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T
ürkiye, MWsWr, İsrail, Filis-
tin, Lübnan, Suriye, Kuzey
KWbrWs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) ve Rum Kesi-
mi’nin kWyWdaş olduğu

Doğu Akdeniz’de, uçak gemisine ben-
zetilen KWbrWs’Wn en önemli stratejik özel-
liği coğrafi konumudur. Askeri strate-
ji bağlamWnda tartWşWlmaz bir öneme sa-
hip olan bu durumun deniz gücü ile bir
araya geldiğinde mutlak bir üstünlük
sağlayacağW da kesindir. Bölgede aske-
ri, siyasi ve ekonomik çWkarlarW olan
ABD’nin, AB’nin ve RumlarWn bölge-
ye ilgisi tam da bu noktada başlar. Bu
aktörler, bölgede petrol ve doğalgaz
aranmasWnda aktif rol üstlenmenin ya-
nWnda, Türkiye’nin deniz yetki alanla-
rWnW çok daha önemli hale getiren, geçiş
ülkesi olmasWnW sağlayan bin 776 kilo-
metrelik Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC),
Kerkük-YumurtalWk ve 50 milyon ton-
luk kapasitesiyle Samsun-Ceyhan hat-
larWndan gelecek petrolün dünya pa-
zarlarWna ulaştWrWlmasWnda aslan payWnW
kapmayW hedeflerler. Bu hatlara Musul-
Hayfa, Rumeyla-Hayfa, Ceyhan-Aş-
kelon, MWsWr-Ceyhan, Kerkük-Hayfa
ve Trans-Arabian petrol boru hatlarW da
eklenince bölgede KWbrWs odaklW olarak
15 AralWk 2006’da enerji antlaşmasW im-
zalamWş olan Türkiye ve İsrail’in bir
adWm öne çWktWklarW da görülür. Öte
yandan Yunanistan gibi deniz taşWma-
cWlWğWnda 26 milyon grostonluk 2 bin 700
gemiyle üstünlük sağlayan Rum
Kesimi’nin Türkiye’nin AB üyeli-
ği konusunda limanlar, hava saha-
sW ve havaalanlarWnWn açWlmasW ta-
lepleri geniş bir perspektiften ba-
kWldWğWnda böylece daha net anlaşW-
lWr. Gerek petrol taşWmacWlWğW gerekse
petrol terminallerinin yoğunluğu, ay-
rWca petrol rezervleri bölgeyi böylece
petrol tabanlW stratejik bir havza
haline getir. Basra Körfezi-Hür-
müz BoğazW-Babülmendep BoğazW-
KWzWldeniz-Girit-Malta-CebelitarWk
BoğazW petrol ulaşWm hattWnWn en has-
sas noktalarWndan birisinde yer alan
KWbrWs, bu konumuyla Avrupa’nWn
Ortadoğu ve Uzakdoğu ile ticareti-
ni sağladWğW hat üzerinde de yerini al-
maktadWr.

İlk defa 2003 yWlWnda Serdar
Denktaş Girne-İskenderun çizgisin-
de ve KWbrWs-Suriye-Lübnan-İsrail-
MWsWr arasWndaki bölgede doğalgaz ve
petrol yataklarW bulunduğunu açWkladW.
ArdWndan Rum DWşişleri BakanW Nikos
Rolandis, bölgede en az Umman’daki
kadar petrol rezervi bulunduğunu açWk-
ladW. Bu rezervin 8 milyar varillik bir
kaynak olduğu söylentileri yayWldW.
Türkiye’nin bölgeye bir sismik gemi

göndermesi ve Rum Kesimi’nin 17
AralWk 2010 günü İsrail’le MünhasWr
Ekonomik Bölge (MEB) AnlaşmasW
yapmasW ise bölgedeki son gelişmeler.
DoğalgazWn değeri ve öneminin arta-
cağW, petrolün en çok tüketilen kaynak
olarak kalacağW değerlendirildiğinde
bölgedeki sorunun bir başka cephesi
daha ortaya çWkWyor.

Rumların girişimleri
RumlarWn 2002’de MWsWr’la başla-

yan, ardWndan 2007’de Lübnan ve Lib-
ya ile devam eden Akdeniz’de ortak
petrol arama anlaşmalarW sistemli geri-
lim stratejisi uygulamayW seven Yuna-
nistan ve GKRY’nin tansiyonu yük-
selttikleri yeni bir taktik olarak değer-
lendirilebilir. 26 Ocak 2006’da oldu-

bitti bir deklarasyonla KWbrWs adasWnW
13 petrol arama bölgesine ayWran Rum-
lar, yabancW şirketlere petrol arama ruh-
satW vermeye başlarken Türkiye’nin
Doğu Akdeniz’de gücünü kWrmayW, pet-
rol kaynağW olan bölgede egemen ve
mutlak güç olmayW hedefliyor. Ancak
Türkiye’nin, Northern Access isimli
petrol arama gemisine ruhsat ve izin
verilmeyeceğine lişkin notasWyla bu
hedef o dönem için kesilmiş ve ge-
mi uzaklaşmWştW. Bununla birlikte
aynW günlerde bir başka gemi ise 2
yWllWk bir çalWşma sonrasWnda 6 bin
770 kilometrelik bir alanda zengin
doğalgaz ve petrol kaynaklarW bul-
duğunu açWklamWştW. Yunanistan’Wn
da devreye girmesiyle sathW geniş-
leme ihtimali gösteren ve Ege’ye
de yayWlmasWndan endişe edilen bu
tehlikeli hamleler nedeniyle Tür-
kiye, Rumlara rest çekmişti. An-
cak DPT, 60 milyon dolarlWk sis-
mik arama bütçesine izin verme-
yince sismik arama gemisi bulu-
namadW. Bugün Hora gemisini bi-
le mumla arayan bir Türkiye gö-
rüntüsü ise acW vericidir. Bununla
birlikte 9 Ağustos 2007’de Resmi
Gazete’de TPAO adWna 4 bölge-

de arama ve ruhsat izin taleplerinin
yayWmlanmasW üstü kapalW da olsa Tür-
kiye’nin haklarWnW uluslararasW ka-
muoyuna yansWtmasW bağlamWnda
önemlidir.

YarW kapalW bir deniz statüsündeki
bölgede MEB uygulamalarW kWta sa-
hanlWğW ile aynW esaslara bağlW olarak
yürütülmektedir ve kendisinin araş-

tWrma yapmadWğW ve doğal kaynaklarW-
nW kullanmadWğW durumlarda kimse kW-
yW devletinin açWk müsaadesi olmadan
arama yapamaz ve işletme girişimle-
rinde bulunamaz. Öte yandan burada
sorulmasW gereken bir başka ve önem-
li soru ise adanWn yaklaşWk 50 mil açW-
ğWnda ve 2 kilometre derindeki re-
zervlerin hangi teknolojiyle ve hangi
maliyet analizi yapWldWktan sonra ve

hangi karlWlWk hesaplarWyla çWkarWlabi-
leceğidir. Bir iç deniz olan Akde-
niz’de RumlarWn uluslararasW hukuka
tamamen aykWrW MEB uygulamasWyla
hedefi, doğrudan Türkiye’nin elini ko-
lunu bağlamaya yöneliktir.

ABD’nin Rum Kesimi’ni kendi
ekonomik bölgesinde petrol aramak
için ihale açmaya hakkW olan egemen
bir devlet olarak kabul etmesi ve
Amerikan şirketlerinin bu ihalelere
girmek için izin almaya ihtiyacW ol-
madWğWnW belirtmesi de Rum stratejisi-
nin tamamen KKTC ve Türkiye’yi
köşeye sWkWştWrmak olduğunun kanWtW-
dWr. Türkiye’nin 1960 Londra ve Zü-
rih antlaşmalarWna bağlW olarak hakla-
rWnW gasp eden, bütün adayW temsil hak-
kW olmayan, Türkiye ve KKTC’nin
deniz egemenlik haklarWnW ortadan kal-
dWrmaya çalWşan RumlarWn Türkiye’yle
AB arasWnda olumsuzluk yaratmak,
doğalgaz ve petrol üretimi sWnWrlW olan

AB’yi soruna taraf yapmak ve Türki-
ye’yi üçüncü ülkelerle sürtüşmelere
itmek isteyen bu yaklaşWmW sularW iyi-
ce WsWtWr. Bu arada 190 milyon ton pet-
rol taşWma kapasitesine sahip petrol
boru hatlarWnWn güvenliğini sağlamak,
terör eylemlerine karşW caydWrWcWlWğW

geliştirmek, NATO ve UNIFIL ile
işbirliği içinde 1 Nisan 2006’dan
itibaren BM Güvenlik Konseyi’nin
sağladWğW hukuki temel üzerinde
Akdeniz KalkanW HarekâtW isimli
güç bir görevi üstlenmek de Tür-
kiye’nin görevidir.

Orman yerine
ağaçlarla uğraşılmamalı

Garantörlük haklarWndan vaz-
geçmeyen, RumlarWn petrol arama
ve ruhsat verme girişimlerini tehli-
keli ve 1960 antlaşmalarWna aykWrW
bulan Türkiye yanWnda KKTC de
aynW paralelde bir politika sergile-
mektedir. Bu bölgeye tek bir kWtasal
veya küresel gücün egemen olma-
sWnWn neredeyse imkânsWz olduğu
net olarak ortadadWr ve bu salt Rum-
larla halledilebilecek bir sorun de-

ğildir. AyrWca Ortadoğu coğrafyasWn-
dan Avrasya’ya uzanan çok geniş kat-
manlW ve çok uluslu bir satranç oyunu
olduğu açWktWr. KKTC konusunda dik
duran ve sağlam bir duruş sergileyen
Türkiye’nin mütekabiliyet esasWna gö-
re denize açWlacak bir sismik araştWrma
gemisinin olmamasW, çok uluslu Ak-
deniz denkleminde uzun vadede pet-
rol boru hatlarWndan kazanWlacak sos-
yal, siyasi ve ekonomik kazançlar de-
ğerlendirildiğinde ormanla değil ağaç-
larla uğraşWlmasW bir an evvel terk edil-
mesi gereken bir politikadWr. AyrWca
yeterli sismik araştWrmalar tamamlan-
madan petrolün kalitesi ve miktarW,
değeri ve ulaşWlabilirliği, ayrWca siyasi
ve hukuki olarak sorun teşkil eden ve
her an çatWşmalarWn yaşanabileceği bir
bölgede olmasW burada çalWşacak şir-
ketler kadar devletleri de sağduyulu ve
temkinli davranmaya itmelidir.

Doğu Akdeniz’in uzun
süredir çözümsüz
kalan Kıbrıs sorununa
son dönemde
bölgedeki enerji
yatakları üzerindeki
tartışma da eklenmiş
durumda. Kıbrıs Rum
Kesimi, ABD’li
firmaların bölgede
araştırma yapmasını
sağlayarak Türkiye’yi
zora sokmaya çalışıyor.
Sismik bir gemi dahi
almayı başaramayan
Türkiye’nin ise
ağaçları bırakıp
ormanla ilgilenmesi
gerekiyor.
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