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Yazarın notu: Ekteki yazı 2009 yılında yani 5 yıl önce yazılmıştır. Yeni enerji kaynaklarının 
keşfedildiği tarih olan 2009 yılı Doğu Akdeniz için bir milat olarak kabul edilebilir. İkinci 
milat eğer güvenlik sağlanabilirse 2016 yılı olacaktır. 2016’da Doğu Akdeniz çanağındaki ve 
büyük kısmı İsrail’in Münhasır Ekonomik Bölgesinde olan enerjinin dünya piyasalarına 
sunulmasına başlanması planlanmaktadır.  40 kilometrelik çok küçük bir kıyı şeridine sahip 
Gazze’nin deniz alanları hem enerji yönüyle hem de enerji güvenliği yönüyle hayati 
önemdedir. Makaleyi okuma fırsatınız olursa şu andaki İsrail-Mısır- Gazze- ABD 
dörtgenindeki gelişmelere daha farklı bir gözle bakabilirsiniz. 

Gazze Şeridi Akdeniz kıyısında 40 kilometre uzunluğunda dar bir sahil şerididir. Adını en 
büyük şehri Gazze’den alan bu bölgede 1,4 milyon Filistinli barınmaktadır. Gazze Şeridi 
hiçbir ülke tarafından bağımsız bir devlet veya devlet bölgesi olarak kabul edilmemektedir. 
Aksine dünyadaki genel kabul, İsrail’in bir parçası şeklindedir. ABD tarafından ise, İsrail 
tarafından ele geçirilmiş ve İsrail- Filistin arasında bir anlaşmayla geleceği belirlenecek bir 
bölge olarak tanımlanmaktadır. İsrail, Gazze Şeridi'nin hava ve deniz sahalarını kontrol 
etmektedir Gazze Şeridi’nin İsrail ile 51 kilometre ve Mısır ile 11 kilometre uzunluğunda kara 
sınırı vardır. Gazze Şeridi ılıman bir iklime sahiptir. Kışları serin yazları sıcaktır. Doğal 
kaynakları; ekilebilir arazi ve yeni keşfedilmeye başlanan doğal gazdır. Doğal tehlikeler 
erozyon, temiz su kaynağı eksikliği ve yeraltı sularının kurumaya başlamasıdır. Doğu 
Akdeniz’deki bu küçük toprak parçası için neden bu kadar kan dökülmekte ve kontrolsüz ve 
ölçüsüz bir güç kullanılmaktadır? Kriz ve savaşlar asla tesadüf değildir. Bunlar uzun zamandır 
çözülemeyen sorunların, azaltılamayan gerginliklerin ve küresel güç merkezlerinin uzun 
vadeli çıkarlarının sonucudur. Savaşların amaçları, her zaman jeopolitik bir boyuta sahiptir. 
Yoksa savaşmaya değmez. Bu perspektiften bakarak İsrail’in Gazze harekâtını analiz edelim.  



 

 

Ortadoğu’nun Değişen Dengeleri  

ABD’nin 2003’te Irak’a müdahalesi sonrası Ortadoğu’nun siyasi, askeri ve ekonomik 
dengeleri tamamen değişmiştir. Hatta Avrupa’dan Japonya ve Çin’e uzanan bölgeler de dâhil 
olmak üzere oldukça etkili bir dünya çapında yansıma da yaratmıştır. 2009 yılı sonunda 
Irak’tan çekilen ABD, Irak’taki sosyal, dini ve etnik dengeleri de paramparça etmiştir. ABD 
sonrası en büyük endişe, dünyanın iki numaralı petrol kaynaklarına sahip Irak’ta bir iç savaş 
çıkması ve bunun Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve İran’a yayılmasıdır. Bu konuda 
şimdiden Irak merkezi hükümeti ile Kürt Bölgesel Yönetimi (KBY) arasında anlaşmazlıklar 
başlamış durumdadır. KBY, merkezi hükümetin haberi olmadan Bulgaristan’dan üç uçak (C-
130) dolusu hafif silah ve mühimmat satın almıştır. KBY, bu silahların terörle mücadele için 
alındığını ve ithalatın Irak Anayasasına aykırı olmadığını açıklarken, İçişleri Bakanı Cevat el-
Bolani, böyle bir silah alımının Irak yasalarını ihlal anlamına geldiğini, zira silah ithalatına 
sadece İçişleri ve Savunma bakanlıklarının yetkili olduğunu söylemiştir. Amerikalı bir askeri 
yetkili ise; silah alımının gizlilik içinde yapılmasının ardından ben, Irak hükümetinde 
olsam ciddi bir biçimde endişelenirdim demiştir. Sünniler ve Şiiler arasındaki tansiyon 
giderek yükselmektedir. Diğer taraftan Maliki, hükümet yanlısı aşiret liderlerinden eyaletlerde 
konseyler kurmayı planlamaktadır. Ancak KBY başkanı Barzani ve diğer siyasi liderler buna 
karşı çıkmaktadır. Barzani, “Maliki’nin ateşle oynadığını ”söylemiştir. Talabani de, 
Maliki’ye bir mektup göndererek konseyler için harcanan paranın ülkenin ordusuna gitmesi 
gerektiğini ifade etmiştir. Güçlü Kürt aileleri tarafından Saddam’a karşı milis kuvvetleri 
olarak kullanılan peşmergelerin işgal sonrası görevi, Kürt çoğunluklu bölgelerde kontrolü 
sağlamaktır. Irak hükümeti Kürt bölgesi dışında peşmergeleri kullanmak istememektedir. 
Merkezi hükümet, geçtiğimiz haftalarda Barzani’nin ABD birliklerine Kürt özerk bölgesinde 
üs sağlama teklifine öfkelenerek, özellikle de Amerikan askerlerinin kademeli olarak 
çekilmesinin istendiği bir zamanda bölgesel hükümetin böyle bir öneride bulunma yetkisinin 



olmadığını açıklamıştır.1 Görüldüğü üzere ABD sonrası Irak’taki siyasi istikrarın etnik ve 
mezhepsel bir çatışmaya dönüşme olasılığı son derece yüksektir. Önlem olarak, başta 
S.Arabistan olmak üzere, tüm körfez ülkeleri silahlanmaktadır.  

İran’ın Bölgesel Etkisi 

Gelelim ideolojik ve siyasi nüfuz alanı S.Arabistan’dan Gazze’ye kadar uzanan İran’a. Bu 
bağlamda, ABD - İran siyasi anlaşmazlığı bölgedeki en potansiyel çatışma alanı olarak öne 
çıkmaktadır. Bu çatışma alanı esas olarak, Ortadoğu’da İsrail üzerinde odaklanmaktadır. İran, 
bir yandan İsrail’in nükleer tekeline meydan okurken, bir yandan da, İsrail ve ABD karşıtı her 
türlü organizasyonu kayıtsız şartsız desteklemekte ve bölgedeki nüfuz alanını genişletmeye 
çalışmaktadır. İran, Suriye resmi rejimi, Irak’taki Amerikan karşıtı Şii hareketi, Lübnan’daki 
Hizbullah ve Gazze Şeridi’ndeki HAMAS üzerinde etkili bir konuma sahiptir. Ayrıca, 
S.Arabistan ve Körfez ülkeleri içindeki Şii fraksiyonları da desteklediği ve güçlendirmeye 
çalıştığı değerlendirilmektedir. İran’dan karşılıksız petrol alan Suriye’nin HAMAS lideri 
Meşal’e Şam’da ofis açma izni vermesi dikkati çeken ilişkilerdir. Özetle İran, şeriat rejimine 
dayalı dini siyasi ideolojisini, bölgede İsrail’in temsil ettiği Siyonist yapılanmayı ve ona 
kayıtsız şartsız destek veren ABD’yi engellemek için kullanmaktadır. Bu nedenle İsrail’in 
Gazze harekâtı, İsrail- Filistin çatışması dışında daha farklı ve karmaşık bir boyuta sahiptir. 
Bunu, ABD destekli İsrail- İran çatışması olarak değerlendirmek hiç de yanlış olmaz. Avrupa 
Birliği de, ABD baskısı ve bilinen politikaları doğrultusunda, İsrail’in saldırılarına resmi bir 
tepki gösterememektedir. Ancak en dikkati çeken siyasi tepkisizlik Rusya’dan gelmektedir.  
Ateş kes için girişimde bulunmakla birlikte, Rusya, Ortadoğu ve Rus petrolünün, Türkiye-
Doğu Akdeniz- İsrail üzerinden Akdeniz ve Kızıldeniz’e akıtılmasını öngören Batı’nın enerji 
güvenliği proje ve planlarına razı olmuş gözükmektedir. Araplara gelince, ABD’nin politik ve 
ekonomik baskıları yanında, İran’ın son derece katı ve dine dayalı siyasi ideolojisi, Araplar 
içinde uygulama yeri bulan, Vahabilik, Sünnilik, Şiilik ve diğer İslami mezhepleri 
korkutmaktadır. Bu konudaki en güncel ve çarpıcı örnek HAMAS ’tır. HAMAS bir siyasi 
partinin adıdır. Anlamı “İslami Direniş Hareketi’dir. Bu kuruluş Sünni olmasına rağmen, 
FKÖ’nün bu zamana kadar uyguladığı mezhepsel uygulamaları yetersiz bulmakta ve İran 
benzeri bir uygulama içine girmek istemektedir. Hatta HAMAS yönetiminin bile uygulamada 
yumuşak kaldığı, radikal El Kaide bağlantılı olduğu iddia edilen grupların Gazze’de boy 
göstermeye başladıkları yolunda duyum ve haberler alınmaktadır.2 HAMAS-İran ilişkilerinin 
siyasi ve askeri ortak noktası ise İsrail karşıtlığıdır. HAMAS 2007’de Gazze Şeridi’nde 
kontrolü ele geçirmiştir. Yaklaşık iyi eğitilmiş ve disiplinli 16.500 savaşçısı bulunmaktadır. 
HAMAS yüzlerce savaşçı grubun periyodik olarak İran’a gönderilerek Tahran’daki Devrim 
Muhafızları üssünde yoğun eğitim aldıklarını kabul etmiştir. Başarıyla Gazze’ye dönenler 
eğitmen olarak binlerce kişiyi eğitmiştir Yüzden fazla HAMAS savaşçısı da İran’da eğitim 
görmüş eğitimcilerce Suriye’de eğitilmiştir3. 

Gazze -Doğu Akdeniz Bağlantısı Neden Önemli? 

Soğuk Savaş’tan 25 yıl sonra, bugün oluşan küresel güç dengesi çerçevesinde, Türkiye ve 
Mısır da dâhil olmak üzere, Doğu Akdeniz kıyı şeridinde Batı kontrolü dışında herhangi bir 
siyasi ve askeri gücün bulunmasına izin verilmemesi gerekmektedir. Çünkü ABD’den 

                                                 
1 WP, Bulgaristan’dan Kuzey Irak’a silah sevkiyatı, 1 Aralık 2008 Kaynak: Dünya Gündemi 14-29 Aralık 2008 
s. 8 
2 Mete Çubukçu, Gazze’nin değişmeyen yazgısı 12 Aralık 2008, Kaynak: Dünya Gündemi Gazetesi 21-27 
Aralık 2008 s. 8 
3 İsraeli launches ground offensive as EU troika visits, New Europe No: 815 3-10 Jan 2008 p. 10 



Avrupa’ya, Çin’den Japonya’ya, G-7 ülkelerinin enerji güvenliği buna bağlıdır. ABD-İran 
anlaşmazlığı, Basra Körfezi yoluyla Batı’ya ihraç edilen petrolün güvenliğini önemli ölçüde 
tehdit etme potansiyeli kazanmıştır. Ayrıca Körfez’in, Hürmüz Boğazı yoluyla tek çıkışa 
kanalize olması ulaşım güvenliğini de tehdit etmektedir. Bu nedenle Batı’nın yeni enerji 
güvenlik stratejisi, Körfez yoluyla ihraç edilen petrolün, boru hatları ile doğu Akdeniz’e 
akıtılması ve buradan ihraç edilmesidir. Bu bağlamda HAMAS’ın kontrolündeki Gazze 
Şeridi’nin Batı için ne anlama geldiği açıktır. İsrail vasıtasıyla Gazze Şeridi HAMAS ’tan 
temizlenecek, burada İsrail kontrollü bir yönetim kurulacaktır. Zaten, Gazze Şeridi’nin 1,5 
milyonluk nüfusunun yaklaşık 1 milyonu mültecilerden oluşmaktadır. Bunlar 1951 yılında 
imzalanan BM Mülteciler Kararı’ndan yararlanamamaktadırlar. Yani sadece adları mültecidir. 
Gazze hukuksal, sosyal ve etnik bakımdan tam bir getto durumundadır. Büyük bir olasılıkla, 
Gazze Şeridi’ndeki Filistinli nüfusun çoğunluğu havuç veya sopa stratejisi ile El Fetih’in 
yönettiği Batı Şeria’daki Filistin bölgesine göç ettirilecektir. Böylece, burada kurulmasına izin 
verilecek Filistin Devletinin, Yugoslavya’nın Sırbistan örneğinde olduğu gibi denizle irtibatı 
kesilecektir. Bu nedenle her türlü insani boyuttan yoksun olan bu savaş, Batılı devletlerce 
desteklenmektedir. Bu perspektiften bakıldığında, Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik 
HAMAS tehdidinin bertaraf edilmesi hedefi, bölgedeki Batı çıkarına uygun jeopolitik 
dengenin sağlanmasına yönelik büyük amaç için sadece bir başlangıç ateşlemesidir. Bu 
bağlamda, Lübnan’ı da aynı kategoride düşünmek gerekir. Temmuz 2006’da güney Lübnan’a 
giren İsrail’in amacı ile Gazze Şeridi’nde halen devam eden harekâtın amacı aynıdır. İran 
yanlısı Hizbullah’ı etkisiz hale getirerek, Lübnan’da Hristiyan ağırlıklı ve Batı yanlısı 
yönetimlerin devamını sağlamaktır. Lübnan Cumhuriyeti’nin nüfusu yaklaşık 4 
milyondur. %70’i Müslüman %30 Hıristiyan’dır. Lübnan'ın resmi dili Arapçadır. Ülke 
istikrarı, Arap-İsrail çatışması sonucu Lübnan'a gelen Filistinliler ’in çoğalmasıyla bozulmaya 
başlamıştır. Özellikle 1970’lerden itibaren Müslümanlar, demografik üstünlüğü elde etmişler 
ve bu üstünlüğü egemenlik faktörüne yansıtarak ülke yönetiminde Hristiyanlar kadar söz 
hakkı alma mücadelesine başlamışlardır. Sonuçta; ülkede başlayan Müslüman- Hristiyan 
mücadelesi, 1975’den itibaren iç savaşa dönüşmüştür. Lübnan’ın coğrafi konumu doğu 
Akdeniz’de Gazze’den daha da önemlidir. Rusya ile Tartus limanının yeniden kullanımına 
izin verecek kadar iyi ilişkilerde bulunan Suriye ise, diplomatik, ekonomik ve askeri 
yöntemlerle Batı eksenine çekilmeye veya en azından doğu Akdeniz’deki Batılı plan ve 
stratejilere razı edilmeye çalışılmaktadır.  
 
Özet olarak İsrail’in Gazze Şeridi’ne müdahalesinin iki temel jeostratejik amacı vardır. 

• Birincisi, İsrail’in fiziki güvenliği ve bölgedeki stratejik çıkarlarını korumak 
maksadıyla, İran’dan Suriye-Lübnan- Gazze Şeridi’ne ve İran’dan-Suriye-Irak-S. 
Arabistan-Ürdün’e uzanan İran’ın ideolojik, siyasi, ekonomik ve askeri zincirinin 
kırılması ve yok edilmesidir. 

• İkincisi, Batı’nın ve kendisinin enerji güvenliğini sağlamak maksadıyla, Türkiye’den 
Mısır’a uzanan doğu Akdeniz kıyı şeridinin kalıcı olarak, kontrol altına alınmasıdır  

 
İsrail’in Gazze operasyonunun, küresel kriz nedeniyle hızla düşmekte olan petrol fiyatlarının 
dengelenmesini amaçladığına dair konjonktürel bir bakış açısı da vardır. Şöyle ki; İsrail’in 
saldırılarına uluslararası piyasalar açısından bakıldığında, petrol ve temel ticari malların 
fiyatlarının bir miktar yükselmesine yardımcı olduğu görülmektedir. Amerikan doları petrolün 
varili ile çok yakın ilişkilidir. Ucuz Amerikan doları kredi piyasalarındaki kasırga sonrası 
Amerikan ekonomisinin tekrar toparlanmasına yardımcı olabilir. Ama dolar ne kadar ucuz 
olacak? Eğer ABD, Ortadoğu ve Arap Yarımadası’ndaki petrol üreten ülkeler üzerindeki 
politik kontrolünü kaybederse, dolar basıldığı kağıttan bile değersiz olabilir. İsrail’in 



Gazze’ye yönelik operasyonu, Amerikan dolarının - petrolün variline endeksli değerinin daha 
fazla düşmesini önlemiştir.4 
 
Enerji Güvenliği Projeleri 
İkinci jeostratejik hedef açısından, Kerkük- Hayfa, Musul-Hayfa ve Kerkük-Ceyhan boru 
hatları hayati önem arz etmektedir. ABD’nin Irak’a müdahalesinin hemen sonrasında Ağustos 
2003’te Kerkük ve Musul’dan Hayfa ’ya giden petrol boru hatlarının onarımına İsrail 
tarafından başlanmıştır. Hattın onarımı tamamlandığında, Hayfa limanına günde 5 milyon 
varil petrol taşınabilecektir.5 Bir başka önemli petrol hattı da, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
Suudi petrollerini Akdeniz’e taşımak için ABD ordusunun inanılmaz desteği ile yapılan 
Trans-Arabistan (TAP) petrol boru hattıdır. Uzun süredir kapalı olan bu hattın bir ucu 
Lübnan’a, bir ucu da İsrail’in işgali altındaki Golan Tepelerinden Hayfa ‘ya uzanmaktadır. Bu 
hattın da onarımı devam etmektedir. Bu hat günde 2 milyon varil Suudi petrolünü Hayfa ‘ya 
taşıyacaktır. Bu hatta Irak’ın güneyinden çıkarılan petrolün de eklenmesiyle toplam miktar 3 
milyon varile çıkacaktır. Böylece Hayfa Limanı’na günde 1,2 milyon ton petrol akıtılmış 
olacaktır. Basra Körfezi’ndeki olası bir gerginliğe karşı Kuveyt ve BAE petrollerinin de 
anılan boru hatlarına irtibatı sağlanabilir. Bu durum, Ortadoğu petrollerinin İsrail’in 
denetiminde Akdeniz’e yani Batı’ya nakledilmesi anlamına gelmektedir. İsrail kaynaklı yeni 
haritalarda Hayfa’nın adının altına “Yeni Rotterdam” yazılmasının anlamı ne kadar açık 
değil mi? Aynı perspektiften bakıldığında; 

• Lübnan’ın  
• Golan Tepelerinin 
• Gazze Şeridi’nin 
• Kıbrıs’ın 
• Türkiye’nin 

 
ABD, Batı ve İsrail için mutlaka kendi kontrol ve nüfuz alanı içinde tutulmasının ve Arap 
Yarımadası’ndaki 90 yıllık statünün korunmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
 
Kıbrıs’ın Genişleyen Jeostratejik Alanı  

Batı’nın Doğu Akdeniz’deki yeni plan ve stratejileri, doğu Akdeniz şeridinin odak noktasını 
oluşturan Kıbrıs’ın jeostratejik kaplama alanını genişletmiş ve ona yeni bir güvenlik boyutu 
eklemiştir. Kıbrıs, doğu Akdeniz’in gözetlenmesi, askeri yığınaklanma ve güç nakli için son 
derece elverişli bir konumdadır. Kıbrıs’ın, sömürgecilik çağındaki benzer şekilde yeniden öne 
çıkan stratejik konumu nedeniyle, AB, ABD, Yunanistan ve Rusya, Kıbrıs sorununun 
çözümüne farklı şekilde yaklaşmaktadırlar. Bu bağlamda Türkiye, Kıbrıs’ın deniz ekonomik 
alanlarında son yıllarda ortaya çıkan petrol potansiyelini de dikkate alarak, AB ağırlıklı bir 
çözüm stratejisi yerine, iki bölgeli ve iki toplumlu bir çözüme yönelmelidir. Bu çözümde 
bölgede gerekirse, ABD ve İngiltere ile stratejik bir işbirliği yapılabilir. 

Filistin Sorununun Çözümünde Türkiye’nin Rolü Ne Olabilir? 

Çatışmaların üçüncü haftasında ateş kes yeniden gündeme gelirken, ilk uluslararası haber 
Türkiye’nin bölgedeki barış gücüne liderlik edeceği idi. Bölgede en çok güvenilen ülke 
durumundaki Türkiye’nin bu işe liderlik etmesi gerçekten bölgenin istikrarı için çok önemli 
katkılar sağlayabilir. Yalnız Türkiye’nin bu görevinde, ABD ve İsrail başta olmak üzere her 

                                                 
4 What is at stake in the Gaza Strip ? New Europe No: 815 January 4 -10 2009 s. 3 
5 Irak’ın hedef üretimi günlük 3 milyon varildir. Kaynak: EMO-Enerji Dergisi Eylül 2007 sayı:3  



kesimden destek gereklidir. Bu noktada, Türkiye’yi İran’a karşı bir denge unsuru olarak gören 
bir kısım Arap ülkeleri vardır ve böyle bir imajı verecek uygulamalardan kaçınmak gerekir. 
Çünkü Türkiye-İran ilişkileri, her iki ülkenin ulusal çıkarlarının kesiştiği çok sayıda bölgesel 
soruna ortak çözüm bulmak zorunda olan ilişkilerdir. Bu nedenle, geçici konjonktürel 
gelişmelerden etkilenmesine izin verilmemelidir. Filistin sorununda, Türkiye’nin bölgedeki 
öncelikli hedefi, hem Gazze ve Batı Şeria arasındaki büyük bölünmenin hem de Batı Şeria’da 
İsrail’in kontrol noktaları ile yarattığı bölünmelerin doğurduğu kötü yaşam koşullarının 
normalleştirilmesi olmalıdır. Daha sonra alt yapının geliştirilmesi, eğitim ve iç güvenlik 
sorunlarının çözümü gelecektir. Toplumsal yapıdaki bir diğer önemli husus ise bölgede 
radikal İslami grupların faaliyetlerinin önlenmesidir. Türkiye’deki Laik İslami uygulama bu 
konuda önemli bir katkı sağlayabilir. Daha ileri aşamalarda, resmi Filistin devletinin 
kurulmasından önce, referanduma gidilerek Filistin bölgesinin, Türkiye’nin manda 
yönetiminde kalması uygun bir çözüm olabilir. Böylece bölgede sağlanacak uzun süreli bir 
barış ortamı tüm etnik ve mezhepsel dengelerin kurulmasına yardımcı olabilir. Türkiye BM 
Güvenlik Konseyi’nin yeni geçici üyesi olarak böyle bir proje üzerinde çalışabilir. ( Şubat 
2009) 

 
 
 
 
 

 


