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Önsöz

doğu akdeniz’de yaşanan sorunlar, bazen sadece hukuki 
veya sadece enerji mücadelesi bağlamında ekonomik sorunlar 
olarak görülse de hukuki/siyasi, ekonomik ve askeri/güvenlik 
ayağı olan çok boyutlu sorunlardır. 

Türkiye’nin Karadeniz’de kara suları, kıta sahanlığı ve 
münhasır ekonomik bölgeyi kapsayan deniz yetki alanlarının 
belirlenmesi konusunda herhangi bir anlaşmazlık söz konusu 
değildir. Hem Karadeniz’in genişliği hem de bölge ülkelerinin 
olumlu yaklaşımlarıyla bu bölgedeki sınırlar belirlenmiştir. 
dolayısıyla bu bölgede söz konusu hukuki sorunlardan kay-
naklanan enerji mücadelesi gibi sorunlar da yaşanmamakta-
dır. ancak ege ve akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan ve Kıb-
rıs rum yönetimi arasında deniz yetki alanları konusundaki 
ihtilaflar hem bu konularda doğrudan sorunlar yaşanmasına 
yol açarken aynı zamanda bu bölgedeki zengin enerji kaynak-
larının çıkarılması ve işletilmesi konusunda da ciddi sorunlara 
yol açmaktadır. 

Türkiye ile Yunanistan arasında deniz yetki alanlarına 
ilişkin sorunlar aslında yeni olmayıp 1970’li yıllardan bu yana 
iki devlet arasında bazen sıcak çatışma noktasına kadar gele-
bilmektedir. Özellikle ege ve doğu akdeniz’de Yunanistan’ın 
agresif ve maksimalist yaklaşımları ve ege’yi bir Yunan gölü 
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haline getirme çabaları sorunun çözümünü zorlaştırmış olup, 
Yunanistan’ın sorunu aB’ye taşımasıyla zaman zaman Tür-
kiye ile aB ülkelerini de karşı karşıya getirebilmektedir. an-
cak sorunun bir sıcak çatışmaya dönüşmemesinde hem Tür-
kiye ile Yunanistan arasındaki güç farkı hem de her iki ülkenin 
naTO üyesi olması önemli rol oynamıştır. Güney Kıbrıs rum 
Yönetimi ise hem benzer iddialarda bulunarak Türkiye ve 
Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti’nin Kıta sahanlığı ve Mün-
hasır ekonomik bölgeyle ilgili haklarını ihlal etmesi hem de 
Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti’ni yok sayarak 2007’den iti-
baren tek taraflı olarak yabancı şirketlerle ruhsat anlaşmaları 
yaparak bölgede araştırma ve sondaj izni vermesi Türkiye’yi 
bu oldubittileri önlemek için gerekli siyasi ve askeri tedbirleri 
almaya zorlamaktadır. 

son zamanlarda bu denkleme israil ve Mısır’ın da dahil ol-
masıyla doğu akdeniz’de Türkiye karşıtı bir cephe oluşturma 
çabası oldukça görünür hale gelmiştir. Bu ülkelerin deniz yetki 
alanları konusunda Türkiye ile herhangi bir ihtilafları olma-
dığı halde böyle bir denklemde yer almaları hukuki ve iktisadi 
olmaktan ziyade askeri ve stratejik nedenlere dayandığı anla-
şılmaktadır. söz konusu ülkeler Türkiye ile sorunlarını doğ-
rudan müzakere etme yerine Türkiye karşıtı askeri cepheler 
üzerinden mesaj vermeyi tercih etmişlerdir. Bu denkleme bu 
bölgede hiçbir hukuki ve ekonomik çıkarları bulunmamasına 
karşılık Bae, suudi arabistan ve Fransa’nın da dahil olması 
ise sorunun sadece ekonomik ve hukuki bir mesele olmadığını 
göstermiştir. Bu bağlamda özellikle Yunanistan, israil ve Kıb-
rıs rum yönetiminin gündeme getirdiği ve italya’nın da des-
tek verdiği eastmed projesi ise her ne kadar bölgedeki enerji 
(doğal gaz) kaynaklarının Batı’ya ulaştırılması amacıyla oluş-
muş görünse de pek uygun bulunmayan bu projenin masada 
tutulmasında da yine askeri ve stratejik nedenlerin etkili ol-
duğu dikkatlerden kaçmamaktadır. 
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Bununla beraber, kitabın baskıya hazırlandığı son günlerde 
bir taraftan aBd’deki yönetim değişikliği ile bu ülkenin Yuna-
nistan dışındaki ilgili ülkelerle ilişkisini gözden geçirmeye niyet 
etmesi diğer taraftan Türkiye’nin libya ve Karabağ’daki ka-
rarlı politikaları bu ülkelerin tutumlarında bir değişikliğin ola-
cağı konusunda bazı işaretler vermiş bulunmaktadır. Türkiye, 
söz konusu ülkelerin olumlu adımlarına aynı şekilde olumlu 
karşılık vermeye hazır olduğunu en üst düzeyde yaptığı açık-
lamalarla ortaya koymuştur.

elinizdeki çalışma bölgedeki sorunları tüm boyutlarıyla tar-
tışmaktadır. Kitap bu konudaki tüm sorunları cevap vermeye 
odaklanmış ve alanında uzman arkadaşların katkılarıyla oluş-
muştur. çalışmada hem bölgedeki enerji kaynakları ve bun-
dan kaynaklanan sorunlar hem de hukuki ve siyasi sorunlar 
bütün boyutlarıyla tartışılmaktadır. 

Öncelikle kitabın hazırlanmasında çalışmalarıyla katkı ve-
ren tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. ayrıca ideal Kültür Ya-
yıncılık ile kitabın baskıya hazırlanmasında ve yayınında emeği 
geçen yayıncı arkadaşımız zeynep Özlem Yeşilova’ya titiz ve 
özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederiz. 

doğal olarak çalışmanın tüm eksiklikleri ve kusurları 
bize aittir. 

editörler
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