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Altıncı Bölüm 

Uluslararası Siyasette Avrupa Birliği’nin 
Doğu Akdeniz Stratejisi

Güney Ferhat Batı* 

avrupa, afrika ve asya karalarının kesişme noktası ak-
deniz; gerek ekonomik ve siyasi, gerekse sosyo-kültürel alan-
larda dünya tarihini etkilemiş/yönlendirmiş bir havza oldu ve 
olmaya devam edecektir. Geçmişten günümüze kavramsal çer-
çevede akdeniz’e birçok isim atfedilmiştir; örneğin ingilizce ve 
latin dillerinde “Karalar arasındaki” deniz denilmiştir, roma-
lılar “Bizim deniz”, Türkler “akdeniz”, Yahudiler “Büyük de-
niz”, almanlar da “Orta deniz” kavramlarını kullanmıştır, asıl 
ilginç olanı Mısırlıların ‘’Büyük Yeşil’’ kavramını kullanma-
sıdır.1 akdeniz; cebelitarık’tan süveyş Kanalı ve Kızıldeniz’e 
doğru uzanan, iki ucu dar, ortası geniş bir denizdir. Kırılmalar, 
çatlamalar, çökmeler, üçüncü zamana ait bükülmeler çok derin 
* dr. Öğr. Gör.,Kıbrıs amerikan üniversitesi siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
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1 david abulafia, “Büyük deniz: akdeniz’de insanlık Tarihi”, istanbul, alfa Yayınları, 
(2012), s. 19.



Doğu Ak Den iz

144

çukurlar meydana getirmiştir.2 akdeniz, Batı ve doğu olmak 
üzere iki büyük havzadan oluşmaktadır. Uluslararası Hidrog-
rafi Bürosu tarafından yayınlanan “Okyanus ve denizlerin sı-
nırları” adlı eserde doğu akdeniz Havzası, Tunus’un kuzey-
doğu ucundaki Bon Burnu’ndan italya’nın sicilya adası’nın batı 
ucunda yer alan lilibeo Burnu’na doğru çizilen hat ile Batı ak-
deniz Havzası’ndan ayrılmaktadır. söz konusu hat sicilya’nın 
güney ve doğu sahilleri boyunca devam ettikten sonra adanın 
kuzeydoğu ucundaki Paloro Burnu’ndan italya’nın güneybatı 
sahilinde yer alan Paci Burnu’na doğru uzanmaktadır.3 Bu 
minvalde, sicilya adası ile Tunus’un doğusunda kalan böl-
geyi kapsayan ‘doğu akdeniz Havzası’ önemli bir ticaret mer-
kezi konumunda bulunmaktadır. 1969 yılında Mısır’ın doğal-
gaz keşfi ile başlayan ve devamında birçok sahada yeni enerji 
rezervlerinin bulunmasıyla devam eden süreçte doğu akde-
niz dünya gündeminde önem arz eden bir konuma gelmiştir. 4 

avrupa Birliği (aB), kendine özgü-münhasır (sui generis) 
kurumlarıyla dünyada örneği bulunmayan tek ‘’Uluslarüstü’’ 
yapı olmaya doğru ilerlemektedir. Günümüzde 21. yüzyılda 
aB, ekonomik ve siyasi bir küre sel gücü konumuna gelmiştir. 
aB’nin bütünleşme süreci ise avrupa Kömür ve çelik Toplu-
luğu (aKçT) ile başlamış, avrupa ekonomik Topluluğu (aeT) 
ve avrupa atom enerjisi Topluluğu (aaeT) kuruluşu ile de-
vam etmiştir. aB bütünleşme yolunda 1967’de üç kurum (aKçT, 
aeT, aaeT) yürürlüğe giren Füzyon antlaşması ile birle şerek 
avrupa Toplulukları (aT) ismini almıştır. aB, sosyo-politik, 
sosyo ekonomik ve sosyo-kültürel açılardan bakıldığında, ik-
tisadi, siyasi ve hukuki alanlarda birlik olabilmeyi başarmış 
tek örgütlenmedir. aB, son yüzyılların ve insanlık tarihinin 

2 Fernand Braudel, “Bellek ve akdeniz”, istanbul, Metis Yayınları, (2015), s. 15.
3 cenk Özgen, “doğu akdeniz’de enerji Güvenliğine Yönelik Bir Girişim: akdeniz 

Kalkanı Harekâtı”, akademik Ortadoğu, cilt 8, sayı 1, (2013) s.103. 
4 recep Yorulmaz, “sıcak Gündem doğu akdeniz”, Ortadoğu analiz dergisi, cilt 10, 

sayı 88, (2019), s.80-83. 
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en başarılı örgütlenme modelidir.5 Bu minvalde, avrupa’nın 
akdeniz’e olan ilgisi, modern dönemde kolonicilikle başlar ve 
hali hazırdaki ilişkileri de genel olarak bu dönemde oluşturu-
lan bağlar üzerine kurulmuştur. 

doğu akdeniz, jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik 
açıdan dünyanın en önemli bölgeleri arasında yer almaktadır. 
Birçok medeniyetin doğuşuna ve batışına beşiklik eden akde-
niz bölgesi hem kara bağlantısı hem de deniz bağlantısı nede-
niyle tarih boyunca egemen olunmak istenmiştir. Keza, böl-
genin kıtalararası geçişe aracılık eden bir bölge olması, tarihi 
ve ticari yollar üzerinde yer alması beraberinde girift sorun-
ları ya da büyük imkânların kapısını arayabilecek potansiyeli 
de getirmektedir. Ve özel olarak doğu akdeniz Bölgesi birçok 
özellikleri nedeniyle rekabetin yoğunlaştığı bölgelerin başında 
gelmektedir. Bölgede enerji kaynakları (hidrokarbon) üzerin-
den yaşanan rekabet günümüzün yeni çatışma alanlarından 
biridir. Bu rekabetin orta ve uzun vadede de devam edeceği 
aşikârdır. Bu rekabet ingiltere gibi aktörlerden başlayıp, Mısır, 
lübnan, Güney Kıbrıs rum Yönetimi (GKrY), israil, Yunanis-
tan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti (KKTc) gibi 
devletlere kadar bir dizi aktörün de içinde olduğu bir rekabet-
tir. Böylelikle şunu söylemek yerinde olacaktır; dünyanın gözü 
ve kulağı doğu akdeniz’e çevrilmiştir. Ve bu çevrilme küre-
sel ve bölgesel aktörler tarafından birçok argüman kullanıla-
rak güç savaşlarına ve ülkelerin bloklar halinde işbirliklerine 
yol açmaktadır. çünkü doğu akdeniz’e kıyısı olan ülkeler ha-
ricinde başka kıtalardaki ülkeler/devletler de buradaki pasta-
dan payını veyahut menfaatini aramaktadır. 6 

5 Uğur Özgöker ve Güney Ferhat Batı, AB’nin Doğu Sınırı Balkanlar, der Yayınları, 
istanbul, 2016, s.1. 

6 Güney Ferhat BaTı, (2020). “BOP, Arap Baharı ve Doğu Akdeniz: Çok Taraflılık, 
Libya ve Türkiye”, https://m5dergi.com/dergi/bop-arap-bahari-ve-dogu-akdeniz-
cok-taraflilik-libya-ve-turkiye/ 
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AB’nin Akdeniz Siyaseti

aB, akdeniz ülkelerine şu sebeplerle önem vermektedir. 
ilk olarak avrupa petrolünün önemli bir kısmı akdeniz ülke-
lerinden sağlanmaktadır. Öte yandan, söz konusu ülkeler av-
rupalılar için önemli bir pazar özelliği taşımaktadır. ayrıca, 
avrupa uygarlığı ile akdeniz kıyılarındaki uygarlıklar iç içe 
girmiş durumdadır. Bu nedenlerle avrupa’nın akdeniz ülke-
lerine yaklaşımı sıcak olmuştur. akdeniz ülkelerinin aB’ye 
yaklaşımı da olumludur. Bu yaklaşım 1960’dan sonra daha da 
olumlu bir havaya girmiştir. aB, 1960’lı yıllardan itibaren bü-
tün dünya ülkelerine güçlü olduğunu ispatlamıştır. Bunun so-
nucunda akdeniz ülkeleri aB’ye yönelmiştir.7 

aB’nin ilk ve en önemli ticari ortaklarından olan akde-
niz Bölgesi ile ilişkileri, ikili anlaşmalar kapsamında 1960’lı 
yıllara uzanmaktadır. akdeniz’in güney ve kuzey kıyısındaki 
ülkeler arasında artan dengesizlikler avrupa’da yeni stratejile-
rin geliştirilmesine neden olmuştur. 1970’lerin ikinci yarısında 
“Global akdeniz Politikası” benimsenmiş, aBd politikalarına 
karşı rolün yeniden tanımlanarak çok taraflı bir akdeniz po-
litikası oluşturulması üye ülkeler tarafından kabul edilmiştir.

1989 yılında Berlin duvarının yıkılmasına neden olan po-
litik değişimler, aB’nin stratejik ve jeopolitik önceliklerini ye-
niden gözden geçirerek, güneye doğru derinleşme sürecinin 
başlamasına neden olmuştur. 1990 yılında avrupa Konseyi, 
1992-1996 dönemini içerecek olan “Yenilenmiş akdeniz Politi-
kası” (YaP) ile birliğin kendisine yakın komşularını hedef ala-
rak, yatay finansal işbirliği, ticaret, insan hakları ve çevrenin 
korunması konularını içeren ilkeler belirlemiştir.8 

7 Mevlüde Şimşek, “avrupa Birliğinin-Finansal imkanları ve Türkiye-akdeniz ülke-
leri Karşılaştırması”, dumlupınar üniversitesi, sosyal Bilimler dergisi, cilt-sayı 8, 
(2003), s.2. 

8 serpil Kahraman, “aB-akdeniz Bölgesel Politikaları ve Türkiye’nin Uyumu”, JOY, 
Journal of Yasar University, V.3, ıssue 12. (2008), s.1733. 
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aB, akdeniz’e olan ilgisini, Küresel akdeniz Politikası 
dâhilinde ikili anlaşmalar çerçevesinde uygulamaya döktü. 
üzerinde yoğunlaşılan sorunlu alanlar arasında tercihli tica-
ret, finansal ve ekonomik işbirliği ve göç bulunuyordu. avro-
akdeniz Ortaklığı’nın, doğal ve konjonktürel olarak sonradan 
ortaya çıkan sorunlara ek olarak bu yukarıda bahsi geçen so-
runlara halen çözüm aradığı göz önüne alındığında etkili ak-
deniz politikalarının uygulanmasının aslında ne kadar güç ol-
duğu ortaya çıkacaktır. iç içe geçmiş çok katmanlı uyumluluk 
ve uyumsuzluk ağlarının yarattığı karmaşada ne kadar az iler-
leme kaydedilebileceği aşikârdır. akdeniz’de Güvenlik ve iş-
birliği Konferansı, parlamenter toplantılar, diyalog ve işbirliği 
için akdeniz Forumu gibi girişimlerin nasıl aksadığı yahut ba-
şarısızlığa uğradığı bunun ispatı sayılmalıdır. Yine de, her ne 
kadar başarısız girişim sayısı yüksekse de, 1995 yılında başla-
tılan Barselona süreci’nin şekillenmesinde bu başarısızlıklar-
dan duyulan memnuniyetsizliğin ve alınan derslerin payı bü-
yük olmuştur.9 

AB’nin Barselona Parametreleri
soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte geleneksel doğu-

Batı karşıtlığının yerini alan ve Kuzey ile Güney arasındaki 
gelişmişlik farkından kaynağını bulan yeni güvenlik riskleri, 
hem milliyetçi, etnik ve dinsel çatışma potansiyellerini içinde 
barındıran hem de siyasi ve kurumsal açıdan donanımlı olma-
yan avrupa-akdeniz sistemini istikrarsızlığa sürükleme teh-
likesini beraberinde getirdi. Bu doğrultuda, Merkezi ve doğu 
avrupa’ya (Mda) odaklanarak güney komşularını ihmal eden 
bir avrupa’nın, bu bölgedeki devletlerden değil bunların için-
deki sorunlardan kaynaklanan islami kökten dinciliğin yarat-
tığı tehditlere maruz kalma, göçmen akışının ve siyasi sığınma 

9 cemile akça ataç, “aB’nin normatif Kapasite sorunu akdeniz için Birlik ve Türki-
ye”, ankara avrupa çalışmaları dergisi, cilt 11, no 1, (2012), s.7. 
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isteyenlerin akınına uğrama, uyuşturucu kaçakçılığı, kitle imha 
silahlarının yaygınlaşması gibi risklerle yüzleşmesi gerekecek-
tir. avrupa, kıtada benzeri risklerin ortaya çıkışını önlemek için 
doğuya genişleme yoluyla Mda ülkelerini Birliğe alma taah-
hüdü içine girmişti. YaP çerçevesinde akdeniz ülkelerine sağ-
lanan yardımlar ise, Mdaü’lere verilenlere oranla çok düşük 
düzeydeydi. ayrıca YaP, akdeniz ülkelerinin kendi araların-
daki ticaret konusuna odaklanmamıştı. işte bu sırada, ciddi be-
lirsizlikler gösteren akdeniz politikasına yeni bir içerik ve ivme 
kazandırılması bir zorunluluk olarak, özellikle Fransa, italya 
ve ispanya gibi akdenizli üye ülkelerce gündeme getirildi.10 

aB-akdeniz arasında kurulacak serbest ticaret alanı av-
rupa-akdeniz ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesini 
gerektiriyordu. ayrıca, Maastricht antlaşması’nın kabul edil-
mesiyle yeniden şekillenen aB dış politikası, aB’nin uluslara-
rası aktörlüğünü ön plana çıkaran geniş kapsamlı bir Ortak dış 
ve Güvenlik Politikası benimsemişti ve bu politikada aB’nin 
akdeniz’de oynayacağı etkin rol, soğuk savaş sonrası ulusla-
rarası arenada aB’ye öncü ve etkin bir kimlik kazandıracaktı.11 

avrupa Komisyonu bu amaçlardan yola çıkarak, 1992 ve 
1993 yıllarında akdenizli ülkelerle olan siyasi işbirliğinin, ku-
rulması planlanan avrupa-akdeniz serbest Ticaret alanı ve iki 
taraf arasında geliştirilecek sıkı kültürel diyalogla desteklen-
mesini önermiştir. Bu öneri, 1994 yılındaki corfu zirvesi’nde 
onaylanmıştır. Bunu takiben, 1994 yılı aralık ayında essen’de 
toplanan zirvede ispanya’nın akdeniz’de düzenli bir işbirliği 
platformu kurulması önerisi, 1995 yılında oluşturulan avrupa-
akdeniz konferansının hayata geçmesiyle mümkün olacaktı. 
Konsey 1995 yılının Haziran ayında toplanan cannes zirvesi’nde 

10 Ömer Kurtbağ, “avrupa-akdeniz Ortaklığı: Barcelona süreci”, ankara avrupa ça-
lışmaları dergisi, cilt 3, no 1, (2003), s.81. 

11 stefania Panebianco, “The euro-Mediterranean Partnership in Perspective: The Po-
litical and ınstitutional context”, a new euro-Mediterranean cultural ıdentity, der. 
stefania Panebianco, london, Frank cass, (2003), s. 5. 
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avrupa-akdeniz Ortaklığı’nın kurulmasında aB’nin pozisyo-
nunu tanımlayan belgeyi onaylamıştır. aB, akdeniz bölge-
sinde güvenlik tehditlerinin ortadan kaldırılması, bölgede barış 
ve refahın sağlanması için akdenizli ülkelerle olan ilişkilerine 
ortaklık kavramını Barselona deklarasyonu ile yerleştirmiştir. 
27-28 Kasım 1995’de Barselona’da toplanan avrupa-akdeniz 
Konferansı’nda kurulan bu yeni ortaklık, akdeniz bölgesindeki 
ülkelere karşılıklı yarar sağlamak ve bölgede ortak çıkarlara 
hizmet eden düzenli bir diyalog zinciri oluşturmak için resmi 
olarak kurulmuştur.12 

avrupa-akdeniz Ortaklığı iki tamamlayıcı boyutu içer-
mektedir: 

iki Taraflı Boyut: aB, her ülkeyle pek çok ikili faaliyette 
bulunur. Bunların en önemlisi Birliğin akdenizli Ortaklarıyla 
bireysel olarak yaptıkları görüşmelerdir. Bu görüşmelerde Bir-
lik her bir akdeniz ülkesine yönelik olarak tutumunu ayrı 
ayrı belirler. 

Bölgesel Boyut: Bölgesel diyalog avrupa-akdeniz ilişkile-
rinin en önemli kısmını oluşturur. Burada kültürel, sosyal ve 
politik alanlarda ilişkiler bölgesel düzeyde oluşturulur. Bölge-
sel işbirliğinde pek çok akdenizli ortağı ilgilendiren ortak ko-
nular ele alınır ve çözümlenir. 

ilişkilerin çok taraflı boyutu ile iki taraflı boyutu birbirini 
tamamlayıcı niteliktedir. Bu minvalde Barselona Bildirgesinin 
hedeflerinin, bölgesel ve çok taraflı eylemler yoluyla gerçek-
leştirilmesini sağlamaya yönelik olarak bir çalışma Programı 
hazırlanmıştır. Bu çalışma programı, aB ile akdenizli Ortak-
ları arasındaki anlaşmalar yoluyla sağlanan ikili işbirliğinin 
yanı sıra, çok taraflı forumlardaki mevcut işbirliğini tamam-
layıcı bir nitelik taşımaktadır. 

12 Michelle Pace, “The Ugly duckling of europe: The Mediterranean in the Foreign 
Policy of the european Union”, Journal of european area studies, c. 10, no. 2, 
(2002), s. 197. 
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Barselona Bildirgesinde 27 avrupa-akdeniz Ortakları or-
taklığın üç temel amacını şu şekilde belirlemişlerdir: 

• siyasi ve güvenlik diyalogu yardımıyla ortak barış ve 
istikrar alanı sağlamak (Politik Ortaklık ve Güvenlik 
Konularında) 

• serbest ticaret bölgesi ve ekonomik-finansal ortaklık 
için ortak bir refah alanını kurmak (ekonomik ve Fi-
nansal Ortaklık) 

• sivil toplumlar ve kültürlerarası anlayışı amaçlayan 
insanlar arası sosyal, kültürel ve insani ortaklığı sağ-
lamak için uzlaşmak (sosyal, Kültürel ve insani Ko-
nularda Ortaklık)13 

AB’nin çok Taraflı Stratejisi 

doğu akdeniz (levant Havzası) Türkiye, Mısır, israil, Filis-
tin, lübnan, suriye, KKTc ve GKrY’nin ortak deniz alanlarını 
paylaştığı kıyı bölgesi olarak bilinir. Kıbrıs çevresinde fosil ya-
kıt olarak bilinen petrol ve doğalgaz rezervlerinin ortaya çık-
ması bölgeyi en stratejik alan haline getirmiştir.14 aB enerji gü-
venliği için Batı ve Orta akdeniz kadar bir diğer önemli bölge 
doğu akdeniz’dir. Keza Batı ve Orta akdeniz gibi doğu akde-
niz bölgesi de zengin enerji yataklarına sahip olması ve enerji 
geçişlerinin transit rotasında bulunması bakımından önemlidir. 
doğu akdeniz’de enerji kaynakları aB açısından bilhassa kıy-
metlidir; zira aB, üyesi GKrY aracılığıyla doğu akdeniz enerji 
kaynakları üzerinde dolaylı olarak söz sahibi olabilmektedir. 
doğu akdeniz, zengin enerji kaynaklarına sahip olmasının yanı 

13 rıdvan Kalaycı, “Uluslararası sistemin, siyasal Kültürün ve rejimin devlet Yapısı-
nın dış Politikaya etkileri: iran, Mısır, suudi arabistan, Türkiye”, nobel Yayıncılık, 
(2018), s.220. 

14 Güney Ferhat Batı, “Büyük Ortadoğu Projesi, arap Baharı ve doğu akdeniz: çok 
Taraflılık, libya ve Türkiye”, M5 Ulusal Güvenlik savunma ve strateji dergisi, sayı 
347, Haziran (2020), s.17 
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sıra avrupa-asya ve afrika kıtalarının kesişme noktası olması 
hasebiyle her alanda önemli bir geçiş rotasıdır.15 

akdeniz Bölgesi’nin özellikle doğusu 2000li yıllar itiba-
riyle hem bölge içi hem de bölge dışı bağlamda burada keşfe-
dilen doğalgaz kaynaklarından dolayı yakından takip edilen bir 
coğrafya olmuştur. 2000’li yıllarda rusya-Ukrayna arasındaki 
gerginliklerden dolayı enerji tedarik güvenliği konusunda en-
dişeler yaşayan aB, alternatif gaz tedarik kaynağı konusunda 
gözünü doğu akdeniz’de yapılan keşiflere çevirmiştir. Ve bura-
dan çıkarılacak kaynakların çeşitli yollar vasıtasıyla kendisine 
aktarılmasına yönelik projelere ağırlık vermeye başlamıştır.16 
ancak bölgede bulunan kaynakların derinlerde olması, arama-
ların başarılı olmasını engellemiştir. ayrıca dönemin şartları 
içerisinde Ortadoğu’daki savaş ortamı ve teknolojik yetersiz-
likler, doğu akdeniz’deki enerjinin açığa çıkmasını engelle-
miştir.17 doğu akdeniz enerji rezervleri üzerinde Türkiye ve 
KKTc dışında GKrY, israil ve Mısır da hak iddia etmektedir-
ler. dolayısıyla bu alanlar, hâlihazırda ihtilaflı alanlar olarak 
görülmektedirler. Bu durum, doğu akdeniz enerji jeopolitiğini 
etkilemesine ve enerji konusunda alternatif kaynak arayışında 
olan aB tarafından yakinen izlenmesine neden olmaktadır.18

aB akdenizli ortaklarıyla gerçekleştirdiği Barselona Bil-
dirgesinde üç temel amacının ne kadarını uygulayabildiği ko-
nusunda kendine öz eleştiri getirmelidir. aB her ne kadar dı-
şarıya yansıtmak istemese bile bir göç ve mülteci tehdidini 
ensesinde hissetmektedir. Maşrek ve Mağrip devletlerinde 

15 M. ergün Olgun, “doğu akdeniz’de Hidrokarbon Politikaları ve Kıbrıs”, www.te-
pav.org.tr › upload › files › haber › 132854019, (2013) s.75 

16 “avrupa Komisyonu – enerji Konuları”, (2019), https://ec.europa.eu/energy/en/to-
pics/imports-and-secure-supplies/gas-and-oil-supply-routes, 

17 emre erdemir, “avrupa Birliği’nin enerji Güvenliğinde doğu akdeniz: Hidro-
karbon Kaynaklarının Kıbrıs sorununun çözümüne etkisi”, eUrO Politika, 3 (2), 
(2019), s.38.

18 soyalp Tamçelik ve emre Kurt, “değişen doğu akdeniz denkleminde Mısır’ın Hid-
rokarbon Politiği ve Türkiye’ye Yansımaları”, 1. Uluslararası avrasya enerji sorun-
ları sempozyumu Bildiri Kitabı, izmir, (2015), s. 454
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yaşanan terörizm, yoksulluk, gıda yetersizliği, barınma vb gibi 
birçok nedenlerden dolayı çareyi avrupa’ya kaçmakta bulan 
göçmen ve mülteciler bu tehdidin çoğunluğunu oluşturmak-
tadır. Bunun içindir ki yukarıda değindiğim gibi aB artık ak-
deniz ortaklarıyla gerek yeni gerek de farklı politika ve ens-
trümanlar geliştirmelidir. çünkü akdeniz bölgesi aB için ve 
Kıta avrupası için sadece güneyde ispanya, Fransa, italya, Hır-
vatistan, Yunanistan ve Türkiye ile bir sınır hattından ibaret 
değildir. Günümüz dünyasında küresel olarak fırsatların, teh-
ditlerin ve beklentilerin artış gösterdiği göz önüne alındığında 
aB’nin akdeniz politikasına daha fazla ehemmiyet vermesi/
göstermesi zarurettir.

doğu akdeniz bağlamında, Türkiye’ye ve aB’nin üyeleri 
olan küresel/bölgesel ülkelere de değinmek gerekir. Velâkin 
günümüzde artık doğu akdeniz çok taraflılığıyla bilinmek-
tedir. Hafızalarımızı geriye doğru götürdüğümüzde BOP ile 
başlayan süreç arap Baharı, ardın sıra hedefin doğu akde-
niz olması tesadüf değil, gizli bir ajandanın ve ‘aklın’ uygula-
masıdır. eski milli takım hocası Mustafa denizli’nin pelesenk 
olmuş ‘’içimizdeki irlandalılar’’ sözleri geliyor aklıma. ilginç 
olanda dışarıdan çok içimizdekilerin Türkiye’mizin ne işi var 
libya’da diyenler olması; bunlar ya dünyamızın nereye eviril-
diğinin farkında değiller ya da etrafımızdaki jeopolitiğin far-
kında değiller/körelmişler. aBd, ingiltere, Fransa, israil, Mısır, 
Yunanistan ve diğerleri diyecekler ki doğu akdeniz bizim gölü-
müzdür (dedelerinin tapulu malıdır herhalde!). Türkiye’mizde 
susarak pısırık bir şekilde kenarına çekilsin, yok öyle bir dünya 
işte. Ve gün gelir artık elinizde ne lefkoşa ne de Girne kalır, 
bir bakarsınız bunlar sınırınıza kadar dayandı. Bunun içindir 
ki, devletinin, ülkesinin ve milletinin, hatta ‘’Milli Güvenliği’’ 
için Türkiye’mizin libya’da bulunması zaruridir. Velev ki aynı 
şekilde somali, Katar, azerbaycan, Kosova, Bosna-Hersek, su-
riye, afganistan ve ırak’ta bulunması da elzemdir. 


