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Akdeniz tarihi geliflmenin ve karfl› duruflun,Do¤u’ya

karfl› Bat›’n›n, Kuzey k›y›s›na karfl› Güney k›y›s›n›n, Avru-

pa’ya karfl› Afrika’n›n inanca karfl› bat›l inanc›n, H›ristiyan-

l›¤a karfl› ‹slam’›n, Katolikli¤e karfl› Ortodokslu¤un, büyük

kentlere karfl› küçük kolonilerin adalet-bilim  ve sanata

karfl› karanl›¤›n tarihi olmufltur. Bu kadar yo¤un karfl›tl›¤›n

yaratt›¤› dinamik Akdeniz’i bafll› bafl›na bir dünya k›lm›fl-

t›r. Bu hareketli dünya belki de bu nedenle geçmiflte dün-

yan›n merkezi olarak görülmüfltür.

‹flte bu hareketli denizi  anlamak için ç›k›lacak tarih ön-

cesi bir deniz yolculu¤u mutlaka Do¤u Akdeniz’den bafl-

lar.Asl›nda tarih öncesi dönemde buradan yola ç›kan in-

sanlar›n atalar› ilk insanlar önce Afrika’dan yola ç›km›fl ve

bu kavflak bölgesinde mola vermiflti. Bir  teoriye göre fazla

kalabal›k olmayan  ilk modern insan grubu  bundan yak-

lafl›k 100 000 y›l önce Kara k›tadan kararl› ad›mlarla kuze-

ye do¤ru yola ç›km›fllard›. ‹nsanl›k Afrika’dan bu uzun yol-

culuk için yola ç›kt›¤›nda önce Do¤u Akdeniz k›y›lar›na

ulaflm›fl ve  Mezopotamya topraklar›nda mola vermiflti.

Do¤u Akdeniz k›y›lar›nda onbinlerce sene süren bir yol-

culu¤unun yönüne karar verilecekti. Sonunda  karar al›n-

d› Bulunduklar› co¤rafya onlara çok farkl› yönlere da¤›lma

olana¤›n› tan›yordu Do¤u Akdeniz’in Afrika ba¤lant›l› k›y›-
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lar›na ulaflt›ktan sonra yollar› ayr›lan insano¤lunun bir k›s-

m›  Avrupa’ya di¤er k›sm› ise Asya’ya do¤ru ilerlediler. 

Do¤u Akdeniz bölgesi tarihi boyunca oldu¤u gibi bun-

dan 150 000 y›l önce de yine önemli bir ifllev üstlenmifl ve

insano¤lunu dünyan›n çeflitli yerlerine da¤›tan kavflak ol-

mufltu.

Do¤u Akdeniz ve Kuzey Afrika bu da¤›lma merkezi ol-

man›n d›fl›nda ilk insan›n evriminin bir bölümünü  ta-

mamlam›fl oldu¤u bölge olarak da ortaya ç›kt› .Tarih önce-

sinde  böyle bir evrim ve da¤›t›mda önemli bir rol oynayan

Akdeniz’in bu özelli¤i tarih boyunca da devam edecekti.

Bundan tam 4500 y›l önce k›y›dan çok fazla ayr›lmama-

ya çal›flarak ilerleyen M›s›rl› denizcilere ait nehir tipi tekne-

ler bugün yerlerini dev uçak gemilerine  ve petrol tanker-

lerine b›rakt›

Aradan geçen 4500 y›l içinde Akdeniz’de tarih hareket-

siz bir dönemi yazarken çok zorland›. Akdeniz’deki   ola-

¤anüstü dönemleri araflt›ran tarihçiler hareketin azald›¤›

çok k›sa periyotlar› bulmak için çaba gösterdiler. Çünkü

Akdeniz’de hareket ve çat›flmalar sadece yeni ve daha bü-

yük  bir çat›flmaya haz›rl›k yapmak için duruyordu.Bu ha-

z›rl›k ve planlar›n bafllang›ç noktas› ise ço¤u kez Do¤u Ak-

deniz oluyordu.

‹flte bugün Do¤u Akdeniz yine tarihsel geçmiflindeki ça-

t›flma yo¤un günlerine özlem duyar gibi tehlikeli bir önem

art›fl›n› yafl›yor. 
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Akdeniz Birli¤i  gibi bir planla  bu denizi tek bir düflün-

cenin egemenli¤ine almaya çal›flan liderler Akdeniz tarihi-

nin karakteristiklerini görmek istemedikleri için baflarama-

yacaklard›r. Çünkü Akdeniz organizmas›  tekdüzeli¤i red-

deden bir yap›d›r.Akdeniz Dünyas›, hem birli¤in hem de

ço¤ullu¤un, çokseslili¤in  ayn› anda var olmas›na izin ve-

ren karmafl›k bir sistemdir.

Akdeniz’in dinami¤i süreklidir.Çünkü Akdeniz Havza-

s›’nda her fley karfl›t› ile var olur. Bu da bu bölgede hege-

monik amaçl› bir birli¤i  güç k›lmaktad›r.

Dünyan›n herhangibir yerinde küresel bir güç  taraf›n-

dan yap›lan bir hamle hemen  Do¤u Akdeniz’deki hegemo-

nik karfl› atak haz›rl›klar›n› tetiklemektedir.ABD’nin Kaf-

kaslarda Gürcistan kozunu oynamas› bu süreci bafllatm›fl-

t›r. Rusya Federasyonu’nun tarih sahnesine yeniden ç›kt›¤›

Kafkasya ata¤›ndan sonraki hamle için stratejik planlarda

öne ç›kan deniz Do¤u Akdeniz olmufltur.

Bölgenin kaderine  sanki ilk günden beri hareket ve  ça-

t›flma yaz›lm›flt›r.Bu durum nerdeyse kronik bir hal alm›fl-

t›r.K›saca Do¤u Akdeniz tarih öncesi dönemden tafl›d›¤›

hareket ve savafl-yo¤un tarihini devam ettirmeye mecbur-

mufl gibi görünmektedir.

Akdeniz’in Do¤usu yak›n gelecekte yine tarihindeki çat›fl-

ma yo¤un günlere dönmek üzere haz›rl›klara bafllam›flt›r.

Do¤u Akdeniz’in jeopoliti¤i inan›lmaz bir h›zda hem

tehlikeli bir noktaya do¤ru gitmekte  hem de  bölgenin
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önemi artmaya devam etmektedir.

Elinizdeki kitap bir önceki “Akdeniz’in Do¤usu“adl› ki-

tab›mdan da büyük ölçüde yararlanarak  bu bölgenin  stra-

tejik öneminde etkili olan do¤al kaynaklar (Petrol ve Su)

ile Petropolitik - Hidropolitik dengeler üzerinde yap›lm›fl

mütevaz› bir araflt›rma çal›flmas›d›r.

Bu yay›nla  bölgenin stratejik önemindeki h›zl› ve tehlike-

li art›fla dikkat çekebilmek için konuyu  tarihsel geçmifli ile

ele al›p  bugüne getirmeye çal›flt›m. Bölgenin öneminin sü-

rekli olarak art›fl›ndaki faktörleri ve yaflanan dönemleri  özet-

le ve bir bütünlük içerisinde ele al›p aç›klamaya çal›flt›m.

Bu araflt›rmam ile bölgenin olas› gelece¤i konusunda  ,

uygun bir yol ve yöntem kullanarak  do¤ru tespitler yapa-

bilmifl olmay› umut ediyorum

Sayg›lar›mla

Dursun YILDIZ

Aral›k  2008 Ankara
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Dünya haritas›n› önünüze aç›p  haritan›n ortas›nda yer

alan bölgeye bakt›¤›n›zda Do¤u Akdeniz ve Ortado¤u’yu

birlikte görürüz. Dünyan›n anakaras›n›n merkezi olarak

ortaya ç›kan bu bölge ayn› zamanda jeopolitik olarak da

dünyan›n ortas›d›r. Akdeniz’in co¤rafi konumu  Mediterra-

nean’›n dünyan›n merkezi anlam›na geldi¤ini ileri sürenle-

ri hakl› ç›kartacak bir konumdur. Akdeniz halen dünya de-

niz ticaretinin yaklafl›k alt›da birini bar›nd›ran çok önemli

bir deniz ulafl›m bölgesi ve  kesiflme noktas›d›r.

Asl›nda dünyan›n ortas› tan›m›na uygun olarak tarihi

boyunca  bir kavflak noktas› olan ve öne ç›kan Akdeniz’de,

tarih boyunca hiç kesintiye u¤ramadan süren mücadele ve

hegemonya savafllar›n›n sadece aktörleri de¤iflmektedir.

Yüzy›llar boyunca Dünya ve Avrupa ticaretini besleyen  de-

nizler, ayn› zamanda  büyük deniz ve kara savafllar›n› da

beslemifltir. 20.Yüzy›l›n bafllar›nda petrolün yaflant›m›za

DO⁄U AKDEN‹Z ve
TAR‹HSEL ARKA PLAN

DÜNYANIN MERKEZ‹ : AKDEN‹Z

BÖLÜM I



girmesi ile Do¤u Akdeniz’i önemli  k›lan konular aras›na

bu kez petrol yollar›n›n ulafl›m kavfla¤› oluflu girmifltir.

21.Yüzy›l›n bafl›nda ise bölgenin önemini artt›ran faktörler

aras›na do¤al gaz dahil olmufltur. Hatt›n güzergah› konu-

sundaki büyük tart›flmalardan sonra Azeri petrolü de dün-

yan›n en büyük denizcilik koridorunun do¤usuna yani

Do¤u Akdeniz’e boflalmaya bafllam›flt›r.

Asl›nda çok hareketli bir tarihe ve jeostratejik öneme sa-

hip olan Akdeniz bu tarihi ve co¤rafyay› tek bafl›na tafl›ya-

mam›flt›r. Çeflitli strateji uzmanlar› bu denizi co¤rafi mev-

ki aç›s›ndan  üç bölgeye ay›rm›flt›r. Cebelitar›k- Malta ada-

s› aras›na  Bat› Akdeniz, Malta Adas› ile 27o. boylam aras›n-

da kalan bölgeye  Orta Akdeniz, bu boylam›n do¤usunda

kalan bölgeye de Do¤u Akdeniz denmifltir.Bu durumda

Do¤u Akdeniz bölgesinde Türkiye, Suriye ‹srail,Lüb-

nan,Filistin Gazze fieridi, Filistin Bat› Yakas›,M›s›r,Kuzey

K›br›s Türk Cumhuriyeti, Güney K›br›s Rum Kesimi ve Ür-

dün yer almaktad›r. Di¤er taraftan 270o do¤u boylam› do-

¤usunda kalan k›s›m deniz askeri co¤rafyas›nda “Do¤u Ak-

deniz “olarak tan›mlanm›flt›r. Ancak bölgenin jeopolitik

aç›dan ele al›nmas›nda 220o do¤u boylam›n›n do¤usunda

kalan k›s›m da Do¤u Akdeniz olarak tan›mlanmaktad›r(1).
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(1) Do¤u Akdeniz’in Kuzey-Güney Mesafesi 340 mil, Do¤u-Bat› mesafesi 450 mil olup
yüzölçümü yaklafl›k 90 000 mil karedir.Do¤u Akdeniz’e sahildar olan devletlerin k›-
y› uzunluklar› ise Türkiye’nin 569 mil, Suriye’nin 95 mil, Lübnan’›n 107 mil, ‹sra-
il’in 128 mil ve M›s›r’›n 522 mil’dir. Kaynak: M. S.Soylu. “Do¤u Akdeniz’in Stratejik
Yap›s›na, Bakü Ceyhan Petrol Boru Hatt›’n›n Etkilerinin De¤erlendirilmesi “Yüksek
Lisans Tezi. ‹stanbul Üniversitesi 2000. ‹stanbul.



Bu deniz koridorunda bir günde her an seyir halinde

olan yük ve ticaret gemilerinin say›s› 3000-4000 civar›nda-

d›r. Son 20 y›ld›r bo¤azlardan bir y›l içinde sadece Rus-

ya’ya ait 35 000-40 000 civar›nda ticaret gemisi Akdeniz’e

geçifl yapm›flt›r.

19. Yüzy›l›n sonunda  Petrol’ün bulunuflu ve Do¤u Ak-

deniz’in petrol sahalar›na yak›nl›¤› bu bölgeyi tarihsel geç-

miflinde oldu¤u gibi bir anda yeniden mücadelelerin odak

noktas› durumuna getirmifltir.

Gerek 21 yüzy›l›n en az yar›s› boyunca hakim enerji

kayna¤› olarak etkili olmaya devam edecek olan do¤al gaz

ve petrol kaynaklar›n›n ulafl›m kavfla¤› oluflu , gerekse k›t

su kaynaklar› ile yak›n gelecekte gündemdeki yeri daha ön

plana ç›kacak olan bölgenin ad›; Do¤u Akdeniz’dir. Ça¤dafl

yaflam›n hayati öneme sahip kayna¤›n›n, petrolün dünyaya

da¤›ld›¤› bu bölgede su kaynaklar› aç›s›ndan yaflad›¤› s›-

k›nt› ile de gündemde yer almaya bafllam›flt›r.

Bölgenin devletlerin ilgi alan›nda olmaya devam etmesi-

nin bir di¤er nedeni de Semavi dinlerin ç›k›fl bölgesi ve bir-

çok kutsal mekana sahip olmas›d›r.

Artan talep nedeniyle küresel güç merkezlerinin petrol tü-

ketiminde ve dolay›s›yla bu yaflamsal kaynakta d›fla ba¤›ml›-

l›¤›nda beklenen kaç›n›lmaz art›fl bölgenin denetimini de ka-

ç›n›lmaz k›lmaktad›r.Dünyan›n stratejik de¤ere sahip en

önemli bölgelerinden birisi olan Akdeniz’in do¤usunda yak›n

bir gelecekte sular›n daha da ›s›nmas› olas›l›¤› yüksektir.
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Bu ›s›nman›n tek nedeni küresel iklim de¤ifliminin bu

bölgeye yans›mas› olmay›p küresel güçler aras›ndaki hege-

monya  savafllar› olacakt›r.

Dünyan›n tüm büyük savafllar› yüzy›llar›n diplomasisi-

nin gündeminde olan  Do¤u Akdeniz ile do¤rudan ya da

dolayl› olarak ba¤lant›l›d›r. Ancak art›k Do¤u Akdeniz tek

bir gücün mutlak hegemonyas›na girmeyecek kadar önem-

li bir bölge durumuna gelmifltir.Çünkü bu durum birçok

devletin ekonomik özgürlü¤ü için tehdit oluflmas› anlam›-

na gelir ki bu tehdit ya da engeller ço¤u kez s›cak çat›flma-

y› davet eder.

Akdeniz’in do¤usunun çok savafll› tarihinde de bunun

önemli bir etkisi olmufl ve Akdeniz’de tek bir gücün mut-

lak hegemonyas› sürekli olarak k›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

Dünyada tespit edilmifl petrol rezervlerinin %68’ine do-

¤algaz kaynaklar›n›n ise % 41’ine sahip Ortado¤u co¤rafya-

s›n›n s›cak denizi olan Do¤u Akdeniz ayn› zamanda Büyük

Ortado¤u Projesi’nin de çekirdek bölgesi durumundad›r.

Esas olarak Petrol ve Do¤al gaz boru hatlar›n›n kavflak

noktas›nda olan Do¤u Akdeniz’e hem kendi enerji güven-

li¤ini sa¤lamak, hem de rakiplerinin ba¤›ml› oldu¤u kay-

naklar›n denetimini elinde bulundurmak isteyen süper gü-

cün ilgisi artarak devam edecektir.

Di¤er bir deyiflle “Genifl Ortado¤u ve Kuzey Afrika Ül-

keleri Projesi” içinde ana unsur olan “petrol alanlar›n›n ve

petrol tafl›ma yollar›n›n kontrolü” amac› için denetim alt›n-
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da tutulmas› gereken öncelikli bölge Do¤u Akdeniz’dir.

Do¤u Akdeniz hem Kuzey-Güney hem de Do¤u-Bat› isti-

kametindeki stratejik intikal bölgesi olma özelli¤ini koru-

yacak, bu özelli¤i  de bu bölgeyi  küresel güçlerin sürekli

ilgi alan›nda tutacakt›r. 

Asl›nda t›pk› petrol ve di¤er enerji kaynaklar›nda oldu-

¤u gibi yak›n bir gelecekte bu bölgede suyu yönetmek ve

denetlemek, bölge dengelerini korumak ve bozmakla eflde-

¤er hale gelecektir.

Ortado¤u güvenlik dengesinin kurulmas›nda Do¤u Ak-

deniz Güvenlik Mimarisi temel belirleyicidir. Bu bölgede

Filistin Ortado¤u iç siyasi dengesi aç›s›ndan, K›br›s adas›

ise Akdeniz koridor güvenli¤i aç›s›ndan önemli alanlard›r.

Her iki ülkenin ortak karakteristik özelli¤i ise  h›zla artan

bir su sorunu yafl›yor olmalar›d›r.

Büyük Ortado¤u Projesi’ni tasar›m›n›n odak noktalar›n-

da Petrol, Do¤algaz ve Su bulunmakta, bu projenin oda-

¤›nda da Do¤u Akdeniz yer almaktad›r.

Bu nedenle Do¤u Akdeniz’de suyun yönetimi, bölgenin

ve global ölçekteki yeni imparatorluk düfllerinin belirleyici

unsuru olacakt›r.

Bu önemin fark›nda olan ABD, AB, ‹srail, Rusya Fede-

rasyonu, Türkiye, Bölge ülkeleri hatta Çin 21.Yüzy›l›n en

stratejik kavfla¤› olacak olan Do¤u Akdeniz’de etkinlik kur-

maya çal›flmaktad›r. Bu nüfuz mücadelesinin en fliddetlisi

de AB ile ABD aras›nda yaflanmakta ve Do¤u Akdeniz bu-
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gün adeta bir hegemonya savafl›na sahne olmaktad›r.

‹nsanl›¤›n bitmeyen jeopolitik güç ve egemenlik müca-

delesinin hayati öneme sahip deniz yollar› etraf›nda yo¤un-

laflt›¤› tarihsel bir gerçektir.

Tarihin her döneminde büyük güçler taraf›ndan  reka-

bet alan› olarak alg›lanan ve ciddi çat›flmalara sahne olan

Do¤u Akdeniz yak›n gelecekte yine birçok aç›dan dünya-

n›n gündemine gelecek ve 21. yüzy›l›n en keskin hesaplafl-

mas›n›n yaflanaca¤› bölge olacakt›r.

Tüm bu nedenlerle  Do¤u Akdeniz’deki  petrol ve suyun

gelece¤i ile ilgili araflt›rmalar Do¤u Akdeniz’in gelece¤ini

anlamak aç›s›ndan önem tafl›yacakt›r.

Üç K›tan›n Kap›s›: Do¤u Akdeniz

Üç k›tan›n birleflim bölgesini oluflturan Akdeniz ile

onun en önemli kesimi olan Do¤u Akdeniz bölgesi  her dö-

nemde hem siyasi ve hem de ticari bir önem tafl›m›flt›r(1).

Zira, bu üç k›ta, tarihin her döneminde de¤iflik ve fakat

birbirini tamamlayan siyasi ve ticari roller yüklenmifllerdir.

Bu üç k›ta, gerek iklim ve do¤al yap›lar›, gerek do¤al kay-

naklar› ve gerekse demografik yap›lar›n›n farkl›l›klar› sebe-

bi ile, birinden di¤erine devaml› flekilde mal ve hizmet ak›-

fl› olmufltur. Bu durum da Akdeniz’i ve özellikle Do¤u Ak-

deniz bölgesini daima canl› ve hareketli tutmufl ve bu yüz-

den, bu bölgede hakimiyet tesisi, devletlere büyük avantaj-

lar sa¤lam›flt›r. 
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Do¤u Akdeniz Karadeniz ile beraber Anadolu yar›mada-

s›, Ortado¤u’nun Anadolu ile ArabistanYar›madas› aras›n-

da kalan merkez bölgesi ve Kuzey Afrika ile bir bütün-

dür.Bu nedenle bu üç büyük toprak parças› ile iki deniz

parças› stratejik olarak büyük önem tafl›r Üç k›tay› bir ara-

ya getiren bu alanlar›n ayr› ayr› jeostratejik önem ve du-

rumlar› oldu¤u gibi, bunlar›n birbirleriyle olan irtibatlar›

nedeniyle tümü bir araya gelince de ayr› bir jeostratejik de-

¤er ortaya ç›kmaktad›r(2).Bu toprak parçalar› ve denizler,

bölgeleraras›,k›talararas› ve Okyanuslar aras› kara deniz ve

hava ulafl›m›n›n bulufltu¤u, ekonomik, siyasi, sosyal ve as-

keri ç›karlar›n çarp›flt›¤› üç k›tan›n kap›s› olan jeostratejik

bir bölge durumundad›r(2).
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Jeopolitik Teorilere Göre Do¤u Akdeniz

Kara Egemenli¤i Teorosi(3)

Do¤u Akdeniz Jeopolitik teorilere göre de incelendi¤in-

de kritik ve vazgeçilmez bir bölgedir. Ünlü ‹ngiliz jeopoli-

tikçi Mack›nder'›n Kara Egemenli¤i Teorisi'ne göre; Akde-

niz, Atlantik'in, Asya, Avrupa ve Afrika'da oluflan Dünya

Adas›n›n içine do¤ru uzanm›fl bir körfezi durumundad›r.

Do¤u Akdeniz ise, bu Atlantik Körfezi'nin do¤usunda ve

üç k›tan›n birleflme noktas›ndad›r. Kara teorisine göre Do-

¤u Avrupa'dan Do¤u Sibirya'ya, Kuzeyde Buz Denizi'nden

Güneyde ‹ran ve Afganistan'a kadar olan bölge "Heartland"

yani merkezi bölge diye adland›r›lmaktad›r. Buraya hakim

olan, s›ras›yla, Dünya Adas›na ve Dünyaya hakim olur dü-

flüncesi ileri sürülmektedir. Bu teoriye göre Do¤u Akdeniz,

Heartland'a yönelik deniz ticaretinde odak noktas›d›r. 

Deniz Hakimiyeti Teorisi(3)

Amerikal› bir deniz subay› ve stratejist olan, Mahan'›n

Deniz Hâkimiyeti Teorisi'ne göre; Denizler, sahilleri müs-

tesna, uçsuz bucaks›z bir ovad›r. Karada oldu¤u gibi deniz-

ler üzerinde de bo¤azlar geçitler, derinlikler ve ak›nt›lar

nedeniyle belli yollar› takip etme zorunlulu¤u vard›r. Bu

yollar› kontrol eden, denizleri kontrol eder ve dolay›s›yla

Dünyay› kontrol eder. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, Do¤u Akde-

niz üç k›tan›n ortas›nda, Do¤u ile Bat› aras›ndaki ticaret

20

STRATEJ‹K HEDEF: DO⁄U AKDEN‹Z



yollar› üzerinde ve Kuzeydeki Karadeniz'e sahildar devlet-

lerin aç›k denizlere aç›lmas›nda tek geçittir. Evet, gerçek-

ten de Do¤u Akdeniz, Bat›n›n, Do¤uya olan ticaretinde en

k›sa yol olan Süveyfl Kanal›'n› ve Karadeniz'den Dünyaya

aç›lmada tek yol olan Ege'yi ve dolay›s›yla ‹stanbul ve Ça-

nakkale Bo¤azlar›m bünyesinde bulundurmas›yla Dünya

ticaretinde çok önemle bir yere sahiptir. 

Kenar Kuflak Teorisi(3)

ABD'nin d›fl siyasetine yön veren jeopolitik görüflün sa-

hibi, Spykman' ›n Kenar Kuflak Teorisi'ne göre ise Dünya

Adas›n›n kontrolu Mack›nder' ›n Heartland' › yerine onu

çevreleyen kenar kufla¤›n kontrolü ile mümkündür. Kenar

Kuflak: devletleri ise, RUSYA hariç, bütün Avrupa, Türki-

ye, Irak, ‹ran, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Çin, Kore

Ve Do¤u Sibirya' d›r. Bu teoriye göre Do¤u Akdeniz, kenar

kuflak devletlerinden Yunanistan, Türkiye ve dolayl› olarak

Irak ve ‹ran ile temas halinde olan bir denizdir ve kenar

kufla¤›n önemli bir k›sm›m kontrol alt›nda tutar. 

Hava Hakimiyeti Teorisi(3)

Douchet'in Hava Hâkimiyeti Teorisi'ne göre; hava vas›-

talar› evvelce devletlerin güvendikleri deniz, da¤, çöl gibi

engellerin etkisi de¤ifltirmifltir. Heartland'a dayanan Kara
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Kuvvetinin, Deniz Kuvvetinin direkt etkisinden korunmufl

olmas› vasf›, bölgenin tavan›n› aflmak suretiyle Hava Kuv-

veti taraf›ndan de¤ifltirilmifltir. Bu teoriye göre art›k Hava

Kuvvetinin Denizde de tafl›nabilmesi, denizleri tabii bir ha-

va üssü ve harekât alan› haline getirmifltir. 

Su üstü gemileri ve deniz altl›lardan at›labilen stratejik

etkili uzun menzilli güdümlü mermileri de bu arada belirt-

mek gerekir. Bu aç›dan Do¤u Akdeniz ise, Balkanlar, Orta-

do¤u ve Kafkaslar gibi üç önemli istikrars›z bölgeye yak›n-

l›¤› bu bölgelere havadan da müdahale imkan› vermekte-

dir. Ayr›ca yine bu teoriye göre, Heartland' a hakim olan

gücün Dünya Adas›'n› kontrol etmesini ancak hava kuvve-

ti önleyebilir. Bölgenin Heartland' a yak›nl›¤› ve burada üs-

lenen uçaklar›n Heartland' ›n Güneydo¤u kanad›na ulafla-

bilmesi bölgenin önemini artt›rmaktad›r. 

I. ve II. Dünya savafl› aras›nda, kömürün yerini petrolün

almas› ve Dünya rezervlerinin  ve üretiminin  % 65'ini tefl-

kil eden zengin petrol yataklar›n›n Ortado¤u' da bulunma-

s› bölgenin önemini giderek artt›rm›flt›r. Bu petrolün en

büyük tüketicisi Bat› Avrupa ülkeleri olup petrol ihtiyaçla-

r›n› ortalama % 70'ini Ortado¤u' dan dan deniz yolu ile te-

min etmektedir. Bu ise Do¤u Akdeniz'i deniz ulafl›m›nda

odak noktas› haline getirmekte bat›l› ülkelerin bölgeye

olan ilgilerini art›rmaktad›r. Ayr›ca Ortado¤u ülkelerinin

ve özellikle Türkiye'nin Bat›l› ülkelerden ithal ettikleri sa-

nayi ürünlerinin de Bat›dan Do¤uya Deniz yolu ile nakle-
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dildi¤i düflünülürse, Do¤u Akdeniz'in deniz ulaflt›rmas›n-

daki önemi daha aç›k bir flekilde ortaya ç›kmaktad›r.

TAR‹HSEL ARKA PLAN :

Biny›llarca Nil nehrinin mutedil sular›nda tafl›mac›l›k

yapan basit teknelerin kaptanlar› Akdeniz’in  uçsuz bucak-

s›z masmavi sular›na uzun süre bakakalm›fllard›. Aradan

geçen dönemde hem  teknelerini daha sa¤lamlaflt›racak

teknolojileri gelifltiren hem de meraklar› korkular›na galip

gelen kaptanlar k›y›dan k›y›dan bu mavi denize aç›ld›lar.

Akdeniz’in tarihsel arka plan›n›n ilk cesur aktörleri tarih

sahnesine Do¤u Akdeniz k›y›lar›ndan ç›km›flt›.  M.Ö 2500

y›llar›yd›.Geceleri Kuzey Y›ld›z› ve Polarisin sürekli  par›l-

t›s›na bakarak yolar›n› tayin etmeye çal›flan gemiciler art›k

çekingenliklerini üzerlerinden atm›fl Akdeniz’in masmavi

sular›nda bügüne ulaflan tarihe do¤ru yelken açm›flt›.

Akdeniz’e ç›k›flta bu ilk cesur ataktan yaklafl›k 1000 y›l

sonra deniz yolculuklar› art›k kürek mahmuz ve omurgas›

olan daha güvenli teknelerle yap›lmaya  bafllanm›flt›. Siklat

yelkenlileri ad› verilen bu teknelerin yelkenlerini flifliren

rüzgarlar›n gücü ile Do¤u Akdeniz art›k daha h›zl› keflfe-

dilmeye bafllanacakt›. Dönemin enerji gücü olan rüzgar gü-

cü ile yelkenlerini flifliren gemiler Helenistik ça¤da Ro-

dos’tan  ‹skenderiye liman›na sadece 4 günde ulaflmay› ba-

flar›yordu art›k.

Tarihçiler Neolitik yerleflimlerin ilk örne¤ine bundan
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9000 y›l önce Eriha ve Çatalhöyük’te rastland›¤›n› ve bu il-

kel kentlerin ça¤›n düzenleyici merkezleri oldu¤unu söyle-

seler bile uygarl›¤›n as›l birikim yerlerinin Afla¤› Mezopo-

tamya ve M›s›r oldu¤u kabul edilmektedir.

Resim uzun bir dönem boyunca uygarl›¤›n bugüne akta-

r›lmas›n›n yegane arac› oluyordu. Çünkü sadece resmin var

olup yaz›n›n olmad›¤› dönem oldukça uzun bir dönemdi.

Bu nedenle ‹.Ö:1500’de Lübnanl›lar›n (Kenanl›lar) ge-

milerinden M›s›r’a mal boflaltt›klar›  Teb flehrinde bulunun

bir resim kitabesinden anlafl›l›yordu. 

Daha sonra ortaya ç›kart›lan çivi yaz›l› tabletlerde ise,

M.Ö. 3. bin y›l›n sonunda Ur’dan kalkan gemilerin Dil-

m›n(Bahreyn), Magan ve Meluha’ya gittiklerini yaz›yordu.

Art›k Akdeniz co¤rafyas› için köklü bir tarihi ve çok

renkli bir yaflam tarz›n› yaratacak bir süreç bafll›yordu.

Akdeniz havzas› tarihinde, ‹onia denizinden M›s›r’a ve

yak›n do¤unun geri kalan bölümlerine kadar olan bölgede

‹.Ö. 12.yüzy›ldan bafllayarak yaklafl›k 500 y›l boyunca hü-

küm süren karanl›k dönemler Akdeniz tarihi’nin önemli

dönemleri olarak kabul edilir. Bu dönemde Küçük As-

ya’n›n Hitit ‹mparatorlu¤u ortadan silinmifl, Miken Saray-

lar› tahrip edilmifl, M›s›r denizden gelen sald›r›lara u¤ram›fl

ve Akdeniz’in ticareti uzun süre duraklam›flt›r. Di¤er bir

deyiflle yang›nlar büyük insan kay›plar›, y›k›lan kaleler,

yerlebir edilen kentler, ya¤malanan siteler sonuçta Akde-

niz’de ticaret hayat›n›n durmas›na yol açm›flt›r.
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Daha sonra ‹.Ö 12.Yüzy›lda Akdeniz’in tarihin s›f›r nok-

tas›na veya onun çok yak›n›na döndü¤ünü görüyoruz. Bu

dönemde bu havzada ticaret durmufl, imparatorluklar çok

sönük bir döneme girmifl, M›s›r kendi içine kapan›p iç ça-

t›flmalar›na dalm›fl ve sonuçlar› belirsiz sürekli iflgaller al-

t›nda ezilmifltir. Mezopotamya ise nedeni pek anlafl›lama-

yan kar›fl›kl›klara sahne olmufltur.

MÖ 1200’lerde Myken Krall›¤›'n›n gücünü yitirmesi so-

nucunda, Do¤u Akdeniz'deki kargafla Anadolu'ya yans›-

m›fl, yüzy›llard›r Hitit egemenli¤inde yaflayan çok say›da

yerli Anadolu kavmi harekete geçmifltir. Anadolu'da bu

kar›fl›kl›k sonucu, yaklafl›k 450 y›l sürecek yoksul bir dö-

nem bafllam›flt›r. Orta Anadolu'da MÖ 1200-750 y›llar›

aras›nda  "Karanl›k Ça¤" ad› verilen dönemdeki yerleflme-

lerin nüfusu o denli az ve uygarl›k düzeyi o denli düflük tü

ki bu döneme ait önemli say›lacak tarihi kal›nt›lara bile

rastlanamam›flt›r.

Bölgede  bu karanl›k dönemin ortas›nda çeliklenmifl de-

mirin karbonla sertlefltirilmesi ile yaz›da ve alfabenin basit-

lefltirilmesindeki ilerlemeler tarihi arka plan›ndaki ayd›nl›k

noktalar olarak ortaya ç›kt›. Bu dönemde M›s›r’da Hiyerog-

lif, Küçük Asya’da çivi yaz›s›, Girit’te ise çizgisel A ve çizgi-

sel B yaz›lar› kullan›l›yordu. Alfabeyi basitlefltiren ilk dev-

rim ‹.Ö 1400 ile 1000 y›llar› aras›nda Suriye’de gerçeklefl-

tirildi. Ugarit, çivi yaz›s› kullan›lan 31 harfli bir alfabe,

Byblos(Gublo) ise 22 harfli çizgisel bir alfabe yapt›. Daha
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sonra Fenikelilerin bu alfabeyi Yunal›lara ö¤rettikleri ve

onlar›n da bunu kendi dillerine uyarlad›klar› görüldü. Bu-

radan da Kyril ve Latin alfabeleri do¤du.

Art›k  insanl›¤›n yaflant›s›nda ve b›rakaca¤› kültürel mi-

rasta resimden sonra yaz› da vard›….

Do¤u Akdeniz Tarihinin ‹lk Sayfalar›

Üç k›tayla çevrilip sanki koruma alt›na al›nan bu  kav-

flak noktas›n›n, renkli ve çat›flma dolu tarihi do¤udan

bafllar. Tarihin ilk dönemlerinde Akdeniz kültür ve uy-

garl›klar›n›n geliflme ve yay›lma merkezi olarak Do¤u Ak-

deniz, Akdeniz’in hemen hemen hiç durmadan çal›flan

kalbi olmufltur.

Bundan 3000 y›l önce Akdeniz’in do¤usunun daha s›-

cak olan sular›ndan bat›ya do¤ru yola ç›kan gemiler, Akde-

niz’in kültür ve uygarl›k tarihinin oluflmas›nda bu denli

önemli bir rol oynayacaklar›n› bilemezlerdi. Do¤u Akdeniz

tersanelerinde usta eller taraf›ndan infla edilen bu gemiler

hem uçsuz bucaks›z bir denizin bilinmeyenine hem de bu-

günkü Akdeniz’in renkli tarihinin oluflumuna  do¤ru yel-

ken açt›lar. Ege’den ‹skenderiye’ye ve K›br›s’a kadar tüm

do¤u Akdeniz’de yaz aylar› boyunca düzenli esen meltem

rüzgarlar› da denizin keflfedilmesine uygun bir deniz orta-

m› sa¤lamaktayd›.

Do¤u Akdeniz, Akdeniz ailesinin cesur, s›cakkanl›, me-

rakl› ve haflar› çocu¤u olmaya tarih öncesi dönemlerde bafl-
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lam›fl ve bu belirleyici özgün karakteri bugüne kadar gel-

mifltir. Akdeniz’de son yüzy›ldaki s›cak askeri çat›flmalar›n

en yo¤un oldu¤u bölge yine Do¤u Akdeniz olmufltur.

‹.Ö.2.bin y›l boyunca Akdeniz’de mallar, insanlar hatta

fikirler hareketli bir ticaret a¤›n›n içinde sürekli olarak yer

de¤ifltirmeye bafllam›fllard› bile…

Anadolu k›y›lar›, Rodos, K›br›s, Suriye ve M›s›r’›n baz›

bölgelerinde Do¤u Miken yerleflimlerinin ve Miken malla-

r›n›n varl›¤›, bunun karfl›l›¤›nda Teb’de bulunan Babil Mü-

hürleri gibi do¤u mallar›n›n da Yunanistan’da ortaya ç›k-

mas› Do¤u Akdeniz’deki hareketlili¤in bafllad›¤› dönem

için de bir fikir vermektedir.

Nil nehrinden kazand›¤› deneyimin cesaretiyle Do¤u

Akdeniz’ e aç›lan M›s›r gemileri Firavun III. Tuthomosis

(‹.Ö.1450) zaman›nda bütün Suriye limanlar›n› kontrol et-

meye bafllam›flt›. Bu bafllang›ç Do¤u Akdeniz’deki hege-

monya kurma tarihinin de bafllang›c›yd›.

M›s›r’da 18. sülalenin Firavunlar› bundan 3500 y›l ön-

ce komflu denizleri siyasi ve askeri amaçlar› için kontrol al-

t›nda tutmak istiyorlard›.

‹flte bu aç›dan da ayn› zamanda Do¤u Akdeniz tarihin-

de bir bafllang›ç sayfas› aç›yorlard›. Bundan sonra Do¤u

Akdeniz gerek k›y› ülkeleri gerekse havza d›fl›ndaki  ülke-

lerce ekonomik, siyasi ve askeri amaçlarla kontrol alt›nda

tutulmaya çal›fl›lacakt›.

Do¤u Akdeniz’in sular› art›k daha s›cak olacakt›…….
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‹lk Deniz Savafl› Do¤u Akdeniz’de 

Anadolu’daki Hitit egemenli¤ini sona erdiren istilac›la-

r›n bir k›sm› Suriye sahillerini kara ve deniz yoluyla takip

ederek M›s›r’a kadar ulaflt›klar›nda ‹.Ö. 1200 y›llar›yd›.

M›s›r kay›tlar›nda “Deniz Kavimleri” olarak adland›r›lan bu

istilac›lar III. Ramses’in cesur gemi savaflç›lar› ile gö¤üs

gö¤se savaflt›lar. Ramses’in Medinet Habu’daki tap›na¤›n›n

duvarlar›na da resmedilen bu savafl›n galibi M›s›rl›lard›.

Bu savaflla Do¤u Akdeniz’in s›cak sular› tarihte bilinen

ilk deniz muharebesinin yap›ld›¤› sular olmufltu..

Akdeniz tarihi boyunca deniz gücü, üzerinde var oldu-

¤u deniz gibi her yere sokulabildi¤inden kara gücünden

daha etkili bir rol oynam›flt›r.Bu nedenle Akdeniz tarihi

boyunca bu deniz üzerindeki düflman deniz güçlerini orta-

dan kald›rma savafllar› çok kanl› olmufltur. Akdeniz öyle

kanl› deniz savafllar›na sahne olmufltur ki bunlar dönemin

en fliddetli kara savafllar›n› bile geride b›rakm›flt›r.Örne¤in

bunlardan ‹nebaht› deniz savafl› (1571) bu özellikteki en

kanl› savafllardan birisidir.

Türklerin ikiyüzelli kad›rga ve çok say›da küçük tekne-

si ile Haçl› donanmas› için toplanan 200 kad›rga 8 adet bü-

yük ve çok say›da küçük teknenin kanl› savafl› tarihe ‹ne-

baht› savafl› olarak geçecekti.

Haçl› kuvvetlerinin Baflkomutan› Don Juan’›n muhare-

be kay›tlar›nda savafl ile ilgili flu cümleler yer almaktad›r;
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“Uluç Ali Pafla’n›n kad›rgas›n›n üzerindeki çarp›flma

tam bir saat sürdü.‹ki kez birliklerimiz Türk gemisinin ana

dire¤ine ulaflt›. Fakat adamlar›m›z Müslümanlar taraf›ndan

teknenin ön k›sm›na sürüldü ve geri çekilmek zorunda b›-

rak›ld›.Ancak birbuçuk saat sonra Tanr› bize zaferi bahflet-

ti. Pafla Beflyüz Türkle birlikte ele geçirildi.Ana dire¤e haç

çekildi”

Don Kiflot’un yazar› Miguel de Cervantes de bu savaflta

‹spanyol teknesi Marquesa’n›n güvertesinde çarp›flm›fl, bu

çarp›flmada gö¤sünden iki mermi yaras› alm›fl ve sol kolu-

nu da kaybetmiflti.

‹nebaht› Savafl› Akdeniz tarihinin en kanl› deniz savafl-

lar›ndan birisi olmufltur. Oluk gibi kan akan bu savaflta

190 Türk gemisi batm›fl veya haçl›lar›n eline geçmifl, 20

000 flehit verilmifltir. 3845 denizcinin esir oldu¤u savaflta

Uluç Ali Reis 30 gemisiyle birlikte Haçl› donanmas›n›n

elinden kurtulmay› baflarm›flt›.

Akdeniz’in bu en kanl› savafl›nda Haçl› donanmas› ise

8000 ölü ve 16000 yaral› vermifltir.

Do¤u Akdeniz’den Bat›ya Yolculuk

Mezopotamya’da biriken uygarl›¤›n bat›ya aç›l›fl›nda bir

di¤er deyiflle Bat›’ya do¤ru geliflmenin öncülü¤üde günü-

müzdeki Lübnan ve Suriye ile ‹srail’e ait bitiflik topraklar›n

bir bölümünü kapsayan Fenike büyük rol oynam›flt›r ‹.Ö.

8 inci yüzy›lda Do¤u Akdeniz bat›ya do¤ru daha sistemli
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olarak yola ç›km›flt›r. Bu dönemde Fenike ile birlikte Yu-

nan Liman siteleri de hareketlenmifl ve denizciler gemile-

riyle Bat› Akdeniz’e do¤ru aç›lm›fllard›r.Bu kolonizasyon

hareketleri sonunda Akdeniz tarihi Do¤u’dan Cebelitar›k’a

kadar uzanm›flt›r.

Bu dönemde Akdeniz havzas›nda Bat›’ya do¤ru geliflen

bu hareket tarihte 1492’den sonra Avrupa’dan Amerika k›-

tas›na do¤ru geliflen kolonizasyon ak›mlar› ile k›yaslan-

maktad›r.

Uygarl›¤›n Do¤u Akdeniz üzerinden bat›ya do¤ru yol-

culu¤una bafllad›ktan uzun bir dönem sonra bu bölgenin

karakteristik kokular› da bat›ya do¤ru yay›lmaya bafllam›fl-

t›. M›s›r ve Fenike’nin kokulu merhem kutular›, Anado-

lu’nun pudralar›, Suriye ve Asur’un kokulu ya¤lar› güzellik

ürünleri ve baharatlar› XV. Yüzy›l’dan itibaren Do¤u Akde-

niz’den bat›ya,dinlerin izledi¤i yollardan pazar yerlerine ta-

fl›nmaya bafllanm›fl ve böylece  Do¤u Akdeniz bat›n›n este-

ti¤inin geliflmesinde de etkili olmufltu.

Uygarl›¤›n Do¤u Akdeniz’den bat›ya do¤ru yola ç›kt›¤›

hatta  bir anlamda Akdeniz’i do¤urdu¤u antikça¤ söylence-

lerinde de yer alm›flt›. Bir antikça¤ söylencesine göre Zeus,

Fenikeli Tir Kral› Agenor’un Europa adl› k›z›n› denizin öte

yakas›na Girit’e kaç›rm›fl ve orada onunla evlenmifl, Girit’in

bat›s›nda kalan topraklara da onun ad› verilmiflti.

Akdeniz’de yolculuklar artm›fl ve bu deniz ayr›l›ktan

daha çok yaklaflt›r›c› bir rol oynamaya bafllam›flt›. Uygar-
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l›klar›n geliflmesi ve yay›lmas›nda deniz ulafl›m› ve deniz ti-

caretinin etkisi art›k yads›namayacak bir durum alm›flt›.

Uzun bir dönem boyunca Akdeniz tarihinde en önemli

itici kuvvet insan kas› ve rüzgar gücü olacakt›. Ancak Ak-

deniz’de kürekli ve yelkenli gemiler döneminde de hege-

monya savafllar›nda azalma olmayacakt›. Bu hegemonya

savafl›nda ‹.Ö 2000’den beri Akdeniz’li korsanlar da yer

alacak ve bu tarihin  kanl› sayfalar›n› oluflturacakt›.

Seyir tekni¤i ve gemi tasar›m›ndaki geliflmeler aç›k de-

nizi daha güvenilir duruma getirene de¤in çok uzun dö-

nem Akdeniz’de k›y› rotas›n›n çekicili¤i devam etmifl, k›y›-

y› takip eden bu rotalara yak›n olan stratejik limanlar böl-

genin geliflme merkezleri olumufltur.

Korsanlar›n u¤rak yerleri ve bar›naklar›  da bu ana rota-

lar üzerinde de¤iflik güzergahlar›n kesiflti¤i bölgelerde yer

almaktayd›. Örne¤in 12 yüzy›lda Anadolu’nun Akdeniz k›-

y›lar›ndaki baz› yerler gibi Antalya körfezinin bat› ucunda-

ki Finike liman› da Pisal› korsanlar›n u¤rak yeriydi.

Do¤u Akdeniz bu dönemde f›rt›na ve korsanl›k riskini

göze alan herkese aç›k bulunuyordu. Akdeniz’de korsanl›-

¤›n bafllang›c› ancak ‹.Ö.2 bin y›l için do¤rulanabiliyor an-

cak f›rt›nalar›n tarihi çok daha eskilere gidiyordu…..

Do¤u Akdeniz Para ‹le Tan›fl›yor

‹.Ö. 1000 den hemen sonraki birkaç yüzy›lda Akdeniz

tarihi istila ve iç çekiflmelerin yaratt›¤› karanl›k bir döneme
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giriyordu. ‹.Ö. 8.yüzy›lda atlat›lan bu karanl›k tarih döne-

minden sonra h›zl› ancak kontrollü bir geliflim süreci ya-

flanmaya bafll›yordu. Denizde hareketlilik art›yor, Akdeniz

k›y›lar› yine do¤udan bafllayarak ticari ve kültürel aç›lar-

dan h›zla bütünlefliyordu. Do¤uda Fenike Bat›da Yunan

kolonizasyonlar› havzada önemli de¤iflimler yarat›yordu.

‹.Ö. 600’lerde Yunan flehirleri Lidyal›’lar›n icad› olan de-

¤erli metalden damgal› ve bir örnek küçük parçalar kullan-

maya bafllam›fllard›. Bunlar k›sa sürede kolonilere de yay›la-

rak kolayca hesaplanabilen standart bir de¤er ölçüsü ortaya

ç›karacaklard›. Ve k›sa bir dönem sonra art›k gümüfl sikke-

ler bas›lmaya bafllam›fl, Do¤u Akdeniz para ile tan›flm›flt›.

‹.Ö. 500’lerde Do¤u Akdeniz ve Ege dünyas›ndaki geli-

flimde aralar›nda hububat›n da bulundu¤u çeflitli mallar›n

deniz üstünden ticareti önemli bir rol oynuyordu. ‹yi orga-

nize olmufl ada ve flehir devletlerindeki (Polisler’e) Do¤u

Akdeniz limanlar› liman vergi ve harçlar› sayesinde zengin-

lefliyordu.

Do¤u Akdeniz’de Donanma Gücünün Hegemonyas›

Do¤u Akdeniz’de Fenike sahilleri önce Asurlular›n sonra

Pers’lerin eline geçti. Böylece ‹.Ö. 500’lerde Perslerin elinde

200 gemiye yak›n önemli bir deniz gücü olufltu. Asl›nda de-

nizci bir halk olmayan Persler bu dönemde Do¤u Akde-

niz’in tek sahibi olmufltu. Ancak Akdenizde tarih durumu-

yor ve Persler Salamis Deniz Savafl›’nda (‹.Ö.480) Atina ve
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Sparta’ya yenilip 200 savafl gemisini kaybediyorlard›.

Atina’n›n Do¤u Akdeniz’de deniz üstünlü¤ünün artma-

s› zenginli¤i artt›r›yor ve  bölgedeki yaflam› çok renkli hale

getiryordu.

Tarihçiler ‹.Ö.530-500 aras›nda Atina’da yaklafl›k 10

000 kiflinin yaflad›¤›n› ve bu nüfusun ‹.Ö. 5. yüzy›l›n so-

nunda  100 000’e ç›kt›¤›n› yaz›yorlar.

Bu h›zl› nüfus art›fl› sonunda Atina  art›k gemi mühen-

disleri, müteahhitleri, kereste, zift, kenevir, keten tüccarla-

r›, hanc›lar, hayat kad›nlar›, korsan çetelerinin de bar›n-

d›klar› renkli ve hareketli bir kentti. Kentin bu durumu ba-

z› yafll› düflünürler taraf›ndan “gücünü donanmas›na borç-

lu bu flehirde kölelerimizin kölesi olduk” fleklinde tan›mla-

n›yordu.

Daha sonralar› ise Atina iki milyon kifliyi bar›nd›ran 179

adet flehri do¤rudan yöneten bir güç olacakt›. Bu flehirler-

den al›nan vergiler bu gücü oluflturan ve imparatorlu¤u

ayakta tutan donanmaya harcan›yordu.

Atina Sparta ve müttefikleri ile girdi¤i 27 y›ll›k uzun Pe-

loponnesos savafl›nda güçlü donanmas›n›n etkisini görü-

yordu. Ancak Sparta’n›n kara gücü de Perikles’in bütün

nüfusu Atina’n›n surlar› içine çekmesini gerektirecek kadar

etkiliydi. Akdeniz dünyas›nda büyük yaralar açan bu sa-

vaflta büyük bir kara gücü ile büyük bir deniz gücü karfl›

karfl›ya geliyor ve Do¤u Akdeniz’de büyük savafllar tarihi

bafll›yordu.
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Perikles ‹.Ö. 429’da Atina’da bafl gösteren veba salg›n›

s›ras›nda ölüyor, ‹.Ö.413’te Sparta yeniden Atina ile savafla

giriyor,Atina ekonomisi h›zla kötülefliyordu. Bu dönemde

kendisine ba¤l› flehirlerin baflkald›r›lar› ile Atina’n›n ‹mpa-

ratorlu¤u sallanmaya bafll›yordu.

Sparta büyük Atina donanmas›n› ‹.Ö.405’te ele geçiri-

yor ve akabinde Atina’y› uzun süre abluka alt›nda tutup

koflulsuz teslim al›yordu. Atina’n›n Akdeniz tarihine ismi-

ni yazd›ran o ünlü ve görkemli donanmas› Sparta’l›lar tara-

f›ndan sadece 12 gemiyle s›n›rland›r›l›yordu. Sparta bir sü-

re için Ege’nin tek hakimi oluyordu. ‹.Ö. 394’te Fenike do-

nanmas›n› ele geçiren Perslerle yap›lan Knidos deniz sava-

fl›nda yenik düflüyor ve gücü azal›yordu. Bölgede art›k Pers

‹mparatorlu¤u hakimiyeti bafll›yor ve bu durum Makedon-

ya’n›n yükselifline kadar sürüyordu.

Makedonyal›lar Akdeniz Tarihi Sahnesinde

‹.Ö 4. yüzy›l›n ortas›nda Yunanistan birli¤ini geçici ola-

rak da olsa sa¤layanlar tan›d›k Atina’l›lar veya Sparta’l›lar

de¤ildi. Bunlar, Thessallia’n›n kuzeyinde Thermai körfezi

k›y›lar›nda yerleflen çok içki içen, kaba saba ve savaflkan

insanlard›. Bu insanlar da¤l›k yurtlar›n›n ormanlar›nda ay›

ve kurt peflinde koflmakta ve hala uygarl›¤›n Homeros za-

man› evresinde yaflamaktayd›lar. Güneyli yunanl›larca tafl-

ral› say›lan bu halk Makedonyal›lard›...

Makedonya’n›n ileri görüfllü kral› Philippos ‹.Ö. 336’da
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Küçük Asya seferine ç›kaca¤› günün arefesinde öldürüldü

“Kral›n ad›ndan baflka hiçbirfley de¤iflmedi” diyen yeni

Makedonya Kral› ‹skender, birleflik bir yunan ordusunun

bafl›nda,babas›n›n Anadolu’yu fethetme plan›n› uygulaya-

ca¤›n› aç›kl›yordu. 20 yafl›ndaki bu alt›n saçl› genç Apol-

lon, Perslerin deniz gücü ile bafl etmek için savafl› denizde

de¤il karada yapmak gibi zekice bir karar al›yordu. Bu pla-

n› uygulamaya koyup Do¤u Akdeniz k›y›lar› boyunca M›-

s›r’a kadar ilerleyerek karfl›s›na ç›kan her Pers liman›n› ele

geçiriyordu.

Alt›n saçl› genç’in do¤uyu fethi kültür ve yaflam tarz›

al›flveriflini hareketlendirmiflti. Pers, Suriye’li ve M›s›r’l› yö-

neticilerin ve soylular›n lüks al›flkanl›klar›, ‹skender’in im-

paratorlu¤unda türeyen Yunan Krall›klar›n›n yöneticileri

taraf›ndan h›zla benimseniyordu. Asl›nda ‹skender’in Do-

¤u maceras› bu denizdeki tüm yaflam› zenginlefltirmiflti.

Akdeniz’de savafllardan sonra yenilen taraftan al›nan on-

binlerce köle dili ve düflünceleri ile yer de¤ifltiriyordu. Ak-

deniz’de zorunlu olarak yaflanan bu ilk kütlesel insan göç-

leri kültürel etkileflim tarihini de bafllat›yordu.

Alt›n saçl› ilah  Babil’de ‹.Ö. 323’te genç yaflta ölüyordu.

Bunun ard›ndan naibi Antipatros Yunanistan’da genel bir

isyan ile karfl›lafl›yor ve isyan› bast›r›yordu. Bundan bir y›l

sonra ise toplad›¤› Fenike filosu ile Atina donanmas›yla

yapt›¤› Amargos savafl›ndan galip ç›k›yordu. Bu galibiyetin

Do¤u Akdeniz için önemi ise; bütün zamanlar›n en dikkat
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çekici kültürel s›çramalar›ndan birisinin do¤mas›na ve ko-

runmas›na yard›m eden ikiyüz y›ll›k Atina denizgücünün

sona ermifl olmas›yd›. Denizdeki gelecek ‹skender ‹mpara-

torlu¤undan do¤an devletlerin elindeydi art›k.

Asl›nda Hindistan ve Arabistan’dan gelen lüks mallar›n

art›fl› ile birlikte Akdeniz limanlar›n›n kontrolünün sa¤laya-

ca¤› avantajlar da artmaktayd›. Akdeniz do¤usundan baflla-

narak art›k güçlü olan›n kontrol etmeye çal›flaca¤› bir s›cak

deniz co¤rafyas› oluyordu.Bu güçler savafl› o günden bu gü-

ne hiç ara vermeden ancak flekil de¤ifltirerek tafl›nacakt›.

Akdeniz’in kontrolü önemini artt›r›rken bu arada Make-

donya-M›s›r gerginli¤i de artmaktayd›. Ancak bu gerginli-

¤in çat›flmaya döndü¤ü savafllar›n galibi yine Makedonya

oluyordu. Makedonya Do¤u Akdeniz tarihine damgas›n›

vuruyordu.

Bu bölgenin kontrolü için yaflanan çat›flma sürecinde Do-

¤u Akdeniz’de deniz seviyesinin üzerinde kalan baz› kara

parçalar› artan bir öneme sahip oluyordu. ‹.Ö.2. yüzy›la ka-

dar Rodos Do¤u Akdeniz’de denizleri ticarete aç›k tutmak gi-

bi etkin ve önemli bir görev üstleniyordu. Bu görevini de ba-

flar› ile yerine getiriyordu. Hatta Rodos ticaret kurallar› tüm

Akdeniz’i kapsayarak ümlü Roma Hukuku’nun kaynaklar›n-

dan biri olmufl ve hukuk tarihine Lex Rhodia ad› ile geçmifl-

tir. Bu Rodos Ticaret Hukuku kurallar›, bugün kontinental

hukuk denilen ve bizim de  içinde bulundu¤umuz K›ta Av-

rupa’s› hukukunun ticaret kanunlar›n› da etkilemifltir.
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Akdeniz’de Silinmeyen Damga: Roma

‹.Ö. 3. yüzy›lda Roma 90 000 vatandafl› ile Akdeniz’in

en büyük flehirlerinden biriydi. Oligarflik bir cumhuriyetle

yönetilen bir flehir devleti olan Roma’nin gemileri bu dö-

nemde Akdeniz sular›na yelken açabiliyorlard›. K›sa za-

manda bu ‹talya flehrinden büyük bir imparatorluk do¤a-

cak ve Akdeniz tarihinin önemli ve renkli süreçlerinden bi-

ri daha yaflanacakt›. Akdeniz büyüyen ve h›zla geliflen  Ro-

ma ile birçok aç›dan hareketleniyordu.

‹.Ö.1.yüzy›l›n bafllar›nda Roma, denizleri silahs›zland›r-

mak istedi ve bunu baflard›. Kendi donanmas›n›n altyap›-

s›n› çürümeye terk etti. Ancak Akdeniz kendi haline b›ra-

k›lmayacak kadar zenginliklerin hareket halinde oldu¤u

bir denizdi. Bu nedenle bu denizde Geri çekilen Roma gü-

cünün yerini fliddetli bir korsanl›k dalgas› al›yordu. Girit

ve özellikle Klikya’n›n kayal›k limanlar› korsanlar taraf›n-

dan mesken tutulmufltu. Bir kayna¤a göre bir keresinde

bin kadar korsan gemisi dörtyüz  k›y› flehrini ya¤malam›fl-

t›. Akdeniz hegemonyas›nda korsanlar›n alt›n ça¤› baflla-

m›flt›…..

Akdeniz’in Güvenli¤i Boflluk Kald›rmaz

Tah›l ak›fl› korsan tehditi alt›nda tehlikeye girene kadar

Roma bu duruma müdahil olmad›. Sonunda dayanamad› ve

‹.Ö. 67 y›l›nda korsanlar›n üzerine Pompeius’la gitti. 25 ay-

r› bölgesinde bafllatt›¤› bask› ile korsanlar› bertaraf etti. Ar-

37

STRATEJ‹K HEDEF: DO⁄U AKDEN‹Z



t›k korsanl›k daha da¤›n›k bir flekilde varl›¤›n› sürdürecekti.

Bu dönem Romal›lara  Akdeniz’in bafl›bofl b›rak›lmama-

s› konusunda önemli bir ders vermiflti. Akdeniz tarihi ise

Akdeniz’in art›k bafl›bofl b›rak›lmayacak kadar büyüyüp

geliflti¤ini yazacakt›.

Roma ‹mparatorlu¤u geliflmifl ve Akdeniz’in tek hakimi

durumuna gelmiflti. Sezar’›n öldürülmesinden sonra evlat-

l›¤› Octavianus, Antonius ile birlik olarak Sezar’›n katilleri-

ni Makedonya’da yenilgiye u¤ratt›. Bundan sonra Antonius

do¤uyu (ve Kleopatra’y›), Oktavianus da bat›y› ald›. ‹.Ö.35

y›l›nda (???) baz› bilgelere göre Kleopatra taraf›ndan büyü-

lenmifl olan Antonius, Octavianus ile savafla girdi. Bu deniz

savafl›n› Oktavianus kazand›. Daha önce Kleopatra ile bir-

likte Yunanistan’a gelen Antonius savafl› b›rakarak Kleopat-

ra’n›n peflinden M›s›r’a gitti.

Yunanistan’da egemenli¤ini sa¤lamlaflt›ran Octavianus

üstün kara ve deniz gücü ile M›s›r’a do¤ru yola ç›kt›. Anto-

nius ve Kleopatra intihar etti ve ‹.Ö.31’de Octavianus ‹s-

kenderiye’ye girdi.

Octavianus 33 yafl›nda ölen ‹skender’in mumyalanm›fl

vücuduna bakarken o’nun hayata tart›flmas›z tek kral ola-

rak bafllad›¤›n›, kendisinin ise hayata  sadece ondan iki yafl

genç bir çocuk olarak bafllad›¤›n› düflündü. Ama flimdi bü-

tün Akdeniz Dünyas›’n›n hakimi kendisiydi.

Roma Oktavianus’tan önce sadece özel nedenler için de-

niz kuvveti bulundurmay› ye¤liyordu. Oktavianus (Caesar
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Augustus) bu politikay› terk ediyor ve Aktion savafl›nda Ato-

nious’un 300 gemisini de ele geçirerek 700 gemilik büyük

bir deniz gücüne ulafl›yordu. Bu güçlü Roma Donanmas› 200

y›l boyunca Akdeniz’de bir direnifl ile karfl›laflmayacakt›.

Denizin Kullan›m› ve Kontrolünün Önemi

Denizin kullan›m› ve kontrolü Dünya tarihinde büyük

bir etken olmufl ve olmaya da devam etmektedir. Tarihsel

olarak Do¤u Akdeniz bölgesinden bafllayan bu kontrol

2500 y›l sonra yine Do¤u Akdeniz’de en etkili flekilde ken-

disini gösteriyordu.

Roma ‹mparatorluk donanmas›n›n etkisi ile ‹.S 3. yüz-

y›la kadar Akdeniz’de düzenli korsanl›k faaliyetlerinden

söz eden herhangi bir kaynak yoktur. Asl›nda bunda Roma

donanmas›n›n yan› s›ra ulafl›lan refah seviyesinin siyasi,

sosyal, ekonomik bozukluklardan do¤an korsanl›¤› yok et-

mesi de önemli bir rol oynam›flt›.

‹.S. 160-180 aras›ndaki ‹mparator Aurelius döneminde

içerde ve d›flarda sorunlar su yüzüne ç›kmaya bafllam›fl,

imparatorlu¤un nüfuzu azalm›fl, alt ve üst tabakalar aras›n-

da büyük bir uçurum oluflmufltu. Hazine eriyor, flehirlerin

refah seviyesi düflüyordu.

‹.S 3. yüzy›l boyunca veba salg›n›n› da içeren birçok fe-

laket imparatorlu¤u zay›flatm›flt›. Roma’n›n do¤usu ve bat›-

s› aras›ndaki iktisadi ve kültürel farkl›l›klar artm›flt›. Liman

kentleri ve ekonomi do¤uda daha geliflti. Kölelik ise do¤u-
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da seyrek bat›da yayg›n idi. Do¤uda Yunanca bat›da Latin-

ce egemenli¤i ile özdeflleflen kültürel farklar oluflmufltu.

Bu durumu belgeleyen Ankara’da bugün Hac› Bayram

Camii’nin bitifli¤inde yer alan  ‹mparator Augustus taraf›n-

dan ‹.Ö. 20-25 y›llar› aras›nda yapt›r›lan “Monementum

Ancyranun” adl› tap›nakt›r. Bu tap›na¤›n duvarlar›nda ‹m-

parator Augustus taraf›ndan ölümünden önce Vesta Rahi-

belerine teslim edilen dört belgeden sonuncu belge yer al›r.

‹mparator Augustus’un yaflam› boyunca yapt›¤› ileri anlatan

“‹ndex Nerun Yestarum” adl› bu belge Yunanca ve Latince

olarak yaz›lm›fl olup Roma’n›n Do¤u’sunun  yavafl yavafl Yu-

nanca’ya döndü¤ünü göstermesi aç›s›ndan önemlidir.

Sonunda Roma ‹mparatorlu¤u bu çizgi boyunca k›r›ld›.

‹.S. 370’de anonim bir yazar kaleme ald›¤› broflürde im-

paratorlara nas›l tutumlu olunaca¤› ve askeri savunman›n

hangi tedbirlerle gelifltirilece¤i hakk›nda önerilerde bulu-

nuyordu. Uzun süredir kötüye do¤ru giden Roma ‹mpara-

torlu¤unda çöküfl ‹.S.476 y›l›nda geldi.

Akdeniz dünyas›n› Akdeniz yapan; Roma’n›n “farkl›l›k-

lar için de bir kültürel birlikteli¤i yayg›nlaflt›rarak pekiflti-

ren bir imparatorluk“ olufludur.

Roma Akdeniz’in önce bat› yakas›na egemen olarak gü-

cünü pekifltirdi sonra da do¤u yar›s›n› ele geçirdi. Roma bu

iç denizi karadan kuflatt› ve böylece tarihte ilk kez tüm Ak-

deniz tek bir imparatorlu¤un s›n›rlar› içinde yer ald›.

Böylece Roma ‹mparatorlu¤unun Akdeniz tarihine koy-
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du¤u çok büyük katk› sona eriyordu. Do¤u Akdeniz önce

Bizans sonra Anadolu k›y›lar›nda Kurulan Gazi beylikleri-

nin etki alan›na giriyordu. Bu dönemden sonra ise uzun bir

dönem Akdeniz bütününde Osmanl› hakimiyeti hüküm

sürecekti. Akdeniz ‹slam donanmas› ile Haçl› donanmas›-

n›n bu denizde egemenlik kurmak için giriflti¤i kanl› savafl-

lara tan›kl›k yapacakt›. 

Türkler Akdeniz’de

Bundan tam 800 y›l önce Selçuklu Türklerinin Antal-

ya’y› almas› ve Akdeniz’i sevmesi ile Akdeniz ile ilgili ya-

y›nlarda Türk gemi ve denizcilerinden söz edilmeye bafl-

lanm›flt›.Denizcilikle ilgili kültürel bir miras› olmayan bu

Müslüman Türkler k›sa süre içinde Akdeniz’in ve Akde-

niz’de ticaretin önemini kavrayarak bu bölgenin tarihinde

etkili olmaya bafll›yorlard›. Alanya’da büyük bir tersane

yapt›ran Türkler’in tüccar gemileri  bir dönem sonra K›br›s

ve M›s›r limanlar›nda görülmeye bafllyordu.

Selçuklu’dan sonra ortaya ç›kan Gazi Beylikleri Akde-

niz’deki nöbeti de devral›yor, Türk korsan gemileri

1300’de Sak›z adas›n› ya¤mal›yordu. Deniz yollar›n›n kon-

trolu Küçük Asya’n›n bat›s› ve güneyinde üsleri bulunan

Gazi Beyliklerine geçmiflti.Konstantinopolis ve Karade-

niz’den Girit ve Do¤u Akdeniz’e yelken açan Bizans ve ba-

t› gemilerini bu üsleri kullanarak kolayca vurabiliyordu.

Bu dönemde Do¤u Akdeniz’in stratejik adalar› K›br›s ve
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Girit Bizansl›lar›n egemenli¤i alt›ndayd›. Ancak k›y›lardaki

Türk varl›¤› Do¤u Akdeniz’deki stratejik ve lojistik üstünlük

aç›s›ndan avantaj sa¤l›yordu. Türk Gazi beyliklerinin bu sal-

d›r›lar› bir yandan da deniz sigortas›n›n kullan›m›n› yayg›n-

laflt›r›yordu. Bugün Do¤u Akdeniz’de seyreden gemilerin

çeflitli risklere karfl› sigorta ifllemi o dönemde yerlefliyordu.

Sonra bu egemenlik kutsal haçl› ‹ttifaklar› ile Ceneviz,

Venedik ve Rodos fiövalyelerinin lehine el de¤ifltiriyordu.

Adalar› ele geçirememifl olan Gazi Beylikleri sonunda deniz

ticaret yolar›ndaki denetimlerini yitiriyordu. Bölgedeki

adalar›n deniz yolar›n›n denetimindeki önemi ve bu adala-

ra sahip olanlar›n bölgenin güvenli¤indeki etkileri tarihsel

olarak ortaya ç›k›yordu.

Asl›nda Akdeniz k›y›lar›ndaki Anadolu kentleri (Antal-

ya, Balat, Ayasolu¤) Gazi Beyliklerinin sald›r›lar›na ra¤men

bat›l› tüccarlar›n koloniler kurduklar› yerler oluyor, bu

bölgede bugün oldu¤u gibi ticaret, savafl ve sald›r›larla bir-

likte yürüyordu. Alanya ve Antalya kentleri Anadolu ve M›-

s›r ticaretinin merkezi oluyordu.

Gazi Beyliklerinden sonra Osmanl›lar da ayn› stratejiyi

izliyor ve Avrupa’n›n topraklar›nda ticaret yapmalar›na

izin vermeyi sürdürüyordu.

Osmanl› Donanmas› Akdeniz’e Ç›k›yor

Geniflleme döneminde Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun de-

niz kuvvetinin güçlenmesi zaman alm›flt›. Osmanl› deniz
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egemenli¤inin giderek Do¤u Akdeniz’de pekiflmesi aç›k

deniz savafllar›yla de¤il ulafl›m› denetleyebilecekleri yolun

üzerindeki üs ve adalar› kazanmaya yönelik uzun çabalar›n

sonunda baflar›lm›flt›. 16. Yüzy›lda K›br›s Adas›n› fetheden

Osmanl› deniz ulafl›m› denetimi aç›s›ndan rahatlam›flt›.

Do¤u Akdeniz’de tek önemli bat›l› merkez Girit Adas› kal-

m›flt›. Bu dönemde Do¤u Akdeniz’de stratejik limanlar›n ve

kalelerin fethiyle bir Osmanl› deniz düzeni kurulmufltu.

Geç Ortaça¤’da H›ristiyan Bat›’n›n Akdeniz’deki deniz

ulafl›m› tekeli k›r›lm›flt›. Do¤u Akdeniz’deki ticaret art›k

do¤rudan Osmanl› Padiflahlar› ile bar›fla ba¤l› idi. Bu dö-

nemde özellikle Venedik bilinçli olarak Osmanl›’n›n karfl›-

s›nda yer almamaya özen göstermiflti.

Osmanl› Do¤u Akdeniz’de sahip oldu¤u  lojistik avan-

tajlarla ticaret filosunu h›zla büyüttü. Ünlü tarihçi Braudel,

Osmanl›lar›n 16 Yüzy›l›n sonunda Akdeniz’deki en büyük

ticaret filosuna sahip oldu¤unu yazm›flt›. 

Ancak bu dönemde Do¤u Akdeniz deniz ticareti bat›

için riskli hale gelmifl, denizde güvenlik yitirilmiflti. Ticari

seferler azalm›fl, Do¤u Akdeniz’e seferler özel sefer olarak

yap›lmaya bafllanm›flt›.

Bunun tek nedeni güvenlik problemi de¤ildi. Bu dö-

nemde Portekiz ve ‹spanya Okyanus ötesi kefliflerde bulu-

nuyor, Fransa deniz ticaretinde güçleniyor, Kuzey Afrika

Osmanl› ‹mparatorlu¤una kat›l›yordu. Bu durgunlukta bu

geliflmelerin etkisinin oldu¤unu söylemek te mümkündü.
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Bundan 500 y›l önce Osmanl› Do¤u Akdeniz ticaretine

a¤›rl›¤›n› koydu. Osmanl› tebas› Museviler, Rumlar ve Er-

meniler Venedik’in Do¤u Akdeniz’deki ticaretine s›zmaya

çal›flt›. Karadeniz’i ‹stanbul’u,Küçük Asya’y› ve M›s›r’› ba¤-

layan eski ana rota, M›s›r’›n 1517’de Osmanl› taraf›ndan

fethinden sonra çok canland›. Do¤u Akdeniz ticaret yolla-

r›na egemen olan Osmanl› bu stratejik üstünlü¤ü kullana-

rak ticaretini gelifltirdi.

Do¤u Akdeniz ticareti hareketlenmiflti. Daha önce Bi-

zans’› ya¤malay›p Antakya’y› ele geçirip kutsal topraklarda

bir süre tutunan haçl›lar daha sonra bölgeye Osmanl› ile

aras›n› sürekli düzgün tutan Ceneviz ve Venedik ticaret ko-

lonileri ile giriyordu. 

Osmanl›lar, Do¤u Akdeniz’de XVI. yüzy›l bafl›ndan iti-

baren kesin bir hakimiyet sa¤lad›lar ve 400 y›ldan fazla hü-

kümran oldular.

Akdeniz Dünyas› Kabu¤una Çekiliyor

Akdeniz ticareti 17 Yüzy›l krizi ile sekteye u¤ray›nca

Do¤u Akdeniz de bu durumdan etkilenmiflti. Bu dönemde

Akdeniz dünyas› bir süre kabu¤una çekildi. Do¤u Akde-

niz’deki bu k›sa durgunluk Napolyon’un M›s›r seferi ile

birlikte hareketlendi. Do¤u Akdeniz’in Hindistan yolu üze-

rindeki stratejik önemi keflfedildi. Bu keflif ile birlikte Ku-

zeyliler Do¤u Akdeniz’de kendilerine tutunacak bir yar

edinme çabas›na girdiler.
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Sanayi devrimi ile güçlenen kuzeylilerin Akdeniz üze-

rindeki etkisi ve emelleri art›yordu. ‹ngiltere Süveyfl kana-

l›nda yer tutuyor, Fransa ile birlikte Anadolu ve Ortado¤u

Akdeniz bölgesi için kolonizasyon planlar› yap›yordu.

Büyük ‹skender’in Hindistan’a do¤ru uzanan imparator-

luk düflünün bafllang›ç noktas› olan Do¤u Akdeniz’in tari-

hinde ‹skenderiye, Antalya, Rodos üçgeni özellikle iktisadi

bir çekim alan› olarak sürekli  öne ç›km›flt›r.

Günümüzde de bu bölge yine önemini korumaktad›r.

Ancak gemilerin yükleri farkl›laflm›fl,o dönemin stratejik

yükü olan baharat bu dönemde yerini stratejik bir do¤al

kayna¤a b›rakm›flt›r.

Akdeniz’deki yaflam 1800’li y›llar›n bafl›nda buharl› mo-

torun gemilerde de kullan›lmaya bafllanmas›yla hem aske-

ri hem de ticari aç›dan büyük oranda etkilenmiflti. Akde-

niz’in denizci tarihinde kürekler yelkene, yelken buhara

boyun e¤mifl ve 1870’lere gelindi¤inde ahflap da yerini de-

mire b›rakm›flt›. Akdeniz’de h›zlanan gemiler ile birlikte

projeler de h›zlanm›flt›. Bu geliflmeler Akdeniz’i K›z›lde-

niz’e ba¤layan kanal›n yap›m›n› ve böylece Do¤u Akde-

niz’in stratejik önemindeki art›fl› da tetiklemiflti.

Sanayi ça¤› ve buharl› geminin gelifli ile denizle iliflkili

her alanda büyük bir de¤iflim ve dönüflüm yaflanmaya bafl-

lam›flt›. Bu yüzy›lda Avrupa’n›n büyükleri Güney Akde-

niz’e k›y›s› olan ülkelerle ilgili planlar›n› uygulamaya geçir-

meye bafllad›lar. Bu dönem Frans›z ve ‹talyan uyruklu ki-
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flilerin Güney Akdeniz k›y›lar›ndaki ülkelere hem nicel

hem de nitel a¤›rl›klar›n›n artt›¤› bir dönem oldu.

1850 -1900 Akdeniz ‘de En Sakin Dönem

Ancak tarihçilerden Ernle Bradford bu dönemi; ”MS

ikinci yüzy›ldan beri Akdeniz Havzas› ondokuzuncu yüz-

y›l›n ikinci yar›s›nda sahip oldu¤u türden bir bar›fla ve re-

faha tan›k olmam›flt›” diye tan›mlar. Asl›nda belki bu dö-

nem Birinci Dünya Savafl›n›n f›rt›nal› havas›ndan önceki

sessizlik dönemiydi. Birinci Dünya Savafl›nda Çanakkale’ye

Selanik’e ve Mezopotamya’ya yap›lan seferler için onbinler-

ce insan Akdeniz üzerinden Akdeniz k›y›s›ndaki çat›flmala-

ra tafl›nd›.

20. yüzy›l›n bafl›nda M›s›r ile Süveyfl Kanal› odakl› ge-

liflmeler  bu denizin do¤usunu yine ön plana ç›kart›yordu.

Bu dönemde ‹ngiliz ve Frans›zlar›n Akdeniz’deki muaz-

zam filo ve üs üstünlükleri bu denizin geçmiflteki kanl› ça-

t›flmalar tarihine benzer bir süreç yaflamas›n› engelledi.

1918’de Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun yenilgiyi kabul

etmesiyle 500 y›l boyunca Do¤u Akdeniz  tarihine yön

veren  bir egemenlik daha sona eriyordu. Osmanl› etkisi

çok önemli bir tarihi miras b›rakarak ortadan kalk›yor-

du. Tarihçileren baz›lar› bu durumu:”Akdeniz’in tarihin-

de 1453’te ‹stanbul’un düflürülüflünden beri bu kadar

büyük sonuç do¤uran bir altüst olufl yaflanmam›flt›” diye

tan›ml›yordu.
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Bu dönemde Do¤u Akdeniz bölgenin kaderini tümüyle

etkileyecek tarihsel bir olufluma sahne oluyor; Kas›m

1917’de ‹ngiltere D›fliflleri Bakan› Balfour, savafl›n zor bir

an›nda dünya yahudilerinin deste¤ini almak için Diaspo-

ra’n›n geri dönüflünü kabul ediyordu.

“Majestelerinin hükümeti Filistin’de Yahudiler için ulu-

sal bir yurt kurulmas›n› destekler ve bu amaca ulaflmak

için elinden geleni yapacakt›r”

Bu aç›klama ile Orta-do¤u Akdeniz’in k›y›lar› için çok

önemli bir geliflme oluyor, Roma ‹mparatorlu¤u’nun Yahu-

dileri da¤›tan ferman› yüzy›llar sonra, ‹ngiliz ‹mparatorlu-

¤u’nun ferman›yla yürürlükten kalk›yordu. Böylece ‹srail

devleti’nin Filistin topraklar›nda kurulmas›na uzanan bir

süreç bafll›yor ve Ortado¤u Akdeniz’in çat›flma yo¤un tari-

hini daha yo¤un bir duruma getirecek bir aktör ülke daha

ortaya ç›k›yordu; ‹srail.

Do¤u Akdeniz Bölgesi, II. Dünya Harbi’nde de önemini

korudu. Harbin ana gereksinmelerinden biri olan petrolü

gerisinde koruyan Do¤u Akdeniz, mihver Devletlerinin en

önemli hedeflerinden biri idi. Akdeniz’de ‹ngiliz donanma-

s›n›n hakimiyetini önleyemeyen ve bu yüzden, denizden

ulaflamad›klar› Do¤u Akdeniz’e karadan ulaflabilmek için

Almanlar, “Kuzey Afrika maceras›”n› göze almak zorunda

kald›lar fakat baflar›l› olamad›lar. II. Dünya Harbi sonras›n-

da yeniden kurulan Avrupa, Süveyfl Kanal›’n›n önemini

artt›rd›. Harp’ten önce 25 milyon ton olan y›ll›k transit to-
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naj›, 1950’den sonra 10 kat artt›. Bu dönemde, 1956’da ‹n-

gilizler kanaldan çekilmek zorunda kald›lar. Fakat ‹ngilte-

re ayn› y›l içinde, ‹srail-M›s›r savafl›n› bahane ederek, Fran-

s›zlar› da yanlar›na alarak, kanal›n kuzey ucuna asker ç›ka-

r›p, bölgeye tekrar müdahale etti. Bu olay, Do¤u Akdeniz

bölgesinde yeni bir “güç unsuru”nun varl›¤› ve etkinli¤ini

ortaya koymas›na  ortam ve olanak sa¤lad›. Rusya ile de an-

laflmak pahas›na, olaya el koyan ve ‹ngiliz ve Frans›zlar›

bölgeyi terke mecbur b›rakan ABD, bu tarihten sonra, Do-

¤u Akdeniz bölgesinde en güçlü söz sahibi ülke oldu.

Dünya Savafllar› ve Do¤u Akdeniz

I. Dünya Savafl›’nin galipleri, öncelikle Do¤u Akdeniz

bölgesinin paylafl›m›na yöneldiler. Fransa’n›n Suriye ve

Lübnan’a yerleflmesine geçici olarak da olsa göz yuman ‹n-

giltere, Filistin’e, Ürdün’e ve as›l önemlisi, Irak petrol hav-

zalar›na el koydu.

Do¤u Akdeniz’in stratejik öneminin ortaya ç›kt›¤› ve

belki de bu yüzden çok fazla h›rpaland›¤› bir dönem ise

‹kinci Dünya Savafl› dönemi idi.

Akdeniz’in savafllarla dolu tarihinde hiçbir zaman bu iç

denizin birçok bölgesi ayn› anda savafla bulaflmam›flt›. Bu

durum ‹kinci Dünya Savafl› süresince gerçekleflecekti. Ta-

rihinde oldu¤u gibi bu savafl boyunca da Akdeniz adalar›

çok önemli lojistik ve stratejik roller üstlenecekti.

Do¤u Akdeniz Bölgesi, II. Dünya Savafl›nda da önemini
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korudu. Akdeniz’de ‹ngiliz donanmas›n›n hakimiyetini ön-

leyemeyen ve bu yüzden, denizden ulaflamad›klar› Do¤u

Akdeniz’e karadan ulaflabilmek için Almanlar, “Kuzey Afri-

ka maceras›”n› göze almak zorunda kald›lar fakat baflar›l›

olamad›lar. 

Savafl bitti¤inde Kuzey Afrika’da harap kentler, Yuna-

nistan, Girit, Sicilya ve ‹talya’da harabe halindeki köyler ve

denizin alt›nda yatan yüzlerce kad›rga ve yelkenli gemiye

ek olarak pas tutmaya bafllayan yüzlerce destroyer ve deni-

zalt› demir y›¤›n› b›rakm›flt› bu so¤uk dönem. ‹kinci dün-

ya savafl›n›n sis bulutlar› da¤›ld›¤›nda Akdeniz K›y›lar›nda

yeni devletlerin olufltu¤u görüldü.

1960’lara gelindi¤inde Kuzey Afrika k›y› fleridinin tama-

m› ba¤›ms›z Müslüman devletlere bölünmüfltü. Ortado¤u

Akdeniz k›y›s›n›n en yeni stratejik devleti ‹srail kurulmufl-

tu. Ortado¤u Akdeniz bölgesi bir anlamda sürekli çat›flma-

l› bir kadere mahkum olmufltu. 

Ve ABD Do¤u Akdeniz’de …..

II. Dünya Savafl› sonras›nda yeniden kurulan Avrupa,

Süveyfl Kanal›’n›n önemini artt›rd›. Savafl’tan  önce 25 mil-

yon ton olan y›ll›k transit tonaj›, 1950’den sonra 10 kat

artt›. Bu dönemde, 1956’da ‹ngilizler kanaldan çekilmek

zorunda kald›lar. Fakat ayn› y›l içinde, ‹srail-M›s›r savafl›n›

bahane ederek, Frans›zlar› da yanlar›na alarak, kanal›n ku-

zey ucuna asker ç›kar›p, bölgeye tekrar müdahale ettiler.
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Bu olay, Do¤u Akdeniz bölgesinde yeni bir “güç unsu-

ru”nun varl›¤› ve etkinli¤ini ortaya koymas›na vesile oldu. 

Rusya ile de anlaflmak pahas›na, olaya el koyan ve ‹ngi-

liz ve Frans›zlar› bölgeyi terke mecbur b›rakan ABD, bu ta-

rihten sonra, Do¤u Akdeniz bölgesinde en güçlü söz sahi-

bi ülke oluyordu…………
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Akdeniz co¤rafi mevki aç›s›ndan çeflitli strateji uzman-

lar›na göre üç bölgeye ayr›lmaktad›r. Cebelitar›k- Malta

adas› aras› Bat› Akdeniz,Malta Adas› ile 27. boylam aras›n-

da kalan bölge Orta Akdeniz, bu boylam›n do¤usunda ka-

lan bölge de Do¤u Akdeniz olarak adland›r›lm›flt›r.Bu du-

rumda Do¤u Akdeniz bölgesinde Türkiye, Suriye, Lübnan,

‹srail, Filistin Gazze-Bat› Yakas›, M›s›r, Kuzey K›br›s Türk

Cumhuriyeti, Güney K›br›s Rum Kesimi ve Ürdün yer al-

maktad›r.

Do¤u Akdeniz; Ümit Burnundan geçen Avrupa-Uzak-

do¤u yolunu 7000 mil k›saltan Süveyfl Kanal›, K›br›s Ada-

s› gibi stratejik bir adaya sahip olmas›, ticari kavflak nokta-

s›nda yer almas› ve Ortado¤u Ülkelerine sahil teflkil etme-

si özellikleri ile tarih boyunca jeostratejik önemi olan bir

bölge olmufltur. Son y›llardaki geliflmelerle bu önemi h›zla

artan Do¤u Akdeniz’in güvenli¤i de önem tafl›yan konular

DO⁄U AKDEN‹Z’‹N
ÖNEM‹ VE GÜVENL‹K

BÖLÜM II



aras›na girmifltir. Do¤u Akdeniz’in güvenli¤i afla¤›da veri-

len konularla do¤rudan iliflkilidir.

1. Enerji ulafl›m ve da¤›t›m koridoru oluflu 

2. Ortado¤u’ya sahil oluflu

3. K›y›dafl ülkelerin genel güvenli¤i

4. Dünya güç merkezlerinin bölge üzerinde politikalar›

5. Ticari ve Askeri trafi¤in kavflak noktas› olmas›

Avrupa’n›n petrol ikmalinin % 70’inin ve ticaretinin %

40’›n›n geçti¤i ve BDT’nin ithalat›n›n % 60’›n›n ve ihraca-

t›n›n % 50’sinin yap›ld›¤› bölge olan Akdeniz’in güvenli¤i

Do¤u Akdeniz’in güvenli¤i ile bir bütündür. Bu nedenle

Do¤u Akdeniz’in kontrol ve güvenli¤inin sa¤lanmas› küre-

sel güç merkezlerinin ajandalar›nda sürekli yer alan bir ko-

nu olmaya devam edecektir.

Sürekli Hareket’in Denizi: Do¤u Akdeniz 

Akdeniz’in parlak günefli, masmavi gökyüzü  bereketli

topraklar› ve sürekli hareket halinde olan insanlar› bu böl-

gede hareketli yaflam› zenginlik ve bollu¤u da beraberinde

getirmifltir. Akdeniz’den geçenler bu ortam›n çekim gücü-

ne kap›l›p kal›c› olmufllar ve Akdeniz mozai¤inin renkli

tafllar›n› oluflturmufllard›r. Çeflitli ›rklar›n ve kültürlerin

bölgeye yerleflmesi ve semavi dinlerin bölgede ortaya ç›k-

mas› ile bu zenginlik ve hareketlilik sürekli olarak artm›fl-

t›r. Akdeniz  bölgede bugünkü hareketlili¤i oluflturan kül-

türel ve dini motiflerin de flekillendirdi¤i bir tarihin için-
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den gelir. Bu tarih ise daha çok Akdeniz’in do¤usunda fle-

killenmifl ve Bat›’ya do¤ru hareketlenmifltir.

Ancak 15. Yüzy›lda Yeni Dünya’n›n keflfi ve zenginleflen

Avrupa’n›n gölgesinde kal›p önemi k›smen azalmaya baflla-

yan Do¤u Akdeniz bu dönemi çabuk atlatm›flt›r. Tarihçiler

Do¤u Akdeniz için “sessiz ve hareketsiz  olarak uzun bir dö-

nemin yafland›¤› bölge “fleklinde bafllayan cümleler kura-

mam›flt›r. Nitekim Süveyfl Kanal› aç›lm›fl ve bölgenin öne-

mi neredeyse kal›c› hale gelmifltir. Çünkü bat›n› do¤u ile ti-

caretinin en k›sa yolu aç›lm›flt›r. Böylece gemi trafi¤ine bir

iç deniz yolu olana¤› yaratan Akdeniz art›k transit geçiflleri

de kabul etmeye bafllam›flt›r. Bölgede yo¤unluk ve karmafla

artm›flt›r. Ancak Akdeniz’in Do¤usunun önemini artt›racak

geliflmeler bu kadarla bitmeyecektir. 20 . yüzy›l›n bafl›nda

belki de bölgeyle birlikte Do¤u Akdeniz’in yazg›s›n› tümüy-

le de¤ifltiren en önemli geliflme olmufltur.Petrolün yaflam›-

m›za girmesiyle  Do¤u Akdeniz Dünya petrol rezervlerinin

% 65‘ine sahip olan Ortado¤u‘nun bat›ya aç›lan deniz yolu

olmufltur. Bu geliflmelerle bölge enerji tafl›ma koridoruna

dönüflmüfltür. Bu önem günümüzde de artarak sürmekte

bu kez Hazar dan gelen petrol boru hatlar› bu koridora bo-

flalmaktad›r. Son dönemde parlak Akdeniz güneflinin alt›n-

daki masmavi denizde ambarlar›nda bu vazgeçilmez kayna-

¤› tafl›yan tankerlerin artmas›yla Akdeniz’in önemi de art-

m›flt›r. 2010 lu y›llar için planlanan Samsun-Ceyhan by-

pass petrol boru hatt› bu gemilerin say›s›n› ve bölgenin

önemini daha da artt›raca¤a benzemektedir.
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Do¤u Akdeniz’de artan bu gemi trafi¤i  bölgeye üzerine

savafl uçaklar› inip kalkan binlerce kiflinin yaflad›¤› yüzen

adalar› davet etmifltir. Akdeniz’in masmavi sular›nda bay-

rak gösteren bu süper güç bandral› yüzen adalar Akdeniz

hakimiyetinde önemli rol oynayan araçlar olmufltur. Bu sü-

per güç göstergeleri ikmal için Do¤u Akdeniz k›y›lar›na s›k

s›k ziyaretler gerçeklefltirmifltir. Do¤u Akdeniz’de Türkiye

569 mil ile en uzun k›y›s› olan ülkedir. Daha sonra 522 mil

ile M›s›r gelmektedir. ‹srail Do¤u Akdeniz’de 128 millik bir

k›y› fleridine sahiptir. Bu ülkeyi 107 mil ile Lübnan izle-

mektedir. Do¤u Akdeniz’e en az k›y›s› olan ülke ise 95 mil

ile Suriye’dir.

Asl›nda bir baflka aç›dan bak›ld›¤›nda Do¤u Akdeniz iki

ayr› k›tada k›y›s› bulunan bir kara parças› gibidir. Do¤u

Akdeniz tarihi denizlerdeki hegemonyan›n etkili oldu¤u

bir tarih olup karalar› etkilemifltir.Ancak  bu denizde etki-

li olmak isteyenler de ‹:Ö 4. Yüzy›ldan  bafllayarak  karada-

ki mücadeleyi kazanmak zorunda olmufllard›r. 

‹lk Ça¤lardan bu yana sahip oldu¤u ulafl›m yolu özelli-

¤i ile Do¤u Akdeniz asl›nda daha çok iki k›tan›n aras›na

girmifl bir su yar›madas› karakteri göstermifltir. Ancak tra-

fi¤i çok yo¤un olan ve di¤er kara parçalar›ndan daha çok

hakimiyet alt›na al›nmaya çal›fl›lan bu bölgede sadece ge-

miler ifllemifltir. Bu da bu ulafl›m yolunun ifllevini daha

farkl› ve özgün k›lm›flt›r. Bu ifllev bugün daha stratejik bir

özgünlü¤e kavuflmufltur.
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Günümüzde Bakü Ceyhan Petrol Boru Hatt› bu bölgede-

ki trafi¤e y›ll›k 24 milyon tonluk  ilave bir yük getirmifltir.

GAP’›n devreye girmesi ile y›lda ortaya ç›kacak olan 10 mil-

yon tonluk yeni ihracat potansiyeli  Do¤u Akdeniz’deki li-

manlar›m›za yönelik gemi trafi¤ini iki misline ç›kartacakt›r.

2010’lu y›llarda özellikle Karadeniz’e ulaflacak büyük

hacimlerdeki Rus ve Kazak kaynakl› petrolün Do¤u Akde-

niz üzerinden tüketici pazar›na ulaflt›r›lmas› için yap›lan

projenin gerçekleflmesi durumunda bölge bir enerji ticaret

merkezine dönüflecektir.

Bu geliflmeler Do¤u Akdeniz’in stratejik intikal bölgesi

olma özelli¤ini koruyaca¤›n› ve stratejik bak›mdan önemi-

ni artt›raca¤›n› ortaya koymaktad›r.

AKDEN‹Z’DE T‹CARET‹N TAR‹HSEL ÖNEM‹

Akdeniz öncelikle ipek yolu ticaretini bat›ya aktaran

özelli¤i ile bafllang›çtan bu yana ticarette çok önemli bir rol

oynam›flt›r. Akdeniz’de ça¤lar boyunca amforalar, variller

ve damacanalar içindeki flarap, tuz ve zeytinya¤›n› bir k›y›-

dan di¤erine tafl›yan denizciler ça¤lar boyu sürecek ticari

iliflkilerin öncüleri durumunda olduklar›n› tahmin bile et-

meden durmadan çal›flm›fllard›r.

Tüm tarihi boyunca Akdeniz’deki ticaret yollar›n›n sü-

rekli aç›k olmas› ticari bir zorunluluktan daha çok Akdeniz

organizmas›n›n nefes almas› için bir zorunluluk gibi gö-

rünmektedir. Akdeniz’in ticari iliflkiler olmadan yaflayabi-
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lece¤ini düflünmek çok zordur. Bu nedenle fethedilen li-

manlar›n deniz harekatlar› için üs görevi görme kapasitele-

ri yok edilirken ticaret merkezi kimliklerine dokunulmu-

yordu. Akdeniz’de ticaret ipek yolu ile birlikte çok çeflitli

mallar›n pazara ç›kart›ld›¤› bir ortam durumuna gelmiflti.

Örne¤in Do¤u Akdeniz’de Antik ça¤larda lavanta, tarç›n

tütsü kokulu reçinelerin sat›ld›¤› özel tezgahlar var olurdu.

Bu tezgahlardan yay›lan a¤›r koku bu k›y›lardan geçerken

hala duyulmaktad›r.

Do¤u Akdeniz üzerindeki ana rotalar›n takip etti¤i k›y›-

lardaki egemenlik el de¤ifltirdi¤inde bile limanlardaki tica-

retin etkinli¤i azalm›yordu. Örne¤in Do¤u Akdeniz’in Ana-

dolu k›y›lar›nda 13. Yüzy›l›n bafllar›nda Selçuklu  rüzgar›

esmeye bafllad›¤›nda, Selçuklular denizde cihat ilan etmek

yerine bat›l› tüccarlar› ve gemileri Akdeniz limanlar›n› zi-

yaret etmeye özendirerek ekonomik geliflmeye ve ticari ilifl-

kilere daha fazla önem vermiflti. Bu bafllang›çtan sonra Do-

¤u Akdeniz’in Anadolu k›y›lar›nda kurulan Gazi Beylikleri

H›ristiyan gemilerine sald›r›dan vazgeçmemifllerdi ama 14.

yüzy›lda bat›l› tüccarlar Antalya, Balat gibi pazarlara h›zla

girmifllerdi. Buralarda ticaretin büyük bir bölümü bat›l›la-

r›n elindeydi. Ibni Battuta Antalya Kaleiçinde H›ristiyan

tüccarlar oldu¤unu yazar.

Akdeniz tarihi boyunca savafl, korsanl›k, deniz ak›nc›l›-

¤› ve bar›fl zaman›nda deniz ticareti uygarl›klar aras›ndaki

iliflkilerde her zaman yan yana olmufllard›r. Akdeniz, tüm
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bu iliflkileri yan yana yaflayacak kadar yüksek enerjili bir

alan olmufltur.

Ça¤lar boyunca Akdeniz’de insan›n do¤a ile savafl›nda

deniz ön plana ç›km›flt›r. Akdeniz insan›n›n kulland›¤› tek-

noloji bu savafl için yeterli olmasa arzular›n› gerçeklefltire-

bilece¤i bir düzeyde olmasa bile bu mücadelenin süreklili-

¤i hiç bozulmam›flt›r. ‹flte Akdeniz’in maddi kültürü bu sü-

rekli ve renkli mücadelenin sonucu olarak ortaya ç›km›flt›r.

Akdeniz tarihinin genel evriminde etkili olan faktörlerin

en önemlilerinden birisi de Akdeniz insan›n›n sürekli ha-

reketinden etkilenen düflünce sistemi olmufltur.

Asl›nda Akdeniz uygarl›¤› yaln›zca deniz seferleri, tica-

ret, Akdeniz’in konumu ve iklim özellikleriyle de¤il ayn›

zamanda semavi dinlerin kültürü ve tap›nma simgeleriyle

de flekillenmifltir. Dünyan›n baflka hiçbir yerinde semavi

dinlerin bu denli içi içe ve iletiflim içinde oldu¤u bir bölge

yoktur. Bu da Akdeniz’in zenginli¤ini büyük ölçüde artt›r-

maktad›r.

JEOSTRATEJ‹K ÖNEM‹

Tarihsel Süreçteki Önemi

Do¤u Akdeniz k›y›lar›, Pers ‹mparatorlar›, Büyük ‹s-

kender ve Sezar’a kadar tüm imparatorlar›n Akdeniz üze-

rindeki hakimiyetleri için öncelikle kara savafllar› ile ele

geçirdikleri k›y›lar olmufltur. Do¤u Akdeniz k›y›lar› bu-
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gün oldu¤u gibi tarihsel olarak da jeostratejik öneme sa-

hip olmufltur. Asl›nda bu önem Akdeniz’in tan›m›nda da

yatmaktad›r.

“Karalarla çevrili bir deniz-Denizlerle sar›lm›fl bir kara”

Do¤u Akdeniz’in Yak›n Geçmifli

Jeopolitik ve Jeostratejik aç›dan tarih boyunca önemli

bir co¤rafya olan Do¤u Akdeniz’in bu önemi, son dönem-

de enerji kaynaklar›n›n kontrol edilebilece¤i bölge özelli¤i-

ni kazanmas› nedeniyle daha da artm›flt›r. Bu bölge üzerin-

den Ortado¤u ve Hazar bölgesinin yeni enerji kaynaklar›

yan› s›ra üç k›tan›n kesiflti¤i alandaki birbirine yak›n böl-

geler de kontrol alt›na al›nabilir.

K›saca son dönemde Hazar Bölgesi petrol ve do¤al gaz›-

n›n dünya pazarlar›na ulaflt›r›lmas›nda Do¤u Akdeniz’in

stratejik de¤eri öne ç›km›flt›r. Dolay›s›yla söz konusu böl-

gedeki petrol ve do¤al gaz trafi¤inin kontrol alt›na al›nma-

s› ve güvenceli duruma getirilmesi Ortado¤u için bu mis-

yonu üstlenen güçler taraf›ndan öncelik tafl›maktad›r. Bu

nedenle Do¤u Akdeniz’de bu yöndeki geliflmeler sürpriz

olmayacakt›r. Orta Do¤u’daki deneyimler Do¤u Akdeniz

bölgesi için kullan›lacakt›r.

‹skenderun körfezinde sona eren yeni petrol ve do¤algaz

boru hatlar› bu bölgenin uluslararas› enerji pazar›ndaki

önem ve önceli¤ini artt›rm›flt›r. Do¤al olarak bu geliflmeden

jeostratejik önem bak›m›ndan öncelikli olarak Do¤u Akde-
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niz de etkilenmifltir. Bu geliflmeler Do¤u Akdeniz’in tam or-

tas›ndaki bir di¤er kara parças›n›n da stratejik de¤erini be-

lirgin bir flekilde artt›rm›flt›r. Bölgede her yöne hakim bir

do¤al kontrol kulesi durumunda olan bu co¤rafya  n›n öne-

mi Do¤u Akdeniz’in kontrolünün öneminin artmas›yla

do¤ru orant›l› olarak artm›flt›r. K›br›s Adas› Jeolojik yap›s›

itibar›yla Anadolu’dan kopma bir toprak parças›d›r. ‹sken-

derun körfezinden Do¤u Akdeniz’e do¤ru uzanm›fl Toros-

lar’›n deniz içinde yükselmifl bir bölümü olan bu kara par-

ças› Anadolu’nun anahtar› olup Anadolu’nun ikmal yollar›-

n›n aç›k tutulmas› aç›s›ndan da hayati öneme sahiptir.

Tarihsel olarak ta bilindi¤i gibi Dünya siyasetinde a¤›r-

l›k kazanman›n en etkili yolu ulafl›m ticaret ve tafl›ma yol-

lar› ile enerji  merkezlerini kontrol alt›nda tutmakt›r.

Üç k›tan›n ana karas›na yönelik ulafl›m ve ticari tüm fa-

aliyetleri ve enerji merkezlerini  kontrol etme aç›s›ndan son

derecede önemli bir bölge olan Do¤u Akdeniz’de sular›n

sürekli s›cak olmas› kadar do¤al bir fley yoktur. Suyu di¤er

bölgelere nazaran zaten s›cak olan bu bölgede jeopolitik

hakimiyet savafl›n›n s›cakl›¤› da  daha çok uzun bir dönem

hissedilecektir.

Do¤u Akdeniz üzerindeki hegemonya kurma istekleri

biter ise aç›ktan  flu yorum yap›labilir;

� Dünya’da petrol ve do¤al gaz ile ilgisiz  bir baflka ener-

ji kayna¤› gelifltirilmifl ve yayg›n olarak kullan›lmaya bafl-

lanm›flt›r.
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� Dünya ticaretinde deniz yolunun d›fl›ndaki alternatif

yollar ön plana ç›km›flt›r.

� Süveyfl Kanal› ve Güneydo¤u Asya’n›n ekonomik po-

tansiyeli önemsiz hale gelmifltir.

Ancak geliflmeler Do¤u Akdeniz’in Dünya siyaseti üze-

rinde etkili olma aç›s›ndan stratejik de¤erinin hiç de¤ilse

önümüzdeki 50 y›l için azalmayaca¤›n› ancak artaca¤›n›

göstermektedir.

Bu konuda uzmanlar aras›nda büyük bir görüfl farkl›l›¤›

bulunmamaktad›r. Ancak Do¤u Akdeniz’deki mevcut den-

gelerin süreç içerisinde nas›l de¤iflece¤i ve bu bölgedeki

kontrolün el de¤ifltirmesinin dünya siyasetindeki mevcut

dengeleri nas›l etkileyece¤i detayl› bir flekilde de¤erlendi-

rilmesi gereken bir konu olarak masada durmaktad›r. Bu

sürecin bölge oyununda etkili olmaya çal›flan ülkemize

muhtemel yans›malar›n›n ne olaca¤› da dikkatle analiz

edilmelidir.

Bölgedeki hegemonik güç olarak halen en etkili konum-

da olan ABD dir. Ancak küresel ve bölgesel ölçekte öne

ç›kmaya çal›flan AB Güney K›br›s Rum Yönetimini , yafla-

naca¤› bilinen birçok soruna ra¤men, tam üye yaparak böl-

gede çok önemli bir atak yapm›flt›r. AB Do¤u Akdeniz’i

kontrol ederek çok genifl bir co¤rafyada politik, ekonomik

ve askeri aç›lardan avantaj sa¤lamaya çal›flmaktad›r. AB’nin

bu konuda co¤rafi konum avantaj›n›n yan› s›ra 1995 ten

bu yana uygulamaya çal›flt›¤› Avrupa Akdeniz ‹flbirli¤i
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Program› da bulunmaktad›r. Bu program daha çok AB’nin

Do¤u Akdeniz’le olan iliflkisinin politikas›n› oluflturman›n

önemli bir arac› durumundad›r.

Bölgede halen ABD ile AB aras›nda(Fransa’n›n önderlik

yapt›¤› bir grup AB üyesi ülke aras›nda  daha çok çeliflkili

olan konularda her gün biraz daha su yüzüne ç›kan ciddi

bir nüfuz mücadelesinin iflaretleri görülmektedir. Fransa

bu mücadeleyi Türkiye’nin ve kendisinin de dahil oldu¤u

bir “Akdeniz Birli¤i” kurarak da yapmak isterken bir di¤er

amac›n da Türkiye’yi bu birli¤e yönlendirerek AB sürecin-

den uzaklaflt›rmak oldu¤u görülmektedir.

Bölgedeki nüfuz mücadelesinin di¤er bir aktörü ise

enerji ihtiyac› her geçen gün artan Çin Halk Cumhuriye-

ti’dir. Bu ülkenin Orta Do¤u’ya iliflkin politikas›, ‹ran ile

gelifltirdi¤i stratejik iliflkiler ,Do¤u Akdeniz’e iliflkin gelifl-

melerde bu ülkeyi de öne ç›kartacak gibi gözükmektedir.

(Öztürk.M.)

GKRY üzerinde Rusya’n›n uzun dönemdir var olan  et-

kisi, Do¤u Akdeniz ülkelerindeki Sovyetler döneminden

kalma etki ve esintiler bu bölgenin gelece¤ine iliflkin de¤er-

lendirmelerde Rusya Federasyonu’nun da bir aktör olarak

dikkate al›nmas› gerekti¤ini ortaya koymaktad›r. Do¤u Ak-

deniz’e iliflkin muhtemel geliflmeler Rusya Federasyo-

nu’nun ulusal ç›karlar›n› etkileyerek, bu ülkeyi harekete

geçirebilecektir.
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Yak›n Geçmiflte Asl›nda  Ne Oldu ?

1990’l› y›llara bak›ld›¤›nda iki eksenli küresel stratejik

güç dengesi sona erdi ve  ABD ‘nin tek süper güç olarak

kald›¤› Rusya Federasyonu, Çin, AB ve Japonya’n›n di¤er

büyük güçleri oluflturdu¤u  yeni bir dönem bafllad›.

Bu dönemin en belirgin ve ilk bak›flta göze çarpan  özel-

likleri ise;

Yeni ve tam ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan devletlerin sorunla-

r› ile birlikte ortaya ç›kmas› ve uluslararas› pazarlara yeni

enerji merkezlerinin dahil olmas› olarak özetlenebilir.

Bu yeni dönemde  küresel ölçekte enerjiye olan ihtiyaç

da artt›.Bu durum do¤al olarak özellikle enerji konusunda

büyük oranda d›fla ba¤›ml› ülkelerin enerji merkezlerine

olan ilgisini de artt›rd›.

Giderek artan enerji ihtiyac› ve bu alanda giderek artan

d›fla ba¤›ml›l›k küresel ve bölgesel stratejik güç dengeleri-

nin enerji ile olan ba¤lant›s›n› artt›rm›flt›r.

‹flte 1990 sonras› bu koflullar dikkate al›nd›¤›nda Do¤u

Akdeniz’in öneminin artmas›n›n küresel ölçekteki neden-

leri ortaya ç›kmaktad›r.

Do¤u Akdeniz’in co¤rafi konumuna bakarken ula-

fl›m/geçifl yolar› için hayati önem tafl›yan üç ayr› bo¤az (Sü-

veyfl, Cebelitar›k ve Çanakkale Bo¤azlar›) göze çarpmakta-

d›r. ‹flte Do¤u Akdeniz’in tüm bu özellikleri ile Balkanlar,

Kafkasya ve Orta Do¤u üçgeninin kontrol edilmesi müm-

kün gözükmektedir.
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Bölgesel stratejik güç dengeleri üzerinde çok etkili olan

Do¤u Akdeniz’de ‹ki eksenli dönemde ABD ve SSCB’nin

nüfuz artt›rma çabalar› göze çarpmaktayd›. ABD bu bölge-

de Ruslar›n tarihi emellerine ulaflabilmek için yapt›¤› her

manevray› dikkatle izliyor ve bofla ç›kartmaya çal›fl›yordu.

Örne¤in Do¤u Akdeniz’i çevreleyen Türkiye, Yunanistan,

M›s›r ve ‹srail ABD’den ekonomik ve askeri yard›m al›yor

ve ABD politikalar›na yak›n duruyorlard›.

Ancak SSCB de bofl durmayarak M›s›r ve Suriye ile olan

iliflkilerini önemli ölçüde gelifltiriyordu. Hatta Do¤u Akde-

niz için önemli ülke Yunanistan bir ara NATO’nun askeri

kanad›ndan çekiliyor ve bu güvenlik alanda SSCB ile iliflki-

lerini gelifltiriyordu. Bölgede dikkat çeken di¤er önemli po-

litik geliflmelerden birisi ise ABD ile iliflkili oldu¤u ileri sü-

rülen Türkiye ve Yunanistan’daki Askeri Darbeler tarihi

oluyordu.

Özetle Do¤u Akdeniz’deki güvenlik ortam›na bak›ld›-

¤›nda bu bölgeyi çevreleyen ülkelerin hemen hemen hiçbi-

rinde istikrarl› bir ortam›n kurulamad›¤› K›br›s adas› ile il-

gili denizafl›r› planlar›n da istikrars›zl›¤› yaratt›¤› görül-

mektedir. Bu durumda bu  bölgenin ABD 6. filosuna ba¤l›

uçak gemileri ile SSCB’ye ait gemilerin bayrak gösterdi¤i

bir alan olmas› hiç de flafl›rt›c› olmam›flt›r. Bir di¤er deyifl-

le bölgede uzun y›llard›r kronik duruma gelen kriz ve ger-

ginlikler denizafl›r› güçlerin bölgedeki varl›¤›na meflruiyet

kazand›rma ifllevine arac›l›k etmektedir. Bu nedenle Do¤u



Akdeniz ülkelerinde krizler istikrar ile  ulusal kalk›nma ve

geliflmeyi  amaçlayan  politikalara bask›n ç›km›flt›r.

Stratejik ‹lgilerin Merkezinde Bir Bölge: Do¤u Akdeniz

20 y›l önce politika yap›c›lar ve stratejler için çevresel

bir ilgi oda¤› olan Akdeniz güvenli¤i bugün sadece Avru-

pa’da de¤il ayn› zamanda Washington da da stratejik tart›fl-

malar›n merkezinde yer almaktad›r.

11 Eylül sald›r›lar› ile birlikte Irak savafl› ilgiyi Avrupa

Birli¤indeki geliflmelerden Orta Do¤u güvenli¤ine do¤ru

kayd›rm›flt›r. Sonuç olarak bölgede Atlantik ötesi ilginin

birbirlerine do¤ru yaklaflt›klar› görülmektedir. Bu ilgi stra-

tejik olarak sadece Akdeniz’e de¤il, ayn› zamanda onun

Ma¤rip’ten Karadenize ve Körfeze kadar uzanan çevresine

do¤ru yaklaflan ilgidir.

‹flte bu yeni çevrede Do¤u Akdeniz çok özel bir bölge

olarak ortaya ç›kmaktad›r. 1990 lar›n bafl›nda Cezayir’deki

kriz ile bafllayan Kuzey Afrika’daki geliflmeler ve bunun

Avrupa üzerinde potansiyel etkileri ilgiyi Akdenize ve do-

lay›s›yla Barcelona süreci ve NATO’nun Akdeniz diyalo¤u-

na yönlendirmifltir.

Son 10 y›l boyunca Akdeniz Jeopoliti¤inin a¤›rl›k mer-

kezi Do¤u Akdeniz’e do¤ru kaym›flt›r. Asl›nda kuzey-gü-

ney güvenlik diyalo¤u için en aktif ve etkili partnerlerin

Orta ve Do¤u Akdeniz’de yer al›yor olmas› da bu merkezin

yer de¤ifltirmesinde önemli rol oynam›flt›r.
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Bölgedeki güvenlik problemlerinin birço¤u Avrupa ikli-

mine yay›lma potansiyeli tafl›yarak Körfez ve Do¤u Akde-

niz sahillerine toplanm›flt›r. Do¤u Akeniz’deki bu güvensiz

ortam›n afla¤›da say›lan birçok nedeni bulunmaktad›r.

Uzun y›llard›r çözülemeyen bölgesel ve ülkeler aras› so-

runlar, terörizm ve politik fliddete uygun bir ortam, bölgede

bulunan ve üretilmeye çal›fl›lan kitle imha silahlar›, organize

suçlar, kontrolsüz göç, çevresel ve sa¤l›k riskleri, enerji gü-

venli¤i, h›zla artan nüfus ve su kaynaklar›n›n k›tl›¤›.

Do¤u Akdeniz ve çevresi, flimdi geçmiflten daha fazla

de¤ifltirilmeye çal›fl›lan bir bölge durumundad›r. Bat› ve

daha çok ABD, Büyük Ortado¤u Projesi Kapsam›nda top-

lumu ve bölge politikalar›n› ve sonuçta bölgenin siyasi ha-

ritas›n› de¤ifltirmeye çal›flmaktad›r. Baz› analistler bölgede

6-7 adet ba¤›ms›z ülke oluflaca¤›n› ileri sürmekte, geliflme-

ler ise ülke say›s›n› de¤il ama siyasi haritan›n mutlaka de-

¤iflece¤ini sav›n› hakl› ç›kartacak flekilde sürmektedir.

Do¤u Akdeniz’deki problemler, art›k çevresel etkilerden

kaynaklanan problemler de¤il, bölgesel ve Atlantik ötesi

müzakerelerin sonuçlar› olup geçmifle nazaran daha itilafl›

duruma gelmifltir.

K›saca Akdeniz Jeopoliti¤i Atlanti¤in her iki yakas›nda-

ki ülkelerce güvenlik aç›s›ndan çok önemli bir konuma

gelmifltir. Bu önemli jeopoliti¤in as›l merkezi de Do¤u Ak-

deniz olarak ortaya ç›kmaktad›r.

AB’nin ve ABD’nin bölge üzerinde birbirine yaklaflacak

65

STRATEJ‹K HEDEF: DO⁄U AKDEN‹Z



veya uzaklaflacak olan politikalar› Do¤u Akdeniz’in gelece-

¤ini flekillendirecek en önemli husus olacakt›r.

Do¤u Akdeniz K›y›lar›nda Yeni Dinamikler

Bu bölgede uygulanan Amerikan Stratejisi Do¤u Akde-

niz’in güvenlik çevresindeki de¤iflimin motor gücü olarak

ortaya ç›kmaktad›r. Ancak bölge içerisindeki geliflmeler de

ayn› zamanda bu çok bilinmeyenli denklemin önemli bir

bölümünü oluflturmaktad›r. Baflta Körfez Krizi ve Irak’a

ABD ve müttefiklerinin müdahalesi ile bafllayan, ‹srail’in

Lübnan’a girmesi ile devam eden sürecin bölgede yeni olu-

flumlar yaratma ve böylece yeni güçler ve kontrol sistemle-

ri kurma çabas›na yönelik oldu¤u görülmektedir.

Baflta ‹srail olmak üzere Suriye, Lübnan, K›br›s ve Filistin,

Do¤u Akdeniz’deki yeni dinamikler için kendilerine  aktif ola-

rak yeni roller biçilen ülkeler olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Bölgede Do¤u Akdeniz’le de do¤rudan ilgili olarak yeni di-

namikler yarat›lma süreci bafllam›fl olup bu süreç orta vadede

siyasi haritalar›n de¤iflece¤i bir sonuca do¤ru ilerlemektedir.

Türkiye ve Do¤u Akdeniz

Bölgenin Türkiye ‹çin Önemi

Do¤u Akdeniz’deki tüm geliflmeler her aç›dan Türki-

ye’yi en üst seviyede etkilemektedir. Do¤u Akdeniz hilalin-

de yer alan ülkeler aras›nda  bu denize en uzun k›y›s› olan

66

STRATEJ‹K HEDEF: DO⁄U AKDEN‹Z



ülke Türkiye’dir. Di¤er taraftan GAP’›n tam olarak devreye

girmesi ile oluflacak ilave ihracat ve ithalat faaliyetleri ‹s-

kenderun Körfezini ve bu körfez üzerinden Do¤u Akde-

niz’in Türkiye için önemini artt›racakt›r.

Do¤u Akdeniz’i kara, deniz ve havadan en iyi flekilde

kontrol edebilecek bir co¤rafi avantaja sahip olan ülke olan

Türkiye bölgenin anahtar ülkesi durumundad›r.

Türkiye’nin bölgede nüfuz alan› yaratmas›n›n önünde

çok ince planlarla durmaya çal›flan iki ülke Yunanistan ve

M›s›r’d›r. Yunanistan balkanlarda ve Ege’de oldu¤u gibi Do-

¤u Akdeniz’de ekonomik, politik, kültürel ve askeri nüfuzu-

nu geniflletme ataklar›na devam etmektedir. Ancak bu poli-

tikas›na en büyük engel olarak da Türkiye’yi görmektedir.

Sovyetler Birli¤i’nin çözülmesi ile Do¤u Avrupa ve Bal-

kanlarda Ortodoks Dünyas›n› birlefltirmeye soyunan Yuna-

nistan Do¤u Akdeniz’deki geliflmeleri bölgede istikrar ve

iflbirli¤i için de¤il daha çok Türkiye karfl›t› politikas›n›n

arac› olarak kullanma gayreti içinde görünmektedir.

Rusya Federasyonu’nun d›fl politkaya sert bir atakla  ge-

ri dönmesi ile bölgede Türkiye üzerinden yap›lacak çal›fl-

malar›n artaca¤› ve Türkiye’nin Do¤u Akdeniz’le ilgili ola-

rak elinin güçlenece¤i görülmektedir.

Bölgeye Yönelik Politikalar

Uzun dönemdir yaflad›¤› ekonomik ve siyasi istikrars›z-

l›klar›n da etkisiyle Türkiye’nin k›sa vadede Akdeniz Hav-
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zas›’n›n tümünü kapsayacak etkili bir politika gelifltirebil-

mesi güç görünmektedir. Akdeniz Havzas› Bat› ve Do¤u

Akdeniz olarak ele al›nd›¤›nda, Bat› Akdeniz’in bugüne ka-

dar kurulan iliflkiler ve co¤rafi yak›nl›k avantajlar› neden-

leri ile gelecekte de, AB’nin etki alan›nda kalmaya devam

edece¤i görülmektedir. Bunun yan›s›ra benzer ihraç ürün-

leri ile ayn› pazara yönelmifl ülkeler aras›nda ekonomik ifl-

birli¤i kurulmas› güç oldu¤undan, Türkiye’nin iliflkilerini

Do¤u Akdeniz’e yönelik olarak gelifltirmesi daha reel bir

d›fl politika stratejisi olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Bölgenin su kaynaklar› aç›s›ndan fakirli¤i ve yaflanan

geliflmelerle suyun siyasileflmesi, Türkiye’ye di¤er ulusal

politikalar›n› da destekleyecek flekilde, bölge bar›fl› ve is-

tikrar›na katk›da bulunma ekseninde bir hidropolitik izle-

me olana¤› sunmaktad›r. Türkiye bu olana¤› de¤erlendire-

rek Do¤u Akdeniz bölgesi için baz› hidropolitik ve strate-

jik aç›l›mlar gelifltirmeye bafllam›flt›r.

Ancak ABD’nin Irak’a fiilen yerleflmesi ile Türkiye’nin

bölgedeki çok bilinmeyenli su denkleminin içine çekilme

olas›l›¤› artm›flt›r. Bu nedenle Türkiye Akdeniz Havzas›

Hidropoliti¤ini olufltururken havzadaki uluslararas› güç

dengelerinin gelece¤ini ve AB sürecini de dikkate almal›-

d›r. AB ile olan iliflkileri gelifltikçe, Türkiye, AB’nin Akde-

niz Havzas›’ndaki ortak güvenlik ve d›fl politikalar›n› da

de¤erlendirmeye almak durumunda olacakt›r.

Asl›nda AB bölgedeki su kaynaklar›n›n kullan›m› ile il-
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gili görüfl ve önerilerini Türkiye ‹lerleme Raporlar›nda be-

lirtmeye bafllam›flt›r. Bu süreç de dikkatlice izlenmesi gere-

ken bir tabloyu ortaya ç›kartm›flt›r.

Bölgenin ve dolay›s›yla Do¤u Akdeniz’in su denklemi

AB’nin do¤rudan ilgi alan›nda yer almaya bafllam›flt›r.Çün-

ki AB’nin ilgilenmeye bafllad›¤› Dicle ve F›rat nehirlerinin

yönetiminin uluslararas›laflmas› bölgenin tüm su denkle-

miyle do¤rudan iliflkili bir durum ortaya ç›kartmaktad›r. 

AB’nin GKRY’inin üyeli¤i konusunda izledi¤i politika

K›br›s konusunu Do¤u Akdeniz’de çözümü zor bir denk-

lem haline getirmifltir.

Akdeniz Havzas›’n›n özellikle do¤usunun  stratejik öne-

mi h›zla artmaya devam etmektedir.Türkiye bölgede daha

etkili bir anahtar ülke konumuna sahip olabilmek için önce-

likle karar vermek zorundad›r. Türkiye, AB’nin orijin ülke-

leri ile ABD aras›ndaki güç mücadelesini, AB içerisindeki d›fl

politika k›r›lmalar›n›, jeostratejik konumundan gelen avan-

tajlar› ulusal faydaya çevirme konusundaki çabalar›n›n so-

nuçlar›n› geçmiflteki deneyimleri ile birlikte dikkatli bir fle-

kilde de¤erlendirebilir. Jeopolitik ve jeostratejik konumunu

yeniden ve isabetli bir biçimde tan›mlayabilir. Bu de¤erlen-

dirme sonras›nda öncelikle “bölgede güçlü bir ülke olmak”

veya geçmiflte oldu¤u gibi “bölgede dost ve müttefik bir ül-

ke olarak kalmak” tercihleri aras›nda bir karar vererek poli-

tikalar›n› bu eksen üzerinde belirleyebilir. Yani Türkiye’nin

öncelikle bir bölgesel güç olup olmama, bölgesinde meyda-

na gelen de¤iflim ve geliflmelerde belirleyici tav›r tak›n›p ta-
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k›nmama yönünde karar vermesi gerekmektedir.

Bölgede bir güç olmak isteyen Türkiye, Do¤u Akdeniz’e

yönelik d›fl politika stratejileri içinde dikkatli bir flekilde

tespit edilmifl ulusal kimlikli hidropolitikalar› etkili bir araç

olarak kullanabilir. Ancak Türkiye’nin su kaynaklar›n›n

sa¤lad›¤› stratejik üstünlü¤e ra¤men sadece su kozunu kul-

lanarak bölgede etkili bir konum kazanmas› zordur. Bu

zorluk Manavgat’tan su sat›fl› konusundaki süreçte de orta-

ya ç›km›fl bulunmaktad›r. Türkiye d›fl politika hedefleri ve

do¤rultusunda bölge ülkeleri ile ekonomik iliflkilerle des-

teklenmifl siyasal iliflkiler gerçeklefltirip genifl kapsaml› ilifl-

kiler a¤› kurabildi¤i ölçüde yeni aç›l›mlar yaratabilir.

Türkiye Do¤u Akdeniz Havzas› hidropoliti¤ini, zamana

yay›lan ve Avrupa-Akdeniz Ortakl›¤›ndaki geliflmeleri izle-

yen, de¤erlendiren ve birbirini tamamlayan ad›mlar atarak

tespit etti¤i hedefe do¤ru yürüyen bir stratejiye oturtabilir.

Türkiye bugüne kadar oldu¤undan farkl› bir flekilde ak›lc›

ve gerçekçi politikalar izleyerek suyu bölgedeki iflbirli¤i ve

bölge istikrar›n›n anahtar› veya arac› olarak kullan›p güç ve

konum kazanabilece¤i sürecin kap›lar›n› açabilir. Ya da bu

stratejik avantaj›n› kullanamay›p emperyal güçlerin Akde-

niz Havzas›’ndaki stratejilerine su sa¤layan marjinal ka-

zançl› bir ülke konumuna düflebilir.

Do¤u Akdeniz’in ABD-‹ngiltere ve Fransa ‹çin Önemi

BOP ile Do¤u Akdeniz de içine alan genifl bir co¤rafya’y›
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yeniden flekillendirmeye çal›flan ABD’nin Do¤u Akde-

niz’deki ç›karlar› hayati ç›karlard›r. Enerji ihtiyac› h›zla ar-

tan ve Latin Amerika ile öncelikle’de petrol zengini Ve-

nezuella ile aras› gerginleflen ABD “Ulusal Güvenlik Strate-

jisinde” bu ihtiyac›n güven içinde ve makul fiyatlarla kar-

fl›lanmas›n› hedef olarak koymufltur. Ancak Do¤u Akdeniz

sadece kendi enerji ihtiyac› için de¤il ayn› zamanda  ener-

ji merkezlerini kontrol ederek küresel güç dengesi içinde-

ki güçlü konumunu sürdürmek aç›s›ndan da ABD için çok

önemli bir bölgedir.Do¤u Akdeniz’de egemen bir ABD

enerji ihtiyaçlar›n› bu bölgedeki enerji merkezlerinden

karfl›layan ülkeler üzerinde de dolayl› olarak etkili olma ve

bu ülkeleri de kontrol etme olana¤› bulmaktad›r.

So¤uk savafl döneminde 6. Filosuyla Akdeniz’in sahibi

olarak dolafl›p bölgede Sovyetler Birli¤ine karfl› güvenlik

sa¤layan ABD bugün de askeri varl›¤›n›n yan› s›ra politik

ve ekonomik giriflimlerle Akdeniz’de etkin bir güç oldu¤u-

nu kabul ettirmifltir. ABD’nin Do¤u Akdeniz Stratejisi son

dönemdeki Büyük Ortado¤u Projesi ile de iç içe geçmifl ve

ölçek de¤ifltirmifltir. ABD’nin Do¤u Akdeniz’e özgü temel

stratejisini ekonomik ç›karlar›n›n ve stratejik iliflkilerinin

devam›  ile Ortado¤u ve Avrupa’daki güç dengelerini ken-

di lehinde tutma çabalar› oluflturmaktad›r

Do¤u Akdeniz bölgede ABD ile birlikte hareket eden ‹s-

rail ve di¤er baz› Arap ülkelerinin güvenli¤inin sa¤lanmas›

aç›s›ndan da ABD için büyük önem tafl›maktad›r.
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Do¤u Akdeniz, Orta Do¤u’ya hakim konumu ile

ABD’nin Orta Do¤u’daki ç›karlar›n›n korunmas› aç›s›ndan

da bu ülke için önem tafl›maktad›r. Di¤er taraftan ABD’nin

d›fl politikalar›ndan hoflnut olmad›¤› Rejim Devletlerin ba-

z›lar›n›n Do¤u Akdeniz’in hemen çevresinde yer almas› bu

bölgeyi ABD aç›s›ndan öne ç›kartmaktad›r.

Do¤u Akdeniz’de önce Süveyfl’i, arkas›ndan K›br›s ada-

s› üzerindeki egemenlik hakk›n› kayberek tarihsel bir geri

çekilifl süreci yaflayan ‹ngiltere, Irak Koalisyonunda

ABD‘nin en sad›k müttefiki olarak durup ABD politikalar›

üstünden  dolayl› kazan›mlar› kabul etmifl gözükmektedir.

Akdeniz’’in geri plandaki ancak  de¤iflmez aktörlerinden

olan “Dolayl› Strateji Uzman› Ülke “‹ngiltere, birinci ve

ikinci dünya savafl›nda Akdeniz’e iki kez gönderdi¤i silah-

l› kuvvetlerini öne sürerek bu bölge ile ilgili anlaflmalarda

kazan›mlar sa¤lamaya çal›flan bir ülkedir. Ortado¤u’daki

büyük politik ç›karlar› ‹ngiliz Uluslar Toplulu¤unun üye-

leri Hindistan ve Pakistan’a giden en k›sa yolun Do¤u Ak-

deniz’den geçmesi bu bölgenin ‹ngiltere için önemini art-

t›rmaktad›r. Bölgede K›br›s, Süveyfl Kanal› ve Sudan’da nü-

fuz alan› oluflturan ‹ngiltere bu alanlar› daha çok kendi ç›-

karlar›n› ön plana alarak koruma çabas› içindedir. Örne¤in

K›br›s’taki Agratur ‹ngiliz üssü,adadaki tüm yabanc› asker-

lerin çekilmesini öngören Anan Plan› kapsam›ndaki yaban-

c› askeri güç tan›m› içinde yer almamaktad›r.

1947 y›l›ndan itibaren Ortado¤u’daki sorumluluklar›n›
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ABD’ye devreden ‹ngiltere bugün ABD Koalisyonunun en

sad›k vurucu gücü olarak Ortado¤u’da yeniden varl›k gös-

termektedir. NATO içindeki en s›k› ABD muhalifi ve

ABD’nin iliflki a¤› d›fl›ndaki baz› Ortado¤u ülkelerinin giz-

li partneri Fransa, Do¤u Akdeniz’de ABD ve ‹ngiltere ikili-

siyle anlaflmazl›k ve rekabet içinde görülmektedir.

AB içinde ‹ngiltere-ABD ittifak›na ve ABD’nin Irak iflga-

li ile Ortado¤u’da aleyhine de¤iflen dengelere karfl› Fransa

son Lübnan krizini de kullanarak Do¤u Akdeniz ve Orta-

do¤u’daki hakimiyetini artt›rma çabas›na girmifltir. Fransa

savunma Bakan› M. Alliot Marie Frans›z vatandafllar›n›n

Lübnan’dan Larnaka yolu ile tahliye operasyonunu denet-

lemek üzere Güney K›br›s’› ziyaret etmifltir. Bu ziyarette

Fransa’n›n Do¤u Akdeniz’de bir denge unsuru olma ve Or-

tado¤u’daki ç›karlar›n› koruma planlar› kapsam›nda GKRY

ile bir savunma anlaflmas›n›n gelifltirilmesi de konuflulmufl-

tur. (Bulunç 2007). Bu anlaflman›n temelinde Fransa’n›n

K›br›s Adas›nda stratejik öneme sahip hava ve deniz üsle-

rine sahip olma iste¤i vard›r.1
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(1) Asl›nda Fransa’n›n eski Cumhurbaflkan› Jacques Chirac ile Rum lideri Tasos Papadopu-
los aras›nda Kas›m 2005 tarihinde bir gizli anlaflma yap›ld›¤› ve bu anlaflma çerçevesin-
de Andreas Papandreu Baf Hava Üssü’nün Fransa’n›n emrine verildi¤i ileri sürülmekte-
dir. Güney K›br›s’ta yay›nlanan Politis gazetesi Anlaflma ile ilgili son ayr›nt›lar›n 2006 y›-
l›n›n Temmuz ay›n›n ikinci yar›s›nda Güney K›br›s’› ziyaret eden Fransa’n›n Avrupa ko-
nular›ndan sorumlu bakan› Kolama ile Rum D›fliflleri Bakan› Yorgo Lillikas taraf›ndan ta-
mamland›¤›n› yazm›flt›r. Böylece iki ülke aras›nda askeri alandaki mevcut iflbirli¤i bir sis-
teme ba¤lanm›flt›r. Politis Gazetesi’ne göre GKRY’nin temel askeri alt yap›lar›n› Frans›z
savafl uçaklar›n›n gemilerinin kullan›m› için Fransa hükümetinin hizmetine vermesi ko-
nusunda anlaflmaya var›ld›¤› haberini vermifltir. Yine ayn› gazete  anlaflman›n Baf Aske-
ri Hava Üssü’nün ve rum limanlar›n›n kullanma hakk›n› içerdi¤ini yazm›flt›r (AB Haber
7 A¤ustos 2006).



KKTC eski Ankara Büyükelçisi Dr A. Zeki Bulunç’a göre

“ABD D›fliflleri Bakan›’n›n “Yeni Ortado¤u yarat›laca¤› ve bu-

nun zaman›n›n geldi¤inden söz etmesi Fransa’nin stratejik

ç›karlar›na öncelik veren giriflimlere aciliyet kazand›rm›flt›r.

(Bulunç 2007). Fransa ABD’nin ve ‹ngiltere’nin Do¤u Akde-

niz ve Ortado¤u’daki hesaplar›na karfl› kendi hesaplar›n›

yapmaktad›r. Bu hesab›n bir bölümü de  K›br›s üzerinden

yap›ld›¤› için Fransa, Yunanistan ile birlikte  GKRY’nin bü-

tün K›br›s’› temsil ederek AB üyesi olmas›na öncü olan ve

sürükleyen ülke olmufltur. Emekli Büyükelçi K›l›nç’›n   ko-

nuyla ilgili olarak “AB d›fl›nda kalacak bir K›br›s’›n ya da sa-

dece Güney K›br›s’›n AB üyesi oldu¤u bir durumda Fran-

sa’n›n K›br›s’ta askeri avantajlar elde etmesi mümkün olur-

muydu?” sorusu önem kazanmaktad›r. (Bulunç 2007).

Fransa’n›n Güney K›br›s Büyükelçisinin yapt›¤› aç›klamalar1

sürecin ilerlemesi ile ilgili bilgiler verirken bunun yan› s›ra

Türkiye’nin taraf oldu¤u 1959 Zürih, Londra  ve 1960 Ga-

ranti ve ittifak anlaflmalar›n›n geçerlili¤ini zorlayan bir or-

tam yarat›lmaya çal›fl›ld›¤›na da iflaret etmektedir. 

Yukar›da sözü edilen anlaflma 1 Mart 2007 tarihinde

Fransa ile Güney K›br›s Rum Kesimi aras›nda  imzalam›fl-

t›r. Bu anlaflma Washington Times gazetesinde Fransa’n›n
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(1) Fransa’n›n Güney K›br›s Büyükelçisi Hadelin de la Tour-du-Pin, Rum Bas›n›na yap-
t›¤› aç›klamada Güney K›br›s ile terörle mücadele ve bilgi al›flverifli gibi birçok anlafl-
ma imzaland›¤›na iflaret ederek “fiimdi de savunma alan›nda bir anlaflma imzalama-
y› planl›yoruz” demifltir. Büyükelçi bu anlaflman›n 25 AB üyesi ülkeyi ba¤layan Av-
rupa Savunma Güvenlik Politikas› (AGSP) kapsam›nda yer ald›¤›n› ve bunun
AGSP’ye uygun oldu¤unu ifade etmifltir. (AB Haber 11 A¤ustos 2006)



NATO’dan ba¤›ms›z hareket etti¤i ve Do¤u Akdeniz’de ba-

sacak bir yer buldu¤u yorumu yap›lm›flt›r2.

Tüm bu geliflmeler Fransa’n›n ABD’ye ve ‹ngiltere’ye

Do¤u Akdeniz’de ve Ortado¤u’da ben de var›m dedi¤ini

ortaya koymaktad›r.Fransa’n›n K›br›s üzerinden yapt›¤›

politika bu bölgede geliflen olaylara müdahale yetene¤ini

artt›racak ve Fransa’y› her yönüyle Ortado¤u’da muhatap-

lar› karfl›s›nda stratejik bir taraf durumuna getirecektir.

Do¤u Akdeniz’in AB ‹çin Önemi

AB’nin güvenli¤i ve geliflmesinin Akdeniz’in Güneyin-

deki durumdan ba¤›ms›z olmad›¤›n› anlayan AB ülkeleri

1995 y›l›nda imzalad›klar› Barcelona Deklerasyonu ile  Av-

rupa-Akdeniz ‹flbirli¤i Program›n› bafllatm›flt›r. GKRY’nin

AB’ye dahil olmas› ile adan›n güneyinde uzun zamand›r

h›zla gelifltirilen  askeri alt yap› ve yetenekler AB’ye tahsis

edilmifltir. Böylece AB’nin ada üzerinden Do¤u Akdeniz’i

kontrol etme olana¤› artm›flt›r.Bu kontrol avantaj›na bir an

önce sahip olma için AB K›br›s konusundaki mevcut ulus-
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(2) Washington Times gazetesi, Fransa’n›n geçen hafta K›br›s Rum Kesimiyle yapt›¤› as-
keri anlaflman›n Türkiye’yi s›kt›¤›n› belirtti. Türkiye’nin de Fransa’n›n da NATO üye-
si oldu¤unu hat›rlatan gazete, buna ra¤men Paris’in NATO’dan ba¤›ms›z bir ad›m at-
t›¤›n› vurgulad›. Fransa’n›n K›br›s Rum Kesimi’yle yapt›¤› askeri anlasma çerçevesin-
de, Do¤u Akdeniz’de askeri olarak “ayak basacak bir yer” buldu¤u de¤erlendirmesi
yap›lan haberde, söz konusuanlaflman›n, Fransa’n›n NATO müttefiki Türkiye tara-
f›ndan tepkiyle karfl›land›¤› kaydedildi.Haberde, K›br›s Rum Kesimi D›fliflleri Bakan›
Yorgo Lillikas ile Fransa Savunma Bakan› Michele Alliot-Marie aras›nda imzalanan
anlaflma da “Fransa’da baharda yap›lacak cumhurbaflkanl›¤› seçimleri öncesinde, hü-
kümetin yapt›¤› muhtemelen son büyük eylem”olarak de¤erlendirildi.(ABHaber
05.03.2007 Brüksel).



lar aras› anlaflmalar›n hükümlerini görmezlikten gelmifl ve

GKRY’yi tek bafl›na birli¤e üye yapm›flt›r. AB bu üyelik sü-

recinde Do¤u Akdeniz’de elde edece¤i kazan›mlar›n cazi-

besine kap›larak hareket etmifltir. Halen Türkiye aleyhine

iflleyen bu politika ve K›br›s Türk d›fl politikas›n›n en yu-

muflak karn› haline getirilmifltir.

Do¤u Akdeniz, AB için de yukar›da say›lan tüm neden-

lerden dolay› önemli olup, Birli¤in  ABD ile kapal› ve do-

layl› nüfuz çat›flmalar› yaflad›¤› bir bölgedir.

Fransa’dan Akdeniz’e Yeni Öneriler 

Fransa’n›n yeni Cumhurbaflkan› Nicholas Sarkozy’nin

seçimin hemen ard›ndan yapt›¤› aç›klamalar Fransa’n›n

Akdeniz’deki etkinli¤ini yeniden kazanmaya çal›flt›¤›n› or-

taya koyuyor. 1980’lerde Ortado¤u ve Do¤u Akdeniz’de

ABD ve ‹srail’e b›rakt›¤› etkinli¤ini geri kazanma çabas›

içinde olan Fransa Güney K›br›s Rum Yönetimi Üzerinden

ve Yeni Akdeniz Birli¤i Projesi  ile ortaya ç›km›flt›r. Fransa

Yeni Akdeniz Birli¤i Projesini G-8 örne¤inde oldu¤u gibi

düzenli olarak zirve toplant›lar› yapan Strazburg merkezli

Avrupa Konseyi benzeri bir Akdeniz Konseyi bir oluflum

olarak aç›klamaktad›r.(Gürer 2007). Bu oluflumun AB ile

ortak kalk›nma ve yat›r›m projeleri üzerinde çal›flabilece¤i-

ni ileri süren Fransa bu birli¤in kilit ülkelerinin ise Türki-

ye, Portekiz, ‹spanya, ‹talya, Yunanistan ve K›br›s oldu¤u-

nu aç›klamaktad›r.
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Akdeniz’de 1995 y›l›nda Barselona Deklarasyonu süre-

ci(1) ile bafllat›lan Akdeniz Havzas› Serbest Ticaret Alan› sü-

reci  sorunlu  da olsa  ifllemektedir. Fransa bu yeni atakla

Do¤u Akdeniz ile Ortado¤u’yu daha rahat kontrol edebil-

mek üzere   önderli¤ini üstlenece¤i bir birlik oluflturma ve

kontrolü eline geçirme çabas› içine girmifltir.(2)

Ancak bu yaklafl›m›n önünde somut ad›mlar atarak

ilerleme güçlü¤ü çeken AB Akdeniz ‹flbirli¤i Projesi örne¤i

bulunmaktad›r Bu nedenle de Sarkozy’nin Akdeniz Birli¤i

önerisi, AB’nin 13-14 Mart 2008 tarihlerindeki gayriresmî

Bahar Zirvesi’nde “Barselona Süreci: Akdeniz için Birlik”

ad›yla tüm AB üyeleri dâhil edilerek ve AB çat›s› alt›na al›-

narak kabul edildi. Dolay›s›yla, Sarkozy baflar›s›z olurken,

tek yenilik baflar›s›z olan Barselona Süreci’nin yeniden can-

land›r›lmas› giriflimi olmufltur.

Akdeniz’de henüz belirlenebilmifl münhas›r ekonomik

bölge dahi olmad›¤› düflünülürse Fransa’n›n bu çabas›n›n

bölgede kendisini göstermeye yönelik bir ön alma çabas›

olarak de¤erlendirmek mümkündür.( Gürer 2007 )

Sarkozy’nin, Akdeniz’deki oluflumun “kat› eflitlik ilkele-
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(1) Barselona Süreci’ne, 1999 y›l›ndan bu yana gözlemci statüsünde olan Libya ile bir-
likte Türkiye, Cezayir, Fas, Tunus, M›s›r, Ürdün, Filistin, Lübnan, Suriye, ‹srail dâ-
hildi. 2010’da AB ile serbest ticaret bölgesi oluflturulmas› planlanmas›na ra¤men
önemli ad›mlar at›lamam›flt›. Baflar›s›zl›k sebebi ise AB kaynakl› olmaktan çok, di¤er
üye ülkelerin gönülsüzlü¤ü ve Arap-‹srail çat›flmas›n›n yaratt›¤› gerginlik olmufltu. 

(2) Ancak Sarkozy’nin “Akdeniz, Fransa’n›n dünyada baflar›l› olabilmesi için kilit konum-
dad›r”, “bu bir iflgal de¤il medenileflme rüyas›” fleklindeki sözleri Fransa’n›n sömürge
gücü oldu¤u dönemlerdeki “medenilefltirme” misyonlar›n› an›msatmakta, etkinlik ve
güç peflinde oldu¤u izlenimini vererek Avrupa’da ciddi endifle uyand›rmaktad›r.
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ri üzerine kurulu” olaca¤›n› ifade etmesi de çok gerçekçi

görünmemifltir.(3)

Di¤er taraftan Fransa’n›n girifliminin gerçek amac›n›n

sorun çözmek de¤il Frans›z ç›karlar›na hizmet etmek ve

bölgede kontrolü ele geçirmek olmas›(4), “sorun çözme”nin

imkans›z oldu¤unu bugünden gösteriyor. Öte yandan radi-

kalizm baflta olmak üzere pek çok aç›dan “sorunlu” olmak-

la suçlanan Müslüman nüfuslu ülkelerin de Akdeniz Birli-

¤i içinde yer almalar› için ikna edilmeleri gerekiyor.Bunun

da kolayca baflar›labilmesi zor görünüyor(5)

Do¤u Akdeniz’in Yeni ve Etkili Oyuncusu:

RUSYA FEDERASYONU

Eski Sovyetler Birli¤i döneminden bu yana Akdeniz’in

s›cak sular›na olan ilgisini devam ettiren Rusya Federasyo-

nu toparlanmaya çal›flt›¤› bu dönemde de aç›k olarak dile

getirmese de Akdeniz’den vazgeçmedi¤ini ortaya koyan ba-

z› d›fl politika ataklar› içine girmekteydi. Bu kapsamda

(3) Akdeniz’in Avrupa taraf›ndaki “geliflmifl”-“sorunsuz”-Hristiyan ülkelerle di¤er tara-
f›ndaki “sorunlu”, “geri kalm›fl” Müslüman ülkelerin bir arada yer alaca¤› bir örgüt-
te eflitlik olmas›n› beklemek mümkün de¤il. AB içinde, tamam› ayn› yönetim biçimi-
ne sahip olan, ayn› tarihten ve kültürden olduklar›na inanan üyeler aras›nda dahi
eflitli¤in laf› edilemezken, bu durumda “yöneten” ve “yönetilen” veya bir baflka ifa-
deyle “sömüren” ve “sömürülen” iliflkisinin çok daha belirgin olaca¤›n› söylemek
mümkün.

(4) Dr Deniz Alt›nbafl. Akdeniz’de Birlik Olur Mu !  D›fl Politika Analizler ASAM . 6 fiu-
bat 2008 

(5) Bunun temel nedeni ise Avrupa “taraf›”n›n  hem serbest pazar›n, hem enerji tedari-
kinin hem de güvenlik sorunlar›n›n kontrol alt›na al›nmas›n›n avantaj›n› yaflayabile-
cekken “sorunlu” oldu¤u iddia edilen “taraf”›n ç›karlar› havada kalmas›d›r.



Rusya Federasyonu Do¤u Akdeniz’deki güç dengesi ile ya-

k›ndan ilgili olaca¤›n›n iflaretini Anan Plan› konusunda

K›br›s Rum Kesiminde etkili oldu¤u siyasi partiler kanal›y-

la izledi¤i politika ve BM Güvenlik Konseyindeki veto ka-

rar›yla göstermiflti. Rusya Federasyonu Do¤u Akdeniz’deki

güç mücadelesini b›rakmayaca¤›n› zaman› geldi¤inde  or-

taya koymaktad›r.Rusya Federasyonu’nun bu güç mücade-

lesini engelleyen en önemli faktör olan co¤rafya’da Türki-

ye Cumhuriyeti yer almaktad›r.Bu nedenle çarl›k Rus-

ya’s›ndan bu yana bir dünya devleti olmay› hedefleyen

Rusya Federasyonu için Türkiye Akdeniz’e inen yolda bir

engele yerine bir köprü olmas› için iliflkilerin daima s›cak

tutulmas› gereken bir ülke durumundad›r. NATO içinde

askeri prestiji ve gücü çok yüksek olan Türkiye Rusya için

s›cak  iliflkiler içinde olunmas› aç›s›ndan önemli bir ülke

durumundad›r. Ayn› zamanda Karadeniz!e de k›y›s› olan

Türkiye Rusya Federasyonunun Do¤u Akdeniz stratejisi

için afl›lmas› de¤il anlafl›lmas› gereken bir ülke pozisyo-

nundad›r.Her iki ülke bu durumu fark etmifl olup iliflkile-

ri bu çerçevede gelifltirmeye çal›flmaktad›r.

Yak›n geçmiflte ABD’nin Kafkasya’da Gürcistan’a renkli

devrimi ihraç ederek elini güçlendirmeye çal›flmas› sonra-

s›nda Gürcistan’›n Güney Osetya maceras› bölgede Rusya

Federasyonunun etki alan›n› artt›rmas› için bir olanak or-

taya ç›kartm›flt›r. Rusya bu olana¤› çok etkili olarak kullan-

m›fl ve tek kutuplu dünyaya son verdi¤ini ifade eden ham-

leler yapm›flt›r.
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Bu s›cak geliflme sonras›nda Do¤u Akdeniz haritas› yine

masan›n üzerine ç›kart›lm›fl ve bölgedeki stratejik ç›karla-

ra yönelik plan yeniden ele al›nm›flt›r.

Rusya Federasyonu  Do¤u Akdeniz’e

Yeniden Dönmeye Haz›rlan›yor

ASAM ‘›n Kafkasya Uzman› Hasan Kanbolat Rusya Fe-

derasyonu’nun  Do¤u Akdeniz’e yeniden dönmeye haz›r-

land›¤›n› ifade etti¤i¤i makalesinde(1) afla¤›daki tesbitleri

yapm›flt›r.

“ Böylece, Çarl›k Rusyas›’ndan beri var olan s›cak deniz-

lere inme hedefinin gereklerini yerine getirmeye bafllayan

Rusya Federasyonu, Sovyetler Birli¤i’nin 1991’de da¤›lma-

s›ndan bu yana ilk kez Akdeniz’e aç›lma iste¤ini gerçeklefl-

tirecek. Kremlin’in, asl›nda Karadeniz Filosu’nu güçlendir-

me ve Karadeniz Filosu’na dayanarak Akdeniz Filosu’nu

tekrar yaflama geçirme niyeti tafl›d›¤› söylenebilir.”

3 A¤ustos 2007’de Sivastopol üssünü ziyaret eden Rus-

ya Federasyonu Deniz Kuvvetleri Komutan› Amiral Maso-

rin(2), “Akdeniz’in, Karadeniz filosu için büyük bir stratejik

80

STRATEJ‹K HEDEF: DO⁄U AKDEN‹Z

(1) Kanbolat Hasan “Türkiye Karadeniz’e,Rusya Federasyonu Akdeniz’e”Stratejik Analiz
ASAM Yay›n› Ekim 2007

(2) Bulgaristan, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna deniz kuvvetleri komutanlar›n›n
kat›l›mlar›yla 15 May›s 2006’da St. Petersburg’da yap›lan toplant›da konuflan Rusya
Federasyonu Deniz Kuvvetleri Komutan› Amiral Vladimir Masorin, Karadeniz Deniz
Kuvvetleri’nin (BLACKSEAFOR d›fl›nda) ortak bir komuta merkezi kurmalar›n›
önermiflti. Gürcistan’›n temsilci göndermedi¤i söz konusu toplant›da Masorin, “Ka-
radeniz’deki donanmalar›n yeni tehditlere karfl› daima teyakkuz halinde olmalar› ge-



önemi var” demifl ve ç›karma gemileri, may›n tarama gemi-

leri ve en az 12 denizalt› dahil olmak üzere, Rus donanma-

s›n›n çok önemli varl›klar›n›n Novorossisk Liman›’na kay-

d›r›lmas›n› öngören bir projenin ve Rusya Federasyo-

nu’nun tek uçak gemisi olan Kuznetzov’un düzenli olarak

Karadeniz’deki üssünü ziyaret etmesinin planland›¤›n›

aç›klam›flt›.

Masorin’in aç›klamalar›yla, böylece, Karadeniz’deki No-

vorossisk üssünü büyüterek So¤uk Savafl’tan bu yana ilk

defa Karadeniz üzerinden Do¤u Akdeniz’de kal›c› bir var-

l›k göstermeyi öngören Kremlin planlar› resmen ilan edil-

mifl oldu. Bu çerçevede, Rusya Federasyonu’nun Suriye’nin

güneyinde bulunan Tartus Liman›’nda kal›c› ve her türlü

hizmeti verecek yeni bir deniz üssü kurmay› planlad›¤›,

Tartus Liman›’nda dip derinlefltirme çal›flmalar›na bafllad›-

¤›, K›r›m’dan aflamal› olarak çekilecek Karadeniz Filo-

su’nun baz› gemilerinin Tartus’ta üslenece¤i, Rusya’n›n

Tartus deniz üssünü koruma alt›na almak amac›yla üsse S-

300 füzelerini yerlefltirece¤i ve böylece Suriye’yi de koru-

maya alm›fl olaca¤› iddialar› gündeme geldi. Halen eski
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rekti¤ini” söylemifl ve bu dönüflümlü ortak merkez arac›l›¤› ile organize suçlar, terö-
rizm, uyuflturucu ve insan kaçakç›l›¤› ile mücadele edilmesini teklif etmiflti. Rusya
Federasyonu’nun, K›r›m’da bulunan Sivastopol üssünün kullan›m›na iliflkin olarak
Ukrayna ile yap›lan sözleflmenin 2017 y›l›nda sona ermesi nedeniyle, Kuzeybat› Kaf-
kasya’da bulunan liman kenti Novorossisk’teki deniz üssünü gelifltirerek burada bir
komuta merkezi infla ediyor olmas›, Masorin’in önerisinin ciddiye al›nmas›n› gerek-
tiriyor. Ayr›ca Masorin, Rusya Federasyonu’nun uçak gemisi yap›m›na 2015 y›l›nda
yeniden bafllayaca¤›n› ve 2027 y›l›nda 6 uçak gemisinin tamamlanarak göreve haz›r
hale getirilece¤ini; bu 6 uçak gemisinden üçünün Pasifik, üçünün de Atlantik filola-
r›na tahsis edilece¤ini aç›klad›.



Sovyetler Birli¤i s›n›rlar›n›n d›fl›ndaki tek Rus üssü olan

Tartus, So¤uk Savafl s›ras›nda Sovyet donanmas› için bir

ikmal ve bak›m üssü olarak kullan›l›yordu. 1991’de Akde-

niz’den çekilen ve Ceyhan’›n artan önemi ile birlikte stra-

tejik konumu de¤iflen Do¤u Akdeniz’de tekrar bayrak gös-

termeye haz›rlanan Rusya Federasyonu’nun bu ad›m›, Su-

riye’nin elini güçlendirece¤i için ‹srail’i ve ABD’yi endifle-

lendiriyor. Bütün bu geliflmelerden kolayl›kla anlafl›laca¤›

üzere, Rusya Federasyonu Karadeniz’de güçlenerek Akde-

niz’e yeniden aç›lma konusunda çok kararl› görünüyor.

Prof. Dr Erol Manisal› da Kafkaslardaki Güney Osetya

krizi olarak patlayan enerji birikiminden sonra 5 Eylül

2008 tarihli Cumhuriyetteki köflesinde(3) “‹ran ,Suriye ve

Türkiye üzerinde ABD'nin (ve Bat›'n›n) uygulamaya baafl-

lanan planlar› Rusya'y› Ortado¤u'da dengeyi sa¤lamaya

zorlamaktad›r” diyerek Rusya ABD ve AB kuflatmas›n›

önlemek için "Do¤u Akdeniz'e" yeniden inmek duru-

munda b›rak›l›yor tesbitini yapm›flt›r.

Orta-Do¤u Akdeniz 

Ortado¤u, bölgelerinin siyasi aktivitelerinin de¤iflkenli-

¤ine paralel olarak, co¤rafi boyutlar› de¤iflebilen, fakat dai-

ma Do¤u Akdeniz’i ortas›nda bulunduran bir co¤rafi alan-

d›r. Bu bölge, yukar›da da belirtildi¤i gibi, büyük dünya
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(3) Prof Dr Erol Manisal› “Göz Göre Göre Oyunun Parças› Olmak” B›çak S›rt›. Cumhu-
riyet 5 Eylül 2008.



devletleri için daima çok ciddi bir ilgi alan› olagelmifltir.

Bu ilgi,  dünyan›n son 90 ve gelece¤in en az 50 y›l› için

en önemli enerji kayna¤› olan petrolün en büyük bölümü-

nü içinde bulundurmas›ndan da do¤maktad›r. Bu nedenle,

bu bölgede hakimiyet tesisi, “süper güç” olma iddias›ndaki

tüm devletler için kaç›n›lamaz bir gereksinimdir. Ortado-

¤u, anlaflmazl›k, uyuflmazl›k ve çat›flmalar›n da, devaml›

süregeldi¤i ve gelece¤i bir bölge olarak, bu anlaflmazl›k ve

çat›flmalarda söz sahibi olmak ve onlar› kendi menfaatleri

istikametine yöneltmek isteyecek güç odaklar›n›n, do¤ru-

dan veya dolayl› olarak içinde bulunaca¤› bir bölgedir(4).

Orta-Do¤u Akdeniz  bu bölgenin tam merkezinde bulu-

narak, onun her noktas›na en uygun eriflim ve etki sa¤laya-

cak konumdad›r. Bu sebeple, bu bölgede do¤rudan veya

dolayl› yer ve pozisyon sahibi olmak, çok önemli bir siya-

si ayr›cal›k ve avantajd›r

NATO’nun Yeni Görev Alan›: Orta Do¤u Akdeniz

Akdeniz’de k›y›s› olan 5 üye ülkeye sahip NATO ‘nun

güney kanad›n›n Do¤u Akdeniz’deki kalesinin ismi Türki-

ye’dir. Türkiye NATO için gerek haz›r askeri güç aç›s›ndan

gerekse Do¤u Akdeniz ve Ortado¤u’nun kontrol noktas›

olarak çok önemli bir ülkedir.

So¤uk savafl sonras› tehdit ve tehlike konseptini yeni-
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(4) Kemal Yavuz “ Dün de Önemliydi,Bugün de “K›br›s Özel Say›s› T A R ‹ H. Görüfl:
Mart 2002



den ele al›p de¤ifltiren  NATO’da strateji, kuvvet ve komu-

ta yap›s› da de¤iflmifltir. Yeni stratejiye göre global ve po-

tansiyel tehdit yerini belirsizlik ve risklere b›rakm›flt›r. ‹tti-

faka yönelik risklerin NATO Güney bölgesinde yo¤unlaflt›-

¤› ve Rus askeri gücünün tehditinin devam etti¤i de¤erlen-

dirilmektedir. Bu durum NATO’nun güney bölgesinde Do-

¤u Akdeniz ve Türkiye co¤rafyas›nda hassasiyetin devam

etti¤ini ortaya koymaktad›r.

Yeni NATO stratejisi kapsam›nda reaksiyon kuvvveti ola-

rak Atlantik ve Akdeniz için oluflturulan iki deniz kuvvetin-

den Akdeniz Kuvvetine Türkiye’de bir F›rkateyn ile kat›l-

m›flt›r.” NATO Akdeniz Daimi Deniz Kuvveti” ile bu deniz-

de sürekli varolan kuvvetler aras›na NATO da kat›lm›flt›r.

Do¤u Akdeniz’in güvenli¤i Akdeniz,NATO ve Avrupa

Güvenli¤i Mimarisi’nin kilit tafl› olup bu güvenlik içinde

NATO önemli bir görev ve sorumluluk üstlenmifltir.

Öncelikle Afganistan'da görev alan NATO’nun Irak'ta

görev almas› ise ABD için hayatidir. NATO'nun yeniden

yap›land›r›lmas›nda görünen o ki, NATO'nun alan d›fl›

bölgelerde -BOP- kullan›lmas› ön plana ç›kar›lm›fl, kuvvet

yap›s› buna uygun olarak gelifltirilmifltir. NATO, BOP böl-

gesinde kullan›lacak bir askeri güç haline getirilmektedir.

ABD kuvvetlerinin de bu projeye destek verecek flekilde

ayn› paralelde konufllanmakta oldu¤u görülmektedir. Bu

durumda Do¤u Akdeniz de NATO’nun etkinli¤i artacakt›r.
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Do¤u Akdeniz’de Mevcut Güç Dengesi ve Geliflmeler

Halen Do¤u Akdeniz’de büyük ölçüde ABD lehine bir

güç dengesi mevcuttur. ABD’nin BOP içerisinde yer alan

Do¤u Akdeniz’de bu projenin uygulanmas›n›n sonras›n-

da ABD lehine olan güç dengesinin daha da artaca¤›

beklenmektedir.

Halihaz›rda ABD etkisine tümüyle aç›k  olan  Do¤u Ak-

deniz’de dengeleri ABD aleyhine etkileyebilecek geliflmeler

bölgede çok ciddi sorunlar› beraberinde getirebilecektir.

Bölgedeki mevcut dengeler ABD’nin ulusal ç›karlar› ile

uyumlu olup bu dengelerde de¤ifliklik belirsizli¤i de bera-

berinde getirece¤i için ABD bu geliflmelere olumlu yaklafl-

mayarak mevcut dengeleri sürdürmeye çal›flmaktad›r.As-

l›nda Irak batakl›¤›ndan kurtulmaya çal›flan ABD bu ülkey-

le birlikte topyekün kontrolü bölge üzerindeki hakimiyeti-

ni artt›rarak sa¤lamaya çal›flacakt›r.

Bölgede NATO’nun lehine bir denge mevcuttur.Bölgede

Rus tehdidinin kalkt›¤› sav›yla AB bölge için NATO’dan ayr›

bir savunma ve güvenlik yap›lanmas› oluflturmaktayd›. Daha

çok Kuzey-Güney olas› çat›flma ekseni için oluflturuldu¤u

söylenen bu 60 000 kiflilik H›zl› Müdahale Gücü’nün gelecek-

te bir görev bölgesi olacaksa bunun Do¤u Akdeniz olmas›

kuvvetle muhtemel gözükmektedir. Ancak Rusya Federasyo-

nunun son Gürcistan ata¤›yla tarih sahnesine yeniden döndü-

¤ünü hat›rlatmas› üzerine bölgedeki kartlar›n yeniden kar›l-

mak zorunda olaca¤› bir döneme do¤ru gidifl bafllam›flt›r.
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Küresel Paylafl›m›n Merkezi; Do¤u Akdeniz (A. Çeçen)

ABD’nin dünyay› tek bafl›na denetleme plan›n› uygulama-

ya koymas› ve küresel iktidar›n ve kaynaklar›n yeniden paylafl›l-

mas› yönündeki süreç Balkanlar, Kafkaslar ve Ortado¤u’da

adeta bir meydan muharebesinde dönüflmüfl durumdad›r.

Do¤u Akdeniz’in K›br›s’›  bu küresel paylafl›m›n merke-

zinde bulunmaktad›r. Amerika’n›n Afganistan ve Irak ifl-

galleri sonras›nda Kuzey Afrika –Orta Asya  Güvenlik Ban-

d›n› dizayn edici ve kontrol etmeye ayarl› stratejisi, K›z›lde-

niz, Do¤u Akdeniz, Basra Körfezi ve Malaka Bo¤az›’n› dene-

tim alt›na almaya yönelik giriflimlerini artt›rmas›na neden

oldu Buna  paralel olarak da K›br›s’ta çözüm yolunda geç-

miflten çok daha  kararl› bir süreç bafllat›lm›flt›r.

On y›ld›r devam eden 21. yüzy›la yönelik bu Anglo-

Amerikan müdahale, Fas’tan Endonezya’ya uzanan ve yer-

yüzünün orta kufla¤›n› oluflturan ‹slam co¤rafyas›n› yeni-

den tan›mlamay›, kaynaklar›n› denetim alt›na almay›, eko-

nomik ve askeri aç›dan stratejik noktalara ABD’nin askeri

gücünü yerlefltirmeyi amaçlamaktad›r Bu durum  özellikle

Hazar Havzas›’n›, Basra Körfezi’ni ve Do¤u Akdeniz’i yeni

küresel dengenin oluflumuna yönelik mücadelede dünya-

n›n en tehlikeli bölgeleri haline getirmifltir.

ABD’nin yeni yüzy›la yönelik  ilk kez somut biçimde

Büyük Ortado¤u olarak tan›mlanan ve bafllat›lan  süreç

Do¤u Akdeniz merkezli bir çat›flman›n zeminini haz›rla-

maktad›r. Küresel güç merkezlerinin ve NATO gibi askeri
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ittifaklar›n Do¤u’ya ve Güney’e yöneldi¤i bir dönemde,

hem Amerika hem de Avrupa için Akdeniz, özellikle de Do¤u ve

Güney Akdeniz, 21.yüzy›l›n en keskin hesaplaflmas›n›n yafla-

naca¤› bölgedir. ABD ve AB’nin yan› s›ra Rusya ve bölge ül-

kelerinin de etkin biçimde yer ald›¤› bir Akdeniz-Ortado-

¤u paylafl›m› giderek daha da somutlaflmaya bafllam›flt›r.

‹ki Kutuplu Yeni Dünya’da

Stratejik Hedef: Do¤u Akdeniz

Rusya Federasyonu’nun tarih sahnesine geri dönmesi ile

stratejik planlar yeniden yap›lmaya bafllanacak ve  küresel güç

merkezlerinin yeni müdahale alan› Do¤u Akdeniz olacakt›r.

Do¤u Akdeniz’in stratejik güç dengelerindeki de¤iflim

küresel güç dengelerini de etkileyecek bir de¤iflim olacak-

t›r. Bu de¤iflimin yönü Do¤u Akdeniz’in Slav-Ortodoks ek-

senine dahil olmas› fleklinde olabilir. ‹ki kutuplu dünyan›n

sona ermesinden sonra Slav-Ortodoks kültürüne yönele-

rek ayn› kültüre sahip bölge ülkeleri ve Rusya Federasyo-

nu ile yak›n iliflkilere girmifltir.

Asl›nda Do¤u Akdeniz’de Bat› için karfl›lafl›lmas› muhte-

mel en önemli sorun Karadeniz ve Ege Denizi ile birlikte

bu denizin de Slav-Ortodoks kültürünün kontrolu alt›na

girmesi olarak de¤erlendirilmektedir.

Bölgede K›br›s’tan bafllay›p Girit,Yunanistan anakaras›

ve Bulgaristan üzerinden Rusya Federasyonu’na uzanan bir

Slav-Ortodoks hatt›n›n oluflturulabilece¤inden söz edil-
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mektedir. Bu durumda Katolik ve Protestan Avrupa’n›n do-

¤uya do¤ru aç›lma yollar› kapanm›fl olacakt›r. Bu durum

Do¤u Akdeniz’i kontrol etmenin tüm Jeostratejik avantajla-

r›nn Slav-Ortodoks kültürüne mensup ülkelere geçmesi an-

lam›na gelecektir ki bunun anlam› bölgedeki stratejik güç

dengelerinin de¤iflmifl olmas›d›r. Rusya Federasyonu bölge

ülkeleri ile kurdu¤u s›cak iliflkiler üzerinden bu veya ben-

zeri bir uzun vadeli stratejik bir plan›n hesaplar› içinde ola-

bilir. Son dönemdeki ABD-‹ran ve ABD Suriye aras›ndaki

gerginlikler bölgedeki kartlar›n yeniden kar›lmas› esnas›n-

da Rusya Federasyonuna söz ve manevra alan› açabilir. Do-

¤u Akdeniz’deki dengeler Do¤u Akdeniz çevresinde de¤i-

flen dengelerden etkilenerek bir de¤iflim sürecine girebilir.

Do¤u Akdeniz’de stratejik güç dengelerindeki büyük bir

de¤iflim, küresel güç dengeleri ile do¤rudan ba¤lant› için-

de  oldu¤u için kolay gözükmemektedir.Ancak di¤er taraf-

tan 1990 sonras›n›n koflullar› Do¤u Akdeniz’i büyük güç-

lerin yeni mücadele alan› durumuna getirmifltir. Bölgenin

stratejik öneminin art›fl› ile Do¤u Akdeniz’de oyuna kat›lan

aktörlerin say›s› artm›flt›r. Bu say›n›n art›fl›nda bölgenin

kontrol edebildi¤i hassas bölgeler ve enerji merkezlerinde-

ki art›fl önemli rol oynam›flt›r.

2006 y›l›nda iflletmeye aç›lan Bakü,Tiflis,Ceyhan Petrol

Boru Hatt›ndan sonra 2010 y›l›nda tamamlanmas› planla-

nan Samsun–Ceyhan ham petrol boru hatt› projesinin ta-

mamlanmas› ile Do¤u Akdeniz’e günde 1.5 milyon varil
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ham petrol daha akacakt›r. Proje Rusya ve Hazar bölgesin-

de üretilen ham petrolü 550 km’lik bir hatla çevreye du-

yarl› ve ticari aç›dan rekabetçi bir flekilde pazarlara ulaflt›-

r›lmas›n› hedefliyor. Böylece Rusya’n›n tarihi boyunca s›-

cak denizlere inme özlemi bugün petrol boru hatlar›ndaki

Rusya petrolü ile gerçekleflmektedir.

Tüm bu koflullar Do¤u Akdeniz’de stratejik bir güç den-

gesi oluflturmay› ve mevcut dengeyi sürdürmeyi geçmiflten

daha zor hale getirmifltir.

Özetle; Do¤u Akdeniz büyük güçlerin yeni müdahale ve

nüfuz alan› durumunda bir co¤rafyad›r. Bu co¤rafyada

mevcut dengeyi de¤ifltirici geliflmeler çevrede zincirleme

bir dizi geliflmelere ba¤l› gözükmektedir. Ancak çevredeki

geliflmeler de Do¤u Akdeniz’de ›s›nan sulardan etkilene-

cektir. Ancak fluras› kesindir ki; Do¤u Akdeniz stratejik

dengelerinde radikal bir de¤iflim küresel ölçekte zincirleme

bir dizi geliflmeyi beraberinde getirecektir.

Kafkaslar’dan S›cak Denizlere

Uzmanlar yak›n geçmiflte Kafkaslar ve Orta Asya   önü-

müzdeki 10 y›l boyunca Bat›’n›n en çok önem verece¤i

alan olacakt›r demifller ve hakl› ç›km›fllard›r. Kafkaslarda

ABD’nin Gürcistan üzerinden yapmaya çal›flt›¤› bölgede

yer alma ve  enerji yolar› güvenli¤ini sa¤lama ata¤› Rus-

ya’n›n sert tepkisi ile karfl›laflm›flt›r. Kafkaslardaki satranç

massas›nda Rusya Gürcistan’›n  acemi hamlesini iyi gör-
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müfl ve stratejik avantaj sa¤lam›flt›r. Rusya’n›n son geliflme

alan› olan ve dünya enerji kaynaklar›n›n önemli bir bölü-

münü bar›nd›ran bu bölge Rusya - Çin yak›nlaflmas› halin-

de tek bloklu düzenin sona ermesinde önemli bir rol oyna-

yacakt›r. Hatta bu rolün bir bölümü sahneye konmufl ve

tek bloklu düzenin art›k ortadan kalkt›¤› yorumlar› yap›l-

maya bafllam›flt›r. Bu özellikleri itibariyle bölgede güvenli-

¤in sa¤lanmas› öncelikli hale gelmifltir. Bu durum daha ön-

ce de görülerek 1999 y›l› Kas›m ay›nda ‹stanbul’da yap›lan

AG‹T Zirvesi’nde bölge güvenli¤inin sa¤lanmas›na yönelik

iki önemli anlaflma imzalanm›flt›r. Bu görünürdeki anlafl-

man›n yan› s›ra ABD  bölgeyi kontrol etmek için Ortado-

¤u’da uygun müttefik ülkeler ve jeostratejik öneme sahip

alanlar yaratma plan›n› uygulamaya devam etmifltir. Rusya

Federasyonu da bu uygulamalara Gürcistan s›n›rlar› için-

deki Abhazya ve Güney Osetya’y› tan›yarak yan›t vermifltir.

Bölgenin çok önemli petrol, do¤algaz ve maden rezervle-

rinin uluslararas› pazarlara tafl›nmas›nda Türkiye’nin köprü

olmas› ve bu köprünün güvenli¤inin sa¤lanmas› da son dö-

nemde öne ç›kmaktad›r. ‹lk etapta Bakü-Tiflis-Ceyhan boru

hatt› ve Do¤u Akdeniz’deki Türkiye’nin limanlar› öne ç›k-

m›flt›r. Avrasya Ulaflt›rma Koridoru ve ‹kinci ‹pek Ticaret

Yolu ticaretin yap›laca¤› güzergaht›r. Her iki güzergah›n ana

yolu ve bölgesel kesiflme noktas› da yine Türkiye’dir.

Bölge güvenli¤inin sa¤lanmas›, Avrasya ulaflt›rma korido-

ru ile petrol ve do¤algaz boru hatlar›n›n geçifl güzergâhlar›n-
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da ve terminallerinin bulundu¤u Do¤u Akdeniz’de güvenli

alan yarat›lmas› ihtiyac› do¤rultusunda kafkaslardan s›cak

denizlere ulaflma planlar› önem kazanmaya bafllam›flt›r.

Do¤u Akdeniz’de Petrol Yataklar› ‹ddias› !

"Amerikal› petrol flirketinin yetkilileri geldi bana. Rezerv

tespit ettiklerini, buna talip olduklar›n› söylediler. Ç›kar›lacak

petrolden yüzde 50 pay vereceklerini anlatt›lar. Ben, Türkiye

ile anlaflmam›z oldu¤unu, Ankara'yla konuflmam gerekti¤ini

söyledim. Bu cevab› sevmediler... Ankara laf›n› duyunca, gitti-

ler. Bir daha gelmediler."

Bu sözler Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti eski Cumhur-

baflkan› Rauf Denktafl’a ait 2003 y›l›n›n sonunda KKTC'de-

ki Demokrat Parti'nin (DP) Genel Baflkan›, Devlet Bakan›

ve Baflbakan Yard›mc›s› Serdar Denktafl bir bas›n toplant›-

s›yla bölgenin gelece¤ini çok yak›ndan ilgilendiren bir id-

diay› ortaya att›¤›nda çok fazla ilgi çekmemiflti.

Babas›n›n anlatt›klar›n› teyiden o¤ul Denktafl,K›br›s

adas›n›n etraf›nda dünyan›n en zengin petrol rezervleri ol-

du¤unun tespit edildi¤ine iflaret ederek flöyle diyordu;

"Avrupa Birli¤i'nin ve ABD'nin gözü petrol yataklar›m›z-

da... Petrol, topra¤›m›zda de¤il, karasular›m›zda... Bu yüzden

Annan Plan› derhal imzalat›lmak isteniyor. Çünkü Annan Pla-

n›, Ada'ya ait tüm do¤al kaynaklar› 'ortak devlet' in denetimi-

ne b›rak›yor..."

Yapt›¤›  aç›klamada Annan plan›nda, tüm do¤al kaynak-
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lar›n ''ortak devletin'' denetimine verildi¤ini, Kuzey K›b-

r›s'ta akan derelerin dahi ortak devletin kontrolünde olaca-

¤›n› belirten Denktafl, K›br›s Türklerinin AB'ye uyum çal›fl-

mas›n› yapmadan acele AB'ye al›nmak istenmesinin arka-

s›nda yatan en önemli unsurun bu oldu¤unu söylüyordu.  

Yapt›¤› bu aç›klama ile Serdar Denktafl yaklafl›k iki y›l

kadar önce, K›br›s'›n kuzeyinde Girne- ‹skenderun aras›n-

da ve güneydo¤uda; K›br›s-Suriye-Lübnan-‹srail-M›s›r ara-

s›ndaki bölgede dünyan›n en zengin gaz ve petrol yatakla-

r›n›n oldu¤unun ortaya ç›kt›¤›na dikkat çekiyordu. Serdar

Denktafl’ a göre Türkiye de bunlar› yak›ndan biliyor ve Rum

kesimi ile M›s›r aras›nda konuyla ilgili imzalanan anlaflma-

ya, M›s›r'a nota vererek tepkisini ortaya koyuyordu. Bunun

d›fl›nda Türkiye’nin bölgeye bir sismik araflt›rma gemisi

gönderiyordu. O dönemde çok fazla gündem yaratmayan

bu aç›klamalar bugünkü geliflmeler sonras›nda önem kaza-

n›yor, Türkiye bu kez bölgeye sisimik araflt›rma gemisi de-

¤il savafl kruvazörleri göndermek durumunda kal›yordu.

Denktafl’›n aç›klamalar› devam ediyor;

'Bu tespitler ›fl›¤›nda iddiam›z flu: AB ve ABD K›br›s adas›-

n›n tümünü AB'nin içine almak suretiyle, Do¤u Akdeniz'deki

petrol ve gaz rezervlerimizin tümünü kontrol alt›na almaya ça-

l›fl›yor. Bunu yaparken iki hususu göz önünde bulunduruyor-

lar,birincisi Türkiye'yi bu rezervlerin uza¤›nda tutabilmek,

ikincisi de bafllatm›fl olduklar› çal›flmalara uluslararas› hukuk

k›l›f› uydurmaya çal›flmak.  
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Uluslararas› deniz hukukuna göre, petrol ve gaz›n bulundu-

¤u bölgeyle ilgili herhangi bir siyasi sorunun bulunmamas› la-

z›m. Bu bölgede flu anda bir siyasi sorun var ve bu siyasi sorun

devam etti¤i sürece burada hiçbir araflt›rma yap›lamaz. Do¤u

Akdeniz'de bulunan bu petrol ve gaz›n bulundu¤u bölge bizim

karasular›m›z içerisine girdi¤i içindir ki, Türkiye bir buçuk y›l

kadar önce Sismik-1 araflt›rma gemisini göndermek ve M›s›r'a

nota vermek suretiyle bu ifli durdurabilmifltir.''

'AB'nin bu kayna¤a ulaflmas›n›n tek yolunun, KKTC'yi

ortadan kald›rarak ve Annan plan›n› derhal imzalatt›rarak,

K›br›s Türklerini de AB'nin içine almak oldu¤unu'' ifade

eden Serdar Denktafl, böylece, petrol kaynaklar›n›n Rum-

lar›n ve Yunanistan'›n da üye oldu¤u AB'nin kontrolüne gi-

rece¤ini  belirtiyor ve Do¤u Akdeniz’deki bu stratejik du-

ruma dikkat çekiyordu. 

‹ngiltere'nin K›br›s'ta iki egemen askeri üssü oldu¤unu

belirterek, ‹ngiltere'nin bu üslerin karasular›n› 3 milden 12

mile ç›karmaya çal›flt›¤›na dikkat çeken Serdar Denktafl,

‹ngiltere ile Rum taraf› aras›nda bu konuda ''kavga'' oldu-

¤unu da aç›kl›yor ve bir anlamda bu bölge üzerindeki ege-

menlik çabalar›n›n sürdü¤ünü ortaya koyuyordu.

Do¤u Akdeniz’deki olas› petrole kimin sahip olaca¤› bir

yana Serdar Denktafl’›n iddia etti¤i gibi bölgede verimli

petrol yataklar›n›n bulunma olas›l›¤›n›n artmas› bile bölge-

nin önemi ile birlikte gerilimini de büyük ölçüde artt›racak

bir faktör olacakt›r. Bu nedenle Do¤u Akdeniz’deki olas›
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petrolün sahibi olmaya çal›flacak aktörlerin zamana yay›l-

m›fl ve dengeleri çok dikkatli bir flekilde ele alan bir politi-

ka izleyeceklerini düflünmek mümkündür.

‹ddialar gerçek mi oluyor!!!

Günümüzden yaklafl›k dört y›l önce ortaya at›lan iddi-

alar›n 29 Ocak 2007 tarihinde bas›nda yer alan haberlerle

gerçeklik pay› tafl›d›¤› ortaya ç›km›flt›r. 

Bu haberlerde K›br›s Rum Yönetimi’nin 2001’de Norveç

ile yapt›¤› bir anlaflmayla Northern Access araflt›rma gemi-

sine  Do¤u Akdeniz’de k›ta sahanl›¤› araflt›rmas› yapmas›

için yetki vermiflti. Geliflme üzerine Türkiye, sorunun “s›-

cak çat›flmaya kadar uzanabilece¤ine “iflaret eden bir tepki

göstermifl ve bölgeye savafl gemisi göndererek Norveç ge-

misini uzaklaflt›rm›flt›. O dönemde Türkiye ve Yunanistan

aras›nda gerilim yaratmas›n diye Kamuoyundan gizlenen

bu olaydan sonra Rum lider Papadapulos’un M›s›r ve Lüb-

nan’la “K›br›s’›n münhas›r ekonomik bölgesinde” gizli pet-

rol arama anlaflmas› yapt›¤› ortaya ç›km›flt›r. Bunun yan› s›-

ra baz› haber merkezlerinden ‹ngiliz Donanmas›'na ait En-

terprises isimli denizdibi araflt›rma gemisinin, 2006 y›l›n›n

fiubat ay›nda, önce Limasol Liman›'na demirledi¤i, sonra

denize aç›larak, A¤rotur ile Episkopu üsleri aras›ndaki böl-

gede dip taramas› yapt›¤› haberleri yay›lm›flt›r.

Do¤u Akdeniz’deki k›y›dafl ülkelerden Suriye, Lübnan,

Türkiye KKTC, ‹srail, Filistin, Güney K›br›s Rum Yöneti-
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mi, M›s›r aras›nda k›ta sahanl›¤›n›n paylafl›lmas› anlaflmas›

yap›lmadan bir oldu bitti yaratma çabas› ortam›n yeniden

gerginleflmesine neden olmufltur. Bu durum 29 Ocak

2007’de  bas›na” K›br›s Rum Kesimi lideri Tasos Papado-

pulos’un, KKTC karasular› da dahil adan›n çevresini 13

petrol bölgesine ay›rma karar› alarak, petrol ve do¤algaz

yataklar›ndan yararlanma amac›yla Lübnan’la ortak ekono-

mik bölge s›n›rland›rma anlaflmas› imzalamas› Ankara’y›

harekete geçirdi. Ankara, Lübnan’a çok sert ifadelerin yer

ald›¤› bir nota verdi” fleklinde yans›m›flt›r.

Bu nota’da Akdeniz’in yar› kapal› bir deniz olmas› nede-

niyle, k›y›dafl tüm ülkelerin deniz yetki alanlar›n›n kullan-

d›r›lmas› konusunda bir iflbirli¤i gerekti¤inin vurgulanm›fl

ve hakk› ihlal edilmek istenen ülkeler aras›nda ilk s›rada

KKTC’nin yer ald›¤›, Türkiye’nin de K›br›s konusundaki

hassasiyetinin tüm dünya taraf›ndan bilinmesi gerekti¤ine

dikkat çekilmifltir.

Türkiye, Do¤u Akdeniz'de mali büyüklü¤ü 400 milyar

dolar oldu¤u söylenen petrol rezervlerini ç›karma konu-

sunda,Güney K›br›s Rum Yönetimi'nin iflbirli¤i yapmaya

çal›flt›¤›, Lübnan ve M›s›r'› ikna edememifltir. M›s›r,

2003'teki anlaflmayla Rumlarla iflbirli¤ine gitmiflken, Lüb-

nan'›n da bu anlaflman›n benzerini imzalamas› 2007 0ca-

¤›nda Ankara'y› harekete geçirmifltir. Türkiye Beyrut'a

"Do¤u Akdeniz'de ç›kabilecek bir krizin parças› olursu-

nuz" fleklinde sert bir uyar›yla protesto notas› vererek böl-

gede varl›¤›n› ortaya koymufltur.
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Güney K›br›s Rum Yönetimi  Meclisi 2007 nin Ocak

ay›n›n bafl›nda  petrol yataklar›n› arama, araflt›rma ve ç›-

karmay› düzenleyen yasay› kabul ederek, 15 fiubat'tan iti-

baren çal›flmalar›n bafllayaca¤›n› duyurmufltu. Rum D›flifl-

leri Bakan› Yorgos Lillikas'›n 17 Ocak'ta Lübnan'la 'mün-

has›r ekonomik bölgeleri s›n›rland›rmaya dönük anlaflma-

y›' imzalamas› barda¤› tafl›rm›fl  ve Ankara'n›n protesto no-

tas›n› getirmifltir.

Güney K›br›s Rum Yönetiminin 2001 y›l›nda bafllatt›¤›

petrol arama giriflimine bölgeye bir f›rkateyn göndererek

seyirci kalmayaca¤›n› gösteren Türkiye,bu konuda at›lan

son ad›mla ilgili olarak afla¤›daki aç›klamalar› yapm›flt›r;

� K›br›s uluslararas› bir sorun olarak BM Genel Sekrete-

ri'nin iyi niyet misyonu kapsam›ndad›r. Rum Kesimi ada-

n›n tümünü temsil etmiyor. Hiçbir devletin, meflrulu¤u

tart›flmal› bir yönetimle böyle bir anlaflma imzalamas› do¤-

ru de¤ildir.

� Do¤u Akdeniz co¤rafik yap›s› nedeniyle yar› kapal› bir

denizdir. Ekonomik zenginliklerin ç›kar›l›p ifllenmesi için

tüm k›y›dafl ülkelerin genel bir çözüm bulmas› gerekmek-

tedir.. 

� Rum yöneticilerinin petrol gelirlerinin K›br›s Türk ta-

raf›yla paylaflmama ›srar› dikkat çekici olup  böylesi bir gi-

riflim kabul edilemez.

Bu geliflmeler karfl›s›nda deniz hukuku uzmanlar› ise

“Do¤u Akdeniz’de k›y›dafl devletlerle yap›lm›fl k›ta sahanl›-
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¤› paylafl›m anlaflmas› yok. Ortak alanda o devlet yetki ve-

remez. Söz konusu bölge GKRY’nin k›ta sahanl›¤› olamaz.

Buras› ya Türkiye’nin ya da KKTC’nin k›ta sahanl›¤› olabi-

lir. K›ta sahanl›¤› hakk› devletin devlet olmas›ndan kay-

naklanan bir hakt›r” yorumunu yapm›flt›r.

Tüm bu geliflmeler Do¤u Akdeniz’de petrol olas›l›¤› id-

dialar›n›n ciddiyetini ortaya koymakta ve bu bölgenin sa-

dece petrol tankerlerinin geçifl yolu de¤il Petrol Platformla-

r›n›n yeralaca¤› alan olabilece¤ini göstermektedir. Bu du-

rum bu bölgenin önem katsay›s› kadar güvenlik riskini de

artt›rmaktad›r.

K›br›s Adas›ndaki H›zl› Silahlanma Kime Karfl› ?

GKRY’nin son y›llarda h›zl› ve planl› bir flekilde silah-

lanmalar›n›n mevcut statüko’nun devam›n›n getirdi¤i bir

zorunluluk oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir. Bu du-

rumda GKRY bölgede önemli bir de¤iflimin veya geçmiflten

farkl› bir konjonktürün vuku bulmas› halinde kendisini

çok daha güvende hissetmek ve güç gösterisinde bulun-

mak amac›yla silahland›¤›n› söylemek daha inand›r›c› gel-

mektedir. Bu çerçevede GKRY elindeki AMX-30 B2 tanla-

r›na ek olarak son y›llarda Rusya Federasyonundan 41 adet

T-80U tank› alm›flt›r. Bunun yan› s›ra Mi-35 taarruz yete-

nekli helikopterler ve TOR-M1 ve Skyguard hava savunma

sistemleri ile hava gücünü de artt›ran GKRY AB’yi de arka-

lar›na alarak bölgede stratejik ataklara bafllam›flt›r. Güney
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K›br›s Rum Yönetimi’nin silahlanma h›rs› bölgede Yuna-

nistan’› da içine alm›fl bulunmaktad›r. 

Ada çevresinde 8 milyar varil oldu¤u söylenen petrol re-

zervinin de¤erinin 400 milyar dolar› bulmas› Yunanistan’›n

da ulusal duygular›n› harekete geçirerek GKRY ile bütün-

leflen bir milli politka çizgisine çekmifltir. Bu kapsamda son

bir y›l içerisinde Yunanistan’›n  silahlanma h›z›n›n da artt›-

¤› dikkat çekmifltir. Yunanistan geçen y›l hava kuvvetleri

için F-16 Blok 52+ ve Frans›z Mirage 2000 savafl uçaklar›

siparifl vermifltir. Bunun yan› s›ra son günlerde uçaktan ka-

raya at›lan 250 km. menzilli Frans›z yap›m›  Sclap füzeleri

siparifli verdi¤i söyenmektedir. Güney K›br›s Rum Kesi-

minde ve Yunanistan’da birlikte h›zlanan silahlanma çaba-

lar› dikkat çekicidir. fiimdi bu silahlar›n hangi konjonktü-

rel de¤ifliklikte gerekli olabilece¤i ve hangi gerekçeyle kime

karfl› kullan›lmas›n›n hedeflendi¤i sorusunun yan›t›n›n

aranmas› gereklidir.(Külebi 2007).

KKTC’nin bir devlet olarak tan›nmamas› ve K›br›s ada-

s›n›n tamamen Rum egemenli¤ine geçmesi durumunda ka-

rasular›n›n aflamal› olarak 6 ve 12 mile ç›kmas› Rumlar›n

bölgedeki petrol rezervlerine ortak istememe politikas›n›n

bir sonucu gibi durmaktad›r.

K›br›s adas›nda ve Yunanistan’daki h›zl› silahlanma ge-

lece¤e dönük kararl› duruflun bir arac› olarak gerçeklefltiri-

liyor ise bu duruflun gösterilmeye çal›fl›laca¤› adres bellidir.

Bu durumda  adan›n  hemen çevresinden ç›kart›lan ve ya-
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k›ndaki ‹skenderun körfezindeki terminallerle de dünyaya

da¤›t›lacak olan petrol zenginli¤i planlar›n›n Do¤u Akde-

niz sular›n› ›s›tmas› kaç›n›lmaz olacakt›r.

K›br›s Üzerinden Küresel Politikalar

Do¤u Akdeniz ülkeleri aras›ndaki problem sahalar›n›n

önemli bir k›sm›n› kapsayan K›br›s; Akdeniz’in üçüncü

büyük adas›d›r. Tarih boyunca K›br›s adas›n›n yazg›s› d›-

flar›dan belirlenmifltir. Co¤rafi konumu, bu aday› tarihi bo-

yunca egemen güçlerin ilgi alan› içerisinde tutmufltur.Bu

nedenle K›br›s üzerine bölge d›fl›ndan yap›lan politikalar

çok eski dönemlere kadar uzan›r. Yak›n tarihte ise Adan›n

yazg›s›ndaki en radikal atak ‹ngiltere taraf›ndan yap›lm›fl-

t›r. Ada bu ülke taraf›ndan 1878 y›l›nda  geçici kayd›yla ve

sadece askeri üs olarak kullan›lmak üzere istenmifltir(1). Bu

tarihten  itibaren de  K›br›s uluslar aras› bir sorun olarak ve

çeflitli aflamalardan geçerek günümüze kadar gelmifltir.

K›br›s adas› hala K›br›s üzerinden küresel politikalar yap-

mak isteyen ABD ve ‹ngiltere gibi küresel güçlerin ilgi ala-

n› içerinde yer almaya devam etmektedir. Küresel güçler

aras›nda Do¤u Akdeniz’de gelecekte yaflanacak bir hesap-

laflman›n K›br›s dikkate al›nmadan yap›lmas› mümkün de-

¤ildir. Bu nedenle batmayan bu uçak gemisinin statüsünün

nihai bir flekilde çözümü, küresel güçlerin planlar› do¤rul-
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tusunda olmayacak ise, gerçekleflmeyecektir.

Ada’n›n Bölünmesi 1964’de mi Kararlaflt›r›ld›!(2)

‹ngiltere eski D›fliflleri Bakan› James Callaghan’›n 1974

Bar›fl harekat› ile ilgili y›llar sonra yapt›¤› aç›klamalardan

ve o dönemde “Gizli” damgas› ile ‹ngiliz arflivlerine kald›-

r›lan tutanaklardan, Yunanistan’da idareyi elde tutan Al-

baylar Cuntas›n›n d›fl politikadaki deneyimsizli¤inden do-

lay› izledikleri yanl›fl stratejiden ve ABD’nin de 1964’de be-

nimsedi¤i aday› bölme ve kuzeye Rusya’y› asla sokmama

politikas›ndan dolay›, 20 Temmuz 1974 Bar›fl Harekat›na

kendi ç›karlar› do¤rultusunda göz yumdu¤u  anlafl›l›yor. 

James Callaghan, 1974 K›br›s Bar›fl Harekat› için

ABD’nin “yeflil ›fl›k” yakt›¤›n› ve adan›n bölünmesi için de

neredeyse çanak tuttu¤u düflüncesinde. 

Y›llar sonra haftal›k “The Times, Higher Education

Supplement”  ekinde bir söyleflisi yay›nlanm›fl olan Callag-

han, 1974 y›l›nda K›br›s krizini ve Türk Bar›fl harekat›n›n

gizli kalm›fl yönlerini kendine göre ‹ngiliz hükümetinin ka-

rarlar› ile harmanlayarak bir bir aç›kl›yor.

Callaghan’a ‹ngiliz istihbarat servislerinden gelen bilgi-

ye ve Amerikal› meslektafllar›n›n imalar›na göre, K›br›s’ta

durulmak bilmeyen krizin yarat›c›s› olan K›br›s Cumhur-

baflkan› Baflpiskopos Makarios’un, Albaylar Cuntas›n›n
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Grivas’› desteklemesinden dolay› Atina’daki solculardan

destek almaya yönelmesi ve Moskova ile de flörte bafllama-

s› nedeni ile ABD çok endiflelenmifl ve bu nedenle de ken-

disini kara listeye alm›fl.

Makarios’un ABD’nin kara listesine al›nmas› demek, po-

litik hayat›n›n bir müddet sonra bitecek olmas› demek.

Callaghan’›n ve ‹ngiliz istihbarat›n›n de¤erlendirmesine

göre, 1970’li y›llar›n bafl›nda, K›br›s’›n kuzeyinde gizli

elektronik casusluk tesisleri kuran ABD bu çok önem ver-

di¤i tesisler sayesinde Sovyetler Birli¤i ile Ortado¤u’yu iz-

lemeye bafllam›fl. Hem her tür askeri telsiz görüflmelerini

ve hem de her tür telefon görüflmelerini K›br›s’taki bu te-

sislerden hem dinliyor hem de kay›t alt›na alabiliyormufl.

ABD’nin karfl› casusluk kuruluflu olan CIA, Moskova ile

s›cak iliflkiler kuran Makarios’un, bu üstün teknoloji eseri

tesislerin bir oldubittiyle Sovyetler Birli¤i’nin eline geçme-

sini engelleyemeyece¤i saptamas›n› yapm›fl. ABD, Sovyetle-

rin bu tesislere bir flekilde girmesinin veya s›zmas›n›n so-

nucunda, ABD’nin son teknolojisine sahip olaca¤›, kripto

flifrelerini ele geçirece¤i ve bu tesislerden elde edece¤i tek-

nik bilgilerle, karfl› dinleme sistemleri gelifltirebilece¤i ka-

n›s›na sahip olmufl.

ABD Adan›n Bölünmesini ‹stiyor

Bu nedenle de ABD, bu olas›l›ktan kurtulman›n tek ça-

resinin söz konusu üssün bulundu¤u topraklar›n Makari-
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os’un ulaflamayaca¤› bir yerde, di¤er bir tan›mla da Türk-

lerin yönetimi alt›ndaki topraklarda olmas›nda görerek

adan›n bölünmesinin en iyi çözüm olaca¤› karar›na varm›fl.

Türkiye ile dönemin SSCB’sinin aralar›n›n her zaman aç›k

olmas›, Türkiye’nin hem bat› dünyas› içinde yer almas›

hem de NATO’nun en güvenilir müttefiklerinden biri ol-

mas› ABD’yi bu saptamaya yöneltmifl. Gerçekte de ABD

adan›n bölünmesi karar›n› daha bu tesisleri kurmadan çok

önce, 1964 y›l›nda alm›fl ve planlar›n› da art›lar› ve eksile-

ri ile en ince detay›na kadar yapm›fl. Bu tesislerin kurulma-

s› plan›n uygulanmas›n› kaç›n›lmaz hale getirmifl. 

Callaghan’a göre K›br›s adas›n›n Türk Silahl› Kuvvetle-

rinin baflar›l› bir harekat› ile ikiye bölünmesi, asl›nda ABD

d›fl politikas›n›n büyük bir baflar›s›.

ABD’nin gizli tesislerinin ortaya ç›kmas›n› önleyecek bu

aday› bölme plan›na ve Türklerin K›br›s’a olas› bir ç›karma

yapmas›na yeflil ›fl›k yakmak karar›na ra¤men ‹ngiliz Hü-

kümeti, dönemin Baflbakan› Ecevit’in Londra’ya gelerek ‹n-

gilizlerle birlikte Yunanistan’daki Albaylar Cuntas›n›n Ma-

karios’u devirmek amac› ile gerçeklefltirdikleri darbeye

karfl› harekat yapmak önerisini reddettikten ve Ecevit’in

Türkiye’ye geri dönmesinden sonra Türkiye’nin adaya ç›-

karma yapmas› durumunda Türklere karfl› koymak ve sa-

vaflma  karar› al›r. 

‹ngiltere’de iktidarda olan ‹flçi Partisi hükümeti 14 Tem-

muz 1974 de olas› bir krizi önlemek amac›yla K›br›s’a Her-
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mes uçak gemisi eflli¤inde bir ‹ngiliz birli¤i gönderme ka-

rar› al›r ve gönderir. Bar›fl Harekat› bafllad›ktan sonra da ‹fl-

ci Partisi hükümeti ‹ngiliz savafl gemileriyle, Amerikan 6.

Filosu’nun K›br›s adas› ile Türkiye aras›nda konuflland›r›-

larak Türk ç›karma gemilerinin ve Türk donanmas›n›n

önünün kesilmesi talep ve önerisini ABD’ye iletir ancak

ABD bu karara onay vermeyince de tek bafl›na Türk Ordu-

su ile savaflmaya cesaret edemez. ‹ngilizlerin en büyük kor-

kular› da Türk Ordusunu durduramamak ve ikinci bir Sü-

veyfl Kanal› hezimeti yaflayarak dünyaya rezil olmak ve bü-

tün sayg›nl›¤›n› kaybetmek(3)

Henry Kissinger’in de yazd›¤› an›lar›nda benzer görüfller var.

Belli ki ABD’nin D›fl ‹flleri Bakan› Henry Kissinger ile ‹n-

giltere’nin D›fl ‹flleri Bakan› James Callaghan bu konular›

birkaç kez yüzyüze ve dolayl› olarak görüflmüfller. Ve Cal-

laghan’›n en çarp›c› aç›klamas› da, ‹ngiliz Hükümetinin,

Türk ordusunun ‹ngiliz üslerine sald›rmas› durumunda as-

la durduramayacaklar› ve Üsleri korumaktan da aciz ola-

caklar› saptamas› olmufltur. (3)

ABD 50 Y›ld›r Dinliyor(4)

Dünyadaki bütün telefon, faks, telsiz, SMS ve elektronik

posta iletiflimini dinleyen dev bir kulak: Echelon. Amerika

Birleflik Devletleri'nin sürekli inkar etti¤i Echelon'un varl›-
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¤› resmi olarak ilk kez, 23 May›s 1999'da Avustralya, Can-

berra'daki Savunma Sinyalleri Müdürlü¤ü (DSD) Baflkan›

Martin Brady'nin yapt›¤› aç›klamayla kabul edildi. Brady,

ülkesinin 50 y›ld›r varolan ve gizlenen küresel bir elektro-

nik izleme sisteminin parças› oldu¤unu kabul eden ilk ki-

fli oldu. Bu geliflme, üye ülkeleri en çok da ABD ve ‹ngilte-

re'yi rahats›z etti. Sisteme 5 ülke üye idi ve di¤er üyeler,

Yeni Zelanda ve Kanada idi. Ayr›ca, çeflitli müttefik ülke-

lerde de Echelon'un üsleri bulunuyordu.

1960'ta eski ajanlar› itiraf etti 

Dünyan›n gizli bir kulak taraf›ndan dinlendi¤i asl›nda

1960 y›l›nda ortaya ç›km›flt›. Rusya'ya iltica eden iki NSA

görevlisi, Bernon Mitchell ve William Martin, 6 Eylül

1960'da Moskova'da bir bas›n toplant›s›nda NSA'n›n 2000

dinleme istasyonuyla, bunlar›n kurulu olduklar› ülkeler de

dahil olmak üzere en az 40 ülkenin gizli haberleflmesini

dinledi¤ini aç›klad›lar. Dünyan›n her yan›na da¤›lm›fl olan

istasyonlardaki binlerce analistin mesajlar›n› izledi¤i "mim-

li" kifliler aras›nda, Afrikal› gerilla liderlerinin yan›s›ra, Vi-

etnam Savafl›'na karfl› ç›kan aktris Jane Fonda ile bebek ba-

k›m› uzman› Dr. Benjamin Spock da bulunuyordu. 

Avrupa'n›n yüzde 90'›n› dinliyor 

Sistemin varl›¤›n›n ilk kez Echelon'a üye ülkelerden bi-

ri olan Avustralya taraf›ndan kabul edilmesinden sonra Av-
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rupa Birli¤i harekete geçti. ABD'den istihbari olarak geri

kalmamak için, hemen bir rapor haz›rlatt›. Echelon hak-

k›nda Avrupa Parlementosu'ndaki ilk rapor 1988'de yay›n-

land›. AB raporuna göre ABD, Avrupa'daki telefon, faks ve

e-posta haberleflmelerinin %90'›n› Echelon sistemiyle de-

netliyordu. Raporun aç›klanmas›n›n ard›ndan ‹talya, Eche-

lon'un bilgi toplama yöntemlerinin ‹talyan kanunlar›na ay-

k›r›l›¤›n›n incelenmesi için bir komisyon kurdu. Danimar-

ka Parlamentosu da benzer bir araflt›rma bafllatt›. Ve

1999'da, ABD'deki elektronik mahremiyet örgütü EPIC,

Echelon'la ilgili olarak ABD hükümetini mahkemeye verdi. 

AB'nin 'Echelon'u Enfopol 

AB raporunun haz›rlanmas›n›n amac›, ABD'nin dünyay›

dinleme faaliyetlerinin bir benzerinin Avrupa Birli¤i taraf›n-

dan gerçeklefltirilmesiydi. AB'ye üye ülkeler, ABD'nin inter-

net de dahil olmak üzere dünya iletiflimini gizli bir biçimde

takip etmekte kulland›¤› Echelon adl› sistemine bir "rakip"

ç›karma haz›rl›¤› yap›yor. AB'nin dinleme sistemine Enfopol

adl› veriliyor. Öte yandan ABD ve Echelon üyeleri olan, ‹n-

giltere, Yeni Zelanda, Kanada, Avustralya'n›n yan›s›ra, Rus-

ya, Çin, Danimarka, Hollanda, ‹sviçre, Fransa ve ‹srail gibi

devletlerin de benzer sistemler kulland›¤› biliniyor.

Ticarî s›rlar› da çal›yorlar

Echelon'un ortaya ç›k›fl›yla birlikte, ABD'nin uluslarara-
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s› ihalelere girecek Amerikan flirketleri için rakiplerin s›rla-

r›n› çalmak için de sistemi kulland›¤› öne sürüldü. ‹ddiaya

göre, ABD firmalar›n›n kat›laca¤› ihalelerde rakip flirketle-

rin iletiflimi dinlenerek milyarlarca dolarl›k kazanç sa¤lan-

d›. Avrupa Birli¤i, ‹ngiltere d›fl›nda bu a¤a karfl› engelleme

çal›flmalar›n› yo¤un flekilde sürdürüyor. 

Tüm haberleflmeyi zaptediyor 

Avrupa Parlamentosu'na 1999'da elektronik istihbarat

konusunda sunulan ikinci raporun yazar› olan Duncan

Campbell'e göre Echelon, ABD'nin en büyük istihbarat ör-

gütü olan Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) taraf›ndan, ticari

ve askeri iletiflim uydular› arac›l›¤›yla yap›lan haberleflme-

yi zaptedip incelemek için gelifltirilen bir araç. Sistemin

öteki parçalar› da internet, yeralt› ve denizalt› haberleflme

kablolar›, telsiz haberleflmesi ya da büyükelçiliklere yerlefl-

tirilen gizli ayg›tlar arac›l›¤›yla yap›lan her türlü iletiflimi

zaptediyor ya da özel uydularla haberleflme sinyallerini

topluyor. 

Dünya’n›n En Büyük Kula¤›:

Amerikan Ulusal Güvenlik Ajans› (NSA) (5)

Amerika'da dinleme faaliyetlerini yürüten üç ayr› kuru-

lufl bulunuyor; NSA (Ulusal Güvenlik Ajans›), FBI (Federal
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Araflt›rma Bürosu) ve CIA. ABD'nin 'en büyük kula¤›' olan

NSA, Baflkan Harry S. Truman'›n 24 Ekim 1952'de imzala-

d›¤› 'çok gizli' genelgeyle kuruldu. Truman bu yeni kuru-

lufla, dünya çap›nda iletiflim istihbarat› görevi verdi. Önce-

leri diplomatlar›n ve askerlerin flifreli telsiz görüflmelerini

dinleyen NSA, daha sonralar› uluslararas› sivil telefon gö-

rüflmelerini de hedefleri aras›na ald›. 

1960'l› ve 70'li y›llarda ortaya ç›kan yönlü telsiz haber-

leflme ve uydu teknolojisi NSA'n›n iflini daha da kolaylafl-

t›rd›. Art›k havaya ç›kan hiçbir radyo sinyali, hiçbir telefon

görüflmesi NSA'n›n dünya yüzeyine da¤›lm›fl binlerce uz-

man›n›n eline düflmekten kurtulam›yordu. NSA, kurul-

duktan hemen sonra, gizli bir iç yönetmelik ç›kararak CIA

ile iflbölümü yapt›. CIA de bir y›l sonra, kendi s›n›rlar›n›n

belirlemek amac›yla FBI ile pazarl›¤a oturdu. CIA'nin ülke

içindeki faaliyet alan› çizildi. NSA'da halen 21 bin personel

görev yap›yor. Bu rakam baz› iddialara göre 50 bin civar›n-

da. ABD, elektronik istihbarat için y›lda 20 milyar dolar

harc›yor. NSA'n›n y›ll›k bütçesi ise 3,6 milyar dolar.

NSA'n›n Boeing 707 uçak gövdeleri üzerinde gelifltirilen

RG-135 tipi uçaklar› ABD hava kuvvetleri içinde ba¤›ms›z

olarak görev yap›yor. ABD donanma gemileri görünümün-

deki gemileri okyanus ve denizleri denetliyor. NSA'n›n yer

istasyonlar›n›n ABD büyükelçiliklerinde ya da ABD'ye dost

ülkelerin topraklar›nda, evsahibi ülkelerin denetimine tâbi

olmaks›z›n faaliyette bulundu¤u san›l›yor. Sistemin parça-

lar›, internet, yeralt› ve denizalt› haberleflme kablolar›, tel-
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siz haberleflmesi ya da büyükelçiliklere yerlefltirilen gizli

ayg›tlar arac›l›¤›yla yap›lan her türlü iletiflimi ele geçiriyor

ve uydular vas›tas›yla NSA merkezine iletiliyor.

K›br›s’tan  Küresel Teknik Takip

Stratejik önemi tarih boyunca devam eden K›br›s, bu-

gün ayn› zamanda  emperyal güçlerin teknik takip politi-

kalar› için de önemli bir co¤rafi konum tafl›maktad›r.Bu

özelli¤i nedeniyle ABD’nin Do¤u Akdeniz ve Büyük Orta-

do¤u Projesi kapsam›nda Dünyan›n en gizli ve en etkili is-

tihbarat toplama sistemi olan ECHELON’un(1) K›br›s'tan

koordine edilece¤i söylenmektedir. Bu sistem Ortado¤u,

Orta Asya ve tüm Kafkaslar'› K›br›s merkezinden tarayan

bir sistemdir.

Ada'da var olan ‹ngiliz üslerinden sonra tüm Dünyay›

dinleyen Echelon dinleme sistemleri için K›br›s, bilinen üç

yerden biri olarak ele al›nmaktad›r. Milyarlarca dolarl›k ya-

t›r›mlarla yap›lan uydu sistemlerinden bile daha baflar›l›

olan bu sistemin komuta merkezlerinin üzerindeki iyonos-

fer tabakas›n›n belli özelliklere sahip olmas› gerekti¤i belir-

tilmektedir. Uzmanlar Kuzey Avustralya ve Pasifik Okya-
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saj› her klavye dokunuflunuz, her girdi¤iniz site vs, e¤er dinleyenlerin risk kriterle-
rine uyan kelimeler içeriyorsa kay›t edilir. Bu sistemde ses analizleri yapma ve din-
leyenlere göre sak›ncal› olan kelimeleri tarama kapasitesine sahip çok geliflmifl bilgi-
sayarlar kullan›l›r. 



nusu'ndaki tak›m adalarla birlikte bu sistemin en iyi iflleye-

ce¤i üçüncü yer olarak K›br›s’› göstermektedir(2).

Annan Plan›’n›n didik didik edilerek tart›fl›ld›¤› dönem-

de Adadan tüm yabanc› askerlerin çekilmesi flart›na ra¤-

men ‹ngiliz üslerindeki askerlerin  hiçbir flekilde yabanc›

asker kapsam› içerisinde de¤erlendirilmemesi dikkatleri

çekmiflti.

K›br›s'taki ‹ngiliz üslerinin dokunulmaz ve tart›fl›lmaz

olmas›n›n en büyük sebebi asl›nda Amerikan üsleri gibi

hizmet vermeleri ve Echelon dinleme sisteminin önemli bir

parças› olmalar›d›r. Asia Times gazetesinde 10 Nisan 2005

tarihinde ç›kan 'US Seeks major military base on united

Cyprus' (Amerika birleflik K›br›s'ta büyük askeri üs olufl-

turmak peflinde) bafll›kl› yaz›da ABD'nin flu anda Ada'daki

en yüksek tepe olan Trodos Da¤›'nda bulunan Echelon sis-

teminin kapasitesinin çok daha art›r›larak yeni dünya dü-

zenini oluflturma içinde büyük görev üstlenmesine çal›fl›la-

ca¤› vurguland›.K›br›s’›n  yeni NATO'nun ve ABD’nin Ak-

deniz merkezli en büyük dinleme üssü olma planlar› bu

bölgedeki hegemonya savafl›n› da tetikleyen etkenlerden

birisi olarak ortaya ç›k›yor.

109

STRATEJ‹K HEDEF: DO⁄U AKDEN‹Z

(2) Emete GÖZÜGÜZELL‹ C‹VAN “Oldukça Gizli Kripto; ECHELON  K›br›s’ta!” 14-18-
20 fiubat 2008 



BOP’’un Do¤u Akdeniz’deki Kula¤›

K›br›s’taki  Derin Dinleme Sistemi: ECHELON 

ABD K›br›s’ta Üs Kuracak M› !(3)

Amerika’n›n K›br›s’ta üs kurma niyeti olup olmad›¤› ko-

nusundaki görüfllerden biri “Amerika Kuzey’de üs kurmak

niyetinde de¤ildir, zaten ‹ngiliz üslerinde A¤rotur üssünü

kendi üssü gibi kullanmaktad›r, niyet esasen adan›n asker-

sizlefltirilmesidir” fleklindedir.Ancak di¤er taraftan daha

farkl› olarak bu görüfle karfl› duranlar da vard›r. 2004 y›l›n-

da Asia Times gazetesi 10 Nisan tarihinde “US Seeks major

military base on united Cyprus”, yani “Amerika birleflik K›b-

r›s'ta büyük askeri üs oluflturmak peflinde” bafll›kl› bir yaz›

yay›mlam›flt›r. Bahse konu yaz›da Amerika’n›n K›br›s’›n gü-

neyindeki en yüksek tepe olan Trodos Da¤›’ndaki çanak ve

antenleri ile yeni dünya düzenini oluflturmada istihbarat aç›-

s›ndan görev üstlenece¤i belirtilmifltir. Bu çanak ve antenler

K›br›s’ta kurulan istihbarat sisteminin temel yap› tafl›d›r. Bu

sisteme Echelon denmektedir. An›lan yaz›da “...Amerika’n›n

Akdeniz, Ortado¤u, Kuzey Afrika, Kafkaslar, Orta Asya’y› ta-

kibe ald›¤›” ifade edilmektedir. Öte yandan KKTC’nin de

“terörizme karfl›” dinlendi¤i belirtilmektedir.

K›br›s’taki bu dinleme tesisleri ayn› zamanda enerji pa-
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zar›n› da takibe alarak geliflmeleri takip etmekte oldu¤u,

özellikle de Bakü-Ceyhan-Tiflis boru hatt› ve Terminaller ,

Körfez Ülkeleri, Kafkaslar, Orta Do¤u’nun ilk takip s›rala-

r›nda yer ald›¤› belirtilmektedir. 

1960 y›l›nda adada iki ‹ngiliz üssü tesis edildi¤i bilin-

mektedir. Green Left Weekly yazarlar›ndan Stephan Katsi-

naris “Washington yeni askeri üs ar›yor” bafll›kl› yaz›s›nda

bu konuya de¤inmifl ve Amerika’n›n K›br›s’taki ABD elçili-

¤i ve Trodos da¤lar›nda konuflland›rd›¤› istihbarat dinleme

antenleri vas›tas›yla, ‹ngiltere ile ortak hareket ederek, böl-

gedeki ticari, askeri, diplomatik yaz›flmalar›, konuflmalar›,

elektronik postalar›, faks yaz›flmalar› dahil olmak üzere ta-

kibe ald›¤› belirtilmifltir. Ayn› zamanda K›br›s’taki Ameri-

kan istihbarat servisinin çal›flmalar›n›n ikinci dünya savafl›

sonunda ‹ngiltere, Amerika ve Avustralya, Kanada ve Yeni

Zelanda aras›nda olan UKUSKA antlaflmas› ile bafllad›¤›n›

ifade etmektedir. Yazar, “Türk iflgal bölgesine otomatiklefl-

mifl casus cihaz› (automated spy post) yerlefltirildi¤i” iddi-

as›nda da bulunmufltur.

Katsinaris’in yaz›s›nda eski bir diplomat olan Marios Ev-

riviades ad›ndaki K›br›s Rum’unun konu ile ilgili yapt›¤›

mülakat›na da yer vermifl ve Amerika’n›n kuzeye yerlefltir-

di¤i casus cihazlar›na istinaden flu flekilde yorumlar yap›fl-

t›r: “ulusal güvenlik teflkilat›n›n (NSA) Kuzey K›br›s’taki

dinleyici cihaz› güneye yerlefltirilen ile ayni rolü oynar.

Bunlar 1974 Türk istilas›ndan sonra yeniden bafllat›ld›.
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Uzun süre Amerikal›lar bunu reddetti. fiimdi K›br›s hükü-

metinin Amerika ile münakaflaya girme lüksü yoktur.

Amerikan casuslu¤u için bir üs sa¤lanmas›ndan öteye, K›b-

r›s Arap dünyas› üzerinde geçen yar›m yüzy›lda Amerika

‹ngiltere için askeri müdahalede büyük bir konumda oldu.

1950’lerde Amerikan›n Lübnan ve Ürdün’e yapt›¤› askeri

müdahalesi adadaki ‹ngiliz üslerinden oldu...” Evrivia-

des’in eski bir Rum diplomat› olarak yapt›¤› bu iddialar ol-

dukça önemli ve kayda al›nmas› gereken bir konudur.

Do¤u Akdeniz’in Denetim Üssü: K›br›s

Bugün Do¤u Akdeniz ve K›br›s Bat› dünyas› taraf›ndan

özellikle “savafl ve terör” kavramlar›n›n yeniden tart›fl›lma-

ya bafllanmas› ile gündeme gelmifltir. 

Katsinaris’in de¤erlendirmelerinde, Irak’taki Amerikan

askerleri, Bahreyn ve merkezi Asya ve Djibouti’deki Ame-

rikan yeni askeri deniz üssü, Amerikal›lar›n K›br›s’ta Do¤u

Akdeniz’den Arap dünyas›n› denetlemek için bir üs konu-

muna geldi¤ini ifade etmektedir. Filistin’deki çat›flmalar,

Irak iflgali, NATO’nun do¤uya geniflleme projesi, Türki-

ye’deki terörist sald›r›lar, Amerikan›n Suriye ve ‹ran’a pet-

rol ve di¤er ç›karlar› için uygulad›¤› bask›lar, K›br›s’›n is-

tihbarat ve lojistik merkez olarak bir anahtar rolünde oldu-

¤unu ifade etmektedir. 

Katsinaris ayn› zamanda, Amerika için K›br›s’›n, yaln›z-

ca Körfez ülkelerinin, merkezi Asya ve Kuzey Afrika’n›n
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petrol ya da gaz kaynaklar› için de¤il, ayn› zamanda Kafkas-

lar boyunca askeri varl›¤›n› geniflletme ve Bakü-Tiflis-Cey-

han hatt› terminalinin denetiminin de bunda etken oldu¤u

belirtilmektedir.Tüm bu belirtilen hususlardan yola ç›karak

Amerika’n›n K›br›s’›n birlefltirilmesini arzulad›¤› bu yolla is-

tihbarat toplama faaliyetlerinin kurulabilece¤i ve daimi as-

keri varl›¤›n›n K›br›s’ta mümkün olabilece¤ini vurgulamak-

tad›r. Katsinaris yaz›s›nda Yunanistan’›n Daily Times gaze-

tesinde Wasington’un Bar›fl› Koruma Gücü (peacekeeping

force) yap›s›nda bir kuvveti K›br›s’a askeri güç olarak gön-

derme ihtimali çal›flmalar› oldu¤unu yazd›¤›n› belirtmekte-

dir. An›lan gazetede diplomatik muhabir olan Monos Rou-

ses’un da bu konudaki yorumuna yer vererek “K›br›s’›n bü-

yük güçlerin jeopolitik bak›mdan ç›karlar› için ehemmiyet-

li oldu¤unu ve Amerika’n›n bahse gecen bar›fl koruma öne-

risini K›br›s Türk taraf›na iletti¤ini yazmaktad›r.

Simerini gazetesi de K›br›s’›n uluslararas› manda ülke-

si konumuna geldi¤ini ve Amerika ve müttefiki ‹ngilte-

re’nin ç›karlar›na hizmet etti¤i iddias›nda bulundu¤u be-

lirtilmektedir. Ayn› raporda NATO’nun da adan›n kuze-

yindeki Geçitkale havaliman› ile yak›ndan ilgilendi¤i id-

dia edilmektedir.

Amerika’n›n büyük finansal rakamlar ile bu konuda K›b-

r›s’›n birlefltirilmesi için harcad›¤› paralar›n ekseninde de K›b-

r›s’›n birlefltirilerek aday› ç›karlar› u¤runa kullanabilece¤i,

NATO gücü ad› alt›nda ise “bar›fl› koruma gücü” ad› ile ada-

ya konufllanabilece¤i projeleri yap›ld›¤› öne sürülmektedir.
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“ECHELON” K›br›s’ta(4)

Nitekim, yar›m as›rd›r K›br›s’›n güneyinde Trodos Da-

¤›nda bulundu¤u ortaya konan “Echelon” Amerikan elek-

tronik istihbarat›n›n ad›d›r. Zira, Amerika öncülü¤ünde

‹ngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda’n›n bir araya

geldi¤i befl ülke nezrinde istihbarat örgütleri birleflmifl ve

dünya üzerindeki iletiflimi kontrol etmek üzere uluslarara-

s› bir istihbarat sistemi kurmuflturlar. Bu oluflumun,

1947’deki UKUSKA Antlaflmas› ile temelleri at›lm›fl idiyse

de esasen hayata geçirilifli 1971 y›l›nda olmufltur. Bu olu-

flumun yürütülmesini sa¤layan Amerika’n›n Ulusal Güven-

lik Teflkilat›/Ajans›(NSA)’d›r.

Echelon sistemi, çanak ve antenleri yard›m› ile elektro-

nik ve radyo sinyallerini tarayarak askeri, ticari ve diplo-

matik iletiflimi takibe alabilmektedir. Özellikle de K›br›s’ta-

ki çanaklar› ile Ortado¤u, KKTC, TC, Orta Asya, Kafkaslar,

Kuzey Afrika gibi bölgelerin istihbarat bilgileri toplanmak-

tad›r. Echelon ile ilgili Avrupa Parlamentosunda ilk rapor

1988 y›l›nda ç›kan yay›m ile kan›tlanm›flt›r. Bu rapor res-

mi, sivil tüm alanlar› kapsayan bölgelerdeki yetkililerin ta-

kipte oldu¤unu ortaya koymaktad›r. An›lan raporu

http://cryptome.org/echelon-ep.htm adresinden de oku-

mak mümkündür. 

Echelon sistemi ilk olarak ‹ngiltere ve Amerika taraf›n-
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dan So¤uk Savafl döneminde düflünüldü¤ü belirtilmekte-

dir. Amerika d›fl›nda Echelon sisteminde olan ülkelerin her

birinde üsler kurulmufl ve bu üslerin iletiflim uydular› ka-

nal› ile kendi alanlar› d›fl›nda olan tüm bölgeleri bile kon-

trol alt›na ald›klar› ortaya konmaktad›r. ABD’nin Birleflik

K›br›s çabas›n›n özünde yatan bir di¤er amac›n da bu din-

leme üslerinin merkezi olarak K›br›s’› seçmesi oldu¤u ileri

sürülmektedir. Bu kapsamda ABD’nin  K›br›s birleflti¤inde

bu üsleri Echelon sistemiyle birlefltirmeyi planlad›¤› iddia

edilmektedir.

Dünya Bas›n›nda “Echelon”(5)

Trodos da¤lar›ndaki çanak antenler kanal› ile dinleme-

ye al›nan sivil ve resmi makamlar›n iletiflimlerinin her biri

süzgeçten geçirilmekte ve bilgisayarlar yard›m› ile örne¤in

“terör, Bush, Ladin, Türk askeri, iflgal..” komutuna tak›lan

yaz›flma, konuflmalar tercüme yap›larak CIA ve NSA’ya

gönderildi¤i iddia edilmektedir. Bugün birçok Avrupa ül-

kesi Echelon sistemi ile ilgili AP raporlar›na da yans›yan

geliflmelerden rahats›z olmufl ve bu konuda araflt›rmaya

koyulmufltur.

NATO geniflleme sürecinde K›br›s’›n yeri ile ilgili henüz bir

aç›kl›k getirilmemifltir. Ancak Echelon sistemi ile birlikte NA-

TO’nun K›br›s’› üs olarak kullanmak istedi¤i ve Amerikan as-

kerilerini adaya konuflland›rmak istedi¤i iddialar› sürmektedir.
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6 Temmuz 2000 y›l›nda BBC yay›m kanal›nda Echelon

sistemi ile ilgili ç›kan yaz›da, Echelon casusluk sisteminin

Amerikal› yetkililerce varl›¤›n›n kabul edildi¤i ve bu sistem

ile milyonlarca telefon konuflmalar›, fakslar ve iletilerin bir

dakikada taranabildi¤i belirtilmektedir. Ayn› zamanda,

Amerika’n›n bu metodu “terörizm ve organize suçlar” için

tercih etmekte oldu¤u aç›klanmaktad›r.

Günümüzde Echelon sisteminin sanayi alan›nda da kul-

lan›lmakta oldu¤u ve bu yönde casusluk edildi¤i öne sü-

rülmektedir. Dünyan›n birçok yerinde üsleri olan Echelon

sisteminin dört ana üssü oldu¤una dikkat çekilmekte ve bu

üslerin; K›br›s’taki Ayios Nikolas ve Akrotiri oldu¤u, Avus-

tralya’da Hint ve Pasifik okyanusunun ötesine kadar uza-

nabilen bir a¤› olan Geraldton üssü, di¤er taraftan da Pasi-

fik’teki Guam üssü ile Hawaii Adas›ndaki Kunia üsleri ol-

du¤u aç›klanmaktad›r. 

“Echelon Benim Bebe¤imdi”

Danimarka’da Ekstra Bladet isimli internet haber site-

sinde 17 Kas›m 1999’da “Echelon benim bebe¤imdi” bafl-

l›kl› yaz› oldukça dikkat çekicidir. An›lan yaz›da, Ekstra

Bladet’in eski Echelon casusu ile bulufltu¤u ve an›lan kifli-

nin yasad›fl› siyasi gözetimi nas›l aç›¤a vurdu¤unu yazm›fl-

t›r. Bu sistemin infla edilmesine yard›m edenlerden biri

olan Margaret Newsham ad›ndaki kad›nla yap›lan röpor-

tajda, siyasilerin, s›radan kiflilerin, ç›kar gruplar›n›n ve
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özel flirketlerin dinlendi¤ini, bu dinleme program›nda

Amerikal› siyasilerin bile dahil oldu¤unu aç›klamaktad›r.

Echelon kurulmas› önerisini de NSA’n›n yapt›¤›n› belirt-

mektedir. Uydu verilerinin ifllendi¤i bilgisayar programla-

r› ile bu dinlemelerin yap›ld›¤›n› ifade eden Newsham,

dünyadaki tüm elektronik iletiflimleri, iletileri, telefonlar›

ve fakslar› kontrol alt›na alabildi¤ini, önemli siyasi hare-

ketlenmeleri, dost ve ittifak ülkelerin ekonomik faaliyetle-

rini dahil izleyebildi¤ini bahsetmektedir. NSA’n›n “bilgi

güçtür” sözünü çok iyi bildi¤ini, Echelon’un elektronik

iletiflim  a¤›n›n kendisi oldu¤unu, software program›n›n

SILKWORTH ve SIRE olarak bilindi¤ini, di¤er önemli gö-

zetleme uydusu olan VORTEX’in de telefon konuflmalar›-

n› yorumlay›p tarayabildi¤ini ifade etmektedir. Bu proje-

nin ayn› zamanda CIA taraf›ndan da onayland›¤›n› belirten

Newsham, özel flirketleri takibe almada da bunlar›n kulla-

n›ld›¤›n› ifade etmektedir.

Newsham’›n izahatlar›ndan da aç›kça anlafl›lmaktad›r ki

Echelon sistemi casusluk için yarat›lm›flt›r. Tüm bu husus-

lar çerçevesinde istihbarat savafllar›n›n yayg›n oldu¤u gü-

nümüz dünyas›nda ELINT yani elektronik istihbarat› bu-

gün Echelon sistemi ile KKTC ve TC’yi de dinleme kapsa-

m›na almas› muhtemeldir. Amerika’n›n gayesindeki “birle-

flik K›br›s” projesinin bir ekseni de Ortado¤u, Kafkaslar,

Orta Asya, Kuzey Afrika, Türkiye ve hatta KKTC’yi kontrol

alt›na alabilecek verileri depolayarak gerekli tedbirleri ç›-

karlar› do¤rultusunda almak oldu¤u tespit edilebilir. 
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TUSAM Baflkan› Ali Külebi de Echelon ile ilgili yaz›s›n-

da “askeri haberleflme, radyo, telefon, telgraf, e-posta, fax

ve bütün televizyon yay›nlar›n›n gizli servis veya hükümet-

leri ilgilendiren teknik bilgilerin elde edilmesi ve izlenme-

si COMINT ile olurken, radar dalgalar› roket ve telemetrik

bilgisayar bilgilerinin toplanmas› ise, EL‹NT ile gerçekleflir.

Bu, iki istihbarat yöntemi de SIGINT’i oluflturur. Geçmifl

y›llarda bir ara ihmal edilmeye yüz tutan HUMINT ise,

özellikle 11 Eylül ve 2. Körfez Savafl›’ndan sonra, insan un-

suru olmadan istihbarat ve özellikle de¤erlendirme yap›la-

mayaca¤› gerçe¤i ile tekrar önem kazand›. Elektronik tek-

nolojisinin tüm ülkelerin iflleyifl sistemlerinde, özellikle is-

tihbarat alan›nda etkinli¤inin artmas› ve yayg›nlaflmas›, in-

sanlar› özel hayatlar›nda da ciddi biçimde tedirgin edebil-

mektedir. Ancak bugün istihbarat çal›flmalar›ndan etkile-

nenler yaln›z bireyler de¤ildir. Dünyadaki bütün ülkeler ve

ordular›, politik sistemleri, ekonomik kurulufllar› az veya

çok kendi içlerinde veya birbirlerine karfl› bu teknik ola-

naklar› kullan›p, ç›karlar› do¤rultusunda de¤erlendirmek-

tedir” diyerek bu konuda ma¤dur olanlar›n sadece askeri

ve resmi makamlar de¤il, sivillerin de bundan pay›n› ald›-

¤›n› ortaya koymaya çal›flmaktad›r.          

Birleflik K›br›s’a Do¤ru Mu !

Bu bilgiler ›fl›¤›nda, Güney’de ‹ngiltere ve Amerika’n›n

büyük çaba içerisinde “birleflik K›br›s” kararl›l›¤› ve bu sü-
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recin Rum baflkanl›k seçimlerinden sonra yeniden bafllat›-

laca¤› sinyalleri, Karamanlis-Erdo¤an’›n y›llar sonra Anka-

ra’da bir araya gelmesi, Schröder’in KKTC’ye gelerek “An-

nan plan› ve birleflik K›br›s” mesaj›n› dünyaya duyurmas›,

Güney’deki yönetime verilen bir gözda¤› mesaj› oldu¤u ka-

dar K›br›s Türklerine de bir mükafat de¤il, sadece “birleflik

K›br›s”a haz›r olun hedefinden ibaret oldu¤u dikkate al›n-

mas› gereken bir de¤erlendirmedir. 

ABD’nin  Birleflik K›br›s plan› iyi analiz edilmeli ve NA-

TO Bar›fl Gücü Korumas› önerilerinin perde gerisindeki ni-

yeti dikkate al›nmal›d›r. Öte yandan, adadaki Echelon ca-

susluk antenleri görmezden gelinemeyecek kadar hayati

gerçeklerdir. 
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ORTA DO⁄U AKDEN‹Z

Orta Do¤u ve onun tam merkezinde yer alan Do¤u Ak-

deniz’in yak›n çevresinin içinde yer ald›¤› co¤rafya tarih bo-

yunca ulafl›m›n önemli kavflak noktalar›ndan birisi olmufl ve

bu bölgedeki ulafl›mda  önemli oranda su yollar› kullan›l-

m›flt›r. Bu bölgedeki F›rat ve Dicle nehirleri gerek ticari yol-

lar olarak  gerekse Babil ovalar›n› sulayan nehirler olarak ta-

rihsel öneme sahip nehirler olmufltur. Mezopotamya’n›n d›-

flar›daki dünya ile ba¤lant›s›n› gerçeklefltiren bu iki yol  “Ba-

harat Yolu” nun devam› niteli¤inde olmas› nedeniyle bölge-

ye de özel bir önem tafl›m›flt›r.Baharat yolu Hindistan veya

Çin’den bafllay›p bir kolu K›z›ldeniz’e ve oradan Akdeniz li-

manlar›na ,di¤er kolu ise Basra körfezi’nin kuzeyindeki Bas-

ra liman›’na ulafl›p nehir boyunca yukar› ilerleyip Ba¤dat’a

vard›ktan sonra ikiye ayr›l›r. Bunlardan birisi Dicle nehrini

izleyip Musul Anadolu ve ‹ran’a di¤eri ise Suriye limanlar› ve

ORTA DO⁄U AKDEN‹Z
PETROL VE SU

BÖLÜM III



Do¤u Akdeniz’e yada Anadolu Üzerinden ‹stanbul’a ulafl›r.

(Abdullah K›ran Ortado¤u’da Su)

Tarihsel olarak bak›ld›¤›nda dünyan›n en ifllek  yolu

üzerinde olan  bölgenin stratejik önemi hiç azalmam›flt›r.

Bu geçifl yolunu kontrol eden güçler için tüccarlar yük ta-

fl›yan araçlara ek olarak, rüflvet ve savunma olanaklar›na da

muhtaç olduklar›n› bilmifllerdir. (K›ran Ortado¤u’da su S:

47). Tarihsel dönemlerde Baharat Yolu’nu kontrol eden

bölgesel silahl› güçlerin yerine bugün ayn› bölgede küresel

özelli¤e sahip olan güçler kontrolü sa¤lamaya çal›flmakta-

d›r. Çok uzun zamand›r bölge üzerine yap›lan planlar da

bölgedeki siyasi ve stratejik geliflmeleri hep canl› ve hare-

ketli tutmufltur.

Süveyfl Kanal›na Alternatif;

‹ngiltere’nin, Asi ve F›rat Üzerinden

Hindistan’a  Ulaflma Plan› 

Yak›n geçmiflte bölgenin nehirlerinden Akdeniz’den Basra

Körfezi’ne ulafl›m için yararlanmak isteyen ülkeler de olmufltur.

Süveyfl Kanal›’n›n ortaya ç›kartabilece¤i sorunlardan endi-

fle duyan ‹ngiltere, 1800’lü y›llar›n bafl›nda Do¤u Akdeniz-

F›rat üzerinden Basra Körfezi ve  Hindistan’a ulaflmak için

Osmanl›’ya bu talebini  iletmifltir. Bu talep asl›nda bölgedeki

iki  stratejik nehir üzerinden gemi ulafl›m›n› bafllatmak iste-

yen bir talep olmufltur.Yap›lmas› istenen proje ile Asi ile F›-

rat nehri bir kanalla birlefltirilerek Do¤u Akdeniz Basra kör-
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fezine ba¤lanacak ve buradan da Hindistan’a ulafl›lacakt›r.(13)

‹ngiltere D›fliflleri Bakan› Palmerson  bu talebi  yaparken

Ren ve Tuna Nehirleri üzerindeki gemi ulafl›m denemele-

rinden al›nan  olumlu sonuçlar› ve Süveyfl Kanal›’na göre

k›salan ve Muson Rüzgarlar› tehditinden uzaklaflan bir ro-

tan›n avantajlar›n› dikkate alm›flt›r. Osmanl› saray› bu öne-

riyi Ba¤dat valisi Ali Pafla’ya incelettirir. Ali Pafla raporunda

“nehrin temizlenerek gemi iflletmeye bafllanmas›, ticareti

kolaylaflt›racak ve devlet için karl› olacakt›r” der ve F›rat’›n

Hille’ye kadar olan k›sm›nda bir yatak düzenlemesi yapt›-

rarak gemi iletmenin olanakl› olaca¤›n› belirtir. Ancak ra-

porunda Hile ve Kurna aras›n› temizlemenin olanaks›z ol-

du¤unu da dile getiren Ali Pafla burada, F›rat ve Dicle’nin

birbirine en çok yaklaflt›klar› noktada, bir kanal aç›lmas›n›

ve sorunun bu flekilde çözümünü de önerir.(13)

Osmanl› erkan› bu yolun aç›lmas›na gerek ekonomik

kazanç, gerekse geliflecek siyasi iliflkiler aç›s›ndan olumlu

bakarlar. 1834 y›l›nda ‹ngiltere Kabinesi bu projeyi kabul

eder ve ön incelemeler için 20 000 pound  tahsis eder.‹n-

celemeler yap›l›r. Ancak ‹ngiltere Deniz Kuvvetleri proje-

nin karfl›s›nda yer al›r.(14)

Asl›nda Rusya’ da bu geliflmeleri dikkatle izlemekte ve her

aç›dan böyle bir plan›n gerçekleflmesinin karfl›s›nda yer al-

123

STRATEJ‹K HEDEF: DO⁄U AKDEN‹Z

(13) Mübahat S. KÜTÜKO⁄LU, “Osmanl› ‹ngiliz ‹ktisadi Münasebetleri I. (1580-
1838)”, Türk Kültürünü Araflt›rma Enstitüsü, Ankara, 1974.

(14) Johs S. GUEST, “The Euphrates Expedition”, Kegan Paul International,. Londra-
Newyork, 1999.



maktad›r.Sultan Mahmut ‹ngilizleri Ruslara karfl› kullanman›n

Mehmet Ali Pafla da ‹ngilizlerin yan›nda yer alman›n  avantaj-

l› olaca¤›n› düflünürler ve 29 Ocak 1834’te Osmanl›  yönetimi

ferman› yay›nlar. Projenin sürdürülmesine izin verilmifltir.(15)

Gemi inflaat› için gerekli olan malzemeler 1836 y›l›n›n

Haziran›nda ‹ngiltere’den Antakya’ya getirilip buradan Asi

nehri üzerinden Birecik’e ulaflt›r›l›r. Yap›m› 3 ay içinde ta-

mamlanan bu buharl› gemilerden birinin ismi “F›rat”, di¤e-

rininki de “Dicle” dir. F›rat adl› gemi 1 Ekim 1836’da Bas-

ra’ya Ulaflarak Dicle nehri üzerinden Ba¤dat’a geçer.Dicle

gemisi ise ayn› dönemde Ana ve Hit aras›nda batar.(16)

Rusya’n›n fliddetli tepkisi, Osmanl›’n›n karars›zl›¤›,‹n-

giltere’nin iç çeliflkileri, bu çal›flmalar ra¤men plan›n uygu-

lanmas›na engel olur.

Ancak bu bölgedeki ulafl›m› düzenleme talepleri devam

eder. 1850’den sonra ise Akdeniz’in ‹ran körfezi’ne k›smen

demir yolu k›smen de nehir yolu ile ba¤lanmas› gündeme

gelir. Projede ‹skenderun körfezinden bafllayan demiryolu

F›rat üzerinde Caber kalesinin bulundu¤u yerde nehri ge-

çerek F›rat ve Dicle nehirlerinin birlefltikleri Kura’ya gele-

cektir. Ancak bu ikinci deneme da baflar›l› olamaz ve bu

proje de rafa kald›r›l›r.(17)
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Orta Do¤u Akdeniz Tarihi De¤ifliyor:

‹srail Kuruluyor !

Yahudiler Büyük ‹skender’in ölümünden sonraki ilk

120 y›l boyunca Filistin, Ptolemaios hanedan›n›n bir uyru-

¤u olarak a¤›r M›s›r bürokrasisine tahammül etmifller ve

bunun sonucunda ise Yahudilerin Akdeniz dünyas›n›n

dört bir yan›na yay›ld›klar› yeni bir diaspora gerçekleflmifl-

tir.O dönemde Filistin d›fl›ndaki en büyük Yahudi cemaati-

nin ‹skenderiye’de oldu¤u bilinmektedir.

MS 70 ve 132 y›llar›nda Roma’ya karfl› ayaklanan Yahu-

dilerin 132 y›l›ndaki son ayaklanmas› çok kanl› bir flekilde

bast›r›lm›fl ve onbinlerce Yahudi öldürülmüfltür. Hayatta

kalan Yahudiler ise dünyan›n dört bir yan›na da¤›lm›flt›r.

Roma ‹mparatorlu¤u taraf›ndan da¤›t›lan Yahudi toplumu-

nun Ortado¤u’ya geri dönmesi ve burada bir devlet kurma

çabalar› Osmanl›’n›n son dönemine denk gelmifltir. 18.

yüzy›l›n sonuna gelindi¤inde Filistin topraklar›n›n büyük

bir bölümüne yerleflmifl bulunan Yahudiler kuracaklar›

devletin planlar›n› yapmaya bafllam›flt›r. 1897 y›l›ndaki ‹s-

viçre’de Theodor Herzl baflkanl›¤›nda  I. Siyonist Kongresi

toplanm›fl ve Ortado¤u da bir Yahudi devletinin kurulmas›

ile ilgili temel hedefler belirlenmifltir. Takvimler 1914 y›l›-

n› gösterdi¤inde art›k Filistin’den sat›n al›nan  topraklarda

100 000 civar›ndaki kifliden oluflan bir Yahudi Kolonisi bu-

lunmaktad›r. 1916 y›l›nda imzalanan Sykes-Picot antlaflma-

s› sonras›nda Yahudilerin Ortado¤u’ya göçü h›zlanm›flt›r.
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Bu dönemde ‹ngilizlerin deste¤i artm›fl, Osmanl›’n›n bölge-

de güç yitirmesi ise planlanan Yahudi devletinin önünü aç-

m›flt›r. 1940’lara gelindi¤inde Filistin’deki Yahudi toplu-

munun nüfusu 500 000 e ulaflm›fl›r! 5 May›s 1948 tarihin-

de Yahudiler ‹srail Devleti’nin kuruldu¤unu tüm dünyaya

ilan ettiklerinde uzun y›llar sürecek olan Arap ‹srail s›cak

çat›flmas›n› da bafllatm›fllard›r. Ancak bu co¤rafyada yap›lan

her savafl ‹srail’in konumunun daha da sa¤lamlaflmas›na ve

topraklar›n›n genifllemesine neden olmufltur.

Küresel güçler Ortado¤u’da yeni ve güçlü bir  müttefik

aktör devlet yaratm›flt›r. ‹srail 1948.

Petrol Bulunuyor.

Dünya Petrol Kaynaklar›n›n % 65’inin

Bölgede Oldu¤u Ortaya Ç›k›yor!

Ekonomik ve stratejik aç›dan bölge tarihini etkileyen en

önemli geliflme bölgenin dünyadaki petrol rezervlerinin %

65’ine sahip oldu¤unun ortaya ç›kmas›d›r.Bu stratejik do-

¤al kayna¤›n  ortaya ç›kt›¤› dönemden bu yana bölgenin

küresel güçler taraf›ndan kontrol alt›nda tutulmas›na kim-

se flafl›rmam›flt›r.Bu kontrol ve denetim so¤uk savafl  döne-

minde SSCB taraf›ndan Suriye  üzerinden yap›l›rken ABD

ve müttefikleri taraf›ndan da daha çok pivot ülke ‹srail ta-

raf›ndan gerçeklefltirilmifltir.

Bu cümlede sözü geçen bölgenin tek Arap olmayan Ya-

hudi ülkesi ‹srail’in kuruluflu, bölgenin ve çevresinin  ka-

126

STRATEJ‹K HEDEF: DO⁄U AKDEN‹Z



derini etkileyecek olan en önemli siyasi geliflme olmufl-

tur.‹srail kurulmufl ve bölgede s›cak çat›flmalar tarihi h›z-

lanm›flt›r. Bölge üzerinde Atlantik ötesi güçlerin manevra

sahas› da genifllemifltir.

Bu manevra alan› bugün dar gelmektedir. Bunun en te-

mel nedeni de Kafkaslar ve Orta Asya’daki Petrol ve Do¤al-

gaz kaynaklar›n›n bat›ya uzanan geçifl yolunun da  kontrol

edilmesi gere¤inin ortaya ç›km›fl olmas›d›r.  Büyük Orta-

do¤u Projesinin orta bölgesinde yer alan bu bölge üzerin-

de artt›r›lmaya çal›fl›lan denetimler bölge ülkelerinin siyasi

s›n›rlar›n› da de¤ifltirilmesine yol açacak bir noktaya do¤ru

ilerlemektedir.

Özellikle Ortado¤u bölgesinde bulunan petrol rezervle-

ri, büyük güçlerin bu bölgeye iliflkin politikalar›n› flekillen-

diren, bölge devletlerine müdahale isteklerini art›ran, böl-

geyi güç mücadelesine maruz b›rakan, Orta Do¤u devletle-

ri aras›nda siyasal ve ekonomik farkl›laflmay› ve çat›flmay›

yo¤unlaflt›ran en güçlü unsur görünümündedir.

Bölge devletlerinin ekonomik gücü, temel olarak petrol

üretimine dayanmaktad›r. Orta Do¤u petrolleri, dünya

petrol rezervlerinin yüzde 65’ini; Orta Do¤u’nun di¤er bir

ekonomik kayna¤› olan do¤al gaz ise dünya do¤al gaz re-

zervlerinin yüzde 26’s›n› oluflturmaktad›r. ‹ran, Irak, Suu-

di Arabistan, Kuveyt ve Birleflik Arap Emirlikleri gibi ülke-

lerin ekonomileri neredeyse tamamen petrol üretimine da-

yanmaktad›r. 19. yüzy›lda ve 20. yüzy›l›n bafllar›nda ipek,
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pamuk ve tah›l gibi tar›msal ürünler Ortado¤u ekonomisin

yükünü tafl›maktayd›. Ancak 20. yüzy›l›n ortalar›na gelin-

di¤inde bu durum tamamen de¤iflti. Art›k, petrol Orta Do-

¤u ekonomisinin en önemli belirleyicisi ve ana ihraç ham-

maddesi olmufltur. Petrolün yan› s›ra do¤al gaz da bölge

ekonomisi için önemli hale gelmifltir. Orta Do¤u’da petrol

üretimi sadece bölge içindeki ülkeleri de¤il, tüm dünya ül-

kelerini de etkilemifltir.

Bölgede Petrol Üzerine Güç Savafllar› 

Ortado¤u co¤rafyas›nda yer alan devletler, özellikle

Osmanl› Devleti’nin Birinci Dünya Savafl›’ndan yenik ç›k›p

savafl›n galipleri taraf›ndan iflgal edilmesiyle birlikte döne-

min en güçlü devletleri olan Büyük Britanya ve Fransa

bölgenin tarihine damgas›n› vurmufltur. Bölge ülkeleri

manda yönetimi alt›na girmifltir. Birinci Dünya Sava-

fl›’ndan önce Fransa’n›n Fas, Tunus, Cezayir ve ‹ngilte-

re’nin M›s›r’› egemenlikleri alt›na almas›yla bafllayan Orta

Do¤u’yu kolonilefltirme faaliyetleri bu savafltan sonra böl-

genin büyük k›sm›na yay›lm›flt›r. ‹ki savafl aras› dönem

(1818-1939) Orta Do¤u’nun 400 y›ld›r süren eski düze-

nin çöküflünü getirmifltir.(1)

Özellikle Birinci Dünya Savafl› öncesinde Büyük Britan-

ya, Rus Çarl›¤› ve Almanya’n›n  daha 20. yüzy›l›n bafl›nda

bölge üzerindeki güç mücadelesinin çok önemli bir nedeni

vard›; petrol.(2) 1888 y›l›nda Deutsche Bank taraf›ndan ku-
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rulan fiark Demiryollar› fiirketi Basra Körfezi’ne ba¤lanacak

demiryolunun yap›m› için ilk imtiyaz› elde etmifl ve 1903’te

yenilenen anlaflma Ba¤dat Demiryolu ile ilgili olup flirkete

demiryolunun iki yan›nda 20 km’lik bir fleritte maden ve

petrol arama izni verilmiflti.(3) 1907 y›l›nda  ‹ngiliz-‹ran Pet-

rol Kumpanyas› ve daha sonra da ‹ngiliz petrol gücünün

önemli bir parças› haline gelecek olan ve British Petroleum

(BP) ad›n› alacak olan Anglo-Persian Oil Company (APOC);

‹ran fiah›ndan al›nan imtiyaz sonucu kurulmufltur.(4) Bu

arada ‹ngiliz sermayesiyle kurulmufl olan ancak Alman yan-

l›s› ve Jön Türkler’ e yak›n oldu¤u için ‹ngilizlerin güven-

medi¤i National Bank Of Turkey; Deutsche Bank ve Shell

ile birlikte flirketlerden her birinin %25 hissesine sahip ol-

du¤u Turkish Petroleum Company (TPC) kurulmufltur.(5)

Britanya Hükümeti 1913 y›l›nda donanman›n ihtiyac›

olan yak›t›n gelecekte sürekli ve ba¤›ms›z olarak sa¤lanma-

s›n›n hayati bir önem tafl›d›¤›n› belirterek ülke içindeki ve

ülke d›fl›ndaki güvenilir petrol kaynaklar› üzerinde ülkenin

etkili konuma gelinmesini sa¤layacak yollar bulunmas›na

karar vermifltir.(6) Bu niyetini bir politika haline getiren Bü-

yük Britanya’n›n ard›ndan Osmanl› Devleti ile Fransa ve

Almanya bir dizi anlaflma yapm›flt›r. Ayn› zamanda Birinci

Dünya Savafl›’n›n hemen öncesinde, Almanlar›n ‹ngilizle-

rin Basra vilayeti ve Basra Körfezi’nde Osmanl› Devle-

ti’nden elde ettikleri haklar› tan›malar› kofluluyla; ‹ngilizler

de Almanlar’ ›n Ba¤dat Demiryolu inflas›na göz yummufl-
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tur.(7) ‹ngilizler böylelikle Orta Do¤u’daki petrol kaynakla-

r›na ç›kacak muhtemel bir savafl sonras›nda -Birinci Dün-

ya Savafl›- yerleflecekleri hesab›n› yapm›fl ve Almanya ile

çok k›sa süreli bir iflbirli¤ine gitmekte hiç tereddüt etme-

mifltir. Bu anlaflma bölge üzerindeki güç hakimiyetinin sa-

dece sömürge kurulmas›yla ilgili olmad›¤›n› kullan›m ala-

n› ve böylece de¤eri çok h›zl› bir flekilde artan ve bölgede

önemli miktarda bulunan petrolün çok etkin bir unsur ol-

du¤unu gözler önüne sermifltir. Birinci Dünya Savafl› de-

vam ederken ‹ngiltere Basra Körfezi’nin kontrolünü elinde

bulundurmak d›fl›nda hiçbir yerde gözü olmad›¤›n› tekrar-

lam›fl ve Osmanl› Devleti’nin paylafl›lmas› konusundaki

bütün tart›flmalar için zaman›n erken oldu¤unu dile getir-

mifltir.(8) Görüldü¤ü gibi daha Birinci Dünya Savafl› devam

ederken Büyük Britanya, Fransa ve Rus Çarl›¤› aras›nda

Osmanl› Devleti’nin parçalanmas›na iliflkin birtak›m gizli

anlaflmalar yap›lmas›na ra¤men ‹ngilizler’ in en önemli

kayg›lar›n›n bafl›nda Basra Körfezi’ni kontrol etme iste¤i

yatm›flt›r.

Orta Do¤u’ya özellikle iki dünya savafl› aras›ndaki dö-

nemde ‹ngiltere ve Fransa’n›n önem vermesinin bafll›ca se-

bepleri aras›nda petrol kaynaklar› ile birlikte stratejik un-

surlar da yer almaktayd›.(9) 1920’deki San Remo Konferan-

s›’nda Ortado¤u’da Irak, Ürdün, M›s›r ve Filistin ‹ngiliz;

Suriye ve Lübnan ise Frans›z yönetimlerine b›rak›lm›fl-

t›r.(10) Ancak zamanla güçleri zay›flayan ‹ngiltere ve Fran-

130

STRATEJ‹K HEDEF: DO⁄U AKDEN‹Z



sa; yükselen Arap milliyetçili¤i ve Almanya ile ‹talya’n›n et-

kisinden dolay› bölgeden yavafl yavafl çekilmeye bafllam›fl-

lard›r. Birinci Dünya Savafl›’ndan sonra sadece üç Ortado-

¤u ülkesi Türkiye, ‹ran ve Afganistan ba¤›ms›zl›¤a sahip-

ken; iki savafl aras› dönemde dört Arap ülkesi, Suudi Ara-

bistan, Irak, Yemen ve M›s›r bunlara eklenmifl ve Fran-

sa’n›n çekilmesiyle Suriye ve Lübnan da ba¤›ms›zl›klar›n›

elde etmifllerdir.(11)

Böylece, Birinci Dünya Savafl›’n›n hemen ard›ndan

‹kinci Dünya Savafl›’n›n bafllang›c›na kadar olan dönemde

Orta Do¤u bölgesi genelinde siyasi olarak ve petrol ege-

menli¤i ba¤lam›nda baflat güç konumuna gelmeye çal›flan

iki büyük devlet ön plana ç›km›flt›r; ‹ngiltere ve Fransa.

Ancak, ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra Orta Do¤u bölgesi

genelinde ABD’nin giderek yükselecek olan etkisi ve etkin-

li¤i ile karfl›lafl›lm›flt›r.

ABD-Ortado¤u Bölgesi ve Petrol’e A¤›rl›¤›n› Koyuyor

ABD’nin Ortado¤u bölgesindeki ç›karlar›; ekonomik, si-

yasal ve stratejik temellere dayanmaktad›r.(12) Ekonomik

olarak ABD’nin bölgeyle ilgilenmesinin as›l nedeni, bölge-

deki petrol yataklar›d›r. Ortado¤u devletleri, dünya petrol

rezervlerinin %65’ini, dünya petrol üretiminin ise %25’ini

elinde bulundurmaktad›r.(13) Bölge ayr›ca endüstriyel ve

tar›msal ürünler ve silah ticareti için önemli bir pazar ve

dünya ekonomisi için bafll›ca enerji tedarikçisi olmaya de-
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vam etmektedir.(14)Basra Körfezi’nin kontrol alt›na al›nma-

s› ve askeri güce dayanak oluflturacak yeni üsler ve askeri

ittifaklarla bölge devletleriyle iliflkilerin gelifltirilmesi gel-

mektedir. (15)

ABD, bölgeyi kendisi için tehdit oluflturan güçlerden

uzak tutmay› en önemli stratejik ç›karlardan biri olarak

görmüfltür. ABD’nin neredeyse tüm So¤uk Savafl boyunca

Sovyetler Birli¤i ile girdi¤i güç mücadelesi bunun en belir-

gin örne¤ini oluflturur. ABD bölge ülkelerinin ve Basra

Körfezi’nin Sovyet etki ve kontrolüne girmesine karfl› gele-

neksel ‹ngiliz politikas›n›n yerini alm›fl ve bölge ülkeleriy-

le iliflkilerini güçlendirirken tampon ifllevi gören ülkelere

askeri ve teknik yard›mlarda bulunmufltur.(16) Ayn› zaman-

da bölgede oluflabilecek radikal hareketler ve bunun sonu-

cunda oluflacak terörist hareketler ABD’nin dikkatini böl-

geye daha fazla çevirmesine yol açm›flt›r.

Birinci Dünya Savafl›’n›n bitmesi ve petrolün öneminin

anlafl›lmas›n›n ard›ndan, ABD’de yerli rezervlerin tüken-

mesi korkusu bafllam›fl ve bu durum ülke genelinde endi-

fle yaratm›flt›r. Amerikan ve ‹ngiliz flirketleri on y›l süreyle,

dünyan›n birçok yerinde yeni rezervler bulmak için müca-

deleye bafllam›flt›r. Bafll›ca mücadele alanlar› ise Meksika,

Venezüella ve II. Dünya Savafl› sonras› tam bir çat›flma ala-

n›na dönüflen Ortado¤u olmufltur.(17)

Petrolün kriz anlar›ndaki siyasal önemi, hükümetleri,

ülke d›fl›ndaki kendi ulusal ç›karlar›n› aç›k siyasi ve askeri
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araçlarla savunmak zorunda b›rakm›flt›r. 1950-53 ‹ran’›n-

da ‹ngiltere ve 1990-91 Körfez krizinde ABD bunun ör-

neklerini oluflturmaktad›r.(18) II. Dünya Savafl›’n›n bitimiy-

le bafllayan So¤uk Savafl dönemi ise, uygulanan petrol po-

litikalar›n›n en fliddetlilerine sahne olmufltur. Bu dönemde

birçok krizle bo¤uflan Orta Do¤u ekonomisi giderek küre-

sel güçlerin etkisine daha çok girmeye bafllam›flt›r. 1967 ve

1973 savafllar›, 1979 ‹ran-Irak savafl› ve 1982’de ‹srail’in

Lübnan’› iflgali bölgenin ekonomisini süreklilik arz eden

bir düflüfle geçirmifltir. So¤uk Savafl, büyük güçlerin “Y›ld›z

Savafllar›”na sahne olmufl, bu dönemde teknoloji tam kapa-

site ile kullan›lm›flt›r.

‹ki kutuplu So¤uk Savafl döneminde Orta Do¤u’da kon-

trolü kaybetmek hem jeopolitik, hem de ekonomi politik

aç›dan küresel dengenin karfl› kutup lehine de¤iflmesi an-

lam›na gelecekti. ‹ki süper gücün bu dönemdeki en çetin

ve en sürekli yüzleflmelerinin bu bölgede cereyan etmifl ol-

mas› bu aç›dan dikkat çekicidir. (19)

ABD gerek So¤uk Savafl döneminde gerekse So¤uk Sa-

vafl sonras› dönemde iki temel parametre aras›nda diplo-

matik ve stratejik bir uyum kurmaya çal›flm›flt›r. Bu para-

metreler bölgenin küresel jeopolitik ve ekonomi-politik

dengeler içindeki rolü ve bölge-içi güç yap›lanmas›d›r.(20)

So¤uk Savafl’›n bitimiyle birlikte oluflan yeni dünya dü-

zeni (Pax Americana) ABD’ye yeni bir üstünlük statüsü ka-

zand›rm›flt›r. ABD, Körfez Savafl›’nda bir iki istisna d›fl›nda
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bütün bölge ülkelerini Irak’a karfl› harekete geçirmeyi ba-

flarm›flt›r. II. Körfez Savafl› ve ard›ndan yaflanan geliflmeler

ise ABD’nin I. Körfez Savafl›’ ›n da tamamlayamad›¤› baz›

görevlerini (!) ve Büyük Ortado¤u Projesi’nin bölge plan›-

n› yerine getirebilmesi için uygun ortam yaratm›flt›r.

ABD’nin Orta Do¤u Akdeniz Petro-Politi¤i Uygulan›yor !

ABD, Ortado¤u Akdeniz  ile özellikle 20.yüzy›l bafllar›n-

dan itibaren artan bir flekilde ilgilenmeye bafllam›flt›r. Bu il-

gi özellikle Amerikan flirketlerinin petrol arama çal›flmala-

r›yla h›z kazanm›flt›r. Suudi Arabistan’da petrol aramak

için ilk ayr›cal›k 1923 y›l›na El Hassa yöresinde Standart

Oil Company of California’ya verilmifl, bu ayr›cal›¤›n yar›-

s› 1936’da Texas Corporation’a devredilmifl ve 1944 y›l›n-

da (ARAMCO) Arabistan-American Oil Company ad›yla

yeni bir ortakl›k kurulmufltur. Bahreyn’de ise 1927’de bir

Amerikan flirketi olan Gulf Oil Corparation ilk ayr›cal›¤›n›

elde etmifl, Kuveyt’te ise Anglo-Persian Oil Company, Gulf

Oil Corporation ve Kuveyt Oil Company kurulmufl ve

1934 y›l›nda bütün Kuveyt’i kapsayan bir ayr›cal›k anlafl-

mas› imzalam›flt›r. ARAMCO ise 1939’da yapt›¤› bir anlafl-

mayla Suudi Arabistan ve Kuveyt aras›ndaki tarafs›z bölge-

de ayr›cal›k elde etmifltir.(22)

ABD flirketleri böylece Suudi Arabistan ve Bahreyn’deki

petrol ayr›cal›¤›n›n %100’ünü, Kuveyt’te %50’sini, Irak

Petrolium Company’nin %23,75’inin ve ‹ran’da 1955’te fa-
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aliyete bafllayan uluslararas› konsorsiyumun %40’›n› elde

ediyordu. Amerikan flirketleri 1940’larda Katar, 1960 ve

1970’te Birleflik Arap Emirlikleri ve Umman’da petrol üre-

timine bafllam›fllard›r.(23) Aç›klamalarda da görülece¤i üze-

re özellikle  Birinci Dünya Savafl›’ndan sonra Amerikan

petrol flirketlerinin ve Amerikan hükümetlerinin Ortado-

¤u’daki etkisi h›zla artm›fl ve bölgeyi önemli ölçüde manda

yönetimine alm›fl olan Fransa ve özellikle Büyük Britan-

ya’n›n Ortado¤u’da zay›flamas›yla do¤an bofllu¤a artan bir

biçimde nüfuz etmeye bafllam›flt›r.

Ortado¤u’da özellikle Basra Körfezi ülkeleri Amerikan

petrol flirketleriyle yo¤un iliflki içine olmufl; Suudi Arabis-

tan, Kuveyt, Irak, ‹ran, Katar, Bahreyn, Birleflik Arap Emir-

likleri ve Umman’daki petrol yataklar›n›n iflletilmesinde

Amerikan petrol flirketleri çok önemli bir yer edinmifltir.

ABD’nin bölgede petrolün d›fl›nda siyasal olarak etkinli-

¤ini art›rmas›; 2. Dünya Savafl›’n›n hemen ard›ndan ‹ngil-

tere’nin ABD’ye bir nota vererek kendisinin b›rakaca¤› bofl-

lu¤un ABD taraf›ndan doldurulmas›n› ve Türkiye ile Yuna-

nistan’a destek verilmesini istemesiyle belirginleflmifltir.(24)

‹ngiltere Amerikan hükümetine Türkiye ve Yunanistan

hakk›nda vermifl oldu¤u notalarla bu ülkelere yönelik ge-

leneksel sorumluluklar› yerine getiremeyece¤ini ve bir

Sovyet sald›r›s›n›n ancak etkin Amerikan taahhütleriyle

önlenebilece¤ini bildirmifltir.(25) ABD; Sovyet askerinin

1946’da ‹ran’dan çekilmesine ra¤men, Truman yönetimi
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karfl› bir hat oluflturularak Sovyetler’in çevrelenmesini dü-

flünüyordu.(26). Daha sonra “çevrelenme politikas›” olarak

isimlendirilecek yeni bir yap›lanma Orta Do¤u’nun güven-

li¤i için ABD taraf›ndan benimsendi. Bu politika ayn› za-

manda ABD’nin Orta Do¤u’da özellikle petrol ba¤lam›nda

ekonomik, siyasi, stratejik ç›karlar›n› korumak için Sovyet-

ler Birli¤i ile bir rekabet içine girdi¤ini de göstermifltir.

So¤uk Savafl döneminde Orta Do¤u bölgesindeki petrol

rezervlerinin egemenli¤ine iliflkin iste¤ini Sovyetler Birli¤i

gibi bir büyük karfl› güç nedeniyle engellemek durumunda

kalan ABD, Sovyetler Birli¤i’nin y›k›lmas›n› takiben oluflan

güç bofllu¤undan da faydalanarak Orta Do¤u bölgesine I.

ve II. Körfez harekatlar›n›n ard›ndan Irak’› iflgal ederek da-

ha belirgin bir biçimde yerleflmeye ve petrol kaynaklar›n›

daha yüksek bir oranda kendi inisiyatifi dahilinde yönlen-

dirmeye bafllam›flt›r.ABD, Bölgedeki siyasi s›n›rlar üzerinde

olaca¤›n› aç›klad›¤› de¤iflikliklerle de sadece bölgeyi de¤il,

orta Asya ve Hazar petrol ve do¤algaz kaynaklar›n› da kon-

trol edecek bir yap›lanma gayreti içindedir.

ABD'nin Rakiplerinin Petrol Kaynaklar›n› 

Kontrol Etmek ‹stiyor (BOP)

Dünya hâkimiyeti için Avrasya'y›, Avrasya hâkimiyeti

için de Büyük Ortado¤u'yu kontrol etmenin zorunlulu¤u-

nu hisseden ABD, bu yolda stratejik bir madde olan petrol

ve ona ulafl›m yollar› üzerinde egemenlik tesis ederek, ra-
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kipleri karfl›s›nda stratejik üstünlük sa¤lamay› amaçlamak-

tad›r. Böylece, petrol ve do¤algaz rezervleri olmayan veya

k›s›tl› olan kendisine ''rakip ekonomiler'' durumundaki

AB ülkeleri, Japonya, Çin ve Avrasya Birli¤i ülkelerinin

ekonomik büyümelerini kontrol alt›na alabilecek, Euro ve-

ya baflka bir para biriminin dünya ticaretine hâkim olmas›-

n› önleyecek ve esasen alt›n olarak karfl›l›¤› tam olmayan,

sadece ABD'nin bask› ve askeri gücü ile ayakta durabilen

ABD Dolar› dünya ticaretine hâkim olabilecektir. Irak ha-

rekât›n›n en önemli nedeninin de, Irak'›n OPEC üyesi ola-

rak Kas›m 2000'den itibaren petrolünü Euro'yu referans

alarak satmay› kararlaflt›rmas› ve di¤er OPEC ülkelerine de

bu hususta ça¤r› yapmas› oldu¤u unutulmamal›d›r. Dünya

kullan›labilir petrol rezervlerinin yüzde 68'i ve do¤algaz

kaynaklar›n›n yüzde 41'i Ortado¤u'dad›r. Son on y›lda

saptanan rezervlerin ise yüzde 90'› yine bu bölgededir.

2020 y›llar›na gelindi¤inde, bu bölgenin dünya petrol tale-

binin yüzde 40'›n› karfl›layaca¤› öngörülmektedir. Ancak,

ABD'nin enerji kaynaklar› ve sevk yollar›n› kontrol etmek

istemesinin nedeni, kendi petrol ihtiyac›n› karfl›lamak veya

dünyay› birlikte yönetmeyi planlad›klar› ''uluslarüstü flir-

ketlerin'' petrol ticaretini sürdürmelerini güvence alt›na

almak de¤ildir. ABD; ihtiyac›n›n büyük bir bölümünü çok

verimli kendi kaynaklar›ndan, geri kalan ihtiyac›n›n önem-

li bir bölümünü Meksika, Venezüella ve Kuzey Deni-

zi'nden (Norveç) karfl›lamakta, sadece küçük bir bölümü-

nü Ortado¤u ülkelerinden almaktad›r. Dolay›s›yla, bölgeyi
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denetim alt›na almak istemesinde, kendi ihtiyac›n› garanti

alt›na almak amac›yla ilgili hesaplar olmas›yla birlikte, esas

amaç, dünya üzerindeki rakiplerinin çok büyük ölçüde bu

kaynaklara ba¤›ml› olmas›d›r. ABD'nin rakipleri üzerinde

ekonomik bask› kurabilmesi için, sadece Ortado¤u'daki

petrol ve gaz kaynaklar›n› denetim alt›nda bulundurmas›

yeterli olmamaktad›r. Komflu bölgelerde bulunan enerji

kaynaklar›n›n, eriflim ve sevk yollar›n›n da kontrolü gerek-

mektedir. Bu stratejiler, ABD'yi Ortado¤u co¤rafyas›n›n ya-

n›nda, stratejik önem tafl›yan di¤er yak›n bölgelerin de

kontrol alt›na al›nmas› gerçe¤ini ortaya ç›karmaktad›r. 

ABD’nin kendi petrol ihtiyac›ndan daha fazla rakiplerinin

de Petrol Kaynaklar›n› kontrol etmek istedi¤ine yönelik ola-

rak ABD Jeoloji Kurumu (U.S. Geological Service) Nisan

2008’de yay›nlad›¤› rapor önemli bilgiler içermektedir.

ABD Kendi  Petrolünü Sakl›yor Mu !

ABD Jeoloji Kurumu (U.S. Geological Service) Nisan

2008’de yaln›z bilim adamlar›n›n ve petrol alan›nda ifl ya-

panlar›n  haberdar oldu¤u bir rapor yay›nlad›. 1995’den

beri güncellenmemifl olan ve revize edilerek yay›nlana bu

rapor  Kuzey Dakota’n›n bat›s›ndaki arazinin 2/3 lük bir

k›sm›nda, Güney Dakota’n›n bat›s›nda ve Montana’n›n

uzak do¤usunda  ne kadar petrol oldu¤u ile ilgiliydi.

Uzmanlar›n ileri sürdü¤ü Bakken Formasyonu  Alaska-

da’ki Prudhoe Körfezi’nden sonra, en büyük  yerel petrol
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buluflu olarak de¤erlendirilmektedir. ABD Enerji Enfor-

masyon Dairesi (EIA)ile ilgili olarak bu rezerv503 milyar

varil civar›nda bir tahmin yapmaktad›r. Bu rezervin sadece

% 10’u ç›kart›labilirse, varil bafl›na 107 $ düflünüldü¤ünde,

5.3 triyon $ de¤erinde bir kaynaktan söz edildi¤i ortaya

ç›kmaktad›r.

Pittsburgh Post Gazetesi. Bu haberi “Bu büyük bulufl son

56 y›ld›r karada keflfedilen en büyük petrol sahas›d›r.” fiek-

linde vermifltir.Uzmanlar›n de¤erlendirmeleri ise flöyle ;

“Bu oluflum Williston Rezervi olarak bilinir, fakat daha çok

“Bakken” olarak an›l›r ve Kuzey Montagna’dan bafllayan Kuzey

Dokata ve Kanada’ya uzanan bir alana yay›lmaktad›r.Ameri-

kan petrol araflt›rmalar›n›n y›llard›r art›k son buldu¤u düflünül-

mekteydi. “Büyük petrol” flirketleri bile petrol kuyular› araflt›r-

maktan on y›llar önce vazgeçmifllerdi. Fakat bu teknolojik atak

Bakken’deki yo¤un petrol  rezervlerini ortaya ç›kard›  ve bu re-

zervden  500 milyar varile ulaflma imkan›m›z var. Bu petrol

Amerikal›lar için varil bafl›na 16 $ anlam›na geliyor.Bu ham

petrol Amerikan ekonomisini 41 y›l ayakta tutabilecekbir ola-

nak sa¤layacakt›r.”

Amerikan Petrol Araflt›rmalar›-Dünyan›n en büyük rezervi!

Stansberry Rapor 20.4.2006

“Rocky Mountains” da 1000 feet derinlikte hiç dokunul-

mam›fl 2 trilyon varilden daha fazla büyüklükte dünyan›n

en büyük petrol rezervi bulunmaktad›r. 8.8.2005’te Baflkan

Bush bu petrolün ç›kart›lmas› için gerekli  izni vermifltir. 



Bu  habere göre: ABD s›n›rlar› içerisinde dünyada tespit

edilmifl tüm di¤er rezervlerden daha fazla petrole sahip bir

rezerv tespit edilmifltir..  Bu rezerv ;

- Suudi Arabistan’dakinin 8 kat›

- Irak’dakinin 18 kat›

- Küveyt’dekinin ainin 21 kat›

- ‹ran’dakinin 22 kat›

- Yemen’dekinin 500 kat› d›r.

Bu petrolün neden ç›kart›lamad›¤› sorusuna yan›ta ara-

yan gazete bunun yan›t›n› flöyle veriyor: Çünkü demokrat-

lar, çevreciler ve sol kanat cumhuriyetçiler Amerika’n›n d›fl

petrole ba¤›ml›  olmama  çabalar›n› engelliyorlar.

Denver Post’un haberine göre ;

Araflt›rma Yöneticisi James Bartis, “ bu alanda tüm Orta

Do¤u petrolünden daha fazla petrole sahibiz. 2 trilyon va-

rilden daha fazla. hiç dokunulmam›fl petrol rezervimiz var

Bu miktar flimdiye kadar bulunmufl tüm ham petrol re-

zervlerinden daha fazla” demifltir.

Kaynak:http://www.usgs.gov/newsroom/artic-

le.asp?ID=1911
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BOP  Uygulanmaya Bafll›yor

ABD 1980'lerde Ortado¤u ve Kuzey Afrika'da harekât

yapabilecek ve y›¤›naklar›n›n kapasitesini artt›racak gelifl-

meleri sürdürmüfl ve karargâh› Florida'da olan ve CENT-

COM (Merkezi Harekât Alan›) olarak adland›r›lan komu-

tanl›¤›n sorumluluk alan›n› Ortado¤u ve Afrika olarak be-

lirlemifltir. 1998'de Baflkan Bill Clinton döneminde ''21.

yüzy›l› flekillendirme düflüncesi'' ad› alt›nda bir stratejik

yaklafl›m› gelifltirmifltir. Bu yaklafl›m, George Bush taraf›n-

dan daha da gelifltirilmifl ve  11 Eylül sald›r›s› da bu politi-

ka ve stratejinin tetikleyicisi olmufltur.

''Büyük Ortado¤u'' kavram›n›n, klasik Ortado¤u'yla bir-

likte ba¤›ms›zl›¤›n› yeni kazanm›fl Orta Asya ve Kafkasya ül-

kelerini de kapsayacak biçimde akademik düzeyde kullan›-

l›fl›, 1990'lar›n ortalar›na rastlamaktad›r. BOP'un siyasal

düzleme tafl›nmas› çabalar› ise 2000'de bafllam›flt›r. ABD'de

yap›lan G-8 toplant›s›na, ''Kuzey Afrika ve Geniflletilmifl

Ortado¤u Giriflimi'' ad›yla sunulan BOP'a iliflkin ilk somut

bilgiler, Londra merkezli Arapça yay›n yapan El Hayat gaze-

tesinin 13 fiubat 2004 tarihli say›s›nda yer alm›flt›r.

ABD kaynaklar› 27 ülkenin ilk planda BOP çerçevesinde

de¤erlendirildi¤ini vurgulamaktad›rlar. Bu ülkeler flunlard›r:

''Afganistan, Bahreyn, Birleflik Arap Emirlikleri, Ceza-

yir, Cibuti, Fas, Filistin Özerk Yönetimi, Irak, ‹ran, ‹sra-

il, Katar, Kuveyt, Komor Adalar›, Lübnan, Libya, M›s›r,

Moritanya, Pakistan, Somali, Suudi Arabistan, Sudan,

Suriye, Tunus, Türkiye, Umman, Ürdün ve Yemen.'' Ge-
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niflleme halinde, bu alana Kafkasya ve Orta Asya cumhuri-

yetleri ile Endonezya ve Malezya'n›n da dahil edilebilece¤i

belirtilmektedir.

2002 tarihli BM Arap ‹nsani Geliflme Raporu'nda yer

alan ve bu alandaki halklar›n son derece kötü koflullarda

yaflad›¤›n› ortaya koyan veriler BOP'a dayanak için kulla-

n›lm›flt›r. Buna göre, tüm yetiflkin Araplar›n yüzde 40'›

okuma-yazma bilmemektedir; Arap ülkelerinin 2010'da 50

milyon, 2020'de de 100 milyon yeni istihdam alan› yarat-

malar› gerekmektedir; Ortado¤u halklar›n›n üçte ikisinin

günlük kazanc› 2 dolardan azd›r; bölgede yap›lan y›ll›k ya-

y›n say›s›, tüm dünyada yap›lan›n sadece yüzde 1.1'ini

oluflturmaktad›r; kad›nlara ayr›mc›l›k yap›lmaktad›r; de-

mokratik kurumlar ya hiç yoktur ya da zay›ft›r; bölge halk-

lar›n›n sadece yüzde 1.6's›n›n internet eriflimi vard›r; 22

Arap ülkesinin toplam GSMH'si, tek bafl›na ‹spanya'n›n-

kinden düflüktür. 

Geniflletilmifl Ortado¤u Projesi ise bu durumun  mevcut

sorunlar›n ortaya ç›k›fl›ndaki en önemli etken oldu¤u var-

say›m›na dayanmaktad›r.

Tüm bu meflruiyet yaratma çabalar›n›n d›fl›nda BOP'un

bir anlamda silah üreticileri, petrol devleri ve finansal flir-

ketler koalisyonun bir eseri oldu¤u ortaya ç›kmaya baflla-

m›flt›r. Asl›nda projenin ana amac› ABD’nin  hâkim ol-

may› planlad›¤› yörelerdeki do¤al kaynaklar› emniyete

almas›d›r. Bunu yan› s›ra ABD IMF ve Dünya Banka-
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s›'n›n deste¤iyle serbestleflme politikalar›n› uygulaya-

rak ilgili ekonomileri çokuluslu ABD flirketlerine açma-

y› hedeflemektedir.

ABD Savunma Bakanl›¤›n›n  dan›flmanl›¤›n› da yapan

Prof. Barnett ‘e göre dünya; küresel düzene entegre ol-

mufl,iflleyen bölgeler  ile  entegre olmam›fl, terorizme aç›k

veya çatlak veya gri bölgeler olarak ikiye ayr›lmaktad›r. Es-

ki Yugoslavya, Kafkaslar, Hazar Denizi'nden Afganistan ve

Pakistan'a uzanan Orta Asya, Ortado¤u, Afrika'da Büyük

Göller yöresi ve Amerika k›tas›nda And Da¤lar› bölgesi, gri

bölgelere örnek olarak verilmektedir.

Bu iki bölgeyi birbirine yap›flt›ran bölgedeki ülkeler ay-

n› zamanda fay hatt› üzerinde yer alan ülkeler olarak de-

¤erlendirilmektedir.Örne¤in,Latin Amerika'da Brezilya,

Meksika; Asya'da Endonezya, Güney Kore; Avrupa ve Ya-

k›ndo¤u'da Ukrayna'dan bafllayan, Türkiye ve Azerbaycan,

Kuzey Afrika'da Ma¤rip ülkeleri ve M›s›r'› kapsayan kuflak

bu fay hatt› kufla¤›d›r. 

BOP, Bush'un ulusal güvenlik dan›flmanl›¤›ndan d›flifl-

leri bakanl›¤›na terfi eden Condoleezza Rice '›n aç›kça

vurgulad›¤› üzere ''siyasi ve ekonomik co¤rafyay› de¤ifl-

tirmeyi amaçl›yor.''

Asl›nda BOP, petrol üreten ülkeleri ABD'ye daha fazla ve

uygun flartla petrol satmaya ikna yöntemi olarak çok önem-

li bir ifllev üstlenecektir. ABD Ulusal Enerji Politikas› Gelifl-

tirme Grubu'nun, 17 May›s 2001'de yay›mlanan raporda,
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ABD'nin yabanc› petrole ba¤›ml›l›k oran›n›n 2001'de yüzde

52 iken, 2020'de yüzde 66 olaca¤› öngörülmüfltür. Toplam

tüketimin artmas›na ba¤l› olarak ABD'nin 2020'de mevcut

duruma göre ithalat›n› yüzde 60 artt›rmas› söz konusu ola-

cakt›r. Bunun anlam›, günlük 10.4 milyon varillik ithalat›n

16.7 milyon varile ulaflmas›d›r. Bu nedenle, petrol ihraç

eden ülkeleri üretimlerini artt›rmaya ve ABD'ye daha fazla

petrol satmaya ikna etmek gerekli görülmektedir. Bu do¤-

rultuda dünya enerji rezervlerinin üçte ikisine sahip olan

Körfez ülkelerinin ve özellikle Suudi Arabistan'›n ABD flir-

ketlerinin modernizasyon çal›flmalar›n› sa¤lamalar› için ik-

na edilmesi gereklidir. Ayr›ca, ABD petrol ithalat kaynakla-

r›n›n bölgesel olarak çeflitlendirilmesi de gereklidir. Bu do¤-

rultuda ABD flirketleriyle iflbirli¤i yap›larak Hazar yöresi

(özellikle Azerbaycan, Kazakistan), Sahra Alt› Afrika (Ango-

la, Nijerya) ve Latin Amerika'dan (Kolombiya, Meksika, Ve-

nezüella) ithalat›n artt›r›lmas› önerilmektedir. Dikkat edile-

cek olursa bu yöreler istikrarl› yöreler olmay›p  yöre halk-

lar› genelde ABD karfl›t›d›r. Bu durumda sürekli askeri güç

bulundurman›n yan›nda yöredeki ülkelerin siyasal ve eko-

nomik olarak yeniden yap›land›r›lmalar› gerekli gözükmek-

tedir. Bu yeniden yap›land›rma, yeni bir Pax Americana'ya

uygun olarak tasarlanmaktad›r. 

BOP  Kapsam›nda Do¤u Akdeniz 

Anadolu, co¤rafi konumu nedeniyle, as›rlard›r Do¤u ile
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Bat› aras›nda köprü görevini görmüfltür. Petrol ve do¤algaz

genelde üretim ve tüketim bölgeleri aras›nda boru hatlar›

ile iliflkilendirilmektedir. Mesafe ve co¤rafi yap› flartlar›, bu

iliflkilendirmeyi bazen boru hatlar› ve kütle tafl›ma birlefli-

miyle olmas›n› zaruri k›lmaktad›r. Petrol, genelde boru

hatlar› ile pazar oluflmas›na uygun deniz k›y›lar›na sevk

edilmekte ve buradan nihai pazarlara tankerler ile ulafl›l-

maktad›r. Do¤algaz ise; pazara boru hatlar› ile sevk edil-

mekte, çok özel hallerde, bas›nçland›r›lm›fl veya s›v›laflt›r›l-

m›fl olarak özel tankerler ile pazara ulaflt›r›lmaktad›r. 

Jeopolitik konumu itibar›yla, Bat› ile Do¤u aras›nda do-

¤al bir enerji köprüsü oluflturan Türkiye, dünyan›n küre-

selleflme ve entegrasyona do¤ru yöneldi¤i bu dönemde,

aras›nda dil, din birli¤i ve kültürel yak›nlaflman›n oldu¤u

Türk cumhuriyetleri ile do¤al olarak, enerji projelerinde

birliktelik içindedir. Enerji kaynaklar›ndaki ve bu kaynak-

lar›n uluslararas› pazarlara ç›kar›lmas›ndaki k›s›tlar, bu

kaynaklar›n optimal kullan›m›n› zaruri k›lmaktad›r. Orta

Asya ba¤›ms›z Türk devletleri içerisinde Azerbaycan, Türk-

menistan, Kazakistan petrol ve do¤algaz kaynaklar› zengin

ülkelerdir. Azerbaycan ve Kazakistan belirlenmifl büyük

petrol rezervlerine, Türkmenistan ise do¤algaz rezervlerine

sahiptir. Rusya Federasyonu'nun Bat› Ural bölgesinde üre-

tilen ham petrolün en k›sa ve önemli ç›k›fl noktas› da Ka-

radeniz Novorossiysk Liman›'d›r. Ancak, ‹stanbul ve Ça-

nakkale bo¤azlar›ndaki gerek iç trafik gerekse co¤rafi k›s›t-
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lar, bu petrolün uluslararas› piyasaya ç›k›fl›n› zorlamakta

ve Türkiye üzerinden Ege Denizi veya Akdeniz'e ç›kacak

transit boru hatt› projeleri üzerinde çal›fl›lmaktad›r. Yine,

Kazakistan Üstyurt platosu petrol sahalar›n›n ve Türkme-

nistan Nebitda¤› yataklar›n›n uluslararas› pazarlara direkt

ç›k›fl› yoktur. Bu enerji kaynaklar›n›n da, Atlantik piyasas›-

na ulaflt›r›lmas›nda en ekonomik yol, Türkiye geçiflli rota-

lard›r. Türkiye, mevcut Irak-Türkiye petrol boru hatt› ve

2006 y›l›nda iflletmeye giren Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Bo-

ru Hatt› d›fl›nda , ‹ran (dolayl› olarak Türkmenistan) do¤al-

gaz›n› Ankara'ya getiren ve ana hat itibar›yla Bat›'da Bulga-

ristan s›n›r›na ba¤layan do¤algaz boru hatt›; Azerbaycan,

M›s›r, Irak, Suriye do¤algaz›n› Türkiye ana hatt›na ve yine

dolayl› olarak bat› hatt›na ba¤lanmas›na imkân verecek bo-

ru hatt› projeleri üzerinde çal›flmaktad›r.

Bunun yan› s›ra Rusya ve Hazar ham petrolünü Do¤u

Akdeniz’e tafl›yacak olan Samsun-Ceyhan petrol boru hat-

t› projesinin anlaflmas› yap›lm›fl olup 2010 y›l›nda tamam-

lanmas› planlanmaktad›r. Tüm bu enerji kaynaklar›na ge-

çifl veya sevk yolu durumunda olan Türkiye, gerek miktar,

gerekse stratejik yönlerden önemli enerji kaynaklar›n›n ge-

çifl yolu olma konumundad›r. Bu durum ''Genifl Ortado¤u

ve Kuzey Afrika Ülkeleri Projesi'' içine, ''petrol alanlar›n›n

ve petrol tafl›ma yollar›n›n kontrolü'' amac›na uygun

olarak Türkiye'nin de kat›l›m›n› zorunlu k›lmaktad›r. Tür-

kiye olmadan, projenin baflar›l› olmas› veya tamamlanabil-
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mesi mümkün de¤ildir. Do¤u Akdeniz’in önemli ülkesi

Türkiye'nin konumu, proje kapsam› içindeki bölgelerde,

petrol ve do¤algaz kaynaklar›na sahip herhangi bir ülke-

den çok daha stratejik önemi haizdir. O nedenledir ki, pro-

jenin oda¤›nda olan Do¤u Akdeniz ve Türkiye, ''olmazsa

olmaz'' konuma sahiptir.

Rusya Etraf›na Bakt› ve Kafkasya’da Hareket Bafllad›

26 A¤ustos 2008’de Güney Osetya ve Abhazya’n›n ba-

¤›ms›zl›klar›n› tan›makla, Rusya Federasyonu uzun za-

mand›r  baz› “haklar›” tekelinde bulunduran Bat›ya isyan

etti. Bir baflka ifadeyle, Moskova, So¤uk Savafl sonras› dö-

nemde Bat›l› ülkelerin istekleri do¤rultusunda çal›flan bir

uluslararas› sistemin infla ediliyor olmas›na daha sert bir

flekilde itiraz etti. Rusya geçmiflte oldu¤u gibi bundan son-

ra da kendini güçlü hisseden ülkelerin  uluslararas› huku-

ku, ihtiyaçlar› neyi gerektiriyorsa, öyle yorumlayacaklar›na

bir örnek daha verdi.

Geri Dönen So¤uk  Savafl De¤il Rusya Federasyonu

Ulus-devletlerin rollerini giderek azaltan, merkeziyetçi

devletin rollerini giderek yerel birimlere aktaran ve bu çer-

çevede bireysel-kültürel ve ulus-alt› kimliklere ortaya ç›k-

ma ve yaflam alan› bulma olana¤› tan›yan küreselleflme sü-

recinin  dünya haritas›n› de¤ifltirme süreci devam ediyor.

Küreselleflme sürecinin ivme kazanmas›na yol açan Sovyet-
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ler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra çat›flma yo¤un bir döne-

me girildi. Bu çerçevede yerküresinde 116 çat›flman›n ya-

flanm›fl olmas› düflündürücü olsa gerek.

Genel olarak Rusya Federasyonu’nun Gürcistan’a tank-

lar›n› göndermesi ve Güney Osetya ile Abhazya’n›n ba¤›m-

s›zl›¤›n› tan›mas› kapsam›nda yap›lan de¤erlendirilmelerde

“So¤uk Savafl” tabiri yayg›n bir flekilde kullan›ld›. “So¤uk

Savafl geri geldi mi? Yeni bir So¤uk Savafl bafllad› m›?” so-

rular› soruldu. Kimilerine göre bu sorular›n cevab› “evet”

veya “evet”e yak›nd›. Oysa, devletler aras› her gerginli¤in

bu devletlerden birisi  eski bafl aktör Rusya da olsa So¤uk

Savafl olarak nitelendirilmesi çok uygun de¤ildir.

Son dönemde Rusya’n›n  temel d›fl politika hedeflerin-

den birinin, uluslararas› sistemde bir güç olarak Rusya Fe-

derasyonu’nun konumunu iyilefltirmek oldu¤u aç›kt›r.

Moskova’n›n Gürcistan’daki hamleleri daha çok  bölgedeki

etki alan›n› da korumaya yönelik olmufl ve bu nedenle de

tereddütsüz gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca, Gürcistan’a asker-

lerini göndermekle, son y›llarda genel olarak enerjiyi d›fl

politikas›nda bir silah olarak kullanan Rusya Federasyonu,

çok hassas oldu¤u konularda gerekirse tanklar›n› da kul-

lanmaya haz›r oldu¤unu göstermifltir. 

Moskova’n›n duruflunda kararl›l›k göstergelerinin So-

¤uk Savafl’›n geri geldi¤i veya dünyan›n yeni bir So¤uk Sa-

vafl’a do¤ru gitti¤ini de¤il Rusya’n›n biraz kendine geldik-

ten sonra aya¤a kalk›p etrafa bakt›¤›n› gösterir. Çünkü

150

STRATEJ‹K HEDEF: DO⁄U AKDEN‹Z



dünyan›n bir kez daha ayn› flart ve koflullar alt›nda bir so-

¤uk savafl dönemi yaflamas› mümkün de¤ildir1. ABD ve

müttefikleri a¤›rl›kl› tek  güç merkezli bir dünya sistemin-

de Rusya ad›ndaki bir baflka  eski aktör oyunda var oldu-

¤unun bilinmesini istemifltir. Asl›nda  Gürcistan’daki olay-

larla tek kutuplu dünya düzeni y›k›lmad›, Rusya’n›n bu

ata¤›ndan sonra Bat› ve NATO’nun stratejilerini yeniden

gözden geçirip yeni taktikler gelifltirmeye çal›flacaklar› göz

önüne al›n›rsa  tam tersine, belki de tek kutupluluk güç

kazand› denilebilir.

Rusya Ayn› Zamanda Ortado¤u’daki

Rahats›zl›¤›n› Belirtti

BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde çözüme çok fazla

flans tan›madan, Moskova’n›n So¤uk Savafl dönemini and›-

r›rcas›na Gürcistan’a karfl› afl›r› bir askerî güç kullanm›fl ol-

mas› Bat›’n›n flafl›rmas›na neden oldu.. Sanki hedefte sade-

ce Gürcistan de¤il, Bat›l› ülkeler de vard›. Bir baflka ifadey-

le, Rusya Federasyonu’nun kap›s›n›n hemen önünde

“Amerikan bayra¤›n› sallayan” Saakaflvili’ye Moskova’n›n

att›¤› sert tokad›n bir ucu, Bat›’ya da vurdu.
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(1) So¤uk Savafl teriminin kullan›m›, içinde “güçlü bir Rusya” efsanesini bar›nd›rd›¤›
için, en çok Moskova’n›n ifline gelmektedir. Oysa, bugünkü Rusya, 20. yüzy›l›n ikin-
ci yar›s›n›n Rusya’s›ndan çok daha farkl›d›r. Her fleyden önce, dünya genelinde  ide-
olojik iki z›t kutup  art›k var olmad›¤› için, Moskova baz› ülkeleri m›knat›s olarak
çekememektedir. Bir baflka ifadeyle, So¤uk Savafl döneminde Rusya Federasyonu
sosyalizm sayesinde di¤er ülkeleri etraf›nda toplayabiliyordu. Ancak, bugün Krem-
lin Rus milliyetçileri taraf›ndan yönetiliyor. 



2003’te Irak’a müdahale etmekle, Bat›l› ülkelerin tepe-

sinde yer alan ABD, Rusya Federasyonu’nun onaylamad›¤›

bir flekilde Orta Do¤u’yu de¤ifltirmeye kalk›flt›. So¤uk Sa-

vafl dönemindeki k›s›tlar›n hiçbirinin bask›s›n› hissetme-

yen ABD bölgede çok büyük bir hamle gerçeklefltirdi ve

deyim yerinde ise birçok piyonunu feda ederek fiah dedi.

Bu hamle’nin BOP ile olan iliflkisi ve di¤er hamlelerle ba¤-

lant›s› da aç›kça ortada idi. Bu hamleler sonunda  NATO

günümüzde Rusya Federasyonu’nun s›n›rlar›na dayand›.

Moskova NATO’yu, Rusya Federasyonu’nun güvenli¤ini

tehdit etmeye devam eden bir askerî güç olarak alg›l›yor.

Gerçekten de, Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelerin NA-

TO’ya al›nmas›, sadece Bat› demokrasisi ve istikrar›n›n do-

¤uya do¤ru yay›lmas›n› sa¤lamaz; Rusya Federasyonu’nun

iyice kuflat›lmas›na da yol açar, ayr›ca enerji yollar›na daha

fazla denetim imkân› do¤urur. Böylece enerji yollar› için

Irak ‘ta yap›lan Ortado¤u Akdeniz’e yönelik hamlenin de-

vam etti¤i aç›kça görülebilir. 

Vaflington’un Polonya ile Çek Cumhuriyeti’nde füze

kalkanlar› yerlefltirme giriflimleri Moskova’n›n  etkisini his-

settirece¤i alanlar›n haritalar›n› tekrar masan›n üzerine ç›-

kartmas›n› h›zland›racakt›r. Bu bölgelerin bafl›nda  ise Or-

ta Do¤u Akdeniz yer alacakt›r.

Rusya Federasyonu’nun Kafkasya’da verdi¤i  sert ve ka-

rarl› savunma tepkisinin komflu bölgelerin d›fl›nda da za-

manla ortaya ç›kmas› flafl›rt›c› olmayacakt›r. 
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Kaynak: Erhan Türbedar “Kosova’dan Kafkasya’ya:

Dünya Nereye Gidiyor?” 17 Eylül 2008

Rusya’n›n Yay›lma Ata¤› ve Do¤u Akdeniz

Kabu¤unu k›r›p Gürcistan ile çat›flmas›n›n ard›ndan

Rusya’n›n küresel etki alan› yaratma ve yaymaya yönelik

aray›fllar›na h›z verece¤i söylenebilir.

ABD Genelkurmay Baflkan› Oramiral Mullen’in aç›kla-

mas›1 ABD’nin yeni Karadeniz Stratejisi konusunda aç›k

bir fikir vermektedir.ABD’nin yeni stratejisi, yirmibir günü

geçmeyen sürelerle, Rusya’n›n Karadeniz Filosu’nu denge-

leyecek vurucu bir deniz gücünü sürekli olarak Karade-

niz’de bulundurmay› öngörmektedir(2).

Di¤er taraftan Ukrayna ve Gürcistan’›n NATO üyeli¤i

konusunda ABD’nin söz vermesi bu bölgeyle ilgili olarak

uygulanan stratejiyi netlefltirmektedir.  Geliflmeler ABD’nin

bu yeni Karadeniz Stratejisi gere¤ince bu denizde devaml›

bir deniz gücü bulunduraca¤›n› ortaya koymufltur.Bu da

Rusya’n›n Karadeniz’deki hareket alan›n› daraltacak ve gü-

venlik riskini artt›racakt›r.

ABD’nin Karadeniz’de bulundurmay› öngördü¤ü deniz

gücünün Bo¤azlardan geçece¤i dikkate al›nd›¤›nda önü-

müzdeki dönemde Möntrö Sözleflmesi daha çok gündem-

de olacakt›r. Bu sözleflmeyi,  bayrak göstermek amac›yla
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Akdeniz’e inmeye çal›flacak olan  Rus savafl gemileri de

gündeme tafl›yacakt›r.

Libya Lideri Muammer Kaddafi’nin 1 Kas›m 2008 tari-

hindeki Moskova ziyaretinde Rusya’n›n yay›lma stratejisine

yönelik olarak Libya’dan Akdeniz’de bir üs, liman tale-

bi’nin ve ilifliklerin daha ileri bir boyuta tafl›nmas›n›n gün-

deme gelmifl olma olas›l›¤› yüksektir. Rusya Do¤u Akdeniz

ülkeleri baflta olmak üzere Akdeniz’de öncelikle ekonomik

ve ticari aç›l›ml› yeni iflbirli¤i olanaklar› aray›fl›n› h›zland›-

racakt›r. Do¤u Akdeniz ABD’nin Karadeniz’de s›k›flt›rmaya

çal›flt›¤› Rusya için önemini artt›rmaktad›r. Bu bölgenin,

Rusya’n›n karfl›  hamleleri için gerekli altyap›y› oluflturma-

s› aç›s›ndan ilgisinin artaca¤› ve sonunda hesaplaflman›n

yaflanaca¤› bir bölge olma olas›l›¤› artmaktad›r.

Orta Do¤u Akdeniz’in Hidropoliti¤i 

So¤uk Savafl döneminde politikalar›n belirlenmesinde

Petropolitik kavram› önemli bir yer tutmakta iken, 21. yüz-

y›lda bu politikalar› belirleyecek olan argümanlardan en

önemlileri ise petrolün d›fl›nda do¤algaz ve su olarak orta-

ya ç›kmaktad›r. Bu da Do¤u Akdeniz’in Hidropoliti¤ini

önemli bir konu olarak önümüze koymaktad›r. Asl›nda Do-

¤u Akdeniz gibi bir bölgeye su gibi stratejik bir maddenin

sat›lmaya çal›fl›laca¤› bu süreç teknik, ekonomik ve politik

aç›lardan birçok de¤iflkene ba¤l› dinamik özellik tafl›yan bir

süreç olmufl ve Türkiye bu sürece ayak uyduramam›flt›r.
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Sonuç olarak ;su sorunu Do¤u Akdeniz bölümünde

uluslararas› iliflkileri etkileyen ve etkilemeye devam edecek

unsurlardan biri olarak öne ç›kmaktad›r. Sorunun çözümü

veya hafifletilmesi için ülkeler aras› ve bölgesel ölçekte ifl-

birli¤i programlar› önem tafl›maktad›r. Ancak, ço¤u kez

planlar› global ölçekte yap›lan bu programlar›n çözüme

katk›lar› analiz edilirken  afla¤›daki hususlar da gözönünde

bulundurulmal›d›r.

Su sorunu konusundaki çözümlerde öncelikle havza ve-

ya bölgenin özgünlük ve özellikleri dikkate al›nmal›d›r.Ak-

si taktirde çözüm ad› alt›nda global düzeyde dayatmac› po-

litikalar ortaya ç›kmaktad›r.Bu sorun zaman zaman “savafl

senaryolar› “üretilerek ço¤u zaman da uluslararas› iflbirli¤i

ad› alt›nda ele al›narak yeni hegemonyac› politikalara alt-

yap› haz›rlanmakta ve ortam yarat›lmaktad›r. Di¤er bir de-

yiflle dünyan›n çeflitli bölgelerinde yaflanan su sorunlar›na

çözüm aray›fllar›, uluslar aras› iflbirli¤i ad› alt›nda yeni güç

politikalar›n›n arac› haline getirilmeye çal›fl›lmaktad›r.Bu

nedenle ülkelerin sorunun yafland›¤› bölgede, emperyal

güçlerin belirledi¤i stratejilerden ba¤›ms›z olarak ortaya

koyabilecekleri teknik,ekonomik,politik iflbirli¤i aray›flla-

r›,sorunun çözümüne veya hafifletilmesine gerçek katk›da

bulunabilecek en önemli ad›mlar olacakt›r. Bunun gerçek-

leflebilmesinin en temel koflulu ise, havza ölçe¤inde veya

tekil olarak su sorunu yaflayan ülkelerin  izleyecekleri d›fl

politikalarla bu sorunu uluslararas› güçlerin global ölçekli
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ve hegemonyac› politkalar›n›n malzemesi haline getirme-

meleridir.Akdeniz Havzas›’ndaki sorunun böyle bir düzle-

me daha fazla kaymamas› için sorun yaflayan ülkelerin bu

alandaki politikalar›n› dikkatli bir flekilde oluflturmalar›

önem tafl›maktad›r.

BOP ve Türkiye'nin su alanlar›

Ortado¤u'da su, yaflanm›fl ve yaflanan birçok çat›flma ve

savafl atmosferinin örtülü nedenidir. Türkiye'nin terörle

mücadelesinde su, GAP üzerinden yürütülen bir stratejinin

tayin edici unsurlar› aras›nda tutulmufltur. Proje kapsa-

m›nda baraj yap›mlar›nda d›fl finansman desteklerinde s›-

k›nt›lar yaflanmas›, su tutma ve aktar›m›nda yarat›lan uz-

laflmazl›klar, bölücü terörün bölgeye odaklanmas›, bölge-

nin su denkleminden Türkiye'nin güvenli¤ine yans›yanlar-

d›r. Türkiye, bölgenin su konusundaki ihtilafl› ülkelerinin

gözünde kaynak ülkedir. F›rat ve Dicle'ye odaklanan bu

yaklafl›m, Irak'taki iflgalin seyrine ba¤l› olarak yeni bir ''su

güvenlik alan›n›n'' yarat›lmas›ndan yanad›r. BOP ve onun-

la önemli paralellikler tafl›yan ''Büyük ‹srail Projesi'' gibi

‹srail stratejileri, bölgenin ''su denklemini'' yeniden olufl-

turma amac›ndad›r. Buna göre, Türkiye'nin mevcut Suriye

ve Irak özelinde görülen su sorununa yeni boyutlar ve ak-

törler eklenecektir. ‹srail'in geniflletilmifl Ortado¤u ölçe¤in-

de belirleyici rol üstlenmek istedi¤i yeni su denklemi,

Irak'›n kuzeyinden bafllayarak F›rat ve Dicle havzalar›n›n
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bütünlü¤ünü içeren suya dayal› yeni güvenlik alan› yarata-

cakt›r. ‹srail- Suriye görüflmelerinde Golan Tepeleri'nin su

kaynaklar›na iliflkin pazarl›klarda Türkiye'ye vurgu yap›l-

m›fl ve anlaflmazl›klar›n giderilmesi için Türkiye'nin su

kaynaklar› denkleme dahil edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Görünen

odur ki; t›pk› petrol ve di¤er enerji kaynaklar›nda oldu¤u

gibi, bölgede suyu yönetmek ve denetlemek, bölge denge-

lerini korumak ve bozmakla dolay›s›yla bölge ekonomi-po-

liti¤ini elinde tutmakla eflde¤er hale gelecektir. 

Orta Do¤u Akdeniz’in Petropoliti¤i                          

Petrolün ve Do¤algaz›n Ömrü ?

Petrol kaynaklar›n›n h›zla tükendi¤ine dair birçok aç›k-

lamaya karfl›  ‹TÜ Enerji Enstitüsü Müdürü petrol ve do-

¤algaz›n ömrünün düflünülenden daha uzun olaca¤›n› ile-

ri sürüyor. Bahçeflehir Üniversitesi`nin Türk - Asya Strate-

jik Araflt›rma Merkezi TASAM`la birlikte düzenledi¤i Tür-

kiye`de Enerji ve Kalk›nma 1. Ulusal Sempozyumunda ko-

nuflan  Istanbul  Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Mü-

dürü Prof. Dr.Abdurrahman Satman`a göre petrolde ve do-

¤algazda hem tüketim, hem de rezervler art›yor;  

Prof. Satman’a göre dünyadaki bugün bilinen petrol re-

zervi 2.2 trilyon varil  ve bugüne kadar yaklafl›k 800 mil-

yar varil petrol tüketilmifl. Bugün mevcut sahalarda, 1.2

trilyon varil üretilebilir petrol rezervi var. Henüz keflfedil-

memifl sahalarda ve mevcut sahalarda yeni teknolojilerin
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uygulanmas›yla ek 1 trilyon varil petrol rezervi olas›. (Kay-

nak USGS - ABD) Nitekim 1994`e göre 2004`te petrol üre-

timi % 20 artt›¤› halde,rezervlerde de % 17`lik art›fl olmufl-

tur. Dahas› petrolde üretilebilir rezerv, 2001 sonu itibar›y-

la 140 milyar ton iken, 2004 sonu itibar›yla 162 milyar to-

na yükselmifl bulunuyor. Do¤algaz üretim ve rezervinde de

paralel bir durum göze çarpmaktad›r. 1994`le karfl›laflt›r›l-

d›¤›nda 2004`te petrol üretimi % 28 artt›¤› halde, petrol re-

zervinde de % 26`l›k art›fl olmufltur`

Prof. Satman, dünyada enerjinin yaklas›k 20 y›ll›k gele-

ce¤i incelendi¤inde, herkesin kabul etti¤i ve öngördü¤ü flu

2 gerçe¤in varl›¤›na iflaret ediyor: 

1) Do¤algaz›n önemini artt›raca¤› 

2) Petrolün en çok tüketilen kaynak olarak kalaca¤› 

Bugün dünya enerji tüketiminin % 60`tan fazlas›n› pet-

rol ve do¤algaz, % 80`den fazlas›n› fosil yak›tlar karfl›l›yor.

Prof. Satman`a göre `Enerjiye talep artt›¤› halde, önümüz-

deki 20 - 30 y›l bu tablo de¤iflmeyecek.`

Kömür, odunu yok etmedi

Dünyada enerji kaynaklar›n›n tarihçesi de Prof. Sat-

man`› teyit ediyor asl›nda: 

Odun (16.-17. yüzy›l) 

Kömür (18.yüzy›l›n 2. yar›s›) 

Petrol (19. yüzy›l›n 2. yar›s›) 

Do¤algaz (20. yüzy›l›n 2. yar›s›) 

Hidrojen (21. yüzy›l)
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Asl›nda  hiçbir enerji kayna¤› tükenmedi ki petrol ve

do¤algaz tükensin diyen Prof Satman aç›klamalar›na flöyle

devam ediyor;

“odun bitti diye kömüre geçilmedi; t›pk› kömür bitti di-

ye petrole geçilmedi¤i gibi... Kömür bugün hala dünyada

en fazla bulunan enerji kayna¤›. Do¤algaz daha da yayg›n-

laflacak, ama ne petrol tükenecek, ne de kömür ve odun!

Odundan hidrojene tüm enerji kaynaklar›n›n bir di¤er or-

tak özelli¤i de, bir sonrakinin hep bir öncekinden daha te-

miz, karbon oran›n›n daha düflük olmas›. Hidrojene geçil-

di¤inde karbon oran› s›f›rlanacak.”

Do¤u Akdeniz’de Petrol Alanlar›

2003 y›l›nda M›s›r’la Güney K›br›s Rum Kesimi aras›n-

da Akdeniz’de petrol aramak için deniz yataklar›n›n payla-

fl›m› konusunda bir anlaflma imzalanm›flt›r.Türkiye’nin an-

laflmay› protesto için M›s›r’a nota vermifltir. Ancak buna

ra¤men M›s›r’›n petrol aramalar›na bafllad›¤› ve Suriye,Ür-

dün ,Lübnan ve ‹srail’in de proje ile yak›ndan ilgilenmek-

te oldu¤u bilinmektedir.

K›br›s çevresindeki zengin petrol yataklar›  konusunda

Rum kesimi sessizli¤ini korurken M›s›r’l› yetkililer bu ko-

nuda s›kça aç›klamalar yapm›flt›r.

2001 y›l›n›n Haziran ay›nda yap›lan M›s›r-K›br›s Rum

Yönetimi görüflmelerinin ard›ndan M›s›r’›n Rum kesimi

büyükelçisi Ömer Metwally’nin “Hükümetimiz ‹srail,Suri-
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ye, M›s›r ve K›br›s aras›nda bulunan genifl petrol havzala-

r›na ait ciddi tespitleri var” fleklinde aç›klamas› olmufltur.

Güney K›br›s Rum Kesimi Maliye Bakan› Takis Klerides

Eylül 2002’de New York’ta yapt›¤› bir konuflmada hükü-

metinin  aç›k deniz petrolcülü¤ü ile ilgili projeleri destek-

ledi¤ini ifade etmifltir.Middle East Times’›n 23 Haziran

2001 tarihli haberine göre Güney K›br›s Rum Kesimi Hü-

kümet sözcüsü Mickalis Papapetrou  K›br›s aç›klar›nda

petrol ve Do¤al Gaz yataklar› bulundu¤unu ifade etmifltir.

Tüm bu aç›klamalara daha önceki bölümlerde sözünü etti-

¤imiz Rauf Denktafl ve Serdar Denktafl’›n aç›klamalar› da

eklenmifl ancak yine de önemli bir etkisi olmam›flt›r.

O dönemde yapt›¤› aç›klamalarda Rauf Denktafl,bütün

bunlar›n bilindi¤ini ancak di¤er tart›flmalar›n yan›nda göz-

den kaçt›¤›n› söylemifltir. Güney K›br›s Rum Yönetimi

Meclisi 2007 nin Ocak ay›n›n bafl›nda  petrol yataklar›n›

arama, araflt›rma ve ç›karmay› düzenleyen yasay› kabul et-

mesi ve petrol ve do¤algaz yataklar›ndan yararlanma ama-

c›yla Lübnan’la ortak ekonomik bölge s›n›rland›rma anlafl-

mas› imzalamas› Ankara’y› tekrar harekete geçirmifltir.Tür-

kiye bu kez Lübnan ve M›s›ra’a nota vermifl bunun bir ol-

du bitti oldu¤unu aç›klam›fl ve kabul edilemeyece¤ini be-

lirtmifltir.Türkiye’nin bölgede askeri güç göstermesine de

neden olan bu geliflmeler, bölgede daha önce yaflanan sü-

reçlerin anlafl›lmas›na da katk›da bulunmufltur.Bölgede,

petrol bölgelerindeki gerilim s›ca¤› daha bugünden ege-

160

STRATEJ‹K HEDEF: DO⁄U AKDEN‹Z



men olmaya bafllam›flt›r.

Enerji Terminalleri Art›yor

ABD ve AB gibi küresel güçler aras›nda petrol ve do¤al-

gaz rezervlerinin Do¤u Akdeniz’den da¤›lmas› konusunda

bir görüflbirli¤i bulunmaktad›r.Bu  durum hem sanayilefl-

mifl ülkelerin enerji tüketimi yoluyla kontrol alt›na al›nma-

s›n› hem de Petrol ve Do¤algaz üreten ülkelerin Akdeniz’e

ba¤›ml› k›l›nmas›n› sa¤lamaktad›r.Örne¤in Çin’in y›ll›k

petrol tüketimi 600 milyon ton olup bu miktar dünyadaki

petrol tüketiminin % 15 ‘ine karfl›l›k gelmektedir.Çin bu

tüketiminin 400 milyon tonluk büyük bir bölümünü d›fla-

r›dan karfl›lamaktad›r.Uzmanlar Çin ve Japonya gibi ülke-

lerin Rusya’n›n Uzakdo¤u petrol boru hatt› projesinden

petrol ve do¤algaz alabilmesinin önünde Rusya’n›n ticari

kayg›lar› ve tarihi engeller bulundu¤unu belirtmekte-

dir.(Hergüner 2007).

Enerji hammaddelerinin Do¤u Akdeniz’e toplanmas›yla

Orta Do¤u ;Rusya petrollerinden sonra 21. yüzy›l› flekillen-

direce¤i söylenen Orta Asya ,Kafkasya petrolleri  de bu ta-

rihi havzaya ba¤›ml› duruma gelmifltir.Bir di¤er deyiflle

enerji tüketen ve üreten ülkelerin kontrolü kolaylaflm›fl-

t›r(Hergüner 2007).

Bu nedenle gelecekte dünya sanayisini ,ekonomisini ve

teknolojisini kontrol edebilecek olan do¤u Akdeniz’deki

petrol vanalar›n›n iflletilmesi  bu bölgedeki su vanalar›n›n

161

STRATEJ‹K HEDEF: DO⁄U AKDEN‹Z



iflletilmesi ile birlikte ele al›nmal›d›r.

Türkiye ve ‹srail’ Öne Ç›k›yor

Tarih boyunca Do¤u Akdeniz’in önem kazanmas›nda en

büyük rolü oynayan Anadolu ve bugünkü Lübnan ‹srail

bölgesindeki limanlar, bugün de ayn› co¤rafyada sadece

Akdeniz için de¤il art›k dünya için önemli duruma gelmifl-

lerdir.Dünyay› besleyecek olan enerji rezervleri Do¤u Ak-

deniz’de  iki terminal ülke olan ‹srail ve Türkiye limanla-

r›nda buluflmaktad›r (Hergüner 2007).

Bakü -Tiflis Ceyhan: Bu hat Temmuz 2006 da iflletme-

ye aç›lm›fl olup Azerbaycan petrollerini Akdeniz’e ulaflt›r-

maktad›r.Bu hatt›n halen 50 milyon ton civar›nda olan ka-

pasitesinin Kazakistan petrollerinin de kat›l›m›yla iki mis-

line ç›kart›lmas› beklenmektedir.Bu hatta Azerbaycan’›n

do¤al gaz› da dahil edilmifl olup Kazakistan do¤al gaz›n›n

da iletilebilmesi için hatt›n Hazar Denizi’nin do¤usuna

do¤ru uzat›lmas› beklenmektedir.

Kerkük -Yumurtal›k Petrol Boru Hatt›: 29 y›ld›r ifllet-

mede olan bu hat ile Kerkük petrolleri Adana’n›n Yumur-

tal›k iskelesinden Do¤u Akdeniz’e ak›t›lmaktad›r. Halen

y›lda 100 milyon ton petrol tafl›ma kapasitesine sahip olan

hatt›n kapasitesinin iki misline ç›kart›lmas›n›n uygun ol-

du¤u belirtilmektedir.

Samsun -Ceyhan Petrol Boru Hatt›: 24 Nisan 2007 ta-

rihinde temeli at›lan  bu Traans Anadolu Ham Petrol Boru
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Hatt› Projesi  ile Rus petrollerinin bo¤azlardan geçirilme-

den Akdeniz’e ulaflt›r›lmas› planlanm›flt›r.Kapasitesi y›lda

70 milyon ton olan bu hat  ayn› zamanda  Rusya’n›n do¤al

gaz›n› da Akdeniz’e nakletmek için kullan›lacakt›r.Bu hat-

t›n alternatifi olarak planlanan Burgaz –Dedea¤aç Boru hat-

t› projesi için de çal›flmalar yürütülmektedir.

M›s›r- Ceyhan Boru Hatt›: Bu hat ile M›s›r  Ürdün Su-

riye Ceyhan güzergah› kullan›larak ilk etapta  y›lda 4 mil-

yon ton M›s›r do¤al gaz› Ceyhan’a nakledilecektir.Bu hat-

t›n Ürdün k›sm› tamamlanm›fl olup Suriye bölümü infla

halindedir.

Kerkük –Hayfa Petrol Boru Hatt›: Bu hat yaklafl›k 30

y›ld›r çal›flmamaktad›r.Hatt›n A¤ustos 2003 y›l›nda baflla-

yan onar›m çal›flmalar› sürmektedir.

Musul –Hayfa Petrol Boru Hatt›: Bu hat  da yaklafl›k

30 y›ld›r çal›flmamaktad›r.Hatt›n A¤ustos 2003 y›l›nda

bafllayan onar›m çal›flmalar› sürmektedir.

Rumeyla –Hayfa Petrol Boru Hatt›: Bu hat ile Irak’›n

güneyindeki Rumeyla bölgesinden Hayfa’ya petrol tafl›na-

cakt›r.‹nfla halinde olan bu hatt›n kapasitesi y›lda 50 mil-

yon ton olarak bilinmektedir.

Ceyhan-Aflkelon Petrol Boru Hatt›: Bakü-Tiflis-Cey-

han veya Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hatlar› ile Ceyhan’a

gelen petrolün ‹srail’in Aflkelon liman›na ak›t›lmas›n›n

planland›¤› bir hatt›r.

Aflkelon-Hayfa  Petrol Boru Hatt›: Y›lda 50 milyon ton
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kapasiteli bir hat ile ‹srailin Aflkelon ve Hayfa limanlar› ara-

s›nda petrol sevkiyat› planlanmaktad›r.

Trans-Arabian Petrol Boru Hatt›: 2. Dünya Savafl› s›-

ras›nda ABD Ordusunun deste¤i ile aç›lan bu hat ile Suudi

Arabistan petrolünün Hayfa’ya ak›t›lmas› planlanmaktad›r.

Y›lda 100 milyon ton petrol tafl›ma kapasitesine sahip olan

ve Arap-‹srail savafllar› s›ras›nda iflletmeye kapat›lan bu

hatta halen onar›m çal›flmalar› devam etmektedir (Hergü-

ner 2007).

Kuzey’in  Petrol ve Do¤algaz›n›n

Güneye Aktar›lmas›nda Türkiye-‹srail ‹flbirli¤i

Türkiye ve ‹srail ars›nda 15 Aral›k 2006 tarihinde yap›-

lan “Enerji Anlaflmas›” esas olarak Hazar Denizi ile K›z›lde-

niz birlefltirmeye yönelik bir anlaflmad›r.Bu anlaflma K›z›l-

deniz üzerinden esas olarak Hazar ile Atlas ve Hint Okya-

nusunu birlefltirmektedir. Bu kapsamda Hazar Denizi-Ka-

radeniz-Akdeniz-K›z›ldeniz güzergah›ndan geçen ve 610

km uzunlu¤unda olan boru hatt› için fizibilite çal›flmalar›

bafllat›lm›flt›r.Bu hatt›n 2011 y›l›ndan itibaren faaliyete

geçmesi planlanmaktad›r.Bu hattan petrolün yan› s›ra do-

¤algaz,su ve elektri¤in de nakledilmesi düflünülmekte-

dir.(Hergüner 2007).

Do¤u Akdeniz’in iki terminal ülkesi Türkiye ve ‹srail bu

kez de Hazar Denizi’ni K›z›ldeniz ve Hint okyanusuna ba¤-

layacak çok önemli bir stratejik boru hatt› için geçifl ülkesi
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olarak önemli bir rol üstlenecektir.Bu hatt›n gerçekleflmesi

ile Do¤u Akdeniz’deki iki terminal ülkenin Petrol ve Do¤al

gaz da¤›t›m›nda koordinasyon ve iflbirli¤ini artt›racaklar›

görülmektedir. Halen bu ülkelerin küresel güçler taraf›n-

dan stratejik partner olarak de¤erlendirilmesinin temel se-

bepleri aras›nda bu projelerin geçece¤i co¤rafyada yer al-

malar› ve bu co¤rafyan›n da Dünya Enerji Pazar› için de

vazgeçilmez bir co¤rafya olmas›d›r.

Yeni Projeler Bafll›yor 

Do¤u  Akdeniz  Boru Hatt› 

Türkiye’nin Manavgat tesislerinden Ortado¤u’ya suyun

bar›fl ve iflbirli¤i amac›yla  tafl›nmas› projesi kapsam›nda

yap›lan çal›flmalardan sonuç al›namam›flt›r.Ancak bu ko-

nuda ‹sraille yap›lan görüflmeler 2006 y›l›nda  sonland›r›-

l›rken suyun tanker yerine boru sistemi ile tafl›nmas›na ka-

rar verilmifltir.

17 Temmuz 2008 tarihinde Ankara 'da bir araya gelen

Enerji Bakan› Hilmi Güler ile ‹srail Ulusal Altyap› Bakan›

Binyamin Ben Eliezer , Akdeniz Boru Hatt› için fizibilite ya-

p›lmas›na karar vermifltir. Toplant›dan sonra yap›lan aç›k-

lamada Türkiye ve ‹srail aras›na denizden döflenecek boru

hatt›n›n fizibilite çal›flmalar›n›n 10 ay içinde tamamlanaca-

¤› aç›klanm›flt›r.

‹nflaat›n›n üç sene içinde tamamlanaca¤› belirtilen boru

hatt› 5 ayr› borudan oluflacak ve suyun yan› s›ra do¤al
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gaz,petrol,elektrik ve fiber optik kablolar tafl›nacakt›r.

Samsun -Ceyhan '›n devam› olacak olan hat, Hindistan

'dan Uzakdo¤u 'ya uzanacak olup. ‹srail’in  hattan geçecek

do¤algaz ve petrol için Rusya ve Azerbaycan ile anlaflmaya

vard›¤› aç›klanm›flt›r.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan›  Hilmi Gülerin aç›kla-

malar›na göre bu hat y›lda en az 40 milyon ton petrol tafl›-

yacak ve petrolün  Asya pazar›na ulaflma süresini çok k›sal-

tacakt›r.Ancak yap›lan aç›klamada tafl›nacak su ve do¤al

gaz miktar›n›n henüz belirlenmedi¤i belirtilmifl ve proje ile

ilgilenen Hindistan temsilcisinin de kat›laca¤› bir üçlü gö-

rüflme yap›lmas› planlanm›flt›r.

Bu hatt›n yap›m›n›n sadece ticari ve  ekonomik aç›dan

iliflkilerin geliflmesine  de¤il ayn› zamanda bölge bar›fl›na

da yarar getirece¤i beklentisi bulunmaktad›r.

Proje’nin Fizibilite çal›flmas›n›n maliyeti olan  8 milyon

Euro ‘luk kayna¤›n temin edilmesi çal›flmalar› sürmekte-

dir.Projenin toplam maliyetinin ise fizibilite çal›flmalar›

sonras›nda ortaya ç›kaca¤› aç›klanm›flt›r.

Daha önce Türkiye taraf›ndan önerilen Bar›fl Suyu Boru

Hatt›  Projesi, Manavgat Su Temini Projesi gibi projelerden

sonra, bölge ülkelerinin su’dan bir savafl›n alternatifi olarak

ele alabilecekleri, suyun iflbirli¤i amac› ile kullan›lmas›na

yönelik Akdeniz Boru Hatt› Projesi  üzerinde çal›flmalar yo-

¤unlaflmaktad›r. 

Daha önceki projelerden olumsuz sonuçlar al›nmas› bu
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alandaki yeni giriflimlerden elde edilebilecek sonuçlar ko-

nusunda olumsuz de¤erlendirmelerin yap›lmas›na da ne-

den olmaktad›r. Ancak bu alandaki tüm gerilimlere ra¤-

men suyun bir iflbirli¤i arac› olarak ele al›nmas› çabalar›n›n

devam etti¤i görülmektedir. Bölge ülkeleri aras›nda ticari

ve siyasi  iflbirli¤inin artmas› ve  bu çabalardan küçük de

olsa olumlu bir sonuç elde edilmesi  halinde su konusun-

daki gerilimlerin daha azalmas› mümkün olacakt›r.Ancak

bu ad›mlar›n bölgede su savafl› senaryolar› oluflturan odak-

lar›n ç›karlar› ile çok ba¤daflmamas› nedeniyle baz› engel-

lerle karfl›laflmas› do¤ald›r. Bu nedenle bu sürecin yavafl

ilerlemesi istenilen iflbirli¤i sonucuna ulafl›lamayaca¤› ko-

nusunda bir düflünce yaratmamal›d›r.
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Do¤u Akdeniz Gelece¤inin Genel Görünüflü

Akdeniz'in güvenli¤i ve kontrolü için Akdeniz’in tümü

üzerinde de ayr› ayr› birer bölgesel kontrol tesis etmek

gerekmektedir. Stratejik öneme haiz Akdeniz'in do¤usu,

Süveyfl Kanal›, K›br›s Adas› ve Ortado¤u ülkelerine sahil

teflkil etmesiyle büyük de¤er kazanmaktad›r.

Do¤u Akdeniz' in  güvenli¤i afla¤›daki konularla do¤ru-

dan iliflkilidir. Do¤u Akdeniz Bat› dünyas›na akmakta olan

enerjinin ulafl›m yolunu oluflturmaktad›r.

Do¤u Akdeniz bölgesi dünyan›n  en istikrars›z bölgele-

rinden birini oluflturan Ortado¤u'nun Akdeniz k›y›s›d›r.

Akdeniz' e k›y›dafl ülkelerin genel güvenli¤i Do¤u Akde-

niz güvenli¤ini de etkilemektedir.

Dünya güç merkezlerinin bölge üzerindeki politikalar›

Do¤u Akdeniz’in güvenli¤i ile do¤rudan iliflkilidir.

DO⁄U AKDEN‹Z’‹N
GENEL GÖRÜNÜfiÜ VE

GELECE⁄‹ ÜZER‹NE

BÖLÜM IV



Akdeniz'in genel güvenli¤i aç›s›ndan, Cebelitar›k Bo¤a-

z›, Türk Bo¤azlar›, Süveyfl Kanal› ve Tunus-Sicilya hatt›,

muhtemel bir çat›flman›n sonucunu belirleyecek stratejik

noktalard›r. Bu nedenle; Türkiye-M›s›r, Tunus-‹talya ve

Fas-‹spanya Akdeniz'in genel güvenli¤i yönüyle; Türkiye-

M›s›r ise, Do¤u Akdeniz'in güvenli¤i yönüyle stratejik ko-

numa sahip ülkelerdir.

Di¤er taraftan; Do¤u Akdeniz, Türkiye ve Suriye üzerin-

den Mezopotamya ve Yak›ndo¤u'ya ba¤lanmaktad›r. Ayn›

zamanda Süveyfl Kanal› yoluyla da Arap Yar›madas› ve Bas-

ra Körfezine ulaflmaktad›r. Ayr›ca, Süveyfl Kanal› Ümit

Burnu'ndan geçen Avrupa Uzakdo¤u yolundan 7.000 mil

daha k›sa olmas› nedeniyle önemeni korumaktad›r. Son

zamanlarda a¤›rl›k kazanan Orta Asya petrolünün de, Do-

¤u Akdeniz'e ak›t›lmas› ve bölgedeki petrol terminallerinin

artmas›  ile bu bölge daha da hassas duruma gelmifltir.

Deniz ticareti ve askeri trafi¤in  kavflak noktas› konu-

munda olan Do¤u Akdeniz'de kontrol ve güvenli¤in sa¤-

lanmas› artan bir önem tafl›maktad›r. Do¤u Akdeniz'in

kontrolü için önemli co¤rafi konumlara sahip bir ülke ola-

rak Türkiye ve M›s›r; Akdeniz'in güvenli¤i aç›s›ndan anah-

tar rolü oynamaktad›r. Küresel güçlerin; siyasi, ekonomik

ve askeri bak›mdan bu ülkelere gösterdikleri dikkat ve has-

sasiyet bunun aç›k birer delilidir.

Akdeniz' e sahildar ülkeleri kontrol alt›nda tutabilecek

bir gücün, dünya hâkimiyeti yolunda, çok önemli bir avan-
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taja sahip olaca¤›n› söylemek bir kehanet de¤ildir. Çünkü

Avrupa'n›n petrol ikmalinin % 70'i ve ticaretinin % 40'1

Akdeniz'den geçmektedir. Keza, Ba¤›ms›z Devletler Toplu-

lu¤unun ‹thalat›n›n % 60’› ve ihracat›n›n % 50'si bu yolla

yap›lmaktad›r.

Bu nedenle; Akdeniz'in güvenli¤i, Do¤u Akdeniz'in gü-

venli¤i ile bütünleflmekte ve dünya güç merkezleri için bu

bölgenin kontrolü ve emniyetinin sa¤lanmas› vazgeçilmez

bir amaç olmaktad›r. Bölgedeki en önemli sorunun, co¤ra-

fi olarak bölgesel ancak siyasi olarak global bir sorun olma-

s› nedeniyle kökeni tarih içinde çok eski zamanlara do¤ru

uzanan Ortado¤u sorunudur.

Do¤u Akdeniz’in 21. Yüzy›lda dünya dengelerini etkile-

yebilecek olan stratejik önemi artarken Türkiye için öne-

minde de art›fllar yaflanmaktad›r. Son dönemde bölgede

petrol aranmas› ve Türkiye’nin sürecin d›fl›nda tutulmas›na

yönelik manevralar  bölgede bir Türk savafl gemisinin bay-

rak göstermesi, ne kadar varm›flt›r.

Prof. Dr Sertaç H. Bafleren’e göre “Do¤u Akdeniz’de son

zamanlarda ortaya ç›kan geliflmeler asl›nda buz da¤›n›n su

üstünde görülen k›sm›.Buz da¤›n›n su üstündeki büyük

kitlesi ise 1990’lar›n sonu ile 2000’lerin bafl›ndan itibaren

oluflmaya bafllam›flt›r”.(Bafleren 2007).

Özellikle K›br›s adas›n›n güney ve güney do¤usunda

zengin petrol yataklar› bulundu¤u iddialar›ndan sonra da-

ha da hassas duruma gelen bu bölgen k›y› oluflturularak sa-
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hiplenilmesi çabalar›n›n artt›¤› görülmektedir. Bu durum-

da Türkiye’nin bu bölgedeki dar bir deniz alan›na hapsol-

mas› riski ortaya ç›kmaktad›r.Güney K›br›s Rum Kesimi ile

Yunanistan’›n Akdeniz’de k›ta sahnl›¤› ve Münhas›r Eko-

nomik Bölge uygulamalar›n›n Türkiye’yi Anadolu karas›na

hapsetme amac›na yönelik oldu¤u iddialar› bulunmakta-

d›r. Prof. Dr Sertaç H. Bafleren’e göre

“Bu hedef do¤rultusunda ad›mlar atan ikili belli ölçüde

amaçlar›na ulafl›rken, Türkiye geç kalm›fl durumda” (Bafle-

ren 2007).

Güne K›br›s Rum Yönetimi bu bölgede petrol arama fa-

aliyetlerine yabanc› flirketleri de dahil etmifltir.Bunun ken-

di olanaklar›n›n k›s›tl› olmas›n›n yan›nda Türkiye’nin tep-

kisini dengeleme düflüncesinden kaynakland›¤› ileri sürül-

mektedir.GKRY Cumhurbaflkan› Tasos Papadapulos’un

Rum bas›n›na verdi¤i bir demeçte ihaleye girecek flirketle-

rin seçimi s›ras›nda hem siyasi hem de ekonomik davrana-

caklar›n› alt›n› çizerek ifade etmesi bu anlamda dikkat çe-

kici olarak görülmektedir(Bafleren 2007).

Do¤u Akdeniz’de petrol aranmas› konusundaki faaliyet-

ler h›zl› bir flekilde devam etmektedir.

22 Mart 2007 tarihli Fileleftherhos Gazetesi  ve 12 Ni-

san 207 tarihli Rusya kaynakl› RBC Daily’de Exxon-Mobil,

BP, Shell, Total ve Lukoil flirketlerinin birerbuçuk milyon

dolar ödeyerek flartname ve sismik verileri sat›n ald›klar›

belirtilmektedir.
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Bu durum Türkiye k›ta sahanl›¤›na tecavüz eden saha-

larda ruhsat al›p arama faaliyetlerinin bafllayabilece¤ini or-

taya koymaktad›r.ABD ,‹ngiliz,Hollanda,Fransa ve Rusya

merkezli dev petrol flirketlerinin arama yapmaya bafllama-

dan önce Türkiye taraf›ndan  “sahan›n siyasi ve hukuki aç›-

dan problemsiz olma özelli¤ine” yönelik çaba gösterilerek

GKRY lehine ilerleyen sürecin kesilmesinin önem tafl›d›¤›

belirtilmektedir (Bafleren 2007).

H›zla ilerleyen bu süreç, Türkiye’nin Do¤u Akdeniz’de-

ki iliflkilerini ve ulusal ç›karlar›n›  yeniden ele alarak belir-

leyece¤i  bir stratejiyi uygulamaya koymaya haz›r olmas›n›

gerekli k›lmaktad›r.

Do¤u Akdeniz’in Güvenli¤i ve Gelece¤i 

Do¤u Akdeniz’in Güvenli¤i Ve Gelece¤i….

Dünya dengelerindeki de¤iflme olas›l›¤›  ile Do¤u Akde-

niz  güvenli¤i aras›nda do¤rudan bir iliflkinin varl›¤›ndan

söz edilebilir.

Do¤u Akdeniz’in bir bütün olarak bölge güvenli¤i aç›s›n-

dan de¤erlendirilmesi yap›l›rken bu s›n›rlar›n görece olarak

da olsa geçmiflten daha genifl oldu¤u bu de¤erlendirmeye

al›nmal›d›r. ‹ç dinamikler, Irak iflgali ve kilit güvenlik aktör-

leri taraf›ndan daha aktif stratejilerin ortaya ç›k›fl›, bölgede

statükonun garanti olmad›¤› anlam›na gelmektedir  Bu ne-

denle bölgede de¤iflim çok h›zl› ve do¤rusal olmayan bir bi-

çimde geliflebilir. On y›l sonra bölgedeki etkili devletlerin
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yönetim flekilleri ve d›fl politikalar›  çok farkl› olabilir. Böl-

gede kriz yay› olarak yap›lan adland›rma flimdi daha çok de-

¤iflim yay› olarak tan›mlanmaktad›r.Bu kapsamda stratejle-

rin, bölgede daha ola¤and›fl› ve h›zl› geliflmelerin gerçeklefle-

bilme olas›l›¤›n› göz ard› etmemeleri gereklidir.

Bat›n›n, stratejik ilgi oda¤› olan Do¤u Akdeniz’in güven-

lik konsepti için yak›n gelecekte yeni aç›l›mlar gelifltirilme-

si  olas›l›¤› yüksektir.Bunlardan birisi Avrupa k›y› ülkeleri

ile yap›lacak antlaflmalarla Do¤u Akdeniz güvenlik konsep-

tinin geniflletilip sa¤lamlaflt›r›lmas› olabilir.

Yak›n gelecekte Karadeniz, K›z›ldeniz ve Körfez’de gü-

venlik konsepti  Akdeniz’le daha çok iliflkili olarak  de¤er-

lendirilecektir.  NATO ve AB içerisinde Akdeniz Havzas›-

n›n da ilerisini kapsayacak yeni güvenlik antlaflmalar› yap›-

labilir. Sonuç olarak yak›n gelecekte var olan Akdeniz giri-

flimlerinin bölge içerisi veya özel, ifllevsel alanlarda iflbirli-

¤i ve geri dönüfl aç›s›ndan yeniden flekillendirilmesi için gi-

riflimler artacakt›r.

Bölgedeki Atlantik ötesi roller, Washington’un bu böl-

gedeki politik de¤iflimlere daha fazla müdahil olmas› ve

Avrupa’n›n Akdeniz k›y›lar›nda güvenlik idaresinde daha

aktif hale gelmesi  geçmifle oranla bölgedeki Rusya Fede-

rasyonu etkisinin artmas› sonucunu do¤urabilir.

Gelecek on y›lda Türkiye’nin ABD d›fl politikas›  ve ge-

liflme düzeyi Do¤u Akdeniz’deki güvenlik ortam›n›n ve

bölgenin flekillendirilmesinde son derece önem tafl›yan un-
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surlar olacakt›r. Yak›n gelecekte  Ankara ülkenin iç güven-

lik sorunlar›yla yak›ndan ilgili olan Orta Do¤u bölgesinde

daha ba¤›ms›z hareket etme potansiyelinde ›srarc› olacak-

t›r. Ancak böyle olsa da, Türkiye Avrupa  yolunda devam

etti¤i sürece, Türk d›fl politikas›n›n ve güvenlik siyasetinin

giderek Avrupal›laflmas› beklenebilir. Bu da Türkiye üze-

rinden Do¤u Akdeniz’de daha aktif bir AB D›fl Politikas›

anlam›na gelmektedir.

Bu durum daha ulusalc› ve içe dönük bir Türkiye’nin

Avrupa ile birlikte -  ABD için problemli bir güvenlik orta-

¤› olmas›n›n yan› s›ra  Yunanistan için de rahats›z edici bir

komflu olma sonucunu do¤urabilir.

Bölge için  Ege’deki geliflmeler hala önem tafl›maktad›r.

Türk Yunan iliflkilerindeki yumuflama do¤u Akdeniz’deki

güvenlik ortam›n› önemli ölçüde  de¤ifltirmifltir. Bu duru-

mun  kuvvetlenmesi ve devam›, Atlantik ötesi politikalar

alt›nda bölge için stratejik bir zorunluluk olarak ortaya ç›k-

maktad›r. Türk Yunan iliflkileri geçmifle nazaran daha yu-

muflak ve AB kontrollu bir döneme girmifl olmas›na ra¤-

men Atina’da oluflturulan politikalar›n Türkiye’nin bölge

güvenlik anlay›fl› ile  Ege ve Do¤u Akdeniz’in  istikrar›nda

hala önemli bir etkiye sahip oldu¤u ve olaca¤› aç›kt›r.

Do¤u Akdeniz 2025 y›l›na kadar geçmifle nazaran yeni

ve de¤iflik  olumlu ve olumsuz yönde  geliflmelere sahne

olacakt›r.

Bölgede ‹srail ve Filistin aras›nda genifl kapsaml› bir uz-
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laflma ve Filistin devletinin baflar›l› bir flekilde ortaya ç›k›fl›

bölgedeki stratejik görünümü ciddi biçimde de¤ifltirecek-

tir. Bu durum büyük olas›l›kla Avrupa-Atlantik düzenle-

melerinin geniflletilmesi gibi, güvenlik ve iflbirli¤i için yeni

olanaklar ortaya ç›karacakt›r.

Bölgedeki olas› geliflmelere  olumsuz taraftan bak›ld›-

¤›nda ise, gelecek onbefl y›l Do¤u Akdeniz’in yak›nlar›nda

güvenli¤e ve stratejiye yeni tehditler oluflturabilecek bir ve-

ya birden fazla nükleer santral’in ortaya ç›kmas› muhte-

meldir. Bu durumda bölgesel veya bölgeyle ilgili aktörler

bölgedeki yeni nükleer silah teknolojileri konusunu daha

fazla dikkate almak zorunda kalabilecektir.

Sonuç olarak, Do¤u Akdeniz’de Güvenlik, bölgedeki di-

¤er konularda oldu¤u gibi küreselleflmifltir. Bölgesel gü-

venli¤i do¤rudan veya dolayl› etkileyen devletler ve  di¤er

aktörlerin say›s› geçmifle oranla flimdi daha fazlad›r. Geç-

miflte Akdeniz’in güvenli¤i konusunda en dikkat çeken

oyuncular sadece Rusya ve ABD iken bugün Çin, Hindis-

tan ve di¤erleri enerji ba¤lant›lar›, bilgi ak›fl›, yat›r›mlar ve

askeri ve teknoloji transferleri nedenleriyle denklemin par-

ças› olmufllard›r. So¤uk savafl›n sonuna kadar çok fazla

fark edilmeyen  bu durumun a¤›rl›¤› art›k aç›k bir flekilde

bölgede hissedilmektedir.

Bölgenin gelece¤ini analiz edebilmek ve Do¤u Akdeniz

stratejisi belirleyebilmek için bölgesel referans noktalar›

gerekli ancak  art›k yeterli de¤ildir.
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EKLER

Hazar Denizinden ve Ortado¤u’dan Güney Avrupa ve Akdeniz’e Türkiye Üzerinden
Do¤al Gaz  ‹letim Senaryolar›

Hazar Denizinden ve Ortado¤u’dan Güney Avrupa ve Akdeniz’e Petrol iletimi
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M›s›r Üzerinden Gelecekte Gaz Transferi 

AB(15) Ülkelerine M›s›r’dan Do¤al Gaz ‹thalat› Potansiyeli ( Milyar m3)

Güney Akdeniz Ülkelerinin Do¤al Gaz ‹hracat Potansiyelleri ( Milyar m3)
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Güney ve Do¤u Akdeniz Ülkelerinin Toplam Do¤al Gaz ve Petrol Rezervleri
Petrol: milyon ton. Do¤al Gaz: Milyar m3

Güney ve Do¤u Akdeniz Ülkelerinin Petrol ve Gaz ‹hracat›
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