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Dış politika ve savunma alanında işbirliği, 2020 yılının sonunda varılan Birleşik Krallık-
AB Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’nın kapsamı dışında kalan konulardan birini 
oluşturuyor. 2019 yılındaki Siyasi Deklarasyon’da, dış politika ve savunma alanlarında 
AB ve Birleşik Krallık arasında derin bir ortaklığın tesis edilmesi hedef olarak belirlense 
de, Brexit müzakerelerinin gergin gidişatı, siyasi iklimdeki değişimler ve Londra’nın 
artan egemenlik vurgusu, dış politika boyutunun AB-Birleşik Krallık işbirliği dışında 
bırakılmasına neden oldu. AB ile Birleşik Krallık arasında dış politika alanında 
kurumsal bir çerçevenin olmayışı, Londra ile bazı AB başkentleri arasındaki ikili 
diyaloğu ve ad hoc işbirliklerini daha da önemli hale getirdi. Bu bağlamda, Fransa ve 
Almanya başta olmak üzere Üye Devletler ile ikili düzeyde işbirliği ve İran’ın nükleer 
programına ilişkin müzakereler için oluşturulan E3 formatı öne çıkıyor. 

Savunma alanında ise Birleşik Krallık’ın, OGSP kapsamındaki AB misyon ve 
harekâtlarına katılımını üçüncü ülkeler için belirlenen koşullara göre yürütmesi 
bekleniyor. Üçüncü ülke olarak OGSP harekât ve misyonlarına katılımın asimetrik 
doğası nedeniyle, Birleşik Krallık’ın beklentilerini karşılamaya yetmeyeceği 
düşünülüyor. Birleşik Krallık’ın PESCO ve EDF gibi AB’nin savunma alanında geliştirdiği 
yeni mekanizmalara dâhil olmak üzere girişimde bulunmamış olması dikkat çekiyor. 
Londra’nın, ihracat kontrolleri ve fikri mülkiyet haklarına getirilebilecek kısıtlamalara 
dair çekinceleri ve Boris Johnson Hükümeti’nin bu girişimlerin başarısına ilişkin 
şüpheleri, PESCO projelerine katılımı zorlaştıran etkenlerin başında geliyor.  

Türkiye ise Birleşik Krallık gibi AB üyesi olmayıp NATO üyesi olan bir Avrupa ülkesi 
konumunda.  AB misyon ve harekâtlarına en fazla katkıda bulunan üçüncü ülkelerden 
biri olan Türkiye, AB’nin savunma alanındaki yeni işbirliği mekanizmalarına katılım 
sağlamaya yönelik girişimlerini sürdürüyor. Kıbrıs meselesinden kaynaklanan sorunlar 
ve AB ortak pozisyonları ve bazı AB üyesi devletlerle uyuşmazlıklar, Türkiye’nin AB’nin 
dış ve güvenlik politikası yapılarına etkin katılımını zorlaştırıyor. Brexit ile Birleşik 
Krallık’ın AB dışına çıkmış olması iki ülkeyi yakınlaştıran bir etmen oldu. Türkiye ile 
Birleşik Krallık arasında savunma alanındaki işbirliğinin Brexit’e rağmen derinleşmeye 
devam ettiği görülüyor. “Küresel Britanya” vizyonu kapsamında Brexit sonrası dönemde 
uluslararası arenadaki rolünü yeniden tanımlayan Birleşik Krallık için Türkiye önemli 
bir stratejik ortak olarak konumlanıyor. 
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Birleşik Krallık, 31 Ocak 2020 tarihinde resmen AB üyeliğinden ayrıldı ve bir yıllık geçiş 

döneminin tamamlanmasını takiben AB nezdinde bir üçüncü ülke haline geldi. AB ve 

Birleşik Krallık, 30 Aralık 2020 tarihinde imzaladıkları Ticaret ve İşbirliği Anlaşması ile 

geçiş döneminin ardından Brexit’in resmiyet kazanması sonrasında yürütecekleri 

ilişkilerin ana çerçevesini çizdi. Mal ve hizmet ticareti, dijital ticaret, fikri mülkiyet, kamu 

alımları, havacılık ve karayolu taşımacılığı, enerji, balıkçılık, sosyal güvenlik 

koordinasyonu, cezai konularda adli işbirliği ve AB programlarına katılım gibi konuları 

kapsayan bu anlaşmaya, istihbarat paylaşımını öngören bir anlaşma da eşlik ediyor. 

Dış politika ve savunma alanında işbirliği, Londra’nın talebi üzerine Birleşik Krallık-AB 

Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’nın kapsamı dışında kalan konulardan birini oluşturuyor. 

AB ile Birleşik Krallık arasında gelecekteki ilişkileri düzenleyen 2019 tarihli Siyasi 

Deklarasyon’da, dış politika ve savunma alanlarında AB ve Birleşik Krallık arasında 

derin bir ortaklığın tesis edilmesi hedef olarak belirlenmiş; yaptırım politikası, kabiliyet 

geliştirme ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) kapsamındaki misyon ve 

harekâtlara katkı muhtemel işbirliği alanları olarak telaffuz edilmişti. Birleşik Krallık’ta 

AB ile dış politika ve savunma alanlarında işbirliğinin kurumsal bir çerçeve 

gerektirmediği görüşünün zemin kazanmasıyla Şubat 2020 tarihli müzakere kılavuz 

ilkelerinde bu hedef terk edildi.1 Brexit müzakerelerinin gergin gidişatı, siyasi iklimdeki 

değişimler ve Londra’nın artan egemenlik vurgusu, dış politika boyutunun AB-Birleşik 

Krallık işbirliği dışında bırakılmasına neden oldu. Dış politika ve savunma alanındaki 

işbirliğini ikili anlaşmalar, Fransa ve Almanya’yı da kapsayan E3 formatı ve NATO 

çerçevesinde yürütmeyi tercih eden Birleşik Krallık’ın OGSP kapsamındaki harekâtlara 

katkısı Brexit kararının öncesinde azalma eğilimine girmişti. 

Brexit’ten sonraki dönemde de Birleşik Krallık’ın bu konularda AB ile işbirliğinde çok da 

istekli olmadığı görülüyor. Kasım 2020’de üçüncü ülkelerin Daimi Yapılandırılmış 

İşbirliği (PESCO) kapsamındaki projelere katılımını düzenleyen kuralların 

belirlenmesini takiben ABD, Kanada, Norveç ve Türkiye PESCO kapsamındaki projeler 

arasında yer alan Askeri Hareketlilik Projesi’ne katılım için başvuruda bulunurken, 

                                                           
1 Tania Latici, “’Global Britain' and 'Europe of Defence' Prospects, challenges and opportunities”, EPRS, 
Briefing, Eylül 2021, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/696176/EPRS_BRI(2021)696176_EN.pdf 
Erişim tarihi: 18.11.2021 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/696176/EPRS_BRI(2021)696176_EN.pdf
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Birleşik Krallık’ın bu yönde herhangi bir girişimde bulunmaması bunun göstergesi 

niteliğinde.  

Centre for European Reform’dan Luigi Scazzieri’ye göre, Birleşik Krallık Brexit sonrası 

dönemde uluslararası arenada AB’ye kıyasla daha etkili ve hızlı hareket edebilen bir güç 

olarak konumlanmaya çalışıyor. Hong Kong’daki olaylar karşısında Çin’e karşı yaptırım 

kararı alınması ve Belarus seçimleri sonrasında muhalefete yönelik baskılar karşısında 

kabul edilen yaptırımlar bu eğilimin örneklerini oluşturuyor.2 

“Küresel Britanya” Vizyonu: Sadece Afili Bir Slogan mı?  

Birleşik Krallık, “Küresel Britanya” söylemiyle hızlanan rekabet çağında kendine 

uluslararası sistemde yeni bir yer bulmaya çalışıyor. İlk kez Brexit referandumunun 

ardından dönemin Başbakanı Theresa May tarafından telaffuz edilen “Küresel Britanya”, 

Boris Johnson’ın başbakanlığıyla iddialı bir vizyon olarak lanse edilmeye başlandı. 

“Küresel Britanya” mottosuyla ortaya koyulan Brexit sonrası dış politika vizyonunun 

aslında ne anlama geldiği konusunda politika çevrelerinde kafa karışıklığı mevcut. 

Johnson Hükümeti bu kafa karışıklığını sonlandırmak ve “Küresel Britanya”ya içerik 

kazandırmak amacıyla 16 Mart 2021 tarihinde “Rekabetçi Bir Çağda Küresel Britanya” 

başlığını taşıyan Güvenlik, Savunma, Kalkınma ve Dış Politikaya ilişkin Bütünlüklü 

Değerlendirme’yi (Integrated Review) yayımladı. Londra’nın gözünden uluslararası 

sistemin tahlilini yapan ve Birleşik Krallık’ın 2030 yılına kadar izleyeceği dış politika 

önceliklerini ortaya koyan Bütünlüklü Değerlendirme, aynı zamanda Küresel Britanya 

vizyonunun pratikte nasıl işleyeceğini anlatan bir kılavuz niteliğinde. 

AB ile Birleşik Krallık’ın aynı coğrafyayı ve jeostratejik ortamı paylaşmaları, güvenlik 

ortamına ilişkin benzer tahlillere ve tehdit algılamalarına sahip olmaları, bu iki aktör 

arasında Brexit sonrasında da işbirliğini zorunlu kılan etkenleri oluşturuyor. Rusya’nın 

giderek daha iddialı hale gelen dış politika tercihleri, Çin’in yükselişinin kurallara dayalı 

uluslararası düzen açısından oluşturduğu meydan okumalar, gerek AB gerekse Birleşik 

Krallık’ın tehdit algılamalarında üst sıralarda yer alıyor. 

                                                           
2Luigi Scazzieri, “Bridging the Channel: How Europe and the UK Can Work Together in Foreign Policy”, 
Centre for European Reform, Haziran 2021, https://cer.eu/publications/archive/policy-
brief/2021/bridging-channel-how-europe-and-uk-can-work-together-foreign Erişim tarihi: 18.11.2021 

https://cer.eu/publications/archive/policy-brief/2021/bridging-channel-how-europe-and-uk-can-work-together-foreign
https://cer.eu/publications/archive/policy-brief/2021/bridging-channel-how-europe-and-uk-can-work-together-foreign
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Bütünlüklü Değerlendirme belgesine göre, büyük güçler arasında derinleşen rekabetle 

karakterize edilen daha bölünmüş bir dünya düzeni, Birleşik Krallık’ın yaklaşımında 

değişimi zorunlu kılıyor. Bu düşünceden hareketle, Birleşik Krallık’ın kurallara dayalı 

Soğuk Savaş sonrası düzenin korunmasına odaklanmaktan ziyade demokrasi ve insan 

hakları gibi değerlerin savunulması ve küresel sınamalara çok taraflı çözümler 

bulunmasına yoğunlaşması gerektiği görüşü öne çıkıyor. Belgeye göre, Küresel Britanya 

vizyonunun ortaklıklar ve ittifakların daha etkin şekilde kullanımı, Birleşik Krallık’ın 

açık ve adil ticaretin küresel savunucusu konumu, Ar-Ge, kalkınma işbirliği ve yumuşak 

gücü bir araya getiren bağımsız bir dış politika ve küresel menzilde bir güvenlik ve 

savunma politikası olmak üzere dört taşıyıcı sütunun üzerine inşa edilmesi gerekiyor. 3  

Hint-Pasifik bölgesinin artan önemine yapılan vurgu ve bunun sonucu olarak, “Hint 

Pasifik bölgesine eğilim” (Indo-Pacific tilt) olarak tanımlanan yaklaşım, Bütünlüklü 

Değerlendirme’de en fazla dikkat çeken unsurlardan birini oluşturuyor. Bu bağlamda, 

Birleşik Krallık’ın 2030’a kadar karşılıklı yarar temelinde ticaretin, güvenliğin ve 

değerlerin teşvik edilmesi amacıyla bölgede en geniş ve bütüncül varlığa sahip Avrupa 

ülkesi olma hedefi telaffuz ediliyor. Bu hedef, Çin’in yükselişi ve Hint-Pasifik bölgesinin 

jeopolitik rekabetin merkez üssü haline gelmesi gerçeğinden hareketle bölgede varlık 

sergileyemeyen aktörlerin küresel gündemi şekillendirilmesinde sınırlı etkiye sahip 

olacakları varsayımına dayanıyor.4 Birleşik Krallık, ABD ve Avustralya arasında Eylül 

2021’de imzalanan AUKUS Üçlü Savunma Paktı, Bütünlüklü Değerlendirme’de ortaya 

koyulan “Asya-Pasifik’e eğilim”i taçlandıran bir gelişme oldu. Londra, AUKUS Paktı’na 

taraf olarak Fransa başta olmak üzere Avrupalı ortaklarının şimşeklerini üzerine 

çekmek pahasına afili bir slogandan ibaret olarak görülen “Küresel Britanya” dış politika 

vizyonunu hayata geçirme yönünde somut bir adım attı. AUKUS Paktı aynı zamanda, 

Londra’nın, Vaşington ile Pekin arasında derinleşen uzun soluklu stratejik rekabette 

ABD’ye verdiği güçlü desteğin ve ABD ile sahip olduğu “özel ilişki”nin Brexit sonrasında 

artan öneminin göstergesi. 

                                                           
3 Claudia Major, Nicolai von Ondarza, “Germany, the EU and Global Britain: So Near, Yet So Far”, SWP 
Comment, Nisan 2021, https://www.swp-
berlin.org/publications/products/comments/2021C31_EU_and_GlobalBritain.pdf Erişim tarihi: 
18.11.2021 
4 Conor McLaughlin, “The United Kingdom’s Integrated Review: Implications for the Indo-Pacific”, Future 
Directions International, 24.06.2021, https://www.futuredirections.org.au/publication/the-united-
kingdoms-integrated-review-implications-for-the-indo-pacific/ Erişim tarihi: 18.11.2021 

https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2021C31_EU_and_GlobalBritain.pdf
https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2021C31_EU_and_GlobalBritain.pdf
https://www.futuredirections.org.au/publication/the-united-kingdoms-integrated-review-implications-for-the-indo-pacific/
https://www.futuredirections.org.au/publication/the-united-kingdoms-integrated-review-implications-for-the-indo-pacific/
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Bütünlüklü Değerlendirme’nin yayımlanmasının ardından bazı AB yetkilileri, Birleşik 

Krallık’ın Avrupa’daki askeri varlığını Hint-Pasifik’e kaydırmasından duydukları 

endişeyi dile getirmişlerdi. Buna karşılık Birleşik Krallık yetkilileri, belgede; Avrupa-

Atlantik bölgesinin Londra’nın güvenlik ve refahı açısından kritik öneminin ve 

NATO’nun Avrupa’nın savunulması açısından öncelikli konumunun vurgulandığına 

dikkat çekerek, Manş Denizi’nin diğer yakasındaki müttefiklerini rahatlatma yoluna 

gitmişti. Hint-Pasifik’e eğilimine rağmen Avrupalı ortaklarının gözünde güvenilir bir 

müttefik olmayı sürdüreceğine dair verdiği güvenceler, AUKUS Paktı’nın zamanlaması ve 

açıklanış şekliyle büyük darbe aldı.5 Avrupa Komisyonunun AB Hint-Pasifik Stratejisi’nin 

sunulmasından bir gün önce açıklanan AUKUS Paktı, bu girişimi gölgede bırakmakla 

kalmayıp Fransa ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açtı. 

Brexit Sonrası Nasıl Bir Savunma İşbirliği? 

Bütünlüklü Değerlendirme belgesinde, Avrupa kıtasında barış ve refahın tesisinde 

AB’nin üstlendiği kritik rol vurgulanarak, ortak meydan okumaların ele alınmasında 

Brüksel ile birlikte çalışmak üzere yeni metotların keşfedileceği belirtiliyor. Ancak bu 

metotların neler olabileceğine dair açıklama yapılmıyor.6 Londra’nın, AB ile dış politika 

ve savunma alanında kurumsal bir çerçevede işbirliği yapmak yerine çıkarlarının 

örtüştüğü alanlarda birlikte çalışmaya olanak tanıyan esnek bir işbirliği formatını 

desteklediği söylenebilir. AB ile Birleşik Krallık arasında dış politika alanında kurumsal 

bir çerçevenin olmayışı, Londra ile bazı AB başkentleri arasındaki ikili diyaloğu ve konu 

ve durum bazında ad hoc işbirliklerini daha önemli hale getirmiş durumda.  

Bu kapsamda, Fransa ve Almanya, Birleşik Krallık’ın AB içerisindeki ortakları arasında 

öne çıkıyor. Brexit sürecinde balıkçılık hakları konusunda yaşanan anlaşmazlığa rağmen 

2010 tarihli Lancaster House Antlaşmalarına7 dayanan güvenlik ve savunma işbirliği 

nedeniyle Paris, Londra’nın savunma alanındaki başlıca ortağı konumunda bulunuyor. 

                                                           
5 Sophia Besch, “Bridging the Channel: How Europeans and the UK Can Work Together on Defence 
Capability Development”, Policy Brief, Centre for European Reform, Ekim 2021, 
https://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2021/bridging-channel-how-europeans-and-
uk-can-work-together Erişim tarihi: 18.11.2021 
6 Stefan Lehne, “Rivals or Partners? The EU-UK Foreign Policy Relationship After Brexit”, Carnegie Europe, 
30.03.2021, https://carnegieeurope.eu/2021/03/30/rivals-or-partners-eu-uk-foreign-policy-
relationship-after-brexit-pub-84197  
7 Birleşik Krallık ve Fransa arasında 2 Kasım 2010 tarihinde imzalanan Lancaster House Antlaşmaları, 
savunma ve güvenlik alanında 50 yıl sürecek bir işbirliği çerçevesi oluşturuyor.  

https://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2021/bridging-channel-how-europeans-and-uk-can-work-together
https://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2021/bridging-channel-how-europeans-and-uk-can-work-together
https://carnegieeurope.eu/2021/03/30/rivals-or-partners-eu-uk-foreign-policy-relationship-after-brexit-pub-84197
https://carnegieeurope.eu/2021/03/30/rivals-or-partners-eu-uk-foreign-policy-relationship-after-brexit-pub-84197
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BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan ve nükleer kabiliyete sahip bu iki ülke, aynı 

zamanda benzer stratejik kültürleri nedeniyle küresel düzeni benzer şekilde okuyor.  

Burada AUKUS Paktı’nın Londra-Paris hattında çatlak yarattığını belirtmek gerekiyor. 

AUKUS sonucunda, Avustralya’nın Fransa ile konvansiyonel dizel elektrikli denizaltı 

geliştirmek için 2016’da imzaladığı 56 milyar avro değerindeki anlaşmayı iptal ederek, 

ABD nükleer denizaltı teknolojisine yönelmesi, Fransa’nın Hint-Pasifik Stratejisi’ne 

darbe vurmakla kalmayıp, Birleşik Krallık-Fransa savunma işbirliğinin geleceğini de 

zora sokan bir gelişme oldu. Her ne kadar Fransa, Birleşik Krallık’ı sürecin temel 

aktörlerinden biri olarak görmese de, AUKUS’un Paris ile Londra arasındaki savunma 

işbirliğine olumsuz yansımaları olacağını öngörmek mümkün. Fransa’nın Birleşik Krallık 

ile savunma bakanları düzeyinde düzenlenmesi planlanan toplantıyı iptal etmesi, bu 

ihtimali güçlendirdi. Buna karşın, çıkarları Hint-Pasifik başta olmak üzere pek çok 

coğrafyada ve dış politika konusunda örtüşen Paris ve Londra’nın AUKUS’un yarattığı 

gerilimi aşarak, birlikte çalışmaları elzem.  

Almanya da Birleşik Krallık ile sahip olduğu derin ekonomik bağlar ve dış politika 

konularında gerek ikili düzeyde gerekse E3 çerçevesinde artan işbirliği nedeniyle kritik 

bir ortak olarak konumlanıyor. Ortak değerlerin teşvik edilmesi ve komşu bölgenin 

savunulmasında Berlin ile birlikte çalışılması, Bütünlüklü Değerlendirme’de hedef 

olarak belirleniyor. Berlin ve Londra arasında 30 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Dış 

Politika ve Güvenlik Politikası Ortak Bildirisi8, bu doğrultuda somut bir adım teşkil 

ediyor. 

Birleşik Krallık’ın 2021 yılı boyunca yürüttüğü G7 Dönem Başkanlığı ışığında, bu yıl G20 

Dönem Başkanlığı’nı yürüten İtalya ile işbirliğinin geliştirilmesine de özel önem 

atfediliyor. Avrupa’nın güvenliği konusunda ayrıca derin tarihi bağlar ışığında Polonya 

ile ortaklığın geliştirilmesi de önemli yer tutuyor. Türkiye, İspanya, Portekiz, Danimarka, 

İsveç ve İsviçre ile müşterek çıkarlar ve değerler, serbest ticaret ve transatlantik eksene 

bağlılık gibi ortak konular özelinde işbirliği yapılabileceği mesajı veriliyor. 

                                                           
8 Foreign Commonwealth Office, “UK-Germany joint declaration”, June 2021, Policy Paper, 
https://www.gov.uk/government/publications/uk-germany-joint-declaration-june-2021/uk-germany-
joint-declaration-june-2021  

https://www.gov.uk/government/publications/uk-germany-joint-declaration-june-2021/uk-germany-joint-declaration-june-2021
https://www.gov.uk/government/publications/uk-germany-joint-declaration-june-2021/uk-germany-joint-declaration-june-2021
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İkili işbirliklerine ek olarak, Brexit sonrası dönemde belirli dış politika konularında 

benzer düşünen ülkelerin gönüllülük esasına dayalı olarak işbirliği yapmasını öngören 

ve “mini taraflılık” (minilateralism) olarak tanımlanan küçük ittifaklar da önem 

kazanmış durumda. Bu bağlamda, 2003 yılında İran’ın nükleer programına ilişkin 

müzakerelerde Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya arasında etkili koordinasyonu 

sağlamak üzere oluşturulan E3 formatı öne çıkıyor. 

Yıllar içerisinde kapsamı İran’ın nükleer programına ek olarak Suriye krizinden, eski 

Rus ajanı Skripal’ın Salisbury’de Noviçok ile zehirlenmesine uzanan bir dizi konuya 

genişleyen E3 platformu kapsamındaki temaslar da daha düzenli hale gelmiş durumda. 

2016 yılından sonra E3 açıklamalarının ve toplantılarının sürekliliğinde dikkat çekici bir 

artış yaşandığını da belirtmek gerekiyor. E3 platformu, Londra’nın perspektifinden hem 

AB ile dış politika pozisyonlarının koordine edilmesi için önemli bir iletişim kanalı hem 

de Fransa-Almanya ikilisinin etkisini dengelemek için bir araç olarak görülüyor. Bu 

sayede Paris ve Berlin arasındaki stratejik tartışmalardan haberdar olan Londra, Ortak 

Dış ve Güvenlik Politikası’nın dışında kalarak AB’nin dış politika gündeminin 

şekillendirilmesinde dolaylı şekilde söz sahibi olmaya çalışıyor.9 Fransa ve Almanya’nın 

perspektifinden bakıldığında ise E3 formatı, AB’nin bir varlık sergileyemediği veya 

bütüncül hareket edemediği konularda ve Birleşik Krallık’ın hayati bir ortak olarak 

görüldüğü alanlarda Londra ile önemli bir temas noktası olarak görülüyor.10 

E3 platformunun bir nevi “Avrupa Güvenlik Konseyi” formatında daha düzenli ve 

stratejik bir hale getirilip getirilemeyeceği tartışma konusu iken bazı çevrelerde ise E3 

formatının güçlendirilmesinin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nı zayıflatma riski taşıdığı 

görüşü hâkim. Diğer AB başkentleri, stratejik tartışmalara katkı sunmalarını 

kısıtlayacağı ve bu tartışmaları Paris, Londra ve Berlin’in güdümünde ilerleyen bir 

sürece dönüştürebileceği gerekçesiyle E3’e şüpheyle yaklaşıyor.11 İtalya, Polonya ve 

İspanya gibi Üye Devletler dış politika alanındaki tartışmaları AB bünyesinde 

gerçekleştirilmesi gerektiği görüşünde birleşiyor. Birleşik Krallık ile Brexit sonrası 

                                                           
9 A.g.e. 
10 Alice Billon-Galland, Richard G. Whitman, “Towards a strategic agenda for the E3. Opportunities and 
risks for France, Germany and the UK”, Chatham House Research Paper, Europe Programme, April 2021, 
https://www.chathamhouse.org/2021/04/towards-strategic-agenda-e3  
11 Erik Brattberg, “The E3, the EU, and the Post-Brexit Diplomatic Landscape”, Carnegie Europe, 
18.06.2020, https://carnegieendowment.org/2020/06/18/e3-eu-and-post-brexit-diplomatic-landscape-
pub-82095  

https://www.chathamhouse.org/2021/04/towards-strategic-agenda-e3
https://carnegieendowment.org/2020/06/18/e3-eu-and-post-brexit-diplomatic-landscape-pub-82095
https://carnegieendowment.org/2020/06/18/e3-eu-and-post-brexit-diplomatic-landscape-pub-82095
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işbirliğini doğrudan yürütmeyi tercih eden bu Üye Devletler, Paris ve Berlin’in sürece 

dâhil olmasına sıcak bakmıyorlar. Bunun yanında Birleşik Krallık’ın Brexit sonrasında 

AB içindeki dış politika tartışmalarına katılımı, Türkiye gibi üçüncü ülkeler için emsal 

teşkil edebileceği gerekçesiyle bazı çevrelerde endişe yaratıyor.12 Buradan hareketle, 

E3’ün etkili bir koordinasyon platformu işlevi görebilmesinin, bu platforma dâhil 

olmayan AB Üye Devletlerinin endişelerinin giderilmesine bağlı olacağını söylemek 

mümkün. 

AB Misyon ve Harekâtlarına Katılım  

Birleşik Krallık’ın AB üyeliğinden ayrılmasının savunma alanındaki birincil doğrudan 

sonucu, OGSP kapsamındaki AB misyon ve harekâtlarının karar alma ve planlama 

süreçlerindeki etkisini kaybetmesi oldu. Üçüncü ülkelerin, OGSP kapsamındaki misyon 

ve harekâtlarına katılımının hukuki ve siyasi zeminini Çerçeve Katılım Anlaşmaları 

(FPA) oluşturuyor. 2003’ten bu yana 45 üçüncü ülke OGSP kapsamındaki misyon ve 

harekâtlara katkıda bulundu. AB Konseyi kayıtlarına göre, halihazırda AB ile böyle bir 

anlaşma imzalayarak misyon ve harekâtlara katkı sunan üçüncü ülke sayısı ise 20.13 

Üçüncü ülkelerin OGSP kapsamındaki harekâtlara katılımının, bu ülkelere karar alma, 

planlama ve komuta gibi aşamalarda söz hakkı vermediğini belirtmek gerekiyor. 

AB misyon ve harekâtlarına katılmak istemesi halinde, Birleşik Krallık’ın da diğer 

üçüncü ülkeler gibi bir FPA imzalaması gerekecek. Birleşik Krallık ile imzalanacak 

FPA’nın, diğer üçüncü ülkelerle imzalanan anlaşmalar doğrultusunda tasarlanması 

gerektiği ve istisnai bir hüküm içeremeyeceği AB’nin önemle üzerinde durduğu 

noktalardan biri. Londra’nın ise bu düzenlemenin ötesine geçen ve operasyonel 

planlama belgelerine erişimi de içeren farklı bir çerçevede işbirliği yapmak istediği 

biliniyor. Ancak bu talep, Birleşik Krallık’ın Brexit sonrasında üye ülkelerle aynı hak ve 

avantajlardan yararlanamayacağı görüşünü savunan AB nezdinde kabul görmüyor.14 

Üçüncü ülke olarak OGSP harekât ve misyonlarına katılımın asimetrik doğası nedeniyle, 

Birleşik Krallık’ın beklentilerini karşılamaya yetmeyeceği düşünülüyor. Buna karşın bazı 

                                                           
12 A.g.e. 
13 Latici, a.g.e. 
14 Claire Mills, Ben Smith, “End of Brexit transition: implications for defence and foreign policy 
cooperation”, Briefing Paper, House of Commons Library, No: 9117, 19.01.2021, 
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9117/CBP-9117.pdf  

https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9117/CBP-9117.pdf
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uzmanlar, özellikle Somali açıklarında yürütülen korsanlıkla mücadele operasyonu AB 

Deniz Gücü Atalanta Harekâtı, Bosna-Hersek’te yürütülen AB Barış Gücü Althea Harekâtı 

ile Kosova’da yürütülen AB Hukukun Üstünlüğü sivil misyonu başta olmak üzere OGSP 

misyon ve harekâtlarına katılımın, Birleşik Krallık’ın stratejik çıkarları açısından son 

derece önemli olduğuna dikkat çekiyorlar. 15  

Güncel AB Savunma Girişimlerine Katkı 

Savunma alanındaki ilişkinin bir diğer boyutu, Birleşik Krallık’ta Haziran 2016’daki 

referandumdan Brexit kararının çıkması ve ABD’de Donald Trump’ın Başkan 

seçilmesinin ertesinde hız kazanan AB savunma işbirliği girişimlerine katılımla ilgili. 

Bilindiği üzere, NATO’yu Avrupa-Atlantik bölgesinin savunulmasında en önemli aktör 

kabul eden ve geleneksel olarak AB’nin savunma alanındaki işbirliği girişimlerine 

kuşkuyla yaklaşan Birleşik Krallık’ın üyelikten ayrılma sürecine paralel olarak AB’nin 

savunma alanındaki işbirliği girişimleri ivme kazandı. AB’nin en önemli askeri 

güçlerinden birinin üyelikten ayrılmasının zafiyet yaratacağı endişesinin yanında, bu 

süreci hızlandıran diğer etken ise Atlantik’in diğer yakasında geleneksel ittifakları 

sorgulayan ve ABD’nin NATO’nun kalbindeki 5’inci Madde ile ortaya koyulan kolektif 

savunma ilkesine bağlılığının koşullu olacağı sinyalini veren Donald Trump’ın Başkan 

seçilmesiydi. Bu süreçte savunma alanında; Avrupa Savunma Fonu (EDF), Eşgüdümlü 

Yıllık Savunma Değerlendirmesi (CARD) ve Avrupa Savunma Sanayii Geliştirme 

Programı (EDIDP) gibi yeni mekanizmaların oluşturulduğu ve antlaşmalarda yer alan 

ancak o zamana dek siyasi irade eksikliği nedeniyle harekete geçirilmeyen PESCO gibi 

mekanizmaların yeniden keşfedildiği bir döneme girildi.  

Brexit ile birlikte AB nezdinde üçüncü ülke haline gelen Birleşik Krallık’ın, Avrupa 

Savunma Fonu’ndan yararlanmak ve savunma alanında hukuki açıdan ortak kabiliyet 

geliştirmek için bağlayıcı bir çerçeve sunan ve savunmada farklılaştırılmış 

entegrasyonun kapısını aralayan PESCO kapsamındaki projelere katılım sağlamak 

istemesi halinde, üçüncü ülkeler için belirlenen koşulları karşılaması beklenecek. Aralık 

2017’de, dönemin Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in sözleriyle “Lizbon 

                                                           
15 Latici, A.g.e. 
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Antlaşması’nın Uyuyan Güzeli”16 PESCO, 25 Üye Devlet’in katılımıyla harekete geçirildi. 

Üçüncü ülkelerin PESCO’ya katılımını düzenleyen kurallar ise çetin müzakereler 

sonucunda ancak Kasım 2020’de belirlenebildi. Yunanistan ve GKRY ikilisinin 

Türkiye’nin PESCO’ya katılımına sıcak bakmamaları, üçüncü ülke katılımı konusundaki 

kuralların belirlenmesinin neredeyse üç yıl sürmesinin temel sebebi olarak 

gösteriliyordu. 

PESCO kapsamındaki projelere katılım sağlamak isteyen üçüncü ülkelerin, siyasi, yasal 

ve asli bir dizi koşulu karşılamaları bekleniyor. Bu koşullar; AB’nin üzerine inşa edildiği 

değerleri paylaşmak, iyi komşuluk ilişkilerine saygı da dâhil AB ve Üye Devletleri’nin 

savunma ve güvenlik alanındaki çıkarlarıyla çelişecek adımlar atmamak ve AB ile siyasi 

diyaloga sahip olmak ve AB ile gizli bilgi paylaşımına yönelik anlaşma imzalamak 

şeklinde sıralanıyor. Bazı projeler için ise Avrupa Savunma Ajansı ile idari anlaşma 

imzalama şartı aranıyor. Üçüncü ülkenin, katıldığı projeye katma değer sağlaması, 

katılımının OGSP’nin güçlendirilmesine katkıda bulunması, öte yandan da projeye 

katılımın AB’yi söz konusu üçüncü ülkeye bağımlı hale getirmemesi göz önünde 

bulundurulan diğer unsurlar arasında.  

Birleşik Krallık henüz PESCO kapsamındaki projelerden birine resmi katılım talebinde 

bulunmuş değil. Londra’nın PESCO’ya yönelik mevcut yaklaşımını; üçüncü ülkelerin 

katılımını düzenleyen kuralların pratikte nasıl işleyeceğinin, PESCO kapsamındaki 

projelerin gelişiminin ve üçüncü ülkelerin bu projelere ne ölçüde anlamlı katkı 

sağlayacağının gözlemlenmesi oluşturuyor.17 PESCO projelerinin NATO’nun ihtiyaç 

duyduğu ve müttefiklerin erişimine açık kabiliyetlerin inşasına ve AB üyesi olmayan 

NATO müttefikleriyle anlamlı işbirliğine katkıda bulunması, Birleşik Krallık’ın üzerinde 

önemle durduğu diğer hususlar. Boris Johnson Hükümeti’nin AB’nin savunma alanındaki 

son girişimlerinin başarılı olacağına kuşkuyla yaklaşması,18 kısa vadede Londra’nın 

PESCO’ya katılma yönünde bir hamlede bulunmasını zorlaştıran etkenlerden biri. 

                                                           
16 Avrupa Komisyonu, “European Commission welcomes first operational steps towards a European 
Defence Union”, 11.12.2017, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5205 Erişim 
tarihi: 22.11.2021 
17 Foreign, Commonwealth and Development Office, “Explanatory Memorandum for European Union 
Legislation and Documents”, 25.11.2020, 
http://europeanmemoranda.cabinetoffice.gov.uk/files/2020/11/Signed_EM_(1)2.pdf Erişim tarihi: 
18.11.2021 
18 Senem Aydın-Düzgit, Ian Bond, Luigi Scazzieri, “EU foreign, security and defence policy co-operation 
with neighbours Mapping diversity”, Centre for European Reform, Mayıs 2021, 
https://www.cer.eu/sites/default/files/pbrief_for_sec_pol_10.5.21.pdf Erişim tarihi: 18.11.2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5205
http://europeanmemoranda.cabinetoffice.gov.uk/files/2020/11/Signed_EM_(1)2.pdf
https://www.cer.eu/sites/default/files/pbrief_for_sec_pol_10.5.21.pdf
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Üçüncü ülke katılımında ihracat kontrolleri ve fikri mülkiyet haklarına getirilebilecek 

kısıtlamalara yönelik soru işaretleri ise Birleşik Krallık’ın bu alanda adım atmamasının 

temel nedeni olarak gösteriliyor. Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace’ın Aralık 

2020’de bu konulardaki endişelerini ifade etmesi, ihracat kontrolleri ve fikri mülkiyet 

hakları kurallarının katı şekilde uygulanması halinde Londra’nın PESCO’ya katılım 

konusunda bir girişimde bulunmayacağının habercisi niteliğinde. Birleşik Krallık’ın 

Avrupa Savunma Ajansı ile bir idari anlaşma imzalamaya yanaşmadığını ve savunma 

planlarını uyumlaştırarak kabiliyet açıklarını tespit etmeye yönelik yıllık gözden 

geçirme süreci-CARD’a dâhil olma yönünde herhangi bir girişimde bulunmadığını da 

belirtmek gerekiyor.19 

2021-2027 mali döneminde neredeyse 8 milyar avro bütçeye öngörülen EDF ise “ortak 

ülkeler” olarak adlandırılan Avrupa Serbest Ticaret Alanı’nın (EFTA) Avrupa Ekonomik 

Alanı’na (EEA) dâhil olan üyelerinin yani; İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn’ın katılımına 

açık.20 Buna ek olarak, diğer üçüncü ülkelerden şirketlerin AB’de faaliyet gösteren yan 

kuruluşlarının katılımı, AB ve Üye Devletleri’nin güvenlik ve savunma alanındaki 

çıkarlarına ilişkin koşulların sağlanmasına ve EDF’nin hedefleriyle çelişmemesi kaydıyla 

mümkün. Bu da pratikte, EDF kapsamındaki kaynaklardan yararlanmak üzere İngiliz 

şirketlerinin AB’de alt şirket kurmaları gerektiği anlamına geliyor. Birleşik Krallık’ın söz 

konusu alt şirketlerin faaliyetlerinin işleyişine müdahale etmeyeceğini, bunlar 

aracılığıyla hassas veriye erişim sağlamayacağını ve AB tarafından fonlanan projelerden 

elde edilen fikri mülkiyeti alt şirketin bulunduğu Üye Devletin izni olmadan ele 

geçirmeyeceğini taahhüt etmesi gerekiyor.21 EDF’ye katılımın, fikri mülkiyet, arz 

güvenliği ve hassas veriye erişim gibi konularda katı koşullara bağlı olacağı 

düşünüldüğünde, Birleşik Krallık’ın mevcut koşullarda EDF’ye katılma yönünde bir adım 

atması düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor.  

Birleşik Krallık ile AB arasında savuma sanayii alanındaki işbirliğinin %90’ı Üye 

Devletlerle ikili düzeyde işbirliği temelinde yürüyor. Birleşik Krallık savunma sanayii AB 

                                                           
19 Besch, a.g.e. 
20 “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European 
Defence Fund”, Brüksel, 13.6.2018 COM(2018) 476 final 2018/0254 (COD), 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10084-2018-INIT/EN/pdf Erişim tarihi: 18.11.2021 
21 Éanna Kelly, “Brexit treaty offers no easy path to EU defence research funding for UK”, Science Business, 
05.01.2021 https://sciencebusiness.net/news/brexit-treaty-offers-no-easy-path-eu-defence-research-
funding-uk, Erişim tarihi: 18.11.2021 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10084-2018-INIT/EN/pdf
https://sciencebusiness.net/news/brexit-treaty-offers-no-easy-path-eu-defence-research-funding-uk
https://sciencebusiness.net/news/brexit-treaty-offers-no-easy-path-eu-defence-research-funding-uk
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savunma sanayii ile ileri düzeyde entegre durumda, öyle ki İngiliz şirketlerin AB’nin 

savunma gelirinden aldığı pay 2016’da %40 oranındaydı.22 Buna karşın EDF’nin ve 

Savunma Sanayii ve Uzay Genel Müdürlüğü’nün (DG DEFIS) oluşturulmasıyla Avrupa 

Komisyonunun savunma alanındaki girişimlerde daha fazla rol üstlenmeye başlamasıyla 

bir paradigma değişimi yaşandığını savunan uzmanlar, PESCO ve CARD ile birlikte Üye 

Devletlerin aralarındaki işbirliğini daha da derinleştirebileceğine dikkat çekerek bu 

durumda, kabiliyet geliştirme ve savunma sanayii işbirliğinde AB ile Birleşik Krallık 

arasında oluşacak derin ayrılıkların etkisinin yıllarca hissedilebileceği uyarısında 

bulunuyorlar.23 

Görüldüğü üzere, dış politika ve savunma işbirliği alanında AB ile Birleşik Krallık 

arasında kurumsal bir çerçevenin bulunmaması, ikili düzeyde ve konu bazında 

işbirliklerini ön plana çıkarıyor. AB’de savunma alanında işbirliği adımlarının ve 

stratejik özerklik arayışının Mart 2022’de kabul edilmesi öngörülen Stratejik Pusula 

çerçevesinde hız kazandığı ve krizlere müdahale için Hızlı İntikal Kuvveti 

oluşturulmasının tartışıldığı bir dönemde, Birleşik Krallık ile üçüncü ülkeler için 

belirlenen koşullar üzerinden işbirliğinin ne ölçüde mümkün olacağı merak konusu. 

Birleşik Krallık’ın yukarıda bahsedilen nedenlerle henüz PESCO ve EDF gibi girişimlere 

katılım yönünde herhangi bir adım atmaması ise bu bağlamda AB ile Birleşik Krallık 

arasında mevcut durumda üçüncü ülkelerden farklı ve daha ileri bir işbirliğine dair 

umutları azaltıyor. 

Türkiye’nin Konumu 

Bütünlüklü Değerlendirme’de Birleşik Krallık’ın güvenlik ve savunma alanında işbirliğini 

derinleştirebileceği ortakları arasında Türkiye’nin de adı geçiyor. Türkiye’nin NATO 

Nezdindeki eski Daimi Temsilcileri Büyükelçi Mehmet Fatih Ceylan ve Büyükelçi Tacan 

İldem’e göre, NATO’nun Stratejik Kavram Belgesi’ni yeniden tasarladığı, AB’nin ise 

Stratejik Pusula Belgesi ile güvenlik sağlayıcısı işlevi üstlenmeye hazırlandığı bir süreçte, 

Birleşik Krallık, AB’nin dışındaki NATO müttefiklerinin haklarının gözetilmesinde öncü 

                                                           
22Olivier-Rémy Bel, “Toward a Future EU-UK Relationship in Foreign Policy and Defense”, Atlantic Council 
Europe Center, Şubat 2021, https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/02/Toward-a-
future-EU-UK-relationship-in-foreign-policy-and-defense.pdf Erişim tarihi: 18.11.2021 
23 A.g.e. 

https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/02/Toward-a-future-EU-UK-relationship-in-foreign-policy-and-defense.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/02/Toward-a-future-EU-UK-relationship-in-foreign-policy-and-defense.pdf
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rol oynayabilir.24 Öte yandan, Türkiye’nin konumu itibarıyla Birleşik Krallık’ın Hint-

Pasifik bölgesine eğilim konusunda sunabileceği katkıya dikkat çeken Büyükelçiler, 

Ankara ve Londra arasında bir Ortak Vizyon Belgesi oluşturularak diğer müttefiklerle 

paylaşılması tavsiyesinde bulunuyorlar ve kabiliyet geliştirme odaklı bir işbirliğinin, AB 

dışında kalan NATO müttefiklerinin Birliğin savunma alanındaki girişimlerine katılımına 

hız kazandıracağını savunuyorlar.25 

Brexit’in Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğine etkileri 

incelendiğinde, Londra ile Ankara arasında savunma alanındaki işbirliğinin Brexit’ten 

olumsuz etkilenmediği görülüyor. NATO müttefiki iki ülke arasındaki işbirliği, Brexit 

referandumu sonrasında, Ocak 2017’de dönemin Başbakanı Theresa May’in Türkiye’ye 

ziyareti sırasında TUSAŞ ile İngiliz savunma ve havacılık şirketi BAE Systems arasında 

TF-X Milli Muharip Uçağının geliştirilmesine yönelik imzalanan 100 milyon sterlin 

değerindeki işbirliği anlaşmasıyla daha da ileriye taşındı. Birleşik Krallık ile Türkiye 

arasında 29 Aralık 2021 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın da savunma 

sanayiinde işbirliğini güçlendireceği düşünülüyor. 

Londra’nın Türkiye’nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yönelik artan 

ilgisi de dış politika çevrelerinin dikkatini çekmiş durumda. Birleşik Krallık Savunma 

Bakanı Ben Wallace, Aralık 2020’de Türkiye’nin İHA/SİHA’larını “oyun değiştirici” 

olarak nitelendirmiş ve bunların Suriye ile Libya gibi bölgelerde kullanmasının sahada 

üstünlük sağladığı değerlendirmesinde bulunmuştu.26 Birleşik Krallık’ın Türkiye’den 

SİHA satın alma arayışında olduğu Birleşik Krallık’ın Türkiye Büyükelçisi Dominick 

Chilcott tarafından doğrulandı.27 Nitekim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da 

Ekim 2021’de, Türk SİHA’larıyla ilgili seçeneklerin Birleşik Krallık’a sunulduğunu 

                                                           
24 Mehmet Fatih Ceylan, Tacan İldem, “Security cooperation between Turkey and the United Kingdom 
after Brexit”, Commentary, European Leadership Network, 04.06.2021, 
https://www.europeanleadershipnetwork.org/commentary/security-cooperation-between-turkey-and-
the-united-kingdom-after-brexit/ Erişim Tarihi: 22.11.2021 
25 A.g.e. 
26 “Özel Haber... İngiltere, Türk SİHA'sı satın alacak mı?”, CNN Türk, 15.10.2021, 
https://www.cnnturk.com/video/dunya/ozel-haber-ingiltere-turk-sihasi-satin-alacak-mi Erişim Tarihi: 
22.11.2021 
27“İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Chilcott: Türk SİHA'sı almak için görüşme gerçekleştirildi”, Star, 
14.01.2021, https://www.star.com.tr/politika/ingilterenin-turkiye-buyukelcisi-chilcott-turk-sihasi-
almak-icin-gorusme-gerceklestirildi-haber-1601760/ Erişim Tarihi: 22.11.2021 

https://www.europeanleadershipnetwork.org/commentary/security-cooperation-between-turkey-and-the-united-kingdom-after-brexit/
https://www.europeanleadershipnetwork.org/commentary/security-cooperation-between-turkey-and-the-united-kingdom-after-brexit/
https://www.cnnturk.com/video/dunya/ozel-haber-ingiltere-turk-sihasi-satin-alacak-mi
https://www.star.com.tr/politika/ingilterenin-turkiye-buyukelcisi-chilcott-turk-sihasi-almak-icin-gorusme-gerceklestirildi-haber-1601760/
https://www.star.com.tr/politika/ingilterenin-turkiye-buyukelcisi-chilcott-turk-sihasi-almak-icin-gorusme-gerceklestirildi-haber-1601760/
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açıkladı.28 Bu yönde bir karar alması halinde, Birleşik Krallık’ın, Polonya’dan sonra 

Türkiye’den SİHA satın alan ikinci NATO müttefiki olması bekleniyor. 

Brexit sonrasında Türkiye açısından önem taşıyan bir diğer konu ise Londra’nın Kıbrıs 

meselesi bağlamındaki politikasında bir değişim olup olmayacağıydı. Brexit ile birlikte 

AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası çerçevesinde belirlenen önceliklere uyum 

sağlamak zorunda olmaması nedeniyle Birleşik Krallık’ın, bir garantör ülke olarak Kıbrıs 

meselesi bağlamında AB’den bağımsız ve daha esnek bir tutum sergileyebileceği 

yönündeki beklentiler artmış durumda. 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Kıbrıslı tarafların 

ve garantör devletlerin katılımıyla BM himayesinde Cenevre’de toplanan gayriresmî 

zirve öncesinde, İngiliz Sunday Express gazetesi tarafından hükümet kaynaklarına 

dayandırılan bir haberde Birleşik Krallık’ın KKTC’nin bağımsızlığını tanımaya 

hazırlandığı ifade edilmişti.29 KKTC ve Türkiye tarafından savunulan iki devletli çözüme 

yakınlığıyla bilinen eski Dışişleri Bakanı Jack Straw da Whitehall’a KKTC’ye doğrudan 

uçuşların başlatılması yönünde çağrıda bulunmuştu.30 Dönemin Dışişleri Bakanı 

Dominic Raab’ın tarafları yaratıcı ve esnek olmaya teşvik etmesi31 de masaya egemen 

eşitlik temelinde iki devletli çözüm önerisiyle oturan KKTC ve Türkiye’deki beklentileri 

artırmıştı. Buna karşın, Londra’nın Cenevre görüşmelerindeki tutumunu korumasından 

da anlaşılacağı gibi, bazı uzmanlara göre “yapıcı muğlaklık” temelinde bir politika güden 

Birleşik Krallık’ın bir nevi zemin tespiti yaptığı düşünülüyor.32 Dolayısıyla, beklentilerin 

pratikte karşılık bulup bulmayacağının halen belirsizliğini koruduğunu belirtmek 

gerekiyor. 

 

 

                                                           
28 CNN Türk, A.g.e. 
29 David Maddox, “Britain urged to use Brexit freedoms to recognise North Cyprus as a sovereign country”, 
Sunday Express, 24.04. 2021,  https://www.express.co.uk/news/politics/1427534/North-cyprus-
officially-recognised-brexit-britain Erişim Tarihi: 22.11.2021 
30 “Ex-UK foreign secretary proposes 'two-state solution' to Cyprus issue”, TRT World, 27.03.2021, 
https://www.trtworld.com/turkey/ex-uk-foreign-secretary-proposes-two-state-solution-to-cyprus-issue-
45366 Erişim Tarihi: 22.11.2021 
31 Birleşik Krallık Hükümeti, “UK Foreign Secretary travels to Geneva for key Cyprus talks”, 27.04.2021, 
https://www.gov.uk/government/news/uk-foreign-secretary-travels-to-geneva-for-key-cyprus-talks 
Erişim Tarihi: 22.11.2021 
32 Selin Nasi, “Türkiye-İngiltere ortaklığının sınırları”, Yetkin Report, 24.05.2021, 
https://yetkinreport.com/2021/05/24/turkiye-ingiltere-ortakliginin-sinirlari/#_edn8 Erişim Tarihi: 
22.11.2021 

https://www.express.co.uk/news/politics/1427534/North-cyprus-officially-recognised-brexit-britain
https://www.express.co.uk/news/politics/1427534/North-cyprus-officially-recognised-brexit-britain
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https://www.trtworld.com/turkey/ex-uk-foreign-secretary-proposes-two-state-solution-to-cyprus-issue-45366
https://www.gov.uk/government/news/uk-foreign-secretary-travels-to-geneva-for-key-cyprus-talks
https://yetkinreport.com/2021/05/24/turkiye-ingiltere-ortakliginin-sinirlari/#_edn8
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Sonuç 

2016’da Birleşik Krallık’ta gerçekleşen referandumdan AB’den ayrılma kararı çıktığında, 

Londra ile AB arasında Brexit sonrasında dış politika ve savunma alanında kurulacak 

ortaklığın Türkiye başta olmak üzere diğer üçüncü ülkeler için de bir model 

oluşturabileceği görüşü yaygındı. Ancak Birleşik Krallık’ın AB ile bu alanlarda derin bir 

ortaklık kurma hedefinden uzaklaşması ve işbirliğini NATO, ikili ortaklıklar veya konu 

bazında ilgili ülkelerle diyalog temelinde yürütmeyi tercih etmesi, bu beklentinin 

pratikte karşılık bulmasını zora sokan bir gelişme oldu. Yine de AB, 2022 Mart’ında 

kabul etmeye hazırlandığı Stratejik Pusula Belgesi ile savunma ekosisteminden tam 

teşekküllü bir Savunma Birliği’ne geçişi tasavvur ederken, savunma alanındaki 

adımların hızı ve kapsamına bağlı olarak Birleşik Krallık’ın AB’nin savunma alanındaki 

girişimlerinin dışında kalma yönündeki tercihini gözden geçirmesi mümkün olabilir. 

Bilindiği üzere, Türkiye, Birleşik Krallık’tan farklı olarak PESCO kapsamındaki Askeri 

Hareketlilik Projesi’ne katılım için Mayıs 2021’de resmen girişimde bulunsa da; 

Avusturya, GKRY ve Yunanistan’ın muhalefeti bu girişimin sonuçsuz kalmasına yol açtı. 

Hal böyle iken, Birleşik Krallık’ın AB’nin savunma alanında attığı girişimlere yönelik 

pozisyonunun yakından takip edilmesi Türkiye açısından halen önem taşıyor. Birleşik 

Krallık ve Türkiye’nin pozisyonları arasında güçlü bir koordinasyonun sağlanması, 

üçüncü ülkelerin AB’nin savunma alanındaki girişimleri ile OGSP misyon ve 

harekâtlarına katılımına yönelik kuralların gözden geçirilmesi konusunda belirleyici 

olacaktır.  

“Küresel Britanya” vizyonu kapsamında Brexit sonrası dönemde uluslararası arenadaki 

rolünü yeniden tanımlayan Birleşik Krallık için Türkiye önemli bir stratejik ortak olarak 

konumlanıyor. Türkiye-Birleşik Krallık savunma alanında işbirliği, Brexit sürecinden 

olumsuz şekilde etkilenmeden hatta derinleşerek devam ediyor. Türkiye ile Birleşik 

Krallık arasındaki STA bu alanda önemli potansiyel vaat ediyor. İki yıl içerisinde gözden 

geçirilerek daha kapsamlı bir çerçeveye oturtulması beklenen STA sayesinde, Türkiye ile 

Birleşik Krallık savunma sanayi işbirliği daha fazla hacim kazanacaktır. 


