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Öz:

Doğu Akdeniz; Türkiye’nin güneyindeki deniz sahasıdır. Doğu 
Akdeniz deniz sahasının genişliği, doğu batı ekseninde 400 deniz mili, 
kuzey güney ekseninde 300 deniz milidir. Doğu Akdeniz’e kıyısı olan 
devletler, Türkiye, Yunanistan, Suriye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Lübnan, İsrail, Mısır ve Libya’dır. 
Bu bölgede 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti tek hâkim güç 
haline gelmiş, ancak 18. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan milliyetçilik 
akımlarının da etkisi ile Doğu Akdeniz’e kıyısı olan devletler Osmanlı 
Devleti’nden ayrılma yoluyla 19. ve 20. yüzyıllarda bağımsızlıkları-
nı kazanmışlardır. Günümüzde Doğu Akdeniz’de yer alan devletlerin 
ulusal menfaatleri ve öncelikleri çatışmaktadır. Bu çalışmanın amacı; 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ulusal menfaatlerini elde edebilmesi-
ne yönelik politika önceliklerine ilişkin değerlendirmeler yapmaktır. 
Bu kapsamda; Doğu Akdeniz’de siyasi yapının şekillenmesine ilişkin 
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tarihi arka plan incelenecek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz deniz alanın-
daki ulusal menfaatleri irdelenecek ve uluslararası deniz hukuku uy-
gulamaları kapsamında bölgede yer alan devletlerin arasında yapılmış 
olan anlaşmalar, ittifaklar ve işbirliği faaliyetleri bir jeopolitik analiz 
kapsamında değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz Deniz Alanı, 
Ulusal Menfaatler, Uluslararası Deniz Hukuku, Jeopolitik Analiz, 

1. Giriş

Doğu Akdeniz, Türk Ülkesine bitişik ve Türkiye’nin ulusal men-
faatlerini doğrudan ilgilendiren olanakları içermesi ve bu olanakların 
bölgedeki diğer devletlerle paylaşılmasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 
son yıllarda Türkiye’nin uluslararası ilişkileri açısından tartışmalı bir 
coğrafi bölge haline gelmiştir.

Doğu Akdeniz deniz havzasında kıyıdaş birden çok devleti ilgi-
lendiren çok miktarda hidrokarbon potansiyeli mevcut olup (Başeren, 
2013: 1-78), bu kaynakların hakça bölüşülmesinde bölge ülkeleri ara-
sında sorunlar mevcuttur. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleş-
mesi başta olmak üzere uluslararası hukuk düzenlemeleri kaynakların 
adaletli bir şekilde paylaşılması için yeterli mekanizmadan yoksundur. 
Konu, hukuki olduğu kadar siyasi bir özellik de taşımaktadır.

Her ne kadar mevcut doğal kaynakların yeri, niteliği ve miktarı 
hakkında farklı rakamlar ve görüşler ortaya konulmuş olsa da bütün 
bilinmezliklere rağmen bölgede bir gerginlik ve kutuplaşma mevcut-
tur. Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Mısır ve Lübnan bölgenin doğal kay-
naklarının bir kısmının bölüşülmesine ilişkin anlaşmalar yapmışlardır. 
Bu bölüşümün dışında bölgeden çıkarılması ümit edilen hidrokarbon 
kaynakların ihtiyacı olan yerlere ulaştırılmasında uluslararası işbirliği 
ihtiyacı da bulunmaktadır. Bölge de Yunanistan’ın ve başta ABD, Av-
rupa Birliği ve Rusya Federasyonu olmak üzere bölge dışı devlet ve 
örgütlerin katılmış olduğu gruplaşmalar ve ittifak arayışları mevcuttur. 
Bu kapsamda, Türkiye’nin ulusal menfaatlerine en uygun politikaların 
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belirlenmesi ve bu politikaların bölgede uygulanabilirliğinin araştırıl-
ması önem taşımaktadır.

2. Araştırmanın Yöntemi

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz deniz alanında-
ki ulusal menfaatleri ve politika önceliklerine ilişkin değerlendirmeler 
yapmaktır. Araştırmanın hedefleri; Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki 
ulusal menfaatlerinin belirlenmesi, Doğu Akdeniz’deki mevcut duru-
mun ortaya çıkarılması, sorunlu alanların ve politik fırsatların ortaya 
konulmasıdır.

Bu maksatla, bölgenin siyasi geçmişi ve uluslararası deniz hukuku 
uygulamaları kapsamında bölgede yer alan devletlerin arasında yapıl-
mış olan anlaşmalar, ittifaklar ve işbirliği faaliyetleri incelenecek, Tür-
kiye’nin ulusal menfaatlerini elde edebilmesine yönelik bir jeopolitik 
analiz yapılarak politik alternatifler ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Çalışma, yazında yer alan çalışmalardan da faydalanarak mevcut 
durumun ortaya konulması, uluslararası deniz hukuku uygulamaları 
kapsamında soruna ilişkin farklı yönlerin ortaya çıkarılması ve farklı 
hareket tarzlarının uygulanabilirliğinin incelenmesini kapsayacaktır.

Literatür araştırması sonucunda elde edilen veriler inceleme esna-
sında yeri geldiğinde değerlendirilecektir. Bu veriler, okuyucuyu sık-
mamak maksadıyla burada ayrıca tekrar edilmeyecektir.

3. Inceleme

Doğu Akdeniz’in Tarihi Arka Planı

Osmanlı Genişleme Dönemi:
Anadolu, 13. Yüzyıldan itibaren Türkler tarafından sabırlı çabalar-

la ve yavaş yavaş fethedilmiştir (Braudel, 1994: 21). Türkler, 1365’te 
başkentlerini Edirne’ye taşımış, 1460’ta Mora yarımadası dâhil tüm 
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Yunanistan’ı fethetmiştir. Braudel’e (1994) göre, Türk uygarlığı, fet-
hettikleri ülkeleri sakinleştirmiş, evcilleştirmiş ve terbiye etmiştir. 

Osmanlı, Ağustos 1516’da Suriye’yi 1517 yılında Mısır’ı ele ge-
çirmiştir. Osmanlı, Mısır’da daha önce Mısır’ı yöneten 24 Memluk 
beyliğini yerinde bırakmıştır. Braudel, Mısır’da büyük mülkiyet sahibi 
Memluk hanedanının “Sultan Selim Kanunnamesi” ile tanınan hakları 
kullanarak iktidarın esas kısmını kısa sürede tekrar ellerine geçirdiğini 
iddia etmektedir. Mısır’da memluk sultanlarına sağlanan bu ayrıcalık 
karşılığında, Osmanlı Padişahı, Mısır’daki son Abbasî halifesinden ha-
lifeliği ve aynı yıl içinde Kâbe’nin anahtarlarını teslim alarak Arabis-
tan’da da önemli bir itibar sahibi olmuştur. Mısır ve Suriye’nin fethi, 
bir büyük buğday, pirinç ve bakla üretim bölgesini İstanbul’a katarken, 
Sudan’dan gelen Afrika altın trafiğinin ve Uzakdoğu’dan gelen baharat 
trafiğinin Türklerin kontrolüne geçmesi sonucunu doğurmuştur1. 

1520’de Sultan Süleyman Padişah olmuş, 1522 yılında Rodos Ada-
sı’nın ve 12 adaların ele geçirilmesi ile beraber Doğu Akdeniz tama-
mıyla Türklerin kontrolüne geçmiştir.

1551 yılında Trablusgarp’ın ele geçirilmesiyle, Afrika altın kay-
naklarına ulaşan Libya kıyıları da Osmanlı kontrolüne geçmiştir (Bra-
udel, 1994: 320). 

16. Yüzyılda tüm Akdeniz’de Türk hâkimiyeti vardır. Türk do-
nanması belirli dönemlerde üstünlüğünü Batı Akdeniz’de Fransız ve 
Marsilya gemilerinin desteği ile pekiştirmektedir (Braudel, 1994: 329). 
Tunus’un Cerbe Adası bölgesinde 1560 yılında Osmanlı Donanması, 
İspanyol Donanmasını ağır bir yenilgiye uğratmıştır. 

Kıbrıs; Osmanlı Devleti için Mısır- İstanbul deniz ticaret yolu üze-
rindeki stratejik konumu dolayısıyla ele geçirilmesi gereken bir hedef 
olmuştur. Türkler 1570 yılında Venediklilerin elinde bulunan Kıbrıs’ın 
kuzey kıyılarına çıkarma yaparak adayı ele geçirmiştir. Papalık Türk-

1  Mısır’ın Türkler tarafından fethi, Vasco de Gama’nın Ümit Burnu’nu dolaşmasından 20 yıl 
sonra olmasına rağmen, Mısır ve Suriye’nin coğrafi konumundan dolayı genel ticaret yolu 
üzerindeki rolü hep devam etmiştir.
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lerin işgalini önlemeye yönelik olarak 180 kadırgadan oluşan bir deniz 
gücü teşkil ederek Girit’e göndermiş, ancak bu deniz gücü Osmanlı De-
niz Kuvveti’ne müdahale edememiştir (Braudel, 1994: 501).

Doğu Akdeniz’de Gerileme:

1571’deki İnebahtı yenilgisinden sonra, Türk Donanması deniz-
lerdeki üstünlüğünü kaybetmiştir. Buna rağmen, Osmanlı, 24 yıl süren 
bir mücadelenin ardından 1669 yılında Girit’i de kendi ülkesine kata-
bilmiştir. Ancak, Osmanlı Deniz Kuvvetleri’ndeki zayıflama devletin 
siyasi etkinliğinin zayıflamasına sebep olmuştur. 

16. Yüzyılın sonlarında, Osmanlıların denizlerdeki hâkimiyetini 
kaybetmesiyle birlikte, Mağrip ile Türkler arasındaki bağlar da gevşe-
meye başlamıştır. Cezayir’de, Tunus’ta, Trablus’ta ve Mısır’da isyanlar 
başlamıştır. Braudel (1994), gerilemede 1584 ile 1603 yılları arasında 
Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkmış olan iki mali bunalımın da büyük 
etkisinin olduğunu ileri sürmektedir. Asker maaşlarının ödenememesi 
ve merkezi idarenin zayıflaması önemli sonuçlar doğurmuştur. Osmanlı 
ülkesinde ortaya çıkan bir dizi siyasal, dinsel, etnik ve hatta toplumsal 
ayaklanma ve karışıklık ekonomik zayıflamadan dolayı ortaya çıkmıştır.

Osmanlıların Kuzey Afrika’daki varlığı 19. yüzyıldan itibaren 
tedricen ortadan kalkmıştır. Cezayir, 1830 yılında, Tunus 1881 yılında 
Fransa tarafından işgal edilmiştir. Osmanlılar 1912 yılında yapılan ant-
laşma ile Trablusgarp’ı da İtalya’ya bırakarak Doğu Akdeniz’in güne-
yinden çekilmişlerdir.

1878 yılında Rusya’ya karşı bir ittifak kapsamında imzalanan Kıb-
rıs Antlaşması’na göre, Rusya’nın, Osmanlı Devleti’nin Asya kıtasında 
kalan topraklarını ele geçirmeye kalkması durumunda İngiltere silahlı 
olarak Osmanlı’ya yardımcı olacak, Kıbrıs’ı Osmanlı Padişahı adına 
yönetecekti. Kıbrıs bu maksatla geçici olarak İngiltere’ye devredilmiş-
ti. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu ada üzerinde din, eğitim ve adalet 
kurumlarından yine sorumlu olacaktı. Buna rağmen, İngiltere Kıbrıs’ı 
sahiplenmiş ve bir daha da asla Türkiye’ye iade etmemiştir.
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1869 yılında Kızıldeniz ile Akdeniz’i birleştiren Süveyş Kanalı 
açılmıştır. Kanalın inşası döneminde Mısır, İngiltere ve Fransa’ya borç-
lanmıştı. Mısır bu borçlarını ödemekte zorlanınca, İngiltere Süveyş Ka-
nalı hisselerini koruma gerekçesini öne sürerek 1882 yılında Mısır’ı 
işgal etmiştir. Osmanlı Devleti Mısır’da İngiltere ile birlikte yüksek 
komiser bulundurmak şartı ile bu durumu da kabul etmiştir. Osmanlı 
Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi ile İngiltere, Mısır’ı toprakla-
rına kattığını açıklamıştır (1914). Böylece Mısır, tamamıyla Osmanlı 
Devleti kontrolünden ayrılmıştır.

Yunanistan’a İlişkin Kayıplar:

1830 yılında Yunanistan kurulmuştur.  1. Balkan Savaşı’ndan sonra 
1913 yılındaki Londra Antlaşması ve Atina Antlaşması ile Girit Adası 
Yunanistan’a bırakılmıştır. Osmanlı Devleti, Birinci Balkan Savaşı’n-
dan sonra imzaladığı 30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması’nın 5’inci 
maddesi ile isimlerini sayarak Limni, Semadirek, Midilli, Sakız, Sisam 
ve İkarya gibi Doğu Akdeniz adalarının kaderi konusunda karar verme 
sorumluluğunu altı büyük devlete (Almanya, Avusturya-Macaristan, 
İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya) bırakmıştır.  

İkinci Balkan Savaşı’ndan sonra Londra’da düzenlenen Süfera 
Konferansı’nda büyük devletlerin Londra Büyükelçileri, Ege adaları 
konusunda karar vermek üzere toplanmışlardır. Süfera Konferansı’nda 
temsil edilen 6 büyük devlet, Ege adaları konusundaki ortak kararları-
nı, 13 Şubat 1914’te Yunanistan’a ve 14 Şubat 1914’te de Türkiye’ye 
birer nota ile bildirmişlerdir. Karara göre, Gökçeada, Bozcaada ve Meis 
Adası Türkiye’ye iade edilmiş, Yunan işgalindeki diğer Ege adaları ise 
silahlandırılmamak ve askeri amaçlarla kullanmamak şartıyla Yunanis-
tan’a verilmiştir. Bu karar Lozan Barış Antlaşması’nın 12. Maddesi’nde 
Meis’in statüsü dışında aynen tekrar edilmiştir2. 

2  Lozan Antlaşması Madde 12: Gökçeada ve Bozcaada ile Tavşan Adaları’nın haricindeki 
Doğu Akdeniz adaları ve bilhassa Limni, Semadirek, Midilli, Sakız, Sisam ve İkarya adaları 
üzerinde Yunan hâkimiyetine dair 17/30 Mayıs 1913 tarihli Londra Antlaşması’nın 5. 
Maddesi ve 1/14 Kasım 1913 Atina Antlaşmasının 15. Maddesi gereğince 13 Şubat 1914 
tarihli Londra Konferansı’nda kabul edilen ve 13 Şubat 1914 tarihinde Yunan Hükümeti’ne 
tebliğ edilen karar,  bu Antlaşmanın İtalyan hâkimiyeti altında olduğunu teyit ettiği ve 15. 
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12 Adalar ve Meis’in Kaybı:

12 Adalar, Osmanlı döneminde 1522 yılında Saint-Jean Şövalye-
lerinden alınmış, uzun yıllar Türk hâkimiyetinde kalmıştır. İtalyanlar, 
1911 Trablusgarp çatışmaları esnasında 12 Adalar’a asker çıkarmıştır. 
İtalya ile 18 Ekim 1912 tarihinde imzalanan Uşi Antlaşması sonucunda, 
Osmanlı; Bingazi ve Trablus’u İtalya’ya verecek, İtalya’da Osmanlı’ya 
ait Rodos ve On İki Ada’yı Osmanlı’ya iade edecekti3. Ancak, Osmanlı, 
Trablusgarp ve Bingazi’den askeri varlığını çektiği halde İtalya antlaş-
maya uymayarak On İki Ada’yı işgalci olarak elinde tutmaya devam 
etmiştir. Osmanlı donanmasının güçsüz durumu da adaları geri almak 
için müdahale imkânı vermemiştir. Bu şekilde, adalar Balkan Savaş-
ları boyunca ve I. Dünya Savaşı başladığında İtalya’nın oldubittisi ile 
İtalya’nın elinde kalmış, Türkiye, Lozan Antlaşması’nın 15. Maddesi 
ile adlarını sayarak 13 ada ile Meis Adası’nın İtalya’ya devrini kabul-
lenmiştir.

II. Dünya Savaşı sona erdiğinde, savaşta mağlup olan İtalya’nın 
12 Adalar ve Meis Adası’nı tahliye etmesi gündeme gelmiştir. Menteşe 
adaları4 grubunda yer alan 12 Adalar ve Meis Adası, II. Dünya Savaşı 

Maddede söz konusu adalara yönelik durum saklı kalmak şartıyla teyit edilmiştir. Asya 
sahilinden 3 milden daha yakın mesafede olan adalar, bu antlaşmada aykırı bir husus 
bulunmadıkça Türkiye hâkimiyeti altında kalacaktır.

3  Uşi Barış Antlaşması Madde 2: Bu antlaşmanın imzalanmasını müteakip, Osmanlı Hükümeti 
Trablusgarp ile Bingazi’den ve İtalya hükümeti Adalar Denizi’nde işgal ettiği adalardan 
kendi zabit ve askerleri ile mülki memurlarının çekilmeleri konusunda emir vermeği taahhüt 
eder. İtalya zabitan ve askerleri ile mülki memurları tarafından ilgili adaların fiilen tahliyesi 
Osmanlı zabitan ve askerleri ile mülkü memurları tarafından Trablusgarp ile Bingazi’nin 
tahliyesini müteakip vuku bulacaktır.

4  Lozan Antlaşması’nın 15. maddesinde Menteşe adalarından isimleri sayılarak 1911 den beri 
İtalya’nın işgali altında bulunan 12 Ada ve Meis Adası’nın İtalya’nın egemenliğinde olduğu 
teyid edilmiştir. İtalya’nın egemenliğine bırakılan Menteşe adaları bu maddede isim, isim 
sayılmıştır. Lozan Antlaşması’nda, Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), 
Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalmnos), Leros, 
Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) adaları ile bunların etrafındaki adacıklar 
devredilmiştir. Lozan Antlaşması’nın 15. maddesi ile ayrıca Meis Adası da (Castelloriso) 
İtalya’nın egemenliğine bırakılmıştır. Menteşe adaları sadece bu adalardan ibaret değildir. 
Adaların Türkçe adlarının antlaşmada yer almaması dikkat çekicidir. Diğer taraftan, Menteşe 
adaları grubunda yer alıp, antlaşmalarla İtalya’ya ve Yunanistan’a devredilmemiş olan ada, 
adacık ve kayalıkların aidiyeti konusu, özellikle denizlerin kıta sahanlığı ve ekonomik 
değerinin önem kazanması üzerine, Türkiye ile Yunanistan arasında bir sorun olarak ortaya 
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süresince Almanya tarafından işgal edilmiştir. Almanlar savaş sonunda 
çekilince, adalara İtalya’nın da isteksiz olduğu bir zamanda Yunanistan 
sahip olmuştur (Turan, Barlas, 1999: 474).

Türkiye’nin 1912’ye kadar elinde bulunan ve 1923 Lozan Antlaş-
ması ile İtalya’ya verilen 12 Adalar ve Meis Adası’nın Yunanistan’a 
transfer edilmesini durdurmayı sağlayıcı bir şey yapma olanağı olma-
mıştır (Schmitt, 1997: 5).

Krebs’e (1999: 17) göre, Türkiye; NATO gibi bir savunma örgütü-
nün olmadığı o dönemde, maruz kaldığı Sovyet tehdidinden sakınmak 
üzere, Yunanistan ile arasındaki bölgesel menfaatini askıya almıştır. 

Papacosma (1984: 300) ise, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda müt-
tefik koalisyona geç girmesinden dolayı, göreceli olarak daha zayıf bir 
pazarlık pozisyonunda olduğunu ileri sürmektedir.

Fırat’a (2001: 583) göre, 12 Adalar ve Meis Adası’nın savaş so-
nunda Yunanistan’a verilmesinde, ABD ve İngiltere’nin kararları rol 
oynamıştır. Yunanistan, II. Dünya Savaşı’nın sonunda, bu adalara ilgi 
göstermiş, adaların Yunanistan’a devri konusunda yoğun bir diplomasi 
yürütmüştür. Türkiye ise, bu adalara tekrar sahip olmayı düşünmemiş-
tir. İngiltere’nin, adaların Yunanistan’a devredilmesi konusundaki dip-
lomatik faaliyetleri üzerine; Tevfik Rüştü Aras, 25 Temmuz 1945 tarihli 
Tan gazetesine bir yazı yazarak, adalara silahlardan arındırılarak özerk-
lik tanınmasının ve bu adaların güvenliği ve statüsünün İngiltere, Tür-
kiye ve Yunanistan’ın güvencesine verilmesinin en iyi çözüm olduğunu 
belirtmiştir.5 Basında çıkan bir iki münferit yazı ise Türkiye kamuoyu-

çıkmıştır. Türkiye’nin iddiasına göre, çoğunluğu Anadolu’ya yakın sularda olmak üzere, bir 
kısmı da meskûn olmak üzere Ege’de 152 ada, adacık ve kayalığın egemenliği antlaşmalarla 
Yunanistan’a devredilmemiş olduğundan, bu coğrafi formasyonların egemenliği tartışmalıdır 
(Yavuz, 2003: 67).

5  Tevfik Rüştü Aras yazısında şu ifadeleri kullanmıştır. Adalarda tam istiklal esasında bir 
otonomi kurulması iyi olacaktır. On İki Ada otonomisi bu yerleri Yunanistan’dan ayırmak 
değil, Yunanistan’a hür bir On İki Ada katmakla olur. On İki Ada halkı için, dâhili ve 
harici işlerini müstakil olarak kendileri idare ettikleri takdirde, Yunanistan ile beraber 
yürüyeceklerine göre hürriyetleri için de Yunanistan’a katılmak demek olur ki, daha 
kıymetlidir. Böyle bir hal şekli Yunanistan ve Türkiye’yi birbirine biraz daha yaklaştırmak 
olacağı gibi, İngiltere ile Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizi’nde mahiyeti açık ve 
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nun ilgisini çekmeye yeterli olamamıştır. Türk Dışişleri Bakanlığı, 1 
Temmuz 1946’da İngiltere’ye bildirdiği görüşünde, 12 Adalar’ın dost 
Yunanistan’a verilmesine itiraz etmediği gibi, bundan memnunluk da 
duyacağını bildirmiştir. Ancak, bu yazıda İstanköy, Sömbeki, Meis gibi 
adaların Türk kıyılarına yakınlıkları belirtilerek, bu adalardan iki-üç ta-
nesinin Türkiye’ye verilmesinin hem adalete, hem de eşitliğe uygun 
düşeceği belirtilmiştir. 

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 8 Temmuz 1946’da Türkiye’ye gön-
derdiği bir yazı ile: bazı adaların Türkiye’ye verilmesi konusunda hem 
fikir olduğunu, ancak bu durumda SSCB’nin boğazlarda uyuşmazlık 
yaratmak için fırsat kolladığını ve ortalığı karıştıracağını düşündükleri-
ni iletmiştir. İngiltere, aynı yazı ile ABD’nin tüm adaların Yunanistan’a 
verilmesi konusunda ısrarlı olduğunu ve adaların askerden arındırılmış 
bir duruma getirilmesi şartıyla Yunanistan’a bırakılmasının Türkiye’nin 
güvenlik koşullarına uygun düşeceği kanısında olduklarını bildirmiştir.  

10 Şubat 1947’de imzalanan ve Türkiye’nin katılmadığı Paris Ba-
rış Antlaşması’nın 14. maddesi ile 12 Adalar ve Meis Adası, askerden 
arındırılması şartı ile Yunanistan’a verilmiştir. Türkiye, ABD inisiyati-
finde gerçekleşen ve milli menfaatleri ile doğrudan ilişkili olan bu olay-
da sessiz kalmıştır. 

Türkiye açısından son derece jeostratejik bir öneme sahip bu ada-
ların esaslı bir müzakere olmaksızın, İngiltere ve ABD’nin baskıları al-
tında, Yunanistan’ın dostluğu uğruna ve SSCB tehdidi gerekçe gösteri-
lerek 10 Şubat 1947 Paris Antlaşması ile Yunanistan’a bırakılması, Tür-
kiye tarihi açısından en tartışmalı konulardan birini teşkil etmektedir.

Kıbrıs Sorunu:

1930’larda başlayan ve Türkiye’nin dostluğa önem veren tavrı ile 
kesintili olsa da süregelen, NATO’ya girişle beraber yeni bir ivme kaza-

sağlam bir münasebet kurulmuş olur. On İki Ada meselesinin barış konferansında daha etraflı 
mütalaa edilmesi imkânı vardır. Fakat konferansın bu işi başka, başka münasebetlerle On İki 
Ada ile doğrudan doğruya ilgili sayılan ve aralarında sıkı dostluk münasebetleri mevcut olan 
İngiltere, Yunanistan ve Türkiye temsilcilerinden teşkil edilecek bir komisyonun önceden 
inceleyip bir proje teklif etmesi suretiyle en iyi bir hal şekli araması daha isabetli bir usul 
olur…”
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nan Türk-Yunan dostluğu; 1954 yılında Kıbrıs sorununun ortaya çıkışı 
ile birlikte yerini Türk-Yunan çekişmelerine bırakmıştır.

Yunanistan, 1952 yılında NATO’ya üye olarak bir ittifak garantisi 
aldığında, Yunan yöneticiler, NATO üyeliğinin Kıbrıs’ın ilhak edilmesi 
ile ilgili uzun zamanlı rüyalarını gerçekleştirebilmelerini kolaylaştıra-
cağına inanmışlardır (Krebs, 1999: 18).

Yunanistan, Kıbrıs konusundaki tezlerinin desteklenmesi konusun-
da ABD’den yeşil ışık alarak (Isyar, 2005: 23), 16 Ağustos 1954’te Bir-
leşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne başvurmuş ve “Eşit haklar ve self 
determinasyon ilkelerinin, BM koruyuculuğu altında Kıbrıs’ta yaşayan 
nüfusa uygulanmasını” talep etmiştir. Yunanistan, Kıbrıs’ı BM günde-
mine saldırganca taşıdığında, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Mende-
res’in Kıbrıs’ın iki ülke arasındaki dostluğu bozamayacağı yönündeki 
açıklamaları, Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili gelişmeleri değerlendireme-
diğini göstermektedir. Türkiye, Aralık 1954 ayına kadar Kıbrıs’la ilgili 
Yunanistan girişimlerine tepki göstermemiştir (Krebs, 1999: 19). 

Türkiye, başlangıçta İngiltere yanlısı bir siyaset izlemiş, Kıbrıs’ta 
mevcut durumun korunmasını, eğer adanın statüsünde bir değişiklik 
olacaksa, Türkiye’nin söz hakkı olması gerektiğini açıklamakla yetin-
miş, 1955 yılından sonra mevcut durumun devamının mümkün olma-
yacağı anlaşıldığında, Kıbrıs’ın taksim edilmesi için ısrar etmiştir (Ah-
mad, 2008: 167). Yunanistan’ın Enosis ve Türkiye’nin taksim tezleri 
arasında Kıbrıs sorunu devam etmiş ve ancak 19 Şubat 1959’da Londra 
Antlaşması ile Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur (Fırat, 2001: 610).

Türkiye’nin 1974 Barış Harekâtı, meşru ve anlaşmalara dayalı bir 
hukuki müdahale olup, fiilen Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmak-
tadır. 1983 yılında Kuzey’de ayrı bir Kıbrıs Türk Devleti’nin kurulması 
ile Kıbrıs Devleti’nin hukuki kişiliği son bulmuştur. Fiili durumda, ku-
zeyde bir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güneyde bir Kıbrıs Rum Yöne-
timi (KRY) mevcuttur.
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Türkiye’nin Bölge Ülkelerine İlişkin Politikaları:

Türkiye, geçmişte sıkı bir NATO dayanışması göstermiş, Ceza-
yir’in bağımsızlığının önlenmesi pahasına Fransa’nın yanında yer al-
mıştır (Öymen, 2002: 124).  Türkiye’nin 1956 Süveyş bunalımında, 
İngiltere ve Fransa ile birlikte hareket etmesi, Arap devletlerini tedirgin 
etmiştir (Akdevelioğlu, Kürkçüoğlu, 2001: 627).  Türkiye, 1958 yılında 
ABD’nin Lübnan’a yaptığı çıkarmadan memnuniyet duyduğunu belir-
terek, İncirlik Üssü’nün ABD tarafından kullanılmasına izin vermiştir. 
İncirlik Üssü’nün bölge ülkelerine yönelik olarak kullanılması, Birle-
şik Arap Cumhuriyeti (BAC)’nde tepkilere neden olmuştur. Türkiye, 
1958 Ürdün krizinde de Batılı ülkelerle birlikte hareket etmiştir. BAC 
Ürdün’de İngiliz kuvvetlerinin konuşlandırılmasını kınarken; Türkiye, 
Ürdün’e yapılan İngiliz müdahalesini desteklemiştir (Akdevelioğlu, 
Kürkçüoğlu, 2001: 634). Türkiye, 1950’lerde İran Başbakanı Musaddık 
ile Anglo-İran petrol şirketi arasındaki ihtilafta, İngiliz petrol şirketine 
daha yakın davranmış, bu tür politikaları nedeniyle, bölgede Batı’nın 
özel memuru olarak görülmüştür (Ahmad, 2008: 145).

Türkiye, Soğuk Savaş döneminde Arap devletlerinin milliyetçi ve 
bağımsız politika izleme gereksinimlerini anlamak istememiş, bölge 
ülkeleri ile olan ilişkilerinde kendi ulusal menfaatlerinden ziyade ABD 
ve NATO menfaatlerine uygun davranmış; bu husus, bölge ülkeleri ile 
olan ilişkilerini menfi olarak etkilemiştir.

Doğu Akdeniz’de Hidrokarbon Kaynaklarına İlişkin Gelişmeler:

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, 2010 yılında yayımladığı ra-
porlarında Doğu Akdeniz havzasında çok miktarda petrol ve doğal gaz 
rezervi bulunduğunu açıkladığında, bölge ülkelerinin dikkati bu kay-
naklardan pay alma arayışlarına çevrilmiştir (Erol, 2013: 197). 

Denizlerin sunmuş olduğu kaynakların paylaşılması veya bu kay-
nakların kullanılması uluslararası hukuk prensiplerine uygun yapılma-
lıdır. 1982 BM. Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS), deniz alanları-
nın hukuki statüsünü düzenleyen en önemli yazılı kaynaktır. UNCLOS, 
deniz alanlarını, kıyı devletlerinin egemenliğine verilmiş deniz alanları 
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(İç sular, Karasuları), kıyı devletlerine belirli alanlarda kullanım hakkı 
verilmiş olan deniz alanları (Bitişik Bölge, Kıta Sahanlığı, Münhasır 
Ekonomik Bölge) ve bütün devletlerin ortak kullanımına verilmiş olan 
deniz alanları (Açık denizler) olarak farklı statülere ayırmaktadır. Doğu 
Akdeniz’de tartışmalı hidrokarbon potansiyel kıyı devletlerinin mün-
hasır ekonomik bölgelerinde veya kıta sahanlıklarında yer almaktadır. 
UNCLOS Md. 74. ve 83 gereğince sahilleri bitişik veya karşı karşıya 
bulunan devletlerin arasındaki münhasır ekonomik bölgenin ve kıta sa-
hanlığının sınırlandırılması; Uluslararası Adalet Divanı Statüsünün 38. 
maddesinde belirtildiği şekilde uluslararası hukuka uygun olarak anlaş-
ma ile yapılmalıdır.

Bölgede bütün devletlerin üzerinde anlaştığı herhangi bir münha-
sır bölge ya da kıta sahanlığı alanı mevcut değildir. Bölgede, münha-
sır ekonomik bölgelerin belirlenmesi konusunda en aktif devlet Kıb-
rıs Rum Yönetimi (KRY)’dir. KRY, Mısır ile 2003 yılında, Lübnan ile 
2007 yılında ve İsrail ile 2010 yılında münhasır ekonomik bölgelerini 
belirleme anlaşmaları yapmıştır. 

KRY ile Mısır arasında 17 Şubat 2003 tarihinde imzalanan ve Şu-
bat 2004’te BM’ce tescil edilen MEB sınırlama anlaşmasını Türkiye ta-
nımadığını açıklamıştır. Türkiye; 2 Mart 2004 tarihinde verdiği bir nota 
ile Kıbrıs Rum tarafının tüm Kıbrıs’ı temsil edemeyeceğini açıklamış 
ve 32 derece 16 dakika 18 saniye doğu meridyeninin batısında kalan 
saha ile ilgili tüm haklarını saklı tuttuğunu açıklamıştır (Law of the Sea 
Bulletin, Vol. 54. P. 127). Daha sonra KRY ve Türkiye karşılıklı nota-
larla(Law of the Sea Bulletin Vol. 57. P. 127 ve Law of the Sea Bulletin 
Vol. 59. P. 34) durumlarını teyit etmişler ve pozisyonlarını muhafaza 
ettiklerini açıklamışlardır.

KRY, Ocak 2007 ayında Kıbrıs’ın güneyinde 13 adet petrol arama 
sahası ilan etmiş, Türkiye, bu sahaların hem Türkiye’nin kıta sahanlı-
ğında olduğunu, hem de KKTC’nin de haklarını ihlal ettiğini ileri süre-
rek bunun kabul edilemez olduğunu açıklamıştır (Abdullahzade, 2013: 
197). Bu arada, 17 Ocak 2007 tarihinde, KRY Lübnan ile de MEB sı-
nırlandırma anlaşması yapmıştır. Türkiye, KRY ve Lübnan MEB anlaş-
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masını da aynı gerekçelerle kabul etmemektedir (Başeren, 2013: 264).

KRY ile İsrail arasında 2010 yılında imzalanan MEB sınırlandırma 
anlaşması da Türkiye tarafından, KRY’nin adanın tümünü temsil etme-
diği için kabul edilemez bulunduğu gerekçesi ile reddedilmiştir.

KRY’nin Mısır, Lübnan ve İsrail ile yapmış olduğu bu anlaşmalar-
da münhasır bölge sınırlarının karşılıklı kıyıların orta hattından geçi-
rilmiş olduğu görülmektedir. KRY, bu anlaşmaları Birleşmiş Milletlere 
deklere etmiştir. Türkiye, bu anlaşmaların her birini tanımadığını beyan 
etmiş ve KKTC ile 2011 yılında kıta sahanlığının sınırlandırılmasına 
ilişkin bir anlaşma yaparak TPAO’na ihtilaflı bölgelerde arama ruhsatı 
vermiştir. KRY ve Yunanistan; bu anlaşmayı ve verilen araştırma ruh-
satlarını tanımadıklarını deklere etmişlerdir.

Türkiye, 2002 yılından bu yana, KRY tarafından ruhsat verilen 
arama sahalarını kabul etmemekte ve kendi kıta sahanlığı olarak iddia 
ettiği alanlarda da petrol ve gaz arama ruhsatları vermektedir.

Doğu Akdeniz’de Ittifak Arayışları

Doğu Akdeniz’de özellikle hidrokarbon kaynaklardan istifade edil-
mesine yönelik olarak ortaya çıkan deniz yetki alanlarını sorununda tek 
yönlü bir kutuplaşma gözlenmektedir. Doğu Akdeniz’de hidrokarbon 
kaynaklardan azami fayda sağlanabilmesine yönelik olarak bölgede 
asimetrik ittifak ve işbirlikleri yürütülmektedir. Gaz ve petrol kaynakla-
rının çıkarılması ve Avrupa pazarına sevk edilmesi için ABD, Yunanis-
tan, İsrail ve KRY yakın işbirliği faaliyetlerinde bulunmaktadır. Yuna-
nistan Başbakanı, KRY Lideri ve İsrail Başbakanı’nın 3 ayda bir yapmış 
oldukları işbirliği zirvesinin 21 Mart 2019 tarihinde İsrail’de yapılan 6. 
toplantısına ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’da katılmıştır. Zirvede Girit 
adasından İtalya’ya kadar inşa edilmesi planlanan 2 bin kilometrelik 
doğalgaz boru hattı projesinin de ele alındığı,  boru hattının maliyetinin 
yaklaşık 7 milyar doları bulmasının beklendiği konuşulmuştur. Zirve 
sonunda yapılan ortak açıklamada, “4 ülke Doğu Akdeniz’deki bölge-
sel işbirliğini arttırma, enerji bağımsızlığını destekleme ve güvence al-
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tına alma konusunda anlaştı” ifadeleri yer almıştır (İsrail’de Doğalgaz, 
2019). Bölgede yer alan diğer devletler, genel olarak gelişmeleri izle-
mekle yetinmektedirler. Türkiye’nin bölge ülkeleri ile olan ilişkileri de 
geleceğe yönelik işbirlikleri için ümit vermemektedir. 

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler 2009 Yılından itibaren iki 
devlet arasındaki farklı politik tutumlar, 2010 yılındaki Mavi Marmara 
olayı ve daha sonra Filistin ve Gazze’ye yapılan İsrail müdahaleleri 
dolayısıyla gerilmiştir (Erol, 2013: 214). İki devlet de bölgedeki siyasi 
gelişmelere farklı yönlerden yaklaşmakta ve her iki devletin de Doğu 
Akdeniz’de bölge politikaları ayrışmaktadır.

Suriye’de 2011 yılından bu yana bir iç savaş sürmektedir. Türki-
ye, Suriye’deki iç savaşa ABD, Suudi Arabistan ve Katar’la birlikte 
muhaliflerin güç kazanmasına yönelik olarak taraf olmuş ve mevcut 
Suriye Hükümeti ile olan ilişkilerini kesmiştir. Rusya Federasyonu, 
Çin ve İran ise kriz süresince mevcut Suriye yönetimini desteklemiştir. 
Müteakiben, Suriye krizinde roller değişmiş ve ABD ile Türkiye’nin 
Suriye’deki politika ve uygulamaları ayrışmış olmasına rağmen, Suriye 
krizinde gelinen noktada Suriye, Türkiye için bölgede işbirliği yapıla-
bilir devlet olmaktan çıkmıştır.

Yunanistan; 2009 yılından bu yana Mısır ile MEB sınırlama anlaş-
ması için gayret göstermekte olup, henüz somut bir anlaşmaya varıl-
mamıştır (Abdullahzade, 2013: 344). Mısır’da Hüsnü Mübarek sonrası 
2012 yılında işbaşına gelen Mursi Hükümeti’nin 3 Temmuz 2013 tari-
hinde askeri bir darbe ile yönetimden alınması sonrasında Türkiye ve 
Mısır ilişkileri minimum seviyeye gerilemiş olup, diplomatik ilişkiler 
işbirliği seviyesinden çok uzakta ve en az seviyede sürdürülmektedir.

Türkiye; Libya’da Kaddafi yönetiminin uzaklaştırılmasında batı-
lı devletler ve NATO ile birlikte hareket etmiştir. Türkiye, 17 Şubat 
2011 olaylarını müteakip, Ulusal Geçiş Konseyi’ni “Libya halkının tek 
temsilcisi” olarak tanımaktadır (Türkiye Libya, 2019). Libya’da iç ka-
rışıklıklar devam etmekte olup, birden fazla siyasi yönetim mevcuttur. 
Libya’daki farklı gruplar, Türkiye’nin Libya’da tutarlı bir politika izle-
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mediğini ve Libya’da güvenirliğinin tartışmalı bir durumda olduğunu 
ileri sürmektedirler (Libya Son, 2019).

4. Sonuçlar

Türkiye ile Yunanistan, Ege’de kıta sahanlığı sınırlaması konusun-
da 1970’li yıllardan bu yana anlaşamamaktadır. Yunanistan, Ege’de kıta 
sahanlığı sınırının belirlenmesinde, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 
121. Maddesini yorumlayarak adaların kıta sahanlığı ile Anadolu kı-
tasının kıta sahanlığını eşdeğer görmekte, kıta sahanlığının sınırı ola-
rak orta hat esasının uygulanması gerektiğini ileri sürerek Türkiye’yi 
Anadolu sahillerine hapsedecek bir tutum ve anlayış içerisinde bulun-
maktadır. Bu yaklaşımın aksine, Türkiye, kıta sahanlığı kavramının ana 
kara parçaları ile ilişkili olduğunu ileri sürerek, kıta sahanlığı sınırının 
devletlerin karşılıklı ana kara kıyılarının orta hattından geçtiği iddia-
sındadır. Türkiye, böylece kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge 
sınırlarının daha hakkaniyetli olarak belirlenmesi gerektiğini ileri sür-
mektedir. Türkiye’ye göre Ege’de kıta sahanlığı sınırı genel olarak 25 
derece boylamından geçmektedir ve bu kıta sahanlığının sınırı Türkiye 
ile Yunanistan tarafından anlaşma ile belirlenmelidir.

Türkiye, Doğu Akdeniz de de aynı görüş ve tutumu devam ettir-
mek durumundadır. Doğu Akdeniz’de sahilleri bitişik veya karşı kar-
şıya bulunan devletlerin arasındaki kıta sahanlığının sınırlandırılması, 
hakkaniyete uygun bir çözüme ulaşmak amacıyla, uluslararası hukuka 
uygun olarak anlaşma ile yapılmalıdır. Burada vurgulanması gereken 
terim “hakkaniyete uygun bir çözüme ulaşmak” hedefidir. Bundan do-
layı, Türkiye’nin soruna yaklaşımı salt siyasi değil, uluslararası huku-
kun her zaman gözetmiş olduğu hakkaniyet prensibidir. Bu kapsamda, 
Türkiye’nin ana kara (Territory) ile adaların (Island) sahip oldukları 
kıta (Continent) büyüklüğüne göre bir Kıta sahanlığına (Continental 
Shelf) sahip olmaları gerektiğine ilişkin görüşünü daha önce olduğun-
dan daha kuvvetli bir şekilde ve daha anlaşılır bir tarz da ifade etmesi 
gerekmektedir.



404 Yeni Deniz Güvenliği Ekosistemi ve Doğu Akdeniz

Doğu Akdeniz’de sahilleri bitişik veya karşı karşıya olan devlet-
ler ikiden fazladır. Türkiye’nin sahilleri, KKTC, Suriye, KRY, Lübnan, 
İsrail, Mısır, Libya ve Yunanistan sahilleri ile karşılıklı veya bitişik du-
rumdadır. Sahilleri karşılıklı veya bitişik olan tüm devletlerin bir araya 
gelmeleri ve kıta sahanlığı sınırını hakkaniyete uygun bir çözüme ulaş-
tırmak amacıyla ve uluslararası hukuka uygun bir anlaşma ile belirle-
meleri gerekmektedir. Bu maksatla, tarihten gelen bir sorumluluğa sa-
hip çıkarak, Türkiye’nin tüm bu ülkeler nezdinde girişimde bulunarak 
öncelikle tüm bölge ülkelerinin iştirak edebileceği bir anlaşma peşinde 
olmasının uygun bir hal tarzı olabileceği düşünülmektedir.

Gaz ve petrol kaynaklarının çıkarılması ve Avrupa pazarına sevk 
edilmesi için ABD, Yunanistan, İsrail ve KRY yakın işbirliği faaliyet-
lerinde bulunmaktadır. Başta çokuluslu petrol şirketleri olmak üzere, 
uluslararası örgütler de bu işbirliği faaliyetlerine destek çıkmaktadırlar. 
Bu işbirlikleri Türkiye’nin menfaatlerine zarar verme potansiyeline sa-
hiptir. Türkiye, NATO kapsamında ittifak ilişkileri tesis etmiş olduğu 
ABD ile karşı karşıya gelebilecek tutum ve politikalardan kaçınmalıdır. 
Türkiye; eşit, egemen ve bağımsız olma ilkelerinden ödün vermeksizin 
öncelikle ABD ve İsrail ile olan ilişkilerini düzeltmeli ve bu devletlerin 
Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte Tür-
kiye’nin karşısında yer almasını önleyecek politikalar izlemelidir.

Doğu Akdeniz’de bölge ülkeleri, sadece bu dönem için de değil, 
geçmişten da kaynaklanan bir tarzda Türkiye’ye güven duymamakta-
dırlar. Neorealist yaklaşım, Türkiye’nin bölgede oluşan güç ve etkinlik 
mücadelesinde zayıf kalmamasını ve eksiklerini ittifaklar ve işbirlikleri 
ile kapatmasını dikte etmektedir. Türkiye’nin bölgede ulusal menfaat-
lerini elde etmek üzere mutlaka ve mutlaka diğer bölge devletlerinin 
bir kısmının desteğini alması ve karşılıklı işbirliği olanakları sağlaması 
gerekmektedir.

Rusya Federasyonu da Suriye’de devam etmekte olan çatışmalar-
dan da istifade ile bölgede varlık göstermekte ve KRY ile yakın dip-
lomatik ilişki içerisinde bulunmaktadır. Rusya Federasyonu, bölge-
den gelecekte çıkarılarak Avrupa’ya aktarılması planlanan doğal gaz 
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potansiyelinin kendi ülkesinden Avrupa’ya satılan doğal gaz ve petrol 
kazançlarını gelecekte olumsuz olarak etkileyebileceğinin farkında ola-
rak gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bu kapsamda, durumun be-
lirsizliğinin devamı Rusya Federasyonu’nun menfaatine olabilecektir. 
Bundan dolayı, Rusya Federasyonu’nun bölgede Türkiye ile işbirliği 
içerisinde olabileceği ve bu sağlandığı takdirde, Türkiye; Rusya’nın 
Suriye nezdindeki etkinliğinden faydalanarak yakın bir gelecekte Suri-
ye ile işbirliği kurabilecektir. Bu ihtiyacın çok iyi değerlendirilmesi ve 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de tesis etmesi gereken işbirliği ve ittifak 
arayışları içerinde Suriye ile iyi ilişkilerin tesis edilmesi hedefinin be-
lirlenmesi uygun olacaktır.

Mısır her ne kadar 2003 yılında KRY ile bölgede MEB anlaşmasını 
yapan ilk ülke olmasına rağmen, Yunanistan, İsrail ve KRY arasında 
yapılmakta olan işbirliği zirve toplantılarının dışında tutulmaktadır. Mı-
sır’ın yanı sıra Libya ve Lübnan’ın da diğer bölge devletleri ile somut 
işbirliği faaliyetleri bilinmemektedir. 

Diğer yandan, Libya ve Mısır kıyıları; Türk kıyılarının tam kar-
şısında olup, Türkiye ile Libya arasındaki mesafe 310 deniz mili ve 
Türkiye ile Mısır arasındaki mesafe 300 deniz milidir. Tüm bölge 
devletlerinin iştiraki ile bölgesel bir anlaşma yapılamadığı takdirde, 
Türkiye’nin Libya ve mümkün olduğu takdirde Mısır ile kıta sahanlı-
ğı veya münhasır ekonomik bölge anlaşmaları yapması halinde, Doğu 
Akdeniz’de ki hidrokarbon kaynakların çıkarılmasında Türkiye’nin eli 
önemli oranda güçlenecektir.

Bu değerlendirmeler kapsamında, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de 
ki ulusal menfaatlerini elde etmek üzere, ABD ve İsrail ile menfaat ça-
tışmasına girmekten kaçınarak bölgede öncelikle, Rusya Federasyonu, 
Suriye, Libya ve Mısır olmak üzere birden fazla devlet ile ittifak iliş-
kileri ve işbirliği olanakları tesis etmesi gerektiği değerlendirilmekte, 
buna yönelik olarak hedeflerini belirleyerek uygun politikalar üretmesi 
gerektiği düşünülmektedir.
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