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ÖZET 

 
Türkiye, denizlerin paylaşım mücadelesi kapsamında “kazan kazan” stratejisini 

benimsemektedir. Denizden komşusu kıyıdaş devletlerin Türkiye ile anlaşmaları durumunda 

ne kadar deniz yetki alanı kazanacaklarını göstermek üzerine bir strateji benimseyen Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti, kendisi ile anlaşmamaları durumunda ise ne kadar deniz yetki alanı 

kaybedeceklerini göstermek üzerine bir strateji izler. Adil paylaşım, hakkaniyet, coğrafyanın 

üstünlüğü, oransallık ve kapatmama gibi uluslararası prensipleri benimseyen Türkiye'nin 

Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı uzunluğuna sahip olarak haliyle İsrail ile de karşılıklı kıyıları 

bulunur. Bu kapsamda İsrail Türkiye'nin denizden komşusudur. Batı'da Libya ile çekilen Türk 

Kılıcı, Doğu'da da İsrail ile uygulanabilir. Doç. Dr. Cihat Yaycı'nın bir tezi olan Libya-Türkiye 

MEB anlaşması Libya Türkiye'nin Denizden Komşusudur tezi, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 

iradesiyle gerçekleştirilmiş ve Yunanistan ve GKRY'nin Doğu Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin 

deniz yetki alanlarını gasp etmek üzerine planlanan küresel bir oyunu bozan stratejiyi 

oluşturmuştur. Küresel çok oyunculu aktörlerin ve enerji hegemonyasını tekelinde tutanların 

iştahını kabartan Doğu Akdeniz, en uzun kıyı uzunluğuna sahip Türkiye'yi Mavi Vatan 

stratejisi ile küresel bir aktör hâline getirecektir. Türkiye'nin büyük devlet olmasını istemeyen 

ve Mavi Vatan Doktrini'nden vazgeçirmek için türlü yöntemlere başvuran aktörlerin, 

Türkiye'ye pranga vurmak üzerine planlarını hayata geçirmek için Seville haritası olarak 

çizdirdikleri, Türkiye’yi adeta kara sınırlarına hapsetmek üzerine planlanan, bir zamanların 

Sevr anlaşmasının denizlerdeki yansımasını bu milletin önüne koymaya çalıştıklarını 

görmekteyiz. Çünkü Türkiye denizlerine sahip çıktığında enerji sorununu çözebilecek ve bu 

kapsamda da büyük devlet olabilmek için “bir gerek ve iki yeter şartın” yeter şartlarından 
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birini gerçekleştirecektir. Türkiye'deki lobilerini Mavi Vatan'ın yayılmacı, maximalist, Yeni 

Osmanlıcı bir söylem olduğu üzerine fonlayan unsurların, temel stratejisi Türkiye’nin büyük 

devlet olmasının önüne geçmektir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın ifadesi ile "suyu yöneten 

toprağı yönetir" ilkesinden hareketle bu husus milletimizce tekrar deklare edilerek, denizden 

komşumuz İsrail'e de Türkiye ile anlaşmaları durumunda ne kadar deniz yetki alanı 

kazanacaklarını gösteren bir çalışma gerçekleştirmek çalışmanın temel stratejisini ortaya 

koymaktadır. Asırlık medeniyetimizin sahip olduğu denizcilik ruhunu ve denizlerinden 

kopartıldığı zaman büyük kayıplara uğrayan Türk devletlerini yeniden hatırlatmak ve deniz 

güvenliği noktasında da Doğu Akdeniz'deki küresel rekabeti ve rekabetin Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti'ne yansımalarını ele almak çalışmanın ana hatlarını ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Denizcilik, Doğu Akdeniz, Adil Paylaşım, Mavi Vatan, İsrail-Türkiye MEB. 
  



 
1. GİRİŞ 
 
 
Tarih boyunca denizcilik dünyaya hâkimiyet doktrinleri oluşturma noktasında en önemli 

etken olarak karşımıza çıkar. Denizlerinden kopartılan devletler jeopolitik ve jeostratejik 

olarak güçlerini ve önemlerini kaybederken, denizlere daha çok yakınlaşan, kıyı şehirlerine ve 

limanlara hâkim olan devletler ise bir o kadar güçlenirler. Türk tarihi mercek altına 

alındığında ise Oğuzların efsanevi atası olan Oğuz Kaan’ın şu mısraları Türkler için denizlerin 

ve denizlere hâkim olmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serer. Oğuz Kaan der ki, 

“Daha deniz, daha ırmak / güneş tuğ (bayrak) olsun, gökyüzü çadır.”2 

 

Oğuz Kaan’ın bahsi geçen dizelerinde ülkesinin sınırlarının deniz, ırmak ve gök olması 

gerektiği açıkça ifade edilmiştir. Ancak denizcilikle bütünleşen ve denizciliği daima yücelten, 

en önemli hedefin denizlere hâkim olmak olduğu gerçek Türk tarihine yapılan operasyon 

kapsamında yapılandırılmış bir tarih mühendisliği oluşturmaya çalışan unsurlar, Türklerin 

aslında denizci bir millet olmadığını ileri sürmeye kalkarak bir toplum mühendisliği projesini 

hayata geçirmeye, gerçekte denizcilikle bütünleşen gerçek Türk tarihini yıpratmaya 

çalışmaktadırlar. 

 

Hâlbuki Orta Asya Türklerinin denizle bir bağının olmadığını ifade edenler, Oğuz Kaan’ın bir 

oğlunun adının da Denizhan olduğunu unutmaktadırlar. Türkler denizle o kadar iç içedirler ki 

Çin’e akınlar yaptıkları zaman bile hep denize ulaşmayı hedeflemişler ve en nihayetinde 

denize ulaşmayı da başarmışlardır. 
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Şekil 1 – Oğuzlar Soyu 

 

Türklerde denize ulaşmanın en büyük hedef olmasının bir yansıması da Sultan Melikşah’ın 

Akdeniz’e ulaştığında kılıcını üç defa denize batırarak söylediği şu sözlerde saklıdır. Sultan 

Melikşah Akdeniz’e kılıcını batırdığında der ki, “Ey babam Alp Arslan! Sana müjdeler olsun, 

henüz bir çocuk olarak bıraktığın oğlun dünyayı baştan başa fethetti.”3 Sözün özü, Türklerde 

denize ulaşmak en büyük hedeftir. Bu hedef Barbaros Hayrettin Paşa’nın “denizlere hâkim 

olan cihana hâkim olur” sözünde de oldukça açık bir şekilde ortadadır. 

 

21. yüzyıla gelindiğinde ise denizlerin paylaşım mücadelesi kapsamında önemli bir rekabetin 

gün yüzüne çıktığını ve özellikle bu rekabet kapsamında Doğu Akdeniz’in jeopolitik ve 

jeostratejik olarak oldukça önemli olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü Doğu Akdeniz, sahip 

olduğu hidrokarbon rezervleri kapsamında küresel aktörlerin iştahını kabartmaktadır. Tarih 

boyunca zaten Doğu Akdeniz küresel hâkimiyet doktrinlerinin kilit taşı olarak karşımıza 

çıkmakta ve coğrafi açıdan da Akdeniz Batı ve Doğu Akdeniz olmak üzere iki havzadan 

oluşmaktadır. 

 

Doğu Akdeniz’in “Levant” ve “Verimli Hilal” gibi adlandırmalarla da ifade edilmesi ve ticaretin 

kalbi olarak anılmasının yanında Akdeniz, Afrika ve Avrupa’yı birbirine bağlayan bir coğrafi 

özelliğe de sahiptir. Osmanlılar döneminde Levant bölgesi ticari ve kültürel olarak Kıbrıs, 
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İzmir, Selanik ve İstanbul’un önemlerini artırmış ve bununla birlikte üç kıtanın kesiştiği ender 

özelliği çerçevesinde tarihin her döneminde siyasi ve ticari olarak önemini korumaya devam 

etmiştir.  

 

Doğu Akdeniz’i geçmişten günümüze dünya hâkimiyet teorilerinin kilit taşı yapan tüm 

etkenler incelendiğinde jeopolitik ve jeostratejik öneminin yanında günümüzde ise sahip 

olduğu hidrokarbon rezervleri dikkate değerdir. 

 

Doğu Akdeniz’de bulunan yeni petrol ve doğal gaz rezervlerine ilişkin veriler incelendiğinde, 

konusunda uzmanların yorum ve raporları kapsamında ve SHELL, BP ve NOBLE ENERGY 

firmalarının bölgeye ilişkin anket ve analiz sonuçları ile ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin 

(USGS-US Geological Survey) 08 Nisan 2010 tarihinde yayınlandığı raporda açıkça yer alan 

bilgi ve belgelere istinaden Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon rezervlerinin Türkiye’nin yaklaşık 

572 yıllık, Avrupa’nın ise 30 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu4 

görülmektedir. 

 

                                                      
4
 “Doğu Akdeniz’deki Hidrokarbon Rezervleri Türkiye’nin 572 Yıllık İhtiyacını Karşılıyor”, erişim tarihi 8 Temmuz, 

2022, https://bau.edu.tr/haber/15966-dogu-akdeniz%E2%80%99deki-hidrokarbon-rezervleri-
turkiye%E2%80%99nin-572-yillik-ihtiyacini-karsiliyor. 
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Şekil 2 - Gaz Hidrat Yataklarını Gösterir Harita 

 

Hâl böyleyken Doğu Akdeniz’in tarihsel, ticari, jeopolitik ve jeostratejik açıdan öneminin 

yanında enerji kaynakları çerçevesinde de oldukça zengin ve önemli olduğu, hatta 

günümüzde enerji hâkimiyet teorileri kapsamında hâkimiyet kurulması gereken en kritik alan 

olduğu ifade edilebilir. Kaldı ki çalışmamızın başlığında ifade ettiğimiz gibi Türkiye, Doğu 

Akdeniz’de 2280 km ile en uzun kıyı uzunluğuna sahip olma özelliğini taşımaktadır. Bu özellik 

bile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de en fazla deniz yetki alanına sahip olması gereken devlet 

olduğunu ortaya koymaya yetmektedir. Bununla birlikte Türkiye’yi ise kıyı uzunlukları 

çerçevesinde Doğu Akdeniz’e kıyıdaş olma özelliği taşıyarak takip eden devletler 

sıralandığında karşımıza Mısır 922 km, KKTC 396 km, GKRY 384 km, Libya 340 km, Lübnan 

294 km, İsrail 245 km, Suriye 193 km, Yunanistan 167 km ve Filistin ise 40 km kıyı uzunluğu 

ile takip eder. 



 

 

Şekil 3 - Doğu Akdeniz'e Kıyıdaş Devletlerin Kıyı Uzunluklarını Gösterir Harita 

 
Ancak tüm bu gerçekler gün yüzü gibi ortada iken bile Yunanistan ve GKRY, uluslararası deniz 

hukuku prensiplerini açıkça ihlâl etmekte, kıyı uzunluklarına tezat bir şekilde maximalist, 

yayılmacı deniz yetki alanları talep etmekte, münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşması 

gerçekleştirdiği devletleri de bu yayılmacı gayret ve emelleri çerçevesinde kandırmaktadırlar.  

 

Türkiye ise uluslararası deniz hukuku prensiplerine bağlı olarak adil paylaşım, hakkaniyet, 

coğrafyanın üstünlüğü, oransallık ve kapatmama gibi uluslararası deniz hukuku prensiplerini 

benimsemekte ve Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı uzunluğuna sahip devlet olarak İsrail ile de 

karşılıklı kıyıları bulunduğunu beyan etmektedir. Bu kapsamda İsrail Türkiye'nin denizden 

komşusudur. Batı'da Libya ile çekilen Türk Kılıcı, Doğu'da da İsrail ile uygulanabilir. 

 

Yunanistan ve GKRY’nin maximalist, yayılmacı taleplerine bakıldığında ise Yunanistan’ın kara 

yüzölçümünün yaklaşık 13 katı, GKRY’nin ise kara yüzölçümünün yaklaşık 30 katı deniz yetki 

alanı istediği görülmektedir. Yunanistan ve GKRY’nin bu haksız talepleri sadece Türkiye’nin 



değil, Doğu Akdeniz’e kıyıdaş olan tüm devletlerin hakkını gasp etmek anlamına gelmekte ve 

uluslararası deniz hukuku prensiplerinin açıkça ihlali anlamına gelmektedir. 

 
  



2. İSRAİL TÜRKİYE’NİN DENİZDEN KOMŞUSUDUR 

 

Türkiye’yi ve Doğu Akdeniz’e kıyıdaş olan tüm devletleri deniz yetki alanları çerçevesinde hak 

ve menfaat kaybı anlamında tehdit eden, Sevilla Üniversitesi tarafından ortaya atılan Seville 

haritası kapsamında Yunanistan ve GKRY’nin maximalist, yayılmacı politikasının doktrin 

hâline getirildiği ve uluslararası deniz hukuku prensiplerini açıkça ihlal ederek Yunanistan’ın 

kara yüzölçümün yaklaşık 13 katı deniz yetki alanı talep ederken GKRY’nin ise kara 

yüzölçümünün yaklaşık 30 katı deniz yetki alanı talep ettiği hukuksuz tezlerine karşı hem 

Türkiye’nin hem de Doğu Akdeniz’e kıyıdaş olan tüm devletlerin hak ve menfaatlerini 

korumak maksadıyla Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı tarafından doktrin hâline getirilen Mavi 

Vatan, 27 Kasım 2019 tarihinde meyvesini vererek Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat 

Hükümeti tarafından imzalanan Libya-Türkiye MEB anlaşmasını5 hayata geçirme olanağı 

tanımıştır.  

 

 

Şekil 4 - Solda Mavi Vatan Haritası, Sağda ise Seville Haritasını Gösterir Harita 

 

 

                                                      
5
 "Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey and the Government of 

National Accord-State of Libya on Delimitation of the Maritime Jurisdiction Areas in the Mediterranean", erişim 
tarihi 8 Temmuz, 2022, 
https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/Turkey_11122019_%28HC%29_
MoU_Libya-Delimitation-areas-Mediterranean.pdf.   
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Şekil 5 – Libya-Türkiye MEB Anlaşması 

 
Libya-Türkiye MEB anlaşması, Yunanistan ve GKRY’nin maximalist, yayılmacı emellerini adeta 

bir kılıç gibi kestiğinden Yunan ve Rum kaynaklarında “Türk Kılıcı” olarak anılmıştır.6 

Çalışmamızın temel konusu, Batı’da Libya ile çekilen Türk kılıcının Doğu’da da İsrail ile 

çekilebileceği ve Mavi Vatan doktrini kapsamında hem İsrail’in hem Türkiye’nin hem de Doğu 

Akdeniz’e kıyıdaş olan tüm devletlerin uluslararası deniz hukuku prensiplerine bağlı kalınarak 

mevcut hâlden daha fazla deniz yetki alanına sahip olabileceği, “kazan kazan” stratejisi 

çerçevesinde Batı’da bozulan Yunan ve Rum oyununun Doğu’da da İsrail-Türkiye işbirliği 

çerçevesinde bozulabileceğini ortaya koymaktır. 

 

                                                      
6
 "Cihat Yaycı'nın Makalesi El Cezire'de Yayımlandı. Yaycı, Libya Anlaşmasının Bir Benzerinin Filistinle de 

Yapılabileceğini Belirtti.", erişim tarihi 8 Temmuz, 2022, https://turkdegs.org/icerik/cihat-yaycinin-makalesi-el-
cezirede-yayimlandi-yayci-libya-anlasmasinin-bir-benzerinin-filistinle-de-yapilabilecegini-belirtti.  

https://turkdegs.org/icerik/cihat-yaycinin-makalesi-el-cezirede-yayimlandi-yayci-libya-anlasmasinin-bir-benzerinin-filistinle-de-yapilabilecegini-belirtti
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Şekil 6 - Batı'da Libya ile Türk Kılıcı, Doğu'da da İsrail ile Türk Kılıcı Stratejisini Gösterir Harita 

 

Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması teklifi 

hazırlarken uluslararası deniz hukuku prensipleri çerçevesinde adil paylaşım, hakkaniyet, 

coğrafyanın üstünlüğü, oransallık ve kapatmama ilkelerine hassasiyetinin yanında karşılıklı 

kıyıları tespit etme noktasında da teknik olarak diyagonal hatları kullanmaktadır. 

 

 

Şekil 7 - Teknik Olarak Diyagonal Hatların Kullanımını Gösterir Harita 

 



Senelerce haritaya doğru bakamayarak, Türkiye'yi karşılıklı kıyı tespiti noktasında 

bilgisizliklerinin bir tezahürü olarak haritaya düz bakmaları çerçevesinde hak ve menfaat 

kaybına sürükleyen diplomatlara göre Türkiye’nin yalnızca Mısır'la karşılıklı kıyısı varmış gibi 

görülse de7 teknik olarak diyagonal hatların kullanılmasıyla hazırlanan Libya-Türkiye MEB 

anlaşması, BM tarafından onaylanarak bu yöntemin doğruluğu kanıtlanmış ve resmen 

Libya’nın Türkiye’nin denizden komşu olduğu tescil edilmiştir.8 Bu teknik çerçevesinde tıpkı 

Libya gibi İsrail de Türkiye’nin denizden komşusudur. Hatta İsrail ve Libya’nın yanında Mısır 

da Filistin de Lübnan da ve Suriye de Türkiye'nin denizden komşusudur. 

 

 

Şekil 8 - Libya-Türkiye MEB Anlaşması Çerçevesinde Libya ve Türkiye’nin Karşılıklı Kıyılarını ve Olası İsrail-Türkiye MEB 
Anlaşması Çerçevesinde İsrail ve Türkiye’nin Karşılıklı Kıyılarını Gösterir Harita 

 

Çalışmamız kapsamında teknik olarak diyagonal hatlar kullanıldığında tıpkı Libya gibi İsrail’in 

de Türkiye’nin denizden komşusu olduğunu, Doğu Akdeniz’de İsrail ve Türkiye’nin karşılıklı 

kıyılarının bulunduğunu, bu çerçevede İsrail ve Türkiye arasında olası bir MEB anlaşması 

gerçekleştirilebileceğini, bu anlaşmanın Libya Anlaşması’nın bir benzeri (simetriği) 

                                                      
7
 "BAU DEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan önemli ‘Mavi Vatan' haritası açıklaması", erişim tarihi 8 Temmuz, 

2022, https://www.iha.com.tr/istanbul-haberleri/bau-degs-baskani-doc-dr-cihat-yaycidan-onemli-mavi-vatan-
haritasi-aciklamasi-2714502/.  
8
 "Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti", erişim tarihi 8 

Temmuz, 2022, https://tr.sputniknews.com/20201001/birlesmis-milletler-turkiye-ile-libya-arasinda-yapilan-
deniz-siniri-anlasmasini-tescil-etti-1042952293.html.  

https://www.iha.com.tr/istanbul-haberleri/bau-degs-baskani-doc-dr-cihat-yaycidan-onemli-mavi-vatan-haritasi-aciklamasi-2714502/
https://www.iha.com.tr/istanbul-haberleri/bau-degs-baskani-doc-dr-cihat-yaycidan-onemli-mavi-vatan-haritasi-aciklamasi-2714502/
https://tr.sputniknews.com/20201001/birlesmis-milletler-turkiye-ile-libya-arasinda-yapilan-deniz-siniri-anlasmasini-tescil-etti-1042952293.html
https://tr.sputniknews.com/20201001/birlesmis-milletler-turkiye-ile-libya-arasinda-yapilan-deniz-siniri-anlasmasini-tescil-etti-1042952293.html


olabileceğini ve Türkiye ile İsrail arasında imzalanacak olası bir deniz yetki alanları 

sınırlandırma anlaşmasının her iki ülkenin de çıkarına olacağını belirtmemiz gerekir. 

 

 

Şekil 9 - Olası İsrail - Türkiye MEB Anlaşması Kapsamında İsrail ve Türkiye'nin Deniz Yetki Alanlarını Gösterir Harita 

 

Ancak olası bir İsrail-Türkiye MEB anlaşmasının önündeki en büyük engel, İsrail’in 17 Aralık 

2010 tarihinde GKRY ile imzalamış olduğu MEB anlaşmasıdır.9 Çünkü İsrail’in GKRY ile 

imzaladığı anlaşma, GKRY’nin hukuksuz tezlerini doğrular nitelikte ve İsrail’in daha fazla deniz 

yetki alanı kazanmasının önündeki en büyük engeldir. Türkiye denizden komşusu olan 

devletlere uluslararası deniz hukuku prensiplerine bağlı olarak adil paylaşım çağrısı yapmakta 

ve “kazan kazan” stratejisini benimseyerek kendisi ile anlaşmaları durumunda ne kadar deniz 

yetki alanı kazanacaklarını gösteren bir strateji izlemektedir. Ek olarak olası bir İsrail-Türkiye 

MEB anlaşması imzalanmasa dahi Türkiye, münhasır ekonomik bölgesini ilan ederek kendi 

deniz yetki alanlarını da belirleyebilir. 

 

Bu şart, 1982 BMDHS’nin 74’üncü maddesi kapsamında açıkça belirtilmekte ve sahilleri 

bitişik veya karşı karşıya bulunan devletler arasında MEB sınırlandırılmasını, hakkaniyete 

uygun bir çözüme ulaşması amacıyla, uluslararası hukuka uygun olarak antlaşma ile yapılması 

                                                      
9
 "Agreement Between The Government Of The State Of İsrael And The Government Of The Republic Of Cyprus 

On The Delimitation Of The Exclusive Economic Zone", erişim tarihi 8 Temmuz, 2022,  
https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/cyp_isr_eez_2010.pdf. 

https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/cyp_isr_eez_2010.pdf


hükmünü getirmekte olduğu belirtilirken, MEB’in tek taraflı ilan edilemeyeceğine ilişkin de 

herhangi bir düzenleme bulunmadığı10 ifadesi kapsamında açıkça görülür. 

 

Hatta İsrail de GKRY ile imzalamış olduğu anlaşmanın ardından diğer kıyıdaş devletlerle 

herhangi bir anlaşma imzalamadan 12 Temmuz 2011 tarihinde MEB bölge sınırlarını gösteren 

koordinat listesini BM’ye bildirerek11 zaten tek taraflı olarak MEB ilanında bulunmuştur. 

 

Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmaları 

çerçevesinde hakkaniyetten yana olduğundan tek taraflı MEB ilan etmekten önce kıyıdaş 

devletlerle anlaşmaktan, kıyıdaş devletlerle anlaşarak karşılıklı MEB anlaşması imzalamaktan 

ve denizden komşuluk ilkesi gereğince kendi hak ve menfaatlerini gözettiği gibi denizden 

komşusu olan diğer devletlerin de aynı hassasiyetle hak ve menfaatlerini gözetmekten 

yanadır. 

 

Bu çerçevede Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı ve Araştırmacı Zeynep Ceyhan tarafından 

hazırlanan ve İsrail Tel Aviv Üniversitesi’ne bağlı Moshe Dayan Enstitüsü tarafından 

yayınlanan makaleleri “İsrail Türkiye’nin Denizden Komşusudur: Türkiye ile İsrail Arasındaki 

Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesi” başlıklı makale12, İsrail’in Türkiye ile olası bir MEB 

anlaşması imzalaması durumunda kazanacağı deniz yetki alanlarının hesaplamasını ve 

haritalarını içerirken, GKRY ile anlaşmaları çerçevesinde kaybettikleri deniz yetki alanlarını 

açıkça gösterir nitelikte bir bilimsel kaynak olarak İsrail’de büyük bir yankı uyandırmıştır. Bu 

etki, İsrail'in en yüksek tirajlı gazetesi olan İsrael Hayom Gazetesi'nin manşetinden de açıkça 

görülebilir. 
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 Cihat Yaycı, Sorular ve Cevaplar ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Kavramı, İstanbul: Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Deniz Basımevi Müdürlüğü, 2019 
11

 “List of Geographical Coordinates For the Delimitation of the Northern Limit of the Territorial Sea and 
Exclusive Economic Zone of the State of İsrael in WGS84”, erişim tarihi 8 Temmuz, 2022,  
https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/isr_eez_northernlimit2011.pdf. 
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 Cihat Yaycı ve Zeynep Ceyhan, "Israel is Turkey’s Neighbor across the Sea: Delimitation of the Maritime 
Jurisdiction Areas between Turkey and Israel", TURKEYSCOPE: Insights on Turkish Affairs, 4/8 (2020). 

https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/isr_eez_northernlimit2011.pdf


 

Şekil 10 – Yaycı ve Ceyhan (2020)’ın Çalışmalarının İsrael Hayom Gazetesinde Manşet Oluşunu Gösterir Görsel 

 
Keza Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın ve Araştırmacı Zeynep Ceyhan’ın İsrail Tel Aviv 

Üniversitesi Moshe Dayan Enstitüsü tarafından yayınlanan makaleleri kapsamında da bilimsel 

olarak ortaya koydukları İsrail’in GKRY anlaşması kapsamında aldatıldığı gerçeği, dönemin 

GKRY Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Nicos A. Rolandis tarafından da doğrulanmıştır. 

Rolandis yaptığı açıklamada sınır olarak ortay hattın belirlenmesinin çok önemli olduğu ifade 

ederken anlaşmanın kendileri için çok büyük bir başarı olduğunu söylemiş ve GKRY’nin bu 

anlaşma ile sahip olduğunun dört katı fazlası bir alanda egemenlik haklarına sahip olduğunu 

açıklayarak GKRY’nin hakkından fazlasını aldığını adeta itiraf etme niteliği taşımaktadır. 

 



 

Şekil 11 - Yaycı ve Ceyhan (2020) Tarafından Hazırlanan Makale Kapsamında Libya ve Türkiye'nin Karşılıklı Kıyılarını ve İsrail 
ve Türkiye'nin Karşılıklı Kıyılarını Gösterir Harita 

 
Yaycı ve Ceyhan (2020) makaleleri kapsamında13, İsrail’in ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz'e 

kıyıdaş ve denizden komşu devletler olduğunu ve bu çerçevede her iki devletin de birbirine 

bakan kıyıları ışığında diyagonal hatlar kullanılarak tıpkı Libya-Türkiye MEB anlaşması 

çerçevesinde Libya ve Türkiye arasında gerçekleştirilen deniz yetki alanları sınırlandırma 

anlaşması gibi bu anlaşmanın bir benzerinin (simetriğinin) İsrail ve Türkiye arasında da bir 

deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşması olarak uygulanabileceğini belirtmektedirler. 
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 Cihat Yaycı ve Zeynep Ceyhan, a.g.e, (2020) 



 

Şekil 12 - İsrail - GKRY MEB Anlaşması Kapsamında İsrail'in Kaybını Gösterir Harita 

 
Haritada görüldüğü üzere İsrail’in 17 Aralık 2010 tarihinde GKRY ile imzalamış olduğu MEB 

anlaşması kapsamında uluslararası deniz hukuku prensiplerinin göz ardı edilmesi sebebiyle 

yalnızca ortay hattan eşit mesafe göz önüne alındığından kaybettiği deniz alanı 4 bin 600 

km2’dir. İsrail-GKRY MEB anlaşması kapsamında deniz yetki alanı sınırlandırma tekniği olarak 

ortay hat eşit mesafede belirlenirken ardından uygulanması gereken yöntem olan, 

uluslararası deniz hukuku çerçevesinde adil paylaşım, hakkaniyet, coğrafyanın üstünlüğü, 

oransallık ve kapatmama gibi ilkelere bağlı kalınarak hesaplamanın yapılmasıydı. Ancak GKRY 

bu ilkeleri göz ardı ederek İsrail’i de yanlış bir yönteme yönlendirmiş ve sadece eşit mesafeyi 

kullanarak ortay hattı belirlemiş ve hakkından fazla olanı alarak İsrail’in 4 bin 600 km2 deniz 

alanı kaybetmesine neden olmuştur.  Zaten çalışmamızda da belirttiğimiz üzere dönemin 

GKRY Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Nicos A. Rolandis açıklaması kapsamında bu haksızlığı 

doğrulamış ve bunu bir başarı olarak görmüştür. Hâlbuki GKRY ve İsrail MEB anlaşmaları 

kapsamında geçici olarak eşit mesafede belirlenen ortay hattı uluslararası deniz hukuku 

prensiplerini göz önünde bulundurarak yeniden belirlemiş olsalardı İsrail bugün 4 bin 600 

km2 daha fazla deniz yetki alanına sahip olacaktı. 

 



Türkiye Cumhuriyeti Devleti, deniz yetki alanları anlaşması teklifi hazırlarken kendi hak ve 

menfaatlerini koruduğu gibi denizden komşuluk anlayışı çerçevesinde komşusu olan kıyıdaş 

devletlerin de hak ve menfaatlerini korumak adına çalışmalar gerçekleştirme ve deniz yetki 

alanları sınırlandırma anlaşması tekniklerini bu hassasiyetle belirlemektedir. Bilinmelidir ki 

hiçbir devlet günlük hesaplar uğruna asırlık kayıplara neden olmak istemez. Çünkü devletler 

pragmatik ve faydacıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu hassasiyetle Doğu Akdeniz’de adil 

paylaşımı savunmakta ve “kazan kazan” ilkesi çerçevesinde hareket ederek denizden 

komşusu olan devletlere kendi ile anlaşmamaları durumunda kaybettikleri deniz yetki 

alanlarını gösterirken, kendi ile anlaşmaları durumunda da ne kadar deniz yetki alanı 

kazanacaklarını göstermektedir. 

 

 

Şekil 13 - Olası İsrail-Türkiye MEB Anlaşması Çerçevesinde İsrail’in ve Türkiye'nin Kazançlarını Gösterir Harita 

 

Bu çerçevede olası bir İsrail-Türkiye MEB anlaşması kapsamında ise haritada görüldüğü üzere 

Türkiye’nin kazancı 10 bin 461 km2 olabilirken, İsrail’in ise kazancı 16 bin 344 km2 olacaktır. 

İsrail, GKRY ile yaptığı MEB anlaşmasında 4 bin 600 km2 kaybeden, Türkiye ile MEB anlaşması 

gerçekleştirmiş olsaydı 16 bin 344 km2 daha fazla deniz yetki alanı kazanacaktı. 

 



 

Şekil 12 - Olası İsrail-Türkiye MEB Anlaşması Çerçevesinde İsrail'in Kazançlarını Gösterir Harita 

 

Olası bir İsrail-Türkiye MEB anlaşması çerçevesinde İsrail’in halihazırda GKRY yaptığı anlaşma 

kapsamında 4 bin 600 km2 deniz alanı kaybetmesinin yanında Türkiye ile anlaşma 

gerçekleştirmiş olsa kazanacağı 16 bin 344 km2 deniz alanına ek olarak da böyle bir senaryo 

kapsamında Afrodit sahasında 12 nolu parselin tamamına sahip olacağını ve 1, 7, 8, 9, 10 ve 

11 nolu parsellerde de belirli kısımlarda hak sahibi olacağını belirtmemiz gerekir. 

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı tarafından doktrin haline 

getirilen Mavi Vatan doktrini kapsamında hem kendi hak ve menfaatlerini korurken hem de 

denizden komşusu olan devletlerin hak ve menfaatlerini korumakta ve bu çağrıyı 

gerçekleştirirken 12 dilde14 “Mavi Vatan Haritası” yayımlayarak bu gayretini ve niyetini 

ortaya koymuş ve koymaya da devam etmektedir. 
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 "12 dilde 'Mavi Vatan' haritası", erişim tarihi 8 Temmuz, 2022, https://www.aydinlik.com.tr/fotogaleri/12-
dilde-mavi-vatan-haritasi-225961. 



 

Şekil 13 - 12 Dilde Mavi Vatan Haritasını Gösterir Görsel 

 

Aynı şekilde Mavi Vatan Haritası olası bir İsrail-Türkiye MEB anlaşması da göz önünde 

bulundurularak ve İsrail’in de Türkiye’nin denizden komşusu olması sebebiyle İbranice olarak 

da yayınlanmıştır. 

 



 

Şekil 14 - İbranice Olarak Hazırlanan Mavi Vatan Haritası 

 

  



3. SONUÇ 

 

21. yüzyılda denizlerin paylaşım mücadelesi kapsamında önemli bir rekabet gün yüzüne 

çıkmıştır. Özellikle bu rekabetin Doğu Akdeniz’de yoğunlaşmasının nedeni ise Doğu 

Akdeniz’in tarihi, coğrafi, jeopolitik ve jeostratejik açıdan önemi ve günümüzde ise sahip 

olduğu hidrokarbon rezervlerinin küresel aktörlerin iştahını kabartmasından 

kaynaklanmaktadır. Yapılan araştırmalar ve çalışmalar göstermektedir ki Doğu Akdeniz’deki 

hidrokarbon rezervleri Türkiye’nin yaklaşık 572 yıllık, Avrupa’nın ise 30 yıllık doğalgaz 

ihtiyacını karşılayabilecek seviyededir. 

 

Türkiye, Doğu Akdeniz’de 2280 km ile en uzun kıyı uzunluğuna sahip devlettir. Türkiye’nin bu 

özelliği bile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de en fazla deniz yetki alanına sahip olması gereken 

devlet olduğunu ortaya koymaya yeter. Bölgede gerçekleştirilen MEB anlaşmaları 

çerçevesinde Türkiye ile anlaşmanın önemi bu kapsamda da görülebilir. 

 

Türkiye’yi kıyı uzunlukları çerçevesinde Doğu Akdeniz’e kıyıdaş olma özelliği taşıyarak takip 

eden devletler sıralandığında ise karşımıza Mısır 922 km, KKTC 396 km, GKRY 384 km, Libya 

340 km, Lübnan 294 km, İsrail 245 km, Suriye 193 km, Yunanistan 167 km ve Filistin ise 40 

km kıyı uzunluğu ile takip eder. 

 

Bölgede Yunanistan ve GKRY’nin uluslararası deniz hukuku prensiplerini açıkça ihlâl ettikleri, 

kıyı uzunluklarına tezat bir şekilde maximalist, yayılmacı deniz yetki alanları talep etmekte 

oldukları, emperyalist unsurların ve küresel enerji hegemonyasının taşeronluğunu yapmakta 

olduklarını ve bu gayret ve emellerle Doğu Akdeniz’e kıyıdaş olan tüm devletlerin hak ve 

menfaatlerini kaybetmesi adına çalışmalar yürüttüklerini belirtmemiz gerekir. Yunanistan ve 

GKRY MEB anlaşması gerçekleştirdiği devletleri bu gayret ve emelleri çerçevesinde 

kandırmaktadır. Bunun en somut örneği 17 Aralık 2010 tarihinde İsrail ile GKRY arasında 

imzalanmış olan MEB anlaşmasıdır. İsrail bu anlaşma çerçevesinde GKRY’nin yanlış 

yönlendirmeleri kapsamında 4 bin 600 km2 deniz alanını kaybetmiştir. 

 

Türkiye, BMDHS’nin 74. maddesi kapsamında tek taraflı MEB ilan etme hakkına sahip 

olmasının yanında izlediği strateji çerçevesinde denizden komşusu olan devletlerle karşılık 



MEB anlaşmaları imzalamayı, uluslararası deniz hukuku prensiplerine bağlılığıyla adil 

paylaşım, hakkaniyet, coğrafyanın üstünlüğü, oransallık ve kapatmama gibi uluslararası deniz 

hukuku prensiplerini benimsemekten ve bu kapsamda Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı 

uzunluğuna sahip olan devlet olarak İsrail ile de karşılıklı kıyıları bulunduğunu beyan 

etmekten yanadır. İsrail Türkiye'nin denizden komşusudur. Batı'da Libya ile çekilen Türk 

Kılıcı, Doğu'da da İsrail ile uygulanabilir. 

 

Türkiye, “kazan kazan” stratejisi çerçevesinde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmaları 

teklifi hazırlarken denizden komşusu olan devletlere Türkiye ile anlaşmaları durumunda ne 

kadar deniz yetki alanı kazanacaklarını ve Türkiye ile anlaşmamaları durumunda ise ne kadar 

deniz yetki alanı kaybedeceklerini gösterir. 

 

Türkiye’nin bu hassasiyetini, İsrail’in 17 Aralık 2010 tarihinde GKRY ile imzalamış olduğu MEB 

anlaşması çerçevesinde kaybettiği 4 bin 600 km2 deniz alanını göstermesi çerçevesinde de 

ortaya koymak mümkündür. 

 

Bu hassasiyetle olası bir İsrail-Türkiye MEB anlaşması kapsamında Türkiye’nin denizden 

komşusu İsrail 16 bin 344 km2 daha fazla deniz yetki alanı kazanacaktır. Bununla birlikte 

Afrodit sahası kapsamında da 12 nolu parselin tamamına sahip olacakken 1, 7, 8, 9, 10 ve 11 

nolu parsellerde de belirli kısımlarda hak sahibi olabilecektir. 

 

Türkiye’nin denizden komşusu olan devletlerle karşılıklı olarak deniz yetki alanları 

sınırlandırma teklifleri hazırlaması kapsamında ortay hattın belirlenmesinde diyagonel hatlar 

kullanmasının teknik olarak doğruluğu ise 27 Kasım 2019 tarihinde imzalanan Libya-Türkiye 

MEB anlaşmasının BM tarafından onaylanmasından açıkça görülebilir. 

 

Yunanistan ve GKRY’nin maximalist ve yayılmacı talepleri ise Yunanistan’ın kara 

yüzölçümünün yaklaşık 13 katı, GKRY’nin ise kara yüzölçümünün yaklaşık 30 katı deniz yetki 

alanı istemesinden açıkça görülür. Yunanistan ve GKRY’nin bu haksız talepleri sadece 

Türkiye’nin değil, Doğu Akdeniz’e kıyıdaş olan tüm devletlerin hakkını gasp etmek anlamına 

gelmekte ve uluslararası deniz hukuku prensiplerinin açıkça ihlalidir. 

 



Sonuç olarak İsrail, Türkiye’nin denizden komşusudur. Batı’da Libya ile gerçekleştirilen Libya-

Türkiye MEB anlaşmasının bir benzeri (simetriği) Doğu’da da İsrail ile uygulanabilir. Olası bir 

İsrail-Türkiye MEB anlaşması her iki ülkenin de çıkarınadır. Barbaros Hayrettin Paşa’nın 

ifadesi ile “suyu yöneten toprağı da yönetir.” 

 

 

Şekil 15 - Barbaros Hayrettin Paşa Bayrağı 
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