunması olarak belirtilmiş olup uy-
gulamanın 2021 sonuna dek geçerli olacağı duyurulmuştur. 31

Bu noktada, Türkiye-Fas ilişkilerinin bölgesel değişimler-
den etkilenmesi olası görünürken, libya meselesi açısından 
Fas’ın oynadığı arabuluculuk rolünün Türkiye’nin daha etkin 
bir siyaset izlemesi konusunda kısıtlayıcı olması öngörülebilir. 

Türkiye-Sudan İlişkileri
Türkiye ve sudan ilişkilerinin temeli Osmanlı devleti dö-

nemine dayanmaktadır. 15.yüzyıldaki gelişmeler ile beraber 
merkezden uzak olan eyaletlerde otonom yönetimlere geçil-
mesi, uluslararası ticaretin hızlanması gibi nedenlerle sömür-
geci devletlerin afrika kıtasına olan ilgisi artmıştır. Buna para-
lel, Osmanlı devleti’nin merkezden uzak eyaletler üzerindeki 
etkisi kendisinin de güç kaybetmeye başlaması ile zayıflamış 
ve 18.yüzyıl ile beraber ingiliz ticaret gemileri Kızıldeniz’i do-
mine etmiştir. 19.yüzyılın ikinci yarısında bölgede Mısır kökenli 
ingiliz yayılmacılığı artmaya başlamış ve Osmanlı devleti’nin 
bu durumun önüne geçmek için aldığı önlemler yetersiz kal-
mıştır. 1890’lı yıllarda sudan’da Mehdi Hareketi ortaya çık-
mış ancak yapılan savaşlar sonucunda bu hareket yenilgiye 
uğramış ve 19 Ocak 1899 tarihinde yapılan bir anlaşma ile de 

31 “Türkiye’den tekstil ithalatına halihazırda yüzde 90’a varan gümrük vergisi uygula-
yan Fas, yüzde 40 ilave gümrük vergisi getirdi”, Independent Türkçe: Anasayfa / Eko-
nomi, erişim adresi: https://www.indyturk.com/node/218871/ekonomi%cc%87/
t%c3%Bcrkiyeden-tekstil-ithalat%c4%B1na-h%c3%a2lihaz%c4%B1rda-
y%c3%Bczde-90a-varan-g%c3%Bcmr%c3%Bck-vergisi, (erişim Tarihi: 19 aralık 
2020). 
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Osmanlı devleti sudan topraklarından çıkarılmıştır. sevakin 
şehri ile sudan vilayetini birleştiren bu anlaşma ile beraber 
bölge ingiliz hakimiyetine geçmiştir. ancak Osmanlı devleti’nin 
afrika’daki toprakları içerisinde yer alan sudan’ın tarihinde 
başkentin Hartum’a taşınması, modern tarıma geçiş ve nihai 
sınırlarının belirlenmesi gibi önemli noktalarda Osmanlı etkisi 
söz konusu olmuştur.

Türkiye ve sudan arasındaki diplomatik ilişkiler 1 Ocak 
1956’da sudan’ın bağımsızlığını takiben Türkiye’nin sudan’ı 
ilk tanıyan ülkelerden birisi olması ile başlamıştır. Bu tanıma-
dan kısa bir zaman sonra 1 Ocak 1957’de Hartum Büyükelçi-
liği faaliyete geçmiş olsa da sudan’ın ankara Büyükelçiliği 14 
eylül 2009’da açılmıştır. arada geçen zaman içerisinde Tür-
kiye ve sudan arasında yeterli düzeyde ilişki kurulamamıştır. 
Bu durumdaki en önemli iki etken sudan’ın ingiliz sömürge 
yönetimi sonrasında yaşadığı iç savaşlar ve Türkiye’nin 1980’li 
yıllara dek afrika’ya dair bir çerçeve politikasının bulunma-
ması olarak değerlendirilebilir.32

2000’li yıllardan itibaren yakın ilişkilerin kurulduğu ve 
afrika’da en kapsamlı işbirliğinin geliştirildiği önemli ülkeler-
den biri olan sudan ile karşılıklı olarak üst düzeyde ziyaretler 
gerçekleştirilmiş ve bu ziyaretler esnasında çeşitli alanlarda 
anlaşmalar yapılmıştır. cumhurbaşkanı recep Tayyip erdoğan 
24-26 aralık 2017’de sudan’a yaptığı ziyarette Yüksek düzeyli 
stratejik işbirliği Konseyi’nin (YdsK) kuruluş bildirgesi imza-
lanmıştır. 19-21 Kasım 2018’de cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay beraberindeki bir heyet ile sudan’a gerçekleştirdiği zi-
yarette Türkiye-sudan 15. dönem Karma ekonomik Komisyon 
(KeK) toplantısına katılmıştır. 16-17 ağustos 2019’da dışişleri 
Bakanı Mevlüt çavuşoğlu, sudan’da askeri Geçiş Konseyi ile 

32 Kaan devecioğlu, “Türkiye, sudan için neden önemli?”, Anadolu Ajansı (AA): Ana-
liz, 15 Mart 2020, erişim adresi: https://www.aa.com.tr/tr/analiz/turkiye-sudan-
icin-neden-onemli/1419325, (erişim Tarihi: 10 aralık 2020).
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Özgürlük ve değişim Güçleri ittifakı’nın arasında Geçici sivil 
Yönetim ile ilgili düzenlemelere yönelik anayasal Bildiri’nin 
imzalanmasına tanıklık etmiştir.33

Bölgesel dinamikler ve gelişmeler yönünden değerlendiril-
diğinde, aBd, suudi arabistan, Mısır ve Bae’nin israil ile iliş-
kilerini yeniden düzenlemesi ve eski amerikan Başkanı do-
nald Trump’ın “Küre ittifakı” projesi neticesinde Ortadoğu ve 
Kuzey afrika’da yaşanan gelişmeler sudan ve Türkiye’yi bir-
birine daha da yakınlaştırmıştır. Genel olarak suudi arabis-
tan ve Mısır ile iyi ilişkilere sahip olan sudan, bu gelişmeler 
sonrasında dışlanmış ve ilişkileri zayıflamıştır. ayrıca aBd ta-
rafından sudan cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir teröre destek 
vermekle ve soykırım uygulamakla suçlanarak yaptırımlar uy-
gulanmıştır. Bu dönemde Türkiye ve sudan ilişkileri güvenlik 
boyutu üzerinden güçlenmiştir. sevakin adası ile ilgili iki ülke 
arasında yapılan görüşmelere ve Türkiye’nin sudan’da petrol 
arama çabalarına, Mısır, suudi arabistan ve Bae tarafından 
itirazlar gelmiştir. ülke içerisinde önce zamlara gelen tepkilerle 
başlayan protestolar büyüyerek hükümeti giderek daha da sı-
kıştırmış ve sonuç olarak 11 nisan 2019’da Ömer el-Beşir’in 
iktidarı sona ermiştir.34

sudan’daki bu gelişmeler ve doğu akdeniz’de yükselen 
tansiyon sonucunda aBd, sudan’a israil ile ilişkilerini nor-
malleştirmesi karşılığında ülkeyi Terörü destekleyen ülkeler 
listesi’nden çıkarabileceği teklifinde bulunmuştur. Ömer el-
Beşir’in iktidardan uzaklaştırılması sonrasında başlayan pazar-
lıklara son olarak israil ile ilişkilerin normalleştirilmesi madde-
sinin de eklenmesi bölgede 2020 yazından bu yana hızla devam 

33 Türkiye cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı, “Ana Sayfa / Dış Politika / Bölgeler / Sahra-
altı Afrika / Sudan / Türkiye-Sudan Siyasi İlişkileri”, erişim adresi: http://www.mfa.
gov.tr/turkiye-sudan-siyasi-iliskileri.tr.mfa, (erişim Tarihi: 10 aralık 2020).

34 ilhan zengin, “Türkiye, sudan’ı Kaybediyor mu?”, Afrika Araştırmaları Derneği, 
erişim adresi: https://afam.org.tr/turkiye-sudani-kaybediyor-mu/, (erişim Tarihi: 
10 aralık 2020). 
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eden israil-arap normalleşmesine dair planın bir parçası ola-
rak değerlendirilebilir. 

Erişim Adresi: http://iktibasdergisi.com/2019/04/25/sudana- 
sevakin-adasi-baskisi/, (Erişim Tarihi: 10 Aralık 2020).

sudan dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, ekim 2020’de 
yaptığı açıklamasında israil ile ilişkilerin normalleşmesine 
dair prensip olarak anlaşıldığını ancak ülkede yasama organı-
nın kurulmasından sonra konunun onaylanabileceğini belirt-
miştir. ancak sudan egemenlik Konseyi üyesi sıddık Tavır, 
israil ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik kararın bir uzlaşı 
ile alınmadığını hatta Konsey Başkanı Orgeneral abdulfettah 
el-Burhan ve Başbakan abdullah Hamduk’un bireysel kararı 
olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştur. ancak iktidar or-
taklarından arap sosyalist Baas Partisi’nin itirazlarına rağ-
men sudan, israil ile ilişkilerini normalleştirmeyi kabul eden 
son ülke olmuştur.35

35 Ömer erdem, “sudan, israil ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştık-
larını açıkladı”, Anadolu Ajansı (AA): Dünya, 25 ekim 2020, erişim adresi: https://
www.aa.com.tr/tr/dunya/sudan-israil-ile-iliskilerin-normallestirilmesi-konusunda
-anlastiklarini-acikladi/2018673, (erişim Tarihi: 10 aralık 2020).
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Bu anlaşma haberi üzerine aralık 2020’de aBd’nin sudan 
Büyükelçiliği, aBd’nin sudan’ı Terörizm sponsoru devlet liste-
sinden çıkarılacağına dair belgenin aBd dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo tarafından imzalandığını ve resmi Gazete’de yayınla-
nacağını açıklamıştır. 1993 yılından beri kara listede yer alan 
sudan, bu nedenle herhangi bir Batı yardımı alamamıştır. Mike 
Pompeo, ağustos 2020’de sudan’ı ziyaret etmiş ve bu ziyare-
tinde Hartum geçici hükümeti ile israil’i tanımaları ve diplo-
matik ilişkileri başlatmaları konusunda görüşmeler yapmıştır.36

Türkiye ile hem tarihsel hem de yakın dönemde yakın 
ilişkiler içerisinde bulunan sudan’ın bu anlaşmalar çerçeve-
sinde nasıl bir politika izleyeceği merak edilmektedir. Tür-
kiye-sudan ilişkilerinin geleceği açısından değerlendirildiğinde, 
sudan’ın Türkiye’nin ilişkilerinin son 20 yılda derinden zede-
lendiği israil ile yakınlaşmasının dengeleri değiştirmesi olası 
görünmektedir.37

Sonuç ve Değerlendirme 
2000’li yılların başından itibaren doğu akdeniz’de oluş-

maya başlayan ekonomik çıkar temelli ittifaklar özellikle libya 
krizinin büyümesi ve Türk-Yunan çatışmasının yeniden gün-
deme oturması ile beraber diplomatik ittifaklara dönüşmüştür. 
Türkiye açısından bu durum, ekonomik olmaktan ziyade ulu-
sal güvenlik temelli tehditler oluşturmaktadır. Bölgede yapılan 
anlaşmalar neticesinde ilan edilen MeB’ler, Türkiye’nin kendi 
karasularına hapsolması anlamı taşımaktadır. doğu akdeniz’de 
son bir yılda meydana gelen hızlı gelişmeler, sismik arama 

36 “sudan, israil’le normalleşme karşılığı, aBd’nin kara listesinden resmen çık-
tı”, Sputnik Türkiye: Türkiye Haberleri, 14 aralık 2020, erişim adresi: https://
tr.sputniknews.com/abd/202012141043399215-sudan-israille-normallesme-karsiligi
-abdnin-kara-listesinden-resmen-cikti/, (erişim Tarihi: 10 aralık 2020).

37 ece Gökçesedef, “sudan’da darbe: Türkiye, Ömer el Beşir’in devrildiği ülkeye ne 
kadar yatırım yaptı?”, BBC Türkçe: Haberler / Dünya, 17 nisan 2019, erişim adresi: 
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47926030, (erişim Tarihi: 10 aralık 
2020). 
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faaliyetlerinin zaman zaman askeri güç gösterisine dönüştüğü 
bir zemin hazırlamıştır.

doğu akdeniz’deki ekonomik kaynaklar sadece bölge 
devletlerinin değil, bölge dışındaki küresel aktörlerin de ilgi-
sini çekmektedir. aBd ve rusya’nın bu çerçevedeki politika-
ları ile Türkiye’nin çıkarları da tam olarak örtüşmemektedir. 
Bu nedenle, doğu akdeniz stratejisi açısından Türkiye ve Ku-
zey Kıbrıs Türk cumhuriyeti (KKTc) kendilerine karşı kurulan 
ittifaklarla mücadele etmek durumunda kalmıştır. Türkiye’nin 
askeri gücü bu noktada önemli bir caydırıcı kuvvet olmuş, ay-
rıca KKTc ile bağları sayesinde Türkiye ulusal güvenliği açısın-
dan stratejik öneme sahip adayı son kale olarak tutabilmiştir.

ancak uluslararası işbirlikleri ve anlaşmalar ile Türkiye’nin, 
doğu akdeniz stratejisini desteklemesi gerekmiştir. Bu bağ-
lamda Kuzey afrika ülkeleri ile iyi ilişkilerin devamlılığı Tür-
kiye açısından önem taşımaktadır. Türkiye’nin libya ile imzala-
dığı anlaşmalar ve libya’ya verdiği askeri destek bu kapsamda 
değerlendirilmelidir. libya’da mevcut durumda ateşkesin sağ-
lanmasına yönelik atılan adımların kalıcılığı ve yapılacak se-
çimler sonrasında kurulacak hükümetin izleyeceği politika 
Türkiye açısından kritiktir.

Öte yandan Türkiye, diğer Kuzey afrika ülkeleri ile de iliş-
kileri olumlu yönde devam ettirmeye çalışmıştır. 2000’li yıllar-
dan itibaren bu ülkeler ile siyasi ve ekonomik yakın temaslar 
Türkiye için önemli olmuştur. Fakat yine de bu durum, Tür-
kiye açısından büyük bir destek sağlamamıştır. Hatta libya 
ve Katar krizlerinde Türkiye’nin izlediği politikalar ile doğu 
akdeniz’deki gerilimler Orta doğu’daki iyi ilişkilerin bozul-
masına neden olmakla kalmamış, bu durum Kuzey afrika’ya 
doğru da sıçramaya başlamıştır. Özellikle ikili ticarette başla-
tılan boykot ve yüksek gümrük vergileri bu doğrultuda de-
ğerlendirilmelidir.
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Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan sudan’da yönetimin 
değişmesi ve sonrasında arap-israil ilişkilerinin normalleşmesi 
adımına sudan’ın da dahil olması, Türkiye açısından önemli 
bir gelişmedir. Özellikle aBd’nin ön ayak olduğu bu gelişme 
neticesinde Batı dünyasına entegre olacak olan sudan’ın, iler-
leyen dönemde Türkiye ile ilişkileri hangi düzlemde devam et-
tireceği merak konusudur. 

Tüm bu bölgesel gelişmeler ve Türkiye’nin içinde bulun-
duğu durum değerlendirildiğinde, Türkiye’nin denge siyase-
tine en fazla ihtiyacının olduğu bir dönem ile karşı karşıya 
kaldığı söylenebilir. Türk dış politikasının bölgesel gelişme-
lere ve kendi alehinde kurulan işbirliklerine karşı geliştirmesi 
gereken stratejiler bu ülkeler ile ikili ilişkilere verilen önemin 
devam ettirilmesi ve ortak çıkar paydalarına dayandırılması 
şeklinde olmasının Türkiye’ye fayda sağlayacağı öngörülebilir.


