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ÖZET

Bu tebliğin amacı, uluslararası politikada kimlik sorunlarının önem 
kazandığı bir dönemde, Türkiye’nin Akdeniz kimliği üzerinde durmak, 
bunun Türk dış politikasına etkilerini ele alarak değerlendirmektir.

Hiç şüphesiz coğrafi açıdan Türkiye de, bir Akdeniz ülkesidir. 
Birçok kimliği beraberinde taşıyan bir ülke olarak Türkiye, Akdeniz 
kimliğini, bu kimlik üzerine dayalı dış politikasını yeteri kadar kullan-
mamaktadır.

Türkiye’nin Akdeniz kimliği, Türk dış politikası ile ilgili eserlerde 
de, Kıbrıs dışında, üzerinde gereği gibi durulan bir konu olmamıştır.

Türk dış politikasının teorik boyutunu ele alan çalışmalar Türki-
ye’nin Akdeniz kimliğine dayalı dış politika açılımlarına gerekli şekil-
de eğilmemiştir.

Türkiye’nin son zamanlarda bir Akdeniz aktörü olarak da ortaya 
çıktığını görüyoruz. Türk dış politikasında meydana gelen bu gelişme-
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lerin etkisiyle Levant bölgesine yönelik bir ilginin arttığı gözlemlen-
mektedir.

Türkiye, Kıbrıs sorunu etrafında oluşturmuş bulunduğu Akdeniz 
politikasını, yeni gelişmelerle, bölgede ortaya çıkan enerji kaynakları-
nın etkisi ile de yeniden düşünmek durumunda kalmıştır.

Ayrıca, Suriye sorununun etkileriyle bölgeye tekrar giren Rusya, 
stratejik olarak Akdeniz’i yeniden bir güçler çatışması alanı haline ge-
tirmek üzeredir. Bu durum da Türkiye’nin Akdeniz ile ilgisini arttırıcı 
bir unsurdur.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz Kimliği, Türk Dış Politikası, Doğu 
Akdeniz, Levant, Kıbrıs Sorunu, Suriye, Doğu Akdeniz’de Hidrokar-
bon Kaynakları, AB

GİRİŞ VE KONUNUN TANIMI

Coğrafi açıdan bir Akdeniz ülkesi de olan Türkiye, birçok kimliği 
beraberinde taşıması itibariyle, Akdeniz kimliğine dayalı dış politikası-
nı yeteri kadar araştırma konusu yapmamıştır.

Gerçekten Akdeniz, 2.5 milyon kilometrekarelik bir denizdir ve 
46.000 kilometre sahile sahip olup, 160 adet adayı içermektedir. Bu bü-
yük denizde, bazı bölümler değişik isimler taşımaktadır: Marmara, Ege, 
Adriyatik gibi. Akdeniz, dünyanın en önemli sekiz boğazının üçünü de 
içermektedir. Bunlar, Cebelitarık, Çanakkale ve İstanbul boğazlarıdır.

Bu deniz etrafında oluşan tarihte, Arap fetihleri, Haçlı Seferleri, 
Truva ve Kartaca’nın yıkılışları, İstanbul’un fethi, Osmanlı Devleti’nin 
dağılması ve Ortadoğu’daki karışıklıklar, son zamanlarda karşı karşıya 
kalınan mültecilerin ortaya çıkardığı sorunlar akla gelmektedir. Bu de-
nizin kıyılarında ayrıca, tek tanrılı din ortaya çıkmış ve üç büyük din 
bu bölgede gelişmiştir. Hristiyanlık ve İslamiyet, bu bölgede çatışmış-
lardır. 
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Akdeniz ile ilgili büyük bir tarihçi olan Fernand Braudel’e göre, 
“Akdeniz’de seyahat etmek çağların en derinliklerine dalmak demektir”1.

Akdeniz, Türk tarihi açısından da önem taşımaktadır. Osmanlı 
Devleti’nin Arap Ortadoğu’sunu ele geçirmesinden sonra, Doğu Akde-
niz’de beş asır süren Mısır hâkimiyetine son vermiş ve Osmanlı ağırlık-
lı bir Doğu Akdeniz ortaya çıkmıştır. Bundan sonra, Sultan I. Süleyman 
döneminde Barbaros’un Osmanlı hizmetine girmesinden sonra da, Ak-
deniz’de hâkimiyet sağlamaya çalışan Türkler ve İspanyollar arasın-
daki mücadele, Türkler lehine sonuçlanmıştır. 7 Ekim 1571 İnebahtı 
Deniz Savaşı’ndan sonra, gerilemeye başlayan Osmanlı etkisi ışığında, 
Osmanlı-İspanyol çatışması Akdeniz’in iki bölüme ayrılması sonucu-
nu vermiştir. Buna rağmen, Osmanlı hâkimiyeti 17. yüzyılda da Akde-
niz’de devam etmiştir.2

Türkiye’nin Akdeniz kimliği, Türk dış politikası ile ilgili eserlerde, 
Kıbrıs dışında, üzerinde gereği gibi durulan bir konu değildir. Türk dış 
politikasının teorik boyutunu ele alan çalışmalar da Türkiye’nin Akde-
niz kimliğine dayalı dış politikasına gerekli şekilde eğilmemiştir.3

Türkiye’nin, son zamanlarda bir Akdeniz aktörü olarak ortaya 
çıktığını görüyoruz. Türk dış politikasında meydana gelen bu geliş-
melerin etkisiyle Doğu Akdeniz, Levant bölgesine yönelik bir ilginin 
arttığı gözlemlenmektedir. Gerçekten Türkiye, Kıbrıs sorunu etrafında 
oluşturmuş bulunduğu Akdeniz politikasını yeni gelişmelerle, bölgede 
ortaya çıkan enerji kaynaklarının etkisiyle de yeniden düşünmek duru-
munda kalmıştır. Ayrıca, Suriye sorununun etkileriyle bölgeye tekrar 
giren Rusya, stratejik olarak Akdeniz’i yeniden bir güçler çatışması 
alanı haline getirmek üzeredir. Bu gelişme, Türkiye’nin Akdeniz’e olan 
ilgisini artırmaktadır.

1 Histoire de la Méditerranée, “Le Monde” gazetesi, hors-série, Temmuz 2019, s.3.
2 Henry Laurens,”Tempête Européenne sur le lac Ottoman”, Histoire de la Méditerranée, a.g.e, 

s.107.
3 Baskın Oran (editör), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşı’ndan bugüne kadar olgular, 

belgeler, yorumlar, Cilt I, 1919-1980, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013.
 Mehmet Gönlübol (editör), Olaylarla Türk Dış Politikası, 1913-1973, SBF Yayınları, Ankara, 

1974.
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AKDENİZ’DE STRATEJİK DENGEDE DOĞU AKDENİZ

Akdeniz, stratejik bakımdan Avrupa Birliği (AB) için de önem ta-
şımaktadır. Özellikle son dönemde, Avrupa’ya yönelik yasadışı göç, bu 
bölgenin güvenlik açısından AB için ne kadar önemli olduğunu göster-
miştir. Bunun yanında, AB için Kuzey Afrika ve Sahraaltı Afrika’sının 
önemi de Akdeniz jeopolitiğini etkilemektedir. AB, bölgenin stratejik 
önemine uygun politikalar üretmeye çalışmaktadır. Bu şekilde, AB için 
Akdeniz, stratejik bakımdan hayati bir öneme sahip bölge olmaktadır. 
Bu çerçevede, AB’ye aday ülke olan Türkiye’nin de dış politikasının 
Akdeniz ile ilgili meydana gelen gelişmelere daha duyarlı yaklaşımları 
içeren politikalar üretmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, Türkiye, 
Akdeniz kimliğini öne çıkaran politikalar ortaya koyarak, bölgedeki 
gelişmeleri yakından izleyerek, bu gelişmeleri şekillendiren bir ülke 
konumuna gelmeye çalışması gerekmektedir.

Diğer taraftan, eski Fransız Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ta-
rafından 2007 seçim kampanyası sırasında Marsilya’da dile getirilen 
ve daha sonra hayata geçirilen “Akdeniz için Birlik”, Sekretarya’sını 
Barselona’da tesis etmiştir. Almanya’nın karşı çıktığı, İsveç ve İngilte-
re’nin çekince koyduğu bu girişim, Ortadoğu’daki karışıklığın etkisiyle 
istenilen sonuca ulaşmış değildir.4

Diğer taraftan, Arap baharının 2011 yılından itibaren bölgede mey-
dana getirdiği gelişmeler de Akdeniz’de stratejik dengenin bozulmasına 
yol açmıştır. 

ABD Başkanı Obama’nın ABD’yi Ortadoğu’dan çıkartma poli-
tikasının meydana getirdiği gelişme, Suriye krizinin yol açtığı büyük 
karışıklık, Ortadoğu’da Türkiye ve İran’ın mahalli güç olarak ortaya 
çıkmaları, İran’ın Suriye’deki etkinliği ve Rusya’nın bu bölgeye yeni-
den girişi, Doğu Akdeniz’de stratejik dengeyi etkilemiştir.

4 Rosa Balfour, The Transformation of the Union for the Mediterranean, Mediterranean 
Politics, Vol.14, No:1, Mart 2000, s.99-105.
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DOĞU AKDENİZ’DEKİ GELİŞMELER, TÜRK KİMLİĞİ  
       VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI 

Fukuyama, kimliğin, bugün birçok siyasal olayın esasını oluştur-
duğunu, ulusal popülist hareketlerin, İslamcı mücadelecilerin, kimlik 
temelli hareket ettiklerini ileri sürmektedir. Ona göre kimlik, kendiniz 
ve toplumunuz hakkında derin düşünmekten doğmaktadır. Kimlik, böl-
me için kullanıldığı gibi, birleştirmek için de kullanılabilir.5

Türkiye, gereği gibi ilgilenmediği Akdeniz kimliğini öne çıkara-
rak, özellikle Doğu Akdeniz’de, Levant bölgesinde daha etkin ve görü-
lür bir oyuncu haline gelebilir.

Bugün, dünyanın merkezi Asya’ya kayarken, iki asır süren Batı 
üstünlüğü sona ererken, Çin merkezli bir dünya kurulurken, Hindis-
tan’la birlikte Asya’nın ekonomik ve siyasal açıdan etkinlik kazandığı 
bir döneme giriyoruz.6

 Batı, iki asır dünya hâkimiyetini başka bir güçle paylaşmadan, 
21. yüzyılın başına kadar devam ettirmeyi başarmıştır. Bugün, yeni bir 
dünya düzeni oluşurken, Batı’nın bu durumu kabul etmesi ve dünyayı 
müdahaleler yerine, diplomasi aracı ile etkilemeye çalışması, yeni dün-
ya stratejisinin oluşmasına olumlu katkıda bulunacaktır. Bu çerçevede, 
Batı’nın Doğu Akdeniz denizaltı kaynaklarını müdahale ile ele geçirme 
çabaları, dünyanın merkezinin Asya’ya kayma döneminde, Batı’nın, 
Doğu’ya yakın bu coğrafi bölgede, Mahbubani’nin düşüncelerinin 
gerisinde kaldığı görülmektedir. Bu nedenle, Doğu Akdeniz’deki mü-
cadele, 21. yüzyılın başında, Batı’nın vazgeçmediği müdahale aracını 
kullanmaya devam edeceği yönünde bir gösterge de teşkil etmektedir.

Bugün, Levant bölgesi olarak da tanımlanan Doğu Akdeniz, Tür-
kiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Filistin, Kıbrıs ve Mısır’ın bazı 
bölgelerinden meydana gelmektedir. Bu ülkeler, daha önce belirtildiği 
üzere, Osmanlı tarihi ile yakın ilişki içinde bulunmaktadırlar.

5 Francis Fukuyama, Identity, Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition, 
Profile Books, London, 2018, s.182-183.

6 Kishore Mahbubani, L’Occident s’est-il perdu? Une Provocation, Fayard, Paris, 2019, s.125-
127.
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Türk dış politikası, bu bölgelerdeki anlaşmazlıklarla, başta Kıbrıs 
sorunu ve Filistin meselesiyle yakından ilgilenmiştir.7 

Türk dış politikası, 1990’ların sonundan başlamak üzere, bölge ül-
keleriyle işbirliği içine girme çabası göstermiştir. Ancak Türkiye, Doğu 
Akdeniz’le ilgili bütüncül bir yaklaşım geliştirememiştir.8

Son dönemde, Doğu Akdeniz’de bulunan hidrokarbon kaynak-
ları, Arap baharı ve etkileri, uluslararası gelişmeler, Suriye, Libya ve 
Yemen krizleri, Türk dış politikasını bölgeyle daha fazla ilgilenmeye 
sevk etmiştir. Gerçekten, Türkiye bölgeye daha fazla ilgi gösterirken, 
Türk işadamlarının da Doğu Akdeniz’de daha fazla etkinlik kazanmaya 
çalışmak istedikleri görülmüştür. Bundan başka, Türkiye’nin vize mu-
afiyeti, arabuluculuk, ortak endüstri bölgelerinin tesisi, serbest ticaret 
bölgeleri, ortak kabine toplantıları gibi yöntemlerle Türkiye’nin Doğu 
Akdeniz’le ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı müşahede edilmiştir. Bu 
olumlu gelişmelere rağmen, Arap baharı ve bölgede yarattığı olumsuz 
etkiler, Türkiye’nin bölge ile ilişkilerinde istenilen sonucu almasına en-
gellemiştir. 

Türkiye’nin Suriye, Mısır ve İsrail ile olan sorunları, Kıbrıs Rum 
Yönetimi ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını, 
KKTC’nin haklarını göz önüne almadan, ele geçirme çabaları, Türki-
ye’nin bölgeyle olan ilişkilerini olumsuz etkilemiştir.

Bu gelişmeler ayrıca, Türkiye’nin enerji merkezi haline gelme yo-
lundaki çabalarını baltalamıştır. Bu ortam içinde, Türkiye’nin bölgesel 
gelişmeleri etkileyecek, bölgeye yönelik uzun vadeli çıkarlarını gerçek-
leştirecek dış politikasını yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir.9

7 Doğu Akdeniz’le ilgili olarak bakınız: Mustafa Kibaroğlu (editör), Eastern Mediterranean, 
Foreign Policy Institute, (yayında numara ve tarih bulunmamaktadır).

8 Mustafa Aydın, Cihan Dizdaroğlu, Levantine Challenges on Turkish Foreign Policy, 
Uluslararası İlişkiler, Cilt 15, sayı 60, 2018, s.89-103.

9 Aydın-Dizdaroğlu, a.g.m., s.103.
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bugün, uluslararası politikada kimlik, önem kazanmakta ve Fuku-
yama’nın ifadesine göre, bölücü ve birleştirici bir etki yapabilmektedir.

Türkiye, Akdeniz kimliğini ihmal etmiş ve coğrafyasının, tarihinin 
kendisine verdiği bu imkândan gereği gibi yararlanamamıştır. 

Türkiye’nin AB’ye üyelik stratejisi de Akdeniz ülkesi olarak bu 
birliğin içine girmemesi için kullanılabilecek bir bahane olarak da de-
ğerlendirilmiştir. 

Son zamanlarda, Doğu Akdeniz’de meydana gelen gelişmeler, 
özellikle denizaltı kaynaklarının ortaya çıkardığı zenginlik bu bölgeyi 
dünyanın ilgi odağı haline getirmiştir.

Türkiye, Doğu Akdeniz’in en önemli ülkesidir. Ayrıca, KKTC’nin 
bağımsız bir ülke olarak mevcudiyeti, bu denizi Türkiye için hayati du-
ruma getirmiştir. 

Doğu Akdeniz, Türkiye’nin güvenliği için de vazgeçilmez öneme 
sahiptir. 

Türkiye, Akdeniz ile olan yakın bağını, kimlik ilişkisini de ortaya 
koyarak savunmalıdır. Doğu Akdeniz’de egemen bir güç haline gelmeye 
çalışmalıdır. Bu çerçevede, bölgedeki ülkelerle iyi ilişkiler sürdürülme-
si, Doğu Akdeniz’de barış yönünden adımlar atılması önem taşımakta-
dır. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz’deki haklarımızın korunması, bu de-
nizdeki yetki alanlarımızın tanınmasının sağlanması, Kıbrıs sorununa 
çözüm bulunması ve bölgenin önemi ışığında, KKTC’nin tanınmasının 
sağlanması, Doğu Akdeniz stratejimiz için önem arz etmektedir.

Türk üniversitelerinde Akdeniz araştırmalarına önem vermek, Ak-
deniz’e yakın ilgi gösteren bir ülke olduğumuzu, her alanda ortaya koy-
mak önemlidir. 

Batı’da Akdeniz ile ilgili çalışmalar, Akdeniz’in önemi ve bölgede-
ki sorunlar, çeşitli eserlerde ele alınmaktadır.10

10 Jean-François Coustilliere, Périls imminents en Méditerranée, L’aube, Paris, 2019.
 Boris Cyrulnik, Boualem Sansal, L’impossible paix en Méditerranée, L’aube, Paris, 2017.
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Türk bilim dünyası da, Türkiye’nin Akdeniz ile ilgisini ve bu böl-
geye ait olduğunu gösteren çalışmalar üretmesi icap edecektir.

Türkiye’nin Akdeniz kimliğinin öne çıkarılması ve bölgedeki et-
kinliği, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini de olumlu bir şekilde etkile-
yebilecektir.
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