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Onuncu Bölüm 

21. Yüzyılda Türkiye’nin Doğu Akdeniz 
Enerji Güvenliği Politikaları

Sina Kısacık148*

akdeniz coğrafyası, hem dünyanın önde gelen mede-
niyetlerine, imparatorluklarına ve daha sonrasında modern 
ulus-devletlere beşiklik yapmış bir yer olmasına ilaveten ba-
rındırdığı son derece stratejik ticaret yolları ve zengin maden 
kaynaklarından ötürü her daim kritik ehemmiyette bir bölge 
olma hüviyetini bugüne değin koruyabilmiştir. adı geçen coğ-
rafyanın doğu bölgesi günümüzde doğu akdeniz olarak kıy-
metlendirilmektedir. doğu akdeniz Bölgesi de içerisinde yer 
aldığı akdeniz bölgesinin tarihsel düzlemde ehemmiyetinden 
doğrudan etkilenen bir yer olarak geçmişten günümüze uza-
nan bir çizgide değerini her zaman korumuştur. doğu akde-
niz coğrafyasındaki taraf ülkeler arasında Kıbrıs Meselesi, arap 
Baharı kaynaklı çatışmalar, israil-Filistin Meselesi gibi kökleri 
çok derinlerde bulunan anlaşmazlıklar günümüzde de hız kes-
meden mevcudiyetini korumaktadır. söz konusu gerginliklere 
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2000’li yılların başlangıcından itibaren yeni bir boyut da ek-
lemlenmiştir: hidrokarbon kaynakları. doğu akdeniz’de ön-
celikle israil’de daha sonrasında ise Güney Kıbrıs ve Mısır’da 
keşfedilen dikkate değer hidrokarbon rezervleri, sadece bölge 
ülkelerinin dikkatlerini buraya yoğunlaştırmalarıyla neticelen-
memiş aynı esnada bölge dışı ülkelerin de tüm güç araçların-
dan istifade ederek bölge içi gelişmelere müdahil olmaya ça-
lıştıkları bir sürecin günümüzde yaşanmasına yol açmaktadır.

israil-Güney Kıbrıs-Mısır üçlüsünün öncelikli olarak zen-
gin doğalgaz kaynaklarının denizin altından su yüzüne çı-
kartıp daha sonrasında en yakın piyasa olarak kıymetlendi-
rilen avrupa piyasalarına taşımasına yönelik iki boru hattı 
ve bir adet de sıvılaştırılmış doğalgaz seçeneği ortaya atılmış-
tır. Bahse konu seçenekler bütün yönleriyle analiz edildiği za-
man maliyet-kar dengesi bağlamında en iktisadi ve akılcı se-
çeneğin Türkiye üzerinden bir boru hattı inşa edilmesi olduğu 
saptaması birçok kişinin üzerinde uzlaştığı bir gerçeklik ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bölgede yaşanan Kıbrıs Me-
selesi, arap Baharı’nın olumsuz yansımaları, israil-Filistin ve 
israil-lübnan arasındaki anlaşmazlıklara ilaveten bölgede yer 
alan taraf ülkelerin münhasır ekonomik alanların sınırlandı-
rılması konusunda bütün taraflarca benimsenen ortak bir an-
laşmaya varamamaları kaynaklı münhasır girişimler iş birliği 
arayışlarını geriletmektedir. adı geçen bağlamda askeri güç 
unsurları ağırlıklı enerji güvenliği temelli ulusal çıkarların 
muhafazasına yönelik adımların yoğunlaştırıldığı bir dönem 
içerisinde olduğumuzu ortaya koymaktadır. israil-Güney Kıb-
rıs-Yunanistan-Mısır dörtlüsünün aB ve aBd desteği ile Tür-
kiye-Kuzey Kıbrıs-libya karşıtı girişimlerini arttırdığı ve buna 
karşılık olarak Türkiye’nin hem kendisinin hem de ortakları-
nın uluslararası hukuk ve milli çıkarlar kaynaklı haklarını so-
nuna kadar tüm güç unsurları kullanılarak çok haklı bir bi-
çimde savunduğu bir süreç yaşanmaktadır. Özellikle Türkiye 
karşıtı blokun aB ve aBd’nin yaptırım tehditleri ile birlikte 
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hareket etmesi süreci çıkmaz sokağa doğru koşar adım götür-
mektedir. Türkiye’nin sorunu diplomatik yollardan yani ma-
sada çözüme kavuşturmaya yönelik uzattığı elin sürekli ola-
rak havada boşta bırakılması doğu akdeniz’de enerji temelli 
gelişmeler bağlamında iş birliğinin mi yoksa çatışmacı üslu-
bun mu önümüzdeki yıllarda hâkim olacağı konusunda dünya 
kamuoyunda merak uyandırmaktadır. 

Doğu Akdeniz Doğalgazının Piyasaya Sunumu 
kapsamında Öncelikli Alternatifler ve engeller
akdenizli doğalgaz üreticileri, rusya ve aB arasında artan 

bir biçimde devam eden stratejik mücadeleden faydalanma fır-
satını kaçırmaktadırlar. 2014 senesindeki rusya’nın Kırım’ı il-
hakından çok önce rusya ve Ukrayna arasında 2005 senesinde 
gerçekleşen gaz anlaşmazlığı Ocak 2006’da gaz tedariklerinin 
kesilmesi neticesinde ilk gaz krizi olmuştur. Ocak 2009’da ise 
devam eden anlaşmazlıklar, 18 avrupa ülkesinde ana tedarik 
kesintileri ile sonuçlanmıştır. avrupa’nın dış enerji politikası-
nın hedefi her zaman rusya’dan doğalgaz tedariklerini farklı-
laştırmak olmuştur ancak avrupa’nın buradaki odak noktası 
Hazar’a yönelik olarak neredeyse özel olarak Güney Gaz Ko-
ridoru (GGK) şeklinde cereyan etmiştir. Bu iddialı politika, na-
bucco boru hattının iptal edilmesi ve Hazar Geçişli doğalgaz 
Boru Hattı’nın artan bir şekilde meydan okuyucu bir çevre ile 
karşılaşmasından ötürü çok az başarılı olabilmiştir. seçenekler 
bulma konusundaki zorluklara karşın aB kendi komşu çevre-
sine bakarken, akdeniz ne güvenilir ne de kısa vadeli bir çö-
züm olarak gündeme gelmiştir. Bunun yerine farklı avrupalı 
üye devletler, kendi çıkarlarına uygun olacak şekilde rus ga-
zına alternatifleri destekleme yarışına girmişlerdir. aB’nin 
Orta ve doğu avrupalı üyeleri Güney Koridoru üzerinde ıs-
rarcı olmayı sürdürmüşlerdir. Yunanistan tarafından destekle-
nen Güney Kıbrıs ise rusya’ya karşı bir seçenek oluşturması 
açısından kendisinin yeni bulduğu 140 milyar metreküplük 
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rezervi sunmuştur. italya ise var olan boru hatları ile libya ve 
cezayir’den Kuzey afrika tedariklerini ön plana getirirken, is-
panya ise cezayir’in potansiyeline ilaveten hem cezayir hem 
de kendisinin boru hattı ve lnG atıl sistemlerinin kullanıl-
masını gündeme getirmiştir. avrupalı birçok firma ise doğu 
akdeniz’de keşfedilen büyük miktarlardaki doğalgaz kaynak-
larının nasıl geliştirilebileceğini düşünmeye başlamışlardır. 
israil’in keşfedilen 900 milyar metreküplük deniz aşırı gaz sa-
halarına ilaveten Mısır’ın 850 milyar metreküplük rezervleri-
nin Mısır’ın mevcut atıl lnG ihracat kapasitesinin kullanılma 
ihtimaliyle beraber Güney Kıbrıs ve israil doğalgazlarının pa-
zarlanması akdeniz enerji görünümünde yeni bir jeo-ekono-
mik unsuru gündeme getirmiştir.1

israil ve Güney Kıbrıs da kendi deniz aşırı sahalarının ge-
liştirilmesiyle birlikte enerji ithalatçıları konumundan ihracat-
çılar konumuna yükselebilir. israil’de üretilen elektriğin %60’ı 
Tamar sahasından elde edilen gazdan sağlanmaktadır. leviat-
han sahası’nın geliştirilmesi düzenleyici zorluklardan ötürü he-
nüz başlamamıştır ki buranın geliştirilmesi onun ucuz lnG it-
halatları ile çok zor rekabet edebilmesine sebep olmuştur. Her 
iki sahayı kontrol eden firmalar gazı Mısır, ürdün ve Filistin’e 
ihraç etmek için birçok anlaşma yapmıştır fakat jeopolitik ger-
ginlikler, bölgesel ihracat altyapısının eksikliği, düşük gaz fi-
yatları ve belirsiz düzenleyici çerçeveler ciddi meydan okuma-
lar teşkil etmektedir. 

Seçenek 1: Doğu Akdeniz Doğalgazını  
Boru Hatları ile Taşıma
Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi, esasında offshore ve 

kara sahaları şeklinde iki kısımdan müteşekkildir. Girişimin 
mevcut tasarımında boru hattının 1.300 kilometresinin deniz 

1 Gonzalo escribano, “The Political economy of energy in the Mediterranean”, Rout-
ledge Handbook of Mediterranean Politics, der., richard Gillespie ve Frederic Volpi, 
new York: routledge, 2018, s. 239.
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altından ve 600 kilometresinin kara geçişi şeklinde yapılması 
yer almaktadır:2 Proje ile levant bölgesindeki rezervlerden 
avrupa’ya başlangıçta yıllık 10 milyar metreküp gaz aktarımı 
planlanmaktadır. Buna ek olarak, eastMed ile Kıbrıs adasının 
gaz tüketimine yıllık 1 milyar metreküp seviyesinde katkı sağ-
lanması tasarlanmaktadır. diğer yandan, ilgili projenin yatı-
rım maliyetleri hususunda bazı rakamlar konuşulmaktadır. adı 
geçen yürütücülerinden birisi olan edısOn’un boru hattı için 
yaklaşık 7 milyar dolarlık bir faturayı gündeme getirmesi, bu 
projenin tutarlılığında soru işaretleri yaratmaktadır. Mukayese 
edildiğinde 1.850 km’lik onshore bir boru hattı olan durumun-
daki azerbaycan gazının Türkiye üzerinden avrupa’ya taşınma-
sına yönelik faaliyete geçirilen TanaP, yatırım maliyeti yak-
laşık 8 milyar dolarken, eastMed’in daha düşük maliyetlerle 
ortaya atılması bu girişimin gerçekçiliğini sorgulatmaktadır.3

Yüksek maliyetlere ilaveten, eastMed’in iktisadiliğinin daha 
iyi anlaşılması için avrupa’nın gaz talep hareketleri incelenme-
lidir. avrupa’nın ithalatına bakıldığında, Moskova’ya yüksek 
bağımlılık en önemli meseledir. Bundan ötürü Birlik, politika-
larını öncelikli biçimde kaynak sağlayıcı çeşitlendirme için ge-
liştirmektedir. Bununla beraber enerji altyapısını yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullanmaya yönelterek bu konuda önemli 
bir gelişme kaydeden avrupa gaz bağımlılığının ve talebini 
azaltmaktadır. Öncelikle son dönemlerde düşüş kaydeden gaz 
tüketiminin gelecek için yapılan tahminlerde de siyasetlerini 

2 ismail Kavaz, “doğu akdeniz’deki enerji Kaynaklarının Olası Transfer 
Güzergâhları”, Doğu Akdeniz ve Türkiye’nin Hakları, der., Kemal inat, Muhittin 
ataman ve Burhanettin duran, istanbul: seTa Yayınları, 2020, ss.278-279. akta-
ran: sina Kısacık ve Gamze Helvacıköylü. “doğu akdeniz’deki enerji Temelli as-
keri Güvenlik Gelişmelerinin Türkiye’nin doğu akdenizli Komşuları ve Küresel 
Güçlerle Olan ilişkilerine Yansımaları”. UPA Strategic Affairs, 1/1 (2020), ss. 98-99, 
http://politikaakademisi.org/wp-content/uploads/dOGU_aKdenızdeKı_ener-
Jı_TeMellı_asKerı_G.pdf (erişim 11.12.2020). 

3 Kavaz, “doğu akdeniz’deki enerji Kaynaklarının Olası Transfer Güzergâhları”, s. 
280. Aktaran: Kısacık ve Helvacıköylü, “doğu akdeniz’deki enerji Temelli askeri 
Güvenlik Gelişmelerinin Türkiye’nin doğu akdenizli Komşuları ve Küresel Güç-
lerle Olan ilişkilerine Yansımaları”, s. 99.
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ivedi olarak kaynak tedarikçi farklılığını sağlamak maksadıyla 
gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte, enerji altyapısını yeni-
lenebilir kaynaklardan istifade etme söz konusu düşüş eğili-
minde olacağı düşünülmektedir. Yapılan öngörüler tarafından 
da gösterilmektedir ki, 2040 yılında avrupa kıta olarak mev-
cut kullanımdan yaklaşık %30 daha düşük gaz talep edecektir.4 
2019 senesinde Uluslararası enerji ajansı’nca yapılan bir ana-
lizde – ki bu analiz ilan edilen politikalar ve hedefleri dikkate 
alan ajans’ın merkez temelli belirlenmiş politikalar senaryo-
sudur- aB’nin doğalgaz talebi 2040 senesinde 2018’de yapılan 
408 milyar metreküplük tahminin 22 milyar metreküp altında 
gerçekleşerek toplamda 386 milyar metreküpe düşmesi bek-
lenmektedir. söz konusu tahmin 2017 senesindeki enerji gö-
rünümünde 2040 senesi için yapılan 454 milyar metreküplük 
tahmin çok altındadır. avrupa doğalgaz talebindeki bu keskin 
düşüş, Belirlenmiş Politikalar senaryosu altında 2040 yılı itiba-
riyle toplam küresel gaz talebinin halen 5,4 trilyon metreküp 
civarında büyümesinin beklendiği bunun sebebinin ise Ulusla-
rarası enerji ajansı’na göre avrupa’daki düşüşün ve aBd’deki 
talep büyümesiyle gerçekleşebilecek olmasıdır.5 

eastMed’in devreye alınması konusunda 2 Ocak 2020 tari-
hinde Yunanistan, israil ve GKrY arasında inşaata yönelik ola-
rak 6 milyar dolarlık bir anlaşma gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin 
doğu akdeniz’deki proaktif girişimleri, Türkiye’yi oyun dışına 
atan çalışmaların yoğunlaşması ile neticelenmiştir. atina, Tel-
aviv (Kudüs) ve lefkoşa’nın, atina’da buluşmalarını müteaki-
ben doğu akdeniz gazının avrupa’ya akdeniz altından döşe-
necek boru hattıyla taşınması hususunda bir anlaşmaya imza 

4 Kısacık ve Helvacıköylü, “doğu akdeniz’deki enerji Temelli askeri Güvenlik Ge-
lişmelerinin Türkiye’nin doğu akdenizli Komşuları ve Küresel Güçlerle Olan iliş-
kilerine Yansımaları”, ss. 99-100.

5 stuart elliott, “ıea cuts 2040 eU gas demand forecast by further 22 Bcm”, S&P 
Global Platts, 13 Kasım 2019, https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/
latest-news/natural-gas/111319-iea-cuts-2040-eu-gas-demand-forecast-by-further-
22-bcm, (erişim 25.12.2020).
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atılmıştır. Bu anlaşmanın roma tarafından imzalanmak sure-
tiyle neticeye vardırılması düşünülmektedir. eastMed’in sene-
lik transfer kapasitesinin 20 milyar metreküp olacağı tasarlan-
maktadır. Takriben 2000 km’lik uzunluğunda olması planlanan 
eastMed doğalgaz Boru Hattı’nın Birlik’in gaz gereksiniminin 
%10’una cevap vererek aB, rusya’ya yönelik bağımlılığını bir 
seviye olsun düşürmesi hedeflenmektedir. Yunanistan Başba-
kanı Kiryakos Miçotakis, imza töreni ertesinde, üç ülke ara-
sındaki enerji işbirliğinin hiçbir ülkeyi hedef almadığını ve ni-
yeti bulunan her ülkenin iştirak edebileceğine işaret etmiştir.6 

doğu akdeniz’de hidrokarbon kaynaklarından etkin bir 
biçimde yararlanmak isteyen Güney Kıbrıs, buradaki diğer ak-
törlerle ortak bir tutum benimseyerek karasularını 12 deniz mi-
line yükseltmiştir. ilgili düzlemde öncelikle doğu akdeniz’de 
sözde egemen Kıbrıs cumhuriyeti konumundan hareketle MeB 
ilanında bulunmuştur. Bunun ertesinde ise mevzubahis saha-
ları uluslararası firmalara bahşetme politikasını yürüterek gi-
rişimlerini yasal bir zemine oturtmaya çalışmıştır. ancak Kıb-
rıs benzeri sorunlu bir coğrafi alanda karasularının münhasır 
ekonomik bölgelerinin tespiti zordur. Güney Kıbrıs, doğu 
akdeniz’den azami istifade amacıyla 2003 senesinde Mısır, 
2007 senesinde lübnan ve 2010 senesinde ise israil ile “Ortay 
Hat” metodu bağlamında münhasır ekonomik bölge anlaşma-
ları gerçekleştirmiştir. Fakat bu anlaşmalardan dolayı GKrY 
tarafından Türkiye’nin kıta sahanlığıyla çakışılan bir durum 
ortaya çıkarılmıştır. Böylelikle her iki taraf yeni bir mevzuda 
daha mücadele noktasına gelmişlerdir. GKrY, 2007 senesinden 
bu yana hidrokarbon keşiflerine yönelik lisanslandırma faali-
yetlerinde bulunarak 12. Parselde amerikan noble energy, 2,3 
ve 9. Parsellerde italyan eni ve 10-11. Parsellerde ise Fransız 

6 Kısacık ve Helvacıköylü, “doğu akdeniz’deki enerji Temelli askeri Güvenlik Ge-
lişmelerinin Türkiye’nin doğu akdenizli Komşuları ve Küresel Güçlerle Olan iliş-
kilerine Yansımaları”, ss. 101-103.
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TOTal şirketine ruhsat vermiştir.7 Bu bağlamda Türkiye ve 
KKTc arasında 21 eylül 2011 tarihinde Kıta sahanlığı sınırlan-
dırma anlaşması akdedilmiştir. ilgili anlaşma çerçevesinde Tür-
kiye, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıslı rumlara benzer şekilde adanın 
bütünü üzerinde meşru ve de eşit haklarını göz önünde bulun-
durarak keşif ve sondaj faaliyetlerini gerçekleştirebilme ayrı-
calığını elde etmiştir. Mevzubahis düzlemde KKTc’nin mülki-
yetindeki bölge yedi bölümü ayrılarak ilgili alanlarda sismik 
araştırmaya ilaveten sondaj faaliyetleri yapılmaya başlanmış-
tır. TPaO’nun ruhsatlandırıldığı 7 bölge; a, B, c, d, e, F ve G 
şeklinde belirtilmiştir.8 

Buna karşın Güney Kıbrıs tarafından ilan edilen 13 par-
selin yüzölçümü irdelendiğinde takriben 70 bin kilometrekare 
olduğu görülmüştür. ilgili alandaki 1, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsel-
ler, Türkiye’nin doğu akdeniz’deki kıta sahanlığının takriben 
7 bin kilometrekarelik bölümüyle çakışma göstermektedir. Gü-
ney Kıbrıs tarafından ilan edilen 2, 3, 8, 9, 12 ve 13 nolu par-
seller de KKTc’nin kıta sahanlığının 55 bin kilometrekaresi 
çakışma yaşamaktadır. Bir başka deyişle Güney lefkoşa’nın 
hâlihazırdaki faaliyetleri KKTc’nin yanı sıra Türkiye’nin hak-
larını gasp etmektedir. Güney Kıbrıs tarafından ilanı yapılan 
10 ve 11 nolu parseller hususunda her ne kadar bir çakışma 
bulunmasa da Güney Kıbrıs’ın hakkının bulunduğu yerde 
KKTc’nin de hakkı bulunduğundan Kıbrıslı Türklerin 10 ve 
11.nci alanlarda hakları söz konusudur. ankara sondaj çalış-
malarına başlamadan evvel kayda değer birtakım yerlerin de-
niz tabanlarında araştırmalarda bulunmuştur. lisans sahaları-
nın tesisinin ertesinde Türkiye günümüze değin doğu akdeniz 

7 Ozan Örmeci ve sina Kısacık, “2002-2017 döneminde Kıbrıs sorunu ve Türk dış 
Politikası: Gordion düğümü Henüz çözülemedi”, Türk Dış Politikası (2000’li Yıllar): 
Cilt III – 2000’den 2018’e kadar Alanlar ve Konular, der., serkan Kekevi ve Ömer 
Kurtbağ, ankara: Berikan Yayınevi, 2020, 2. Baskı, s. 52.

8 Furuncu, “Türkiye’nin doğu akdeniz’deki Hidrokarbon arama ve sondaj Politi-
kası”, s. 241; Örmeci ve Kısacık, “2002-2017 döneminde Kıbrıs sorunu ve Türk dış 
Politikası: Gordion düğümü Henüz çözülemedi”, ss.53-55.
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bölgesinde 13 sondaj kuyusu açmış olmasına rağmen bunların 
hiçbirinde ticari kapasiteye haiz hidrokarbona rastlayamamış-
tır. daha çok sismik keşif ve sondaj çalışmaları yapan Türkiye, 
münhasır kıta sahanlığı ve KKTc’nin mülkiyetindeki bölge-
lerde sondajlarını sürdürmektedir. adı geçen sondajlar neti-
cesinde sağlanacak her veri ve açılacak her kuyu ile beraber 
hidrokarbon bulunmasına biraz daha yaklaşılmış olunacaktır. 
TPaO’nun Kıbrıs adasının çevresinde bulunan yerlerdeki son-
daj faaliyetlerinde 3000 metrelik derin sularda Fatih ve Yavuz 
gemileri, ankara tarafından tespit edilen öncelikle doğrultu-
sunda sondaj gerçekleştirmektedir. sondaj gemilerinin alındığı 
zamandan bu yana toplamda 5 sondaj kuyusu açmış bulunan 
ankara, Kanuni derin sondaj gemisi vasıtasıyla da mevzuba-
his durumdaki çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır. Kasım 2018 
itibariyle Fatih sondaj gemisiyle antalya ve Mersin körfezle-
rinde erdemli Kuzey-1’de sondaj faaliyetlerini başlatan Tür-
kiye, erdemli Kuzey-1 sondajını Ocak 2019’da ve alanya-1’i de 
nisan ortasında bitirmiştir. Karpaz-1 kuyusuna yönelik olarak 
doğu akdeniz’de faaliyetler yürütecek Yavuz gemisinin ger-
çekleştireceği sondajın 3500 metre derinlikte ve 3 ayda bitiril-
mesi planlanmaktadır. doğu akdeniz deniz sahalarının hidro-
karbon potansiyelinin tespitine dönük 2019 senesinde Finike-1 
derin deniz kuyularında sondaj faaliyeti gerçekleştirilmiştir. il-
gili sondajın neticeleri hususunda herhangi bir açıklamada bu-
lunulmamıştır.9

GKrY’nin 6 nolu parsel biçiminde isimlendirdikleri sa-
hada italyan eni firması arama ertesinde rezerve ulaştığını 
ilan etmiştir. Kalipso biçiminde isimlendirilen alandaki kay-
nak, Türkiye’nin kendi iktisadi bölgesinde bulunmamasına 
karşın ilgili alanda Kuzey Kıbrıs’ın hakkının söz konusu olma-
sından dolayı rumların tek yanlı girişimi benimsenemezdir. 3 

9 Furuncu, “Türkiye’nin doğu akdeniz’deki Hidrokarbon arama ve sondaj Politika-
sı”, ss. 242-243. 
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nolu parsel ise Kuzey Kıbrıs tarafından TPaO’ya bahşedilen F 
yetki alanıyla çakışmış durumdadır. Bundan ötürü ilgili nok-
tada araştırma yapma niyetinde bulunan eni şirketine önleme 
yapılmıştır. Böylelikle Türkiye, Güney Kıbrıs’ın eni şirketine 
bahşettiği 3 nolu sahadaki hidrokarbon bulma lisansına karşı 
çıkarak buna yönelik olarak gerekli tavrı ortaya koymuştur.10 
söz konusu engellemenin siyasi neticeleri muazzam olmuştur. 
aB ülkelerince de jure olarak tanınmayan KKTc’de ilk defa 
enı firmasının Yönetim Kurulu Başkanı o dönemin KKTc dı-
şişleri Bakanı’ndan randevu almak zorunda kalmış ve bunun 
için ada’ya gelmiştir. Bu noktada önemli olan husus Gunboat 
diplomasi’sinin tüm kuvvetiyle işliyor olmasıydı. Türkiye ve 
KKTc deniz yetki sahalarında sismik ve sondaj gemilerimizle 
donanma sağladığı koruma ile girişimlerini sürdürürken di-
ğer taraftan ilgili alanlarımızdaki hukuk dışı girmiş durum-
daki sismik veyahut sondaj gemileri ise engellenmiş olmaktay-
dı.11 Bunun paralelinde daha öncesinde Türkiye, 2004 ertesinde 
BM’ye yolladığı bildirimler vasıtasıyla doğu akdeniz’de ken-
disi ile uzlaşma sağlanmadan tespit edilen münhasır iktisadi 
bölge ilanlarını benimsemediğini ilan etmiştir. Buna ilaveten 
Güney Kıbrıs’ın ilan ettiği 13 sahadan 4, 5, 6, 7 ve 1 nolu sa-
haların Türk bölgesinin içerisinde bulunduğunu ve buralara 
yönelik bahşedilen hidrokarbon keşif lisanslarının bölgedeki 
gerginliği yükselttiğini vurgulamıştır.12 

Buna karşılık olarak atina, Brüksel’in de desteği saye-
sinde Türkiye kıyılarına takriben 2 kilometre uzaklıkta yer 
alan Meis adası üzerinden ortay hat tespit etme girişimlerinde 

10 Örmeci ve Kısacık, “2002-2017 döneminde Kıbrıs sorunu ve Türk dış Politikası: 
Gordion düğümü Henüz çözülemedi”, ss. 68-72.

11 cem Gürdeniz, Mavi Vatan’ın Güney Cephesi “Doğu Akdeniz”, ankara: Pankuş Ya-
yınları, Kasım 2020, dördüncü Baskı, ss. 126-127.

12 Ozan Örmeci ve sina Kısacık, “cutting the Gordian Knot: Turkish Foreign Po-
licy Towards cyprus during aK Party era (2002–2020)”, Studia i Analizy Nauk 
o Polityce (Studies and Analyses of Political Science), 1 /1 (2020), ss. 38-40, https://
czasopisma.kul.pl/sanp/article/view/9838/8309, (erişim 09.12.2020), https://doi.
org/10.31743/sanp.9838. 



21 .  Y üzY ı lda T ü rK i Y e’n i n dOğU aK den iz

249

bulunmuştur. söz konusu gelişme tepkisiz durmayacağını ifade 
eden ankara, haklarından asla geri adım atmayacağını vurgu-
lamıştır. cumhurbaşkanı erdoğan tarafından 21 eylül 2018 tari-
hinde verilen beyanatta Güney Kıbrıs’ın doğu akdeniz’de tek 
yanlı şekilde gerçekleştirdiği girişimlerin Türkiye tarafından 
benimsenmesinin ihtimal dışı olduğu ve Türk harp gemilerinin 
ülkesinin haklarının müdafaası hususunda tam yetkiyle dona-
tıldığının altı çizilmiştir. Öte yandan Türkiye cumhuriyeti dı-
şişleri Bakanlığı’nca exxonMobil firmasına 10 nolu alanda keşif 
müsaadesi bahşedilmesine tepki gösterilmiştir. Kuzey Kıbrıs’ın 
haklarının dikkate alınmaması anlamına gelen ilgili araştırma-
ların bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağı, Türkiye’nin sadece 
kendisinin değil aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ın da kıta sahan-
lığını müdafaayı sürdüreceği vurgulanmıştır. 29 Ocak 2019 
tarihinde Mavi Vatan Tatbikatı vasıtası kanalıyla bölgede fait 
accompli’ye müsaade edilmeyeceği ve haksız girişimlere yöne-
lik olarak gerekmesi halinde askeri alternatifin ivedilikle tat-
bikine işaret edilmiştir.13 

GKrY, Türkiye’nin sismik araştırma girişimlerini aB plat-
formuna taşıyarak şikâyetçi olmuştur. söz konusu şikâyet, Gü-
ney Kıbrıs’ın girişimiyle 23-24 ekim 2014 tarihleri arasında 
yapılan aB liderler zirvesi’nde gündeme gelmiş ve 13 Kasım 
2014 tarihinde avrupa Parlamentosunca ankara’nın doğu 
akdeniz’de gerçekleştirdiği sismik çalışmalara yönelik olarak 
Güney lefkoşa’nın savlarına destek sunan bir karar benim-
senmiştir. Bahse konu kararda Türkiye’nin bölgede icra ettiği 
girişimlerin GKrY’nin bölgedeki egemenlik durumuna halel 
getirdiği ve de Türkiye’nin gemilerini bölgeden derhal uzak-
laştırması mecburiyeti vurgulanmıştır. Bunun gerçekleşmemesi 
durumunda ise ankara-Brüksel münasebetlerinin zarar göreceği 
uyarısı yapılmıştır. Münhasır ekonomik Bölge açıklamasında 

13 Furuncu, “Türkiye’nin doğu akdeniz’deki Hidrokarbon arama ve sondaj Politika-
sı”, ss. 244-245.
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bulunulurken göz önünde bulundurulması mecbur bulunan 
mevzular hususunda kendi haklılığını dünyaya ilan eden an-
kara, hem sondaj faaliyetlerine devam ederken hem de haklı 
savlarını anlatmayı sürdürmüştür. Hâlihazırdaki en son durum 
incelendiğinde doğu akdeniz’de gerilimin yükseldiği anlaşıl-
maktadır. doğalgaz rezervleri, anlaşmazlıkların çözüme ka-
vuşturulmasına yardımcı olmaktan daha ziyade eski sorunları 
kaşımakta ve de sıfır kilometre gerginliklere sebebiyet verebil-
mektedir.14 Oruç reis’in sismik araştırma gemisinin daha evvel 
29 Kasım 2020’ye değin bölgede çalışmalarını yürüteceği belir-
tilmişti. Bu kapsamda 22 aralık 2020 tarihinde yapılan açıkla-
mada Oruç reis’in çalışma süresinin 21 Haziran 2021 tarihine 
kadar uzatıldığı ilan edilmiştir. Oruç reis’in söz konusu kap-
samda doğu akdeniz’deki faaliyetlerine, ataman ve cengiz-
han adlı gemilerin de iştiraki devam edecektir.15 

Türkiye’nin mülkiyetindeki Yavuz sondaj Gemisi’nin Ku-
zey Kıbrıs’ta sondaj çalışmalarına başlaması hasebiyle, Türkiye 
cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca 10 Temmuz 2019 tarihinde 
paylaşılan beyanda GKrY ve Yunanistan’ın tek taraflı tasarruf-
larına kesinlikle izin verilmeyeceği, bu iki ülkenin Türkiye’ye 
karşı eleştirilerinin benimsenmeyeceğini ve de Kuzey Kıbrıs 
ve Türkiye’nin bölgedeki haklarının ihlali önlenmesinin yanı 
sıra ilgili mevzuda ihtiyaç duyulan bütün adımların gecikmek-
sizin sadece Türkiye değil aynı zamanda Kuzey Kıbrıs tara-
fından da ortaya konulacağına dikkat çekilmiştir. 15 Temmuz 
2019 tarihinde aB dış ilişkiler Konseyi (aB üyesi ülkelerin dı-
şişleri Bakanlarından oluşmaktadır) toplantısında, Türkiye’nin 
doğu akdeniz’deki hidrokarbon keşif çalışmalarına karşı bi-
çimde dört konuda yaptırım tatbikine karar verilmiştir. Bunlar; 

14 Furuncu, “Türkiye’nin doğu akdeniz’deki Hidrokarbon arama ve sondaj Politika-
sı”, ss. 245-246.

15 “Oruç reis için doğu akdeniz’de yeni navtex”, TRT Haber, 22 aralık 2020, https://
www.trthaber.com/haber/gundem/oruc-reis-icin-dogu-akdenizde-yeni-nav-
tex-540302.html, (erişim 23 aralık 2020).
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Türkiye’ye aB tarafından 2020 senesinde tahsisi öngörülen 
katılım öncesi mali yardımlarda azaltma yapılması, Ortaklık 
Konseyi benzeri iktisadi ve ticari münasebetler hususunda ve 
yine üst seviye politik irtibatın askıya alınması, Havacılık an-
laşması müzakerelerinin askıya alınmasına ilaveten avrupa 
Yatırım Bankası’ndan Türkiye’ye tahsis edilecek kredi deste-
ğini yeniden değerlendirilmesi talebi olmuştur. ilgili yaptırım 
kararlarına Türkiye cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca veri-
len tepkide ise 10 Temmuz 2019 tarihinde üzerinde durulan 
hususlar yeniden vurgulanmış ve Kuzey Kıbrıs tarafından13 
Temmuz 2019’da gerçekleştirilen ve Türkiye’nin tam destek-
lediği geniş ölçekli işbirliği önerisinin çok mühim bir fırsat ol-
duğu ifade edilmiştir.  

Tel-aviv (Kudüs)- Güney lefkoşa-atina tarafından eastMed’in 
inşası konusundaki söz konusu üçlü anlaşma, 2 Ocak 2020 ta-
rihinde aB sözcüsü tarafından olumlu bulunmuştur. aB söz-
cüsü, bunun iyi bir gelişme şeklinde kıymetlendirildiğini ve 
eastMed’in, doğu akdeniz gaz tedariklerini Birlik pazarına 
yönelik lnG formunda aktarımı kapsamında bir seçenek ola-
rak değerlendirilmesinin gerekliliğine işaret etmiştir. ayrıca 
sözcü, bu noktada bütün olasılıkların toplam maliyetlerinin 
ve faydalarının daha fazla incelenmesinin mühim olduğunu 
belirtmiştir. sözcü, adı geçen düzlemde, eastMed’in bu gazı 
kıtaya taşımaya yönelik bir alternatif olduğuna değinmiştir.16 
Bu bağlamda, Mehmet Öğütçü’ye göre doğu akdeniz doğal-
gaz Boru Hattı konusunda akdedilen anlaşma politik bir gös-
teriden başka bir anlama gelmemektedir. Öğütçü, Mısır’ın söz 
konusu girişime olumlu yaklaşmadığını ve israil’in de Türkiye 
ile temaslarını sürdürdüğünü vurgulamaktadır. Buna ilaveten 
avrupa Birliği’nin içerisinde Kuzey akım 2, Türk akım 2 ve 
TanaP boru hatları – ek olarak sıfır kilometre yüzer lnG 

16 Örmeci ve Kısacık, “cutting the Gordian Knot: Turkish Foreign Policy Towards 
cyprus during aK Party era (2002–2020)”, ss. 42-43.
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tesisleri- ertesinde Öğütçü’nün analizine göre gereksinim söz 
konusu değildir. Öğütçü, söz konusu hattın maliyetinin kar-
şılanması hususunda hiç kimsenin niyetinin ve kapasitesinin 
bulunmadığına vurgu yaparak doğu akdeniz doğalgaz Boru 
Hattı’nın geleceğinin 12 sene süresince üstünde sayısız an-
laşma yapılan nabucco’dan farklılık arz etmeyeceğine işaret 
etmektedir.17 eastMed anlaşmasının imzalanmasından altı ay 
sonra söz konusu mutabakat israil Hükümeti’nce 19 Temmuz 
2020 tarihi itibariyle onaylanmıştır.18 

İsrail-Lübnan-Suriye-Türkiye Boru Hattı; güzergâhı 
bağlamında israil’in leviathan ve Tamar bölgelerindeki rezerv-
ler ceyhan’a taşınmak suretiyle burada bir tesis inşası ihtimal 
dâhilindedir. ancak, suriye’de yaşananlar ve bölgenin ulusla-
rarası düzlemdeki karmaşık yapısından ötürü israil-Türkiye 
Boru Hattı Projesi çok fazla gündeme getirilmemektedir. diğer 
yandan, Türkiye vasıtasıyla gerçekleştirilecek projenin onayı 
halinde rotalar ve mesafeler/uzunluklar çerçevesinde birtakım 
gelişmeler yaşanabilecektir. adı geçen hat eastMed projesi ile 
mukayese edildiğinde Türkiye üstünden geçen bir hattın yak-
laşık yarısı oranda daha kısa bir güzergâh içerecek olmasıdır. 
sonuçta, boru hattı yapım maliyetlerine ilaveten gelecek se-
nelerde cereyan edebilecek gaz fiyatları yakından irdelendi-
ğinde Türkiye rotası-eastMed ile mukayese edildiğinde- çok 
daha avantajlı olacaktır.19 

14 Ocak 2019 tarihinde Mısır, Yunanistan, israil, italya, 
ürdün, Filistin ve Güney Kıbrıs enerji Bakanlarının yanı sıra 
dünya Bankası ve aB Komisyonu temsilcileri bir toplantıda 

17 Öğütçü, Yeni Dünyanın Gizli Şifreleri, ss. 147-148.
18 Mustafa deveci, “israil hükümeti, Yunanistan ve GKrY ile imzalanan doğal gaz 

boru hattı anlaşmasını onayladı”, Anadolu Ajansı (AA), 19 Temmuz 2020, https://
www.aa.com.tr/tr/dunya/israil-hukumeti-yunanistan-ve-gkry-ile-imzalanan-
dogal-gaz-boru-hatti-anlasmasini-onayladi-/1915577, (erişim 12.12.2020).

19 Kavaz, “doğu akdeniz’deki enerji Kaynaklarının Olası Transfer Güzergâhları”, s. 
284. Aktaran: Kısacık ve Helvacıköylü, “doğu akdeniz’deki enerji Temelli askeri 
Güvenlik Gelişmelerinin Türkiye’nin doğu akdenizli Komşuları ve Küresel Güç-
lerle Olan ilişkilerine Yansımaları”, s.109.
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bir araya geleceklerdi. ilgili toplantında kurulması kararlaştı-

rılan doğu akdeniz Gaz Forumu kanalıyla ortak hedefler kap-

samında işbirliği gösterilerek bölgede konuşlu neft ve doğalgaz 

kaynaklarından etkin bir biçimde istifade edilmesi için teknik 

ve iktisadi dayanışmada bulunma kararlaştırılmıştır. Burada 

vurgulanması husus ise anadolu ve Trakya Yarımadaları gibi 

bölgede en uzun kıyı şeridine ve de en gelişmiş boru hatları 

altyapısını barındıran Türkiye’nin forum dışı bırakılması doğu 

akdeniz’de ortaya koyulan büyük oyunun politik bir neticesi 

olarak görülmesidir. doğu akdeniz doğalgaz Boru Hattı’na 

benzer biçimde adı geçen forum kanalıyla da Türkiye’nin böl-

gede siyaset dışı tutulmasına yönelik yeni bir mesaj verilmiş-

tir.20 Buna karşılık olarak, Kasım 2019’daki Türkiye-libya de-

niz Yetki sınırlarının sınırlandırılması Mutabakatı, bölgedeki 

durumu şimdilik Türkiye lehine çevirmiştir.21 ilgili mutabakat 

konunun önde gelen uzmanlarından Mesut Hakkı caşın tara-

fından şu şekilde değerlendirilmiştir:

“Türkiye, mevzubahis hukuki tasarrufuyla Yunanistan-GKRY-

Mısır üçlüsünün deniz hukuku genel prensipleri ve Birleşmiş Mil-

letler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne (UNCLOS) aykırı bir biçimde 

gerçekleştirmeye çalıştığı Doğu Akdeniz’de 533 deniz mili uzun-

luğundaki Anadolu kıyılarını ve KKTC’nin haklarını ciddi biçimde 

gasp eden sözde MEB hattını Batı ekseninde delerek tarihi bir ba-

şarıya imza atmıştır. Söz konusu gelişme ile Türkiye, Yunanistan’ın 

aksine Mısır ve İsrail ile benzeri antlaşmalar akdedebilmesine 

olanak sağlamıştır. Bu minvalde Türkiye’nin Libya ile gerçekleş-

tirdiği antlaşmayla Doğu Akdeniz’de kendini oyun dışına atacak 

20 Gürdeniz, Mavi Vatan’ın Güney Cephesi “Doğu Akdeniz”, s. 126.
21 1990-2020 döneminde Türkiye ve libya arasındaki ilişkiler için lütfen bakınız, se-

lim Kurt, “Türkiye-libya ilişkileri”, Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika Siyaseti, der., Pınar Yürür, Göktürk Tüysüzoğlu, arda Özkan, ankara: 
detay Yayıncılık, 2020, ss. 749-792.
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oldubittilere (fait accompli) kesinlikle müsaade etmeyeceğini or-

taya koymuştur.”22

son kertede, Ocak 2020’de yine aynı 7 ülke toplanarak 
doğu akdeniz Gaz Forumu’nun resmi olarak tesis edilmesi 
mevzusunda anlaşmışlardır.23 aynı mevzu üzerinde değerlen-
dirmeler yapan Georgetown üniversitesi’nden Brenda shaffer 
ise, şu unsurlara dikkatleri çekmiştir: 

“Türkiye, çok gelişmiş bir altyapı ağına sahip büyük bir gaz 

pazarıdır. Ankara’yı Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na bu noktaya ka-

dar dâhil etmemek büyük bir hatadır. Kilit bir oyuncu içermiyorsa 

işbirliği için bir forum olamaz. Umarım bu düzeltilecektir. Washing-

ton Türkiye’yi dâhil etmek için onay vermelidir.”24 

israil Ulusal altyapı, enerji ve su Kaynakları Bakanı Yuval 
steinitz tarafından Mayıs 2016’da “Bloomberg” haber ajansı ile 
gerçekleştirilen mülakatta verilen bilgilere göre israil, doğal-
gaz dış satımına yönelik olarak Türkiye’ye bir anlaşma imza-
lamaya çok yakın bir durumda olduğu ifade edilmiştir.25 

diğer yandan, aralık 2019 bitiminde israilli yetkililerin, 
Türkiye kanalıyla avrupa’ya doğalgaz aktarımına yönelik ola-
rak Türkiye ile müzakerelere hazır olduklarına dair bir iddia 
ortaya atılmıştır. israil resmi yayın kuruluşu Kan’ın muha-
biri amichai stein’in sosyal medyadan hesabından yaptığı bir 

22 sina Kısacık, “Türkiye-libya Mutabakatı ve doğu akdeniz doğalgaz Boru Hattı 
anlaşmasının doğu akdeniz Jeopolitiğine Olası Yansımaları”, Uluslararası Politika 
Akademisi, 23 Haziran 2020, http://politikaakademisi.org/2020/06/23/turkiye-libya-
mutabakati-ve-dogu-akdeniz-dogalgaz-boru-hatti-anlasmasinin-dogu-akdeniz-
jeopolitigine-olasi-yansimalari/, (erişim 22.12.2020).

23 Kısacık ve Helvacıköylü, “doğu akdeniz’deki enerji Temelli askeri Güvenlik Ge-
lişmelerinin Türkiye’nin doğu akdenizli Komşuları ve Küresel Güçlerle Olan iliş-
kilerine Yansımaları”, s.112.

24 Kısacık ve Helvacıköylü, “doğu akdeniz’deki enerji Temelli askeri Güvenlik Ge-
lişmelerinin Türkiye’nin doğu akdenizli Komşuları ve Küresel Güçlerle Olan iliş-
kilerine Yansımaları”, s. 113.

25 Örmeci ve Kısacık, “2002-2017 döneminde Kıbrıs sorunu ve Türk dış Politikası: 
Gordion düğümü Henüz çözülemedi”, ss. 62-63.
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paylaşımda Tel-aviv tarafından, “eğer Türkiye israil gazını 
avrupa’ya taşıyacak bir boru hattı inşası konusunda ciddi ise 
biz müzakereye açığız” mesajı iletilmiştir. Buna karşılık olarak, 
söz konusu paylaşımda israil’in Türkiye üzerinden geçirilmesi 
öngörülen muhtemel bir gaz boru hattını, Yunanistan-GKrY 
ve italya üzerinden inşası öngörülen boru hattına karşı bir al-
ternatif şeklinde görmediği iddiasında bulunulmuştur.  

israil tarafında Türkiye ile anlaşma girişimine çekinceyle 
yaklaşılmaktadır. netanyahu ilgili denklemde doğu akdeniz 
doğalgaz Boru Hattı Projesi’ni tercih etmesine karşın israil 
devlet aklı bu öngörünün finansal ve lojistik açıdan makul bir 
seçenek olmadığını düşünmektedir. Öte yandan politik ve de 
diplomatik yönlerden irdelendiğinde Tel-aviv’in ankara ile 
uzlaşmaya varması26 ikincisinin rodos ve Meis (Kastellerizo) 
adalarındaki yürüttüğü siyasaların yasallığını benimsemek de-
mek olacaktır. Buna ilaveten bu tarz bir anlaşma, israil’in yeni 
ortağı Birleşik arap emirlikleri27 ile ilişkilerinin de bozulma-
sına sebebiyet verebilecektir. çünkü Birleşik arap emirlikleri, 
Türk etkisini kırabilmek maksadıyla eastMed’e destek sunmuş 
ve bunun paralelinde atina ile savunma anlaşması akdetmiş-
tir. doğu akdeniz’in büyük bir yer olması ve israil’in Türkiye 
mevzubahis denizdeki komşusu durumunda bulunması hase-
biyle Türkiye ve israil arasında deniz yetki sahalarının tes-
piti bağlamında ivedilikle bir adım atılması gerekmektedir. 
Mevzubahis gelişme, yeni harita özelinde akdeniz bölgesin-
deki 8, 9, 11 ve 12’nci blokların, Kıbrıs’tan israil’e verilmesi 

26 1990-2020 döneminde Türkiye ve israil arasındaki ilişkiler için lütfen bakınız, 
Göktürk Tüysüzoğlu ve sina Kısacık, “Türkiye-israil ilişkileri”, Soğuk Savaş Sonrası 
Türkiye’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Siyaseti, der., Pınar Yürür, Göktürk Tüysü-
zoğlu, arda Özkan, ankara: detay Yayıncılık, 2020, ss. 263-312.

27 1990-2020 döneminde Türkiye ve Birleşik arap emirlikleri arasındaki ilişkiler için 
lütfen bakınız, Gamze Helvacıköylü, “Türkiye-Birleşik arap emirlikleri ilişkileri”, 
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Siyaseti, der., Pınar Yü-
rür, Göktürk Tüysüzoğlu, arda Özkan, ankara: detay Yayıncılık, 2020, ss. 97-134.
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durumunda Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın bütün girişimleri 
bozulmuş olacaktır.  

Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) Seçeneği; bölgedeki kay-
naklar çerçevesinde gündemde yer almaya başlayan önemli bir 
pazarı ise avrupa teşkil etmektedir. avrupa’daki ülkeler yüksek 
düzeyde kullandıkları doğalgaz bağlamında dış alım bağımlısı-
dırlar. Bundan dolayı enerji arz güvenliğinde farklı zorlukları 
tecrübe eden avrupa bahse konu riskleri azaltmaya ilaveten 
daimi ve de kesintisiz enerji kaynaklarına ulaşma bağlamla-
rında lnG taşımacılığına değer vermektedirler. Pazar tarafın-
dan sunulan fiyatlar kapsamında doğu ve batı arasında son de-
rece stratejik bir yerde bulunan doğu akdeniz, lnG tesisleri 
yönünden yeterlilik arz etmemektedir. Bölgeden sağlanacak 
kaynakların lnG halinde iletimi konusunda öncelikli olarak 
Mısır’daki tesisler ilk safhada gündeme gelmektedir. Buradaki 
ıdku ve damietta adlı bölgelerde toplam 19 milyar metreküp 
kapasiteyi barındıran lnG tesisleri yer almaktadır. Bu tesis-
ler Mısır’ın zohr ve Kıbrıs’ın afrodit sahasından 90 kilometre, 
israil’in leviathan Havzası’ndan ise yaklaşık 7 kilometre uzak-
lıktadır. sonuçta ortak sahalarda Mısır’daki lnG tesislerine 
inşa edilecek boru hatları ile mevcut durumda yararlanılma-
yan terminaller kullanıma açılabilecektir. Bunun yanı sıra Tel-
aviv, kendi hâkimiyetindeki sahalarda yüzer lnG depolama 
ve yeniden gazlaştırma (floating storage regasification unit/
FsrU) terminalleri inşa etmeyi tasarlamaktadır. israilli de-
lek ve aBdli ortağı noble energy şirketleri bu yüzer lnG te-
sisinin ön fizibilite çalışmalarını yapmaları maksadıyla Golar 
lnG ve exmar şirketleriyle anlaşmıştır. Bu terminaller vasıta-
sıyla yıllık yaklaşık 2,5-5 milyon ton -3,5-7 milyar metreküpe 
tekabül etmektedir- gaz işlenmesinin sonrasında lnG gemi-
leri vasıtasıyla enerji piyasalarına transferi öngörülmektedir.28

28 Kavaz, “doğu akdeniz’deki enerji Kaynaklarının Olası Transfer Güzergâhları”, s. 
288. Aktaran: Kısacık ve Helvacıköylü, “doğu akdeniz’deki enerji Temelli askeri 
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Mehmet Öğütçü’ye göre doğu akdeniz’deki meselelerin 
temelinde sadece hidrokarbon kaynaklarının olduğu söylene-
mez. Bu bağlamda Kıbrıs adası ve yakın çevresinin gaspının 
yanı sıra Türk harp ve ticaret gemilerinin Büyük akdeniz’e, 
buradan da atlantik ve Kızıldeniz kanalıyla Hint Okyanusu’na 
açılma yollarının sınırlandırılması ve kapatılması hedeflenmek-
tedir. Öğütçü buradaki esas meselenin yalnızca enerji rezervle-
rinin paylaşım mücadelesi olmadığını ancak bunun nedenler-
den bir tanesi olduğunu vurgulayarak doğalgazın bulunması, 
gün yüzüne çıkartılması, yüksek sülfürden arındırılması, piya-
sasının varlığı, boru hattı veya lnG formunda ilgili piyasalara 
transferi ve sunumun hemen gerçekleşemeyeceğinin altını çiz-
mektedir. ilgili düzlemde Öğütçü’ye göre her şey yolunda iler-
lese bile rezervlerin ticarileştirilmesinden elde edilecek kazanca 
ev sahibi ülkelerin erişmesi asgari olarak on yıllık bir süreci bu-
lacaktır ki bu noktada sadece jeolojik değil aynı esnada teknik 
ciddi meydan okumalar söz konusudur. Öğütçü’nün analizine 
göre burada ankara bakımından ana hedef doğu akdeniz’deki 
hidrokarbon rezervlerinden daha çok deniz hâkimiyetinin sı-
nırlarını açıklığa kavuşturmak, Yunanistan’ın deniz yetki sa-
haları bağlamında “Girit-Kasot-Kerpe-rodos-Meis Hattı”nı 
temel alarak ortay hat merkezli bir deniz yetki sahası tesisi gi-
rişimlerini engellemek oluşturmaktadır. Öğütçü bu bağlamda, 
Yunanistan’ın, Mısır, israil ve libya ile anlaşmalar gerçekleş-
tirmeye çalıştığını ve buradaki amacının Türkiye’yi kendi içe-
risine hapsederek ve Kıbrıs adası’nı denizden denize bağla-
yarak karada gerçekleştiremedikleri enosis’i deniz vasıtasıyla 
hayata geçirmek olduğunu vurgulamaktadır. ilgili çerçevede 
Öğütçü’ye göre doğu akdeniz ve bunun özelinde Kıbrıs mev-
zusunda ankara açısından esas konuyu “mavi dalgalar üzerinde 

Güvenlik Gelişmelerinin Türkiye’nin doğu akdenizli Komşuları ve Küresel Güç-
lerle Olan ilişkilerine Yansımaları”, ss. 105-106.
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hâkimiyet tesis etme” stratejisinin bir unsuru olarak kıymet-
lendirmek mümkündür.29 

Sonuç ve Değerlendirme 
akdeniz Bölgesi, tarih boyunca hem içerisinde bulunan 

medeniyetler, imparatorluklar ve daha sonrasında da ulus-dev-
letler açısından değil aynı esnada bölgedeki dışındaki siyasi 
teşkilatlanmalar tarafından üzerinde hâkimiyet kurulmak için 
özel önem atfedilen bir bölge olagelmiştir. Bunun en kayda de-
ğer nedenini ise bölgenin özellikle ticaret yolları, enerji kay-
nakları, kültürel, askeri, siyasi ve diğer ekonomik özellikleridir. 
Günümüzde bu bölgenin denetimi üzerinde yaşanan devletle-
rarası güç mücadelesi buna yeni parametreler eklenmek su-
retiyle sürdürülmektedir. Önümüzdeki zaman zarfında da bu 
çok kapsamlı güç çekişmesinin tüm güç bileşenlerinden yarar-
lanılmak suretiyle devam edeceği düşünülmektedir.

2000li yıllar itibariyle bölgenin doğusu bir başka deyişle 
doğu akdeniz olarak adlandırılan yerde hidrokarbon kaynak-
larının keşfi bölgesel denklemleri kökünden değiştiren bir ge-
lişme olarak karşımıza çıkmıştır. ilgili düzlemde yakından ele 
alındığında öncelikli olarak israil’de daha sonrasında ise sıra-
sıyla Güney Kıbrıs ve Mısır’ın denizaşırı sahalarında bulunan 
doğalgaz kaynaklarının su yüzüne çıkartıldıktan sonra ilk alıcı 
piyasa olan avrupa kıtasına taşınmasına yönelik farklı proje-
ler gündeme getirilmiştir. Bunların arasında en çok ön plana 
çıkanlar doğu akdeniz doğalgaz Boru Hattı Projesi, sıvılaş-
tırılmış doğalgaz ve Türkiye-israil doğalgaz Boru Hattı Pro-
jesidir. Bahse konu bu üç seçenek arasında yapılan çok kap-
samlı maliyet-kar analizlerinde Türkiye-israil doğalgaz Boru 
Hattı, açık ara en iktisaden uygun, makul ve en çok gelir sağ-
layacak alternatif olduğu konunun uzmanlarınca sürekli ola-
rak vurgulanmaktadır. diğer seçeneklerin ise teknik zorluk 

29 Öğütçü, Yeni Dünyanın Gizli Şifreleri, ss. 143-144.
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ve çok yüksek maliyetlerden ötürü devreye alınmasının yarar 
sağlamayacağı konu üzerinde çalışan uzmanların müttefiklik 
gösterdiği bir durumdur. ancak adı geçen doğu akdeniz do-
ğalgaz kaynaklarının ticarileştirilmesinin önünde birtakım çok 
ciddi engeller bulunmaktadır. Bunların arasında Kıbrıs Mese-
lesi, arap ayaklanmaları kaynaklı suriye Meselesi, israil-Fi-
listin ve israil-lübnan gibi kökleri derinlerde bulunan ve uzun 
zamandır birçok diplomatik girişime rağmen çözüme kavuştu-
rulamayan meseleleri saymamız mümkündür. Öte yandan böl-
gede denizaltındaki doğal kaynakların çıkartılması, işlenmesi 
ve dünya pazarlarına aktarılması bağlamında bölgedeki taraf 
devletlerarasında MeB uzlaşmazlıkları bulunmaktadır. Ulus-
lararası hukukça benimsenen ve de bölgedeki taraf devletle-
rin üzerinde mutabakata vardığı bir anlaşmanın bulunmama-
sından ilgili ülkeler bireysel anlaşmalar yaparak uluslararası 
enerji şirketlerini bölgeye davet etmektedir. ancak ortak bir 
MeB anlaşmasının eksikliğinden ötürü taraf ülkeler arasında 
ciddi sürtüşmeler yaşanmaktadır.

Bu bağlamda Türkiye, hem kendisinin hem de Kuzey 
Kıbrıs’ın uluslararası hukuktan kaynaktan her türlü hak ve çı-
karını muhafaza etmek amacıyla keşif ve sondaj gemilerinin 
yanı sıra bölgeye deniz ve hava güçlerini konuşlandırmak zo-
runda kalmıştır. aslında burada ankara temelde şunu savun-
maktadır. ankara olarak bölgede herhangi bir çatışma istemi-
yoruz. Bu bağlamda meselenin diplomatik yollardan çözüme 
kavuşturulması için her şart altında masaya oturabiliriz. Fa-
kat Türkiye’ye yönelik olarak Güney Kıbrıs-israil-Yunanistan-
Mısır-aB tarafından teşkil edilen blokunun tek yanlı tutumları, 
Türkiye’yi devre dışı bırakan seçenekleri gündeme getirmeleri, 
yine ankara’ya yönelik yaptırım tehditleri sorunun çözümüne 
yardımcı olmamakta aksine meseleyi büyük ve tehlikeli bir 
kartopu haline dönüştürmektedir. ayrıca Türkiye tarafından 
kendisini antalya Körfezi’ne hapsedecek tüm planlara şiddetle 
karşı olduğunu ve bunun uluslararası hukuk bağlamında adil 
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bir tutum olmadığının altı çizilmekte olup bunu engellemeye 
yönelik olarak bütün güç bileşenlerinden yararlanacağına dik-
kat çekilmektedir. Türkiye’ye karşı geliştirilen doğu akdeniz 
doğalgaz Boru Hattı ve doğu akdeniz Gaz Forumu’nun başa-
rısız olmaya mahkûm olacağının bilinmesine karşın sırf politik 
sebeplerden ötürü bunların gündemde tutulması ankara tara-
fından iyi niyetle bağdaşmayan girişimler biçiminde kıymet-
lendirilmektedir. Örnek olarak Türkiye’nin taraf ülkelerin ve 
örgütlerin katılacağı bir doğu akdeniz zirvesi önerisine henüz 
net bir cevap verilememiş olması bunun en açık göstergesidir. 

ilgili kapsamda yakından ele alındığında Türkiye’nin son 
yıllarda uluslararası hukuk merkezli olarak sadece kendisinin 
aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ın haklarını ve çıkarlarını korumak 
maksatlı adımları tüm güç unsurlarından istifade etmek sure-
tiyle açıkça dünya kamuoyuna gösterdiği görülmektedir. Bir 
önceki paragrafta bahsedilen blokun hasmane ve işbirliğinden 
kaçan tutumlarının yakın/orta/uzun vadede de sürmesi duru-
munda ankara’nın bu zamana değin büyük bir ustalıkla dengeli 
ve akıllı biçimde kullandığı tüm güç faktörlerini önümüzdeki 
senelerde de hiç çekinmeden kullanacağı şimdiden anlaşılmak-
tadır. son tahlilde şu hususun vurgulanmasının gerekli olduğu 
kanaatindeyim. Türkiye’nin bu konunun ortaya çıkışından bu 
yana savunduğu üzere herkesin kazan-kazan ilkesinden hare-
ket etme konusunda mutabakata varmaları durumunda iş bir-
liği seçeneklerinin daha güçlü bir şekilde değerlendirildiği bir 
süreç yaşanabilecek aksi takdirde en kötü senaryo olan taraf 
ülkeler arasında askeri güçlerin sahnede yer aldığı bir sürece 
evirilme görülebilecektir. netice olarak bahse konu tarafların 
hangi yönü tercih edecekleri 21. asırda doğu akdeniz’in za-
ten var olan çatışmalarına yenilerinin mi ekleneceğini yoksa 
doğalgaz kaynaklarının ticarileştirip piyasaya sunulması neti-
cesinde herkesin kazançlı çıkacağı bir dönem mi yaşanacağını 
önümüzdeki dönemde dünyaya göstermiş olacaktır.


