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Bahadır Selim DİLEK

TEL AVİV- Arap BaharT ile Ortadoğu ve
Kuzey Afrika’yT kapsayan geniş bir
coğrafya, tarihsel bir dönüşüm süreci içine
girdi. Sürecin nasTl sonuçlanacağT, başta
Suriye olmak üzere, MTsTr, Libya, Tunus ve
Cezayir’in siyasal, toplumsal ve ekonomik
yapTsTnTn hangi yöne evrileceği yönünde be-
lirsizlikler sürerken, bu coğrafyayT
çevreleyen Akdeniz, özellikle enerji an-
lamTnda hegemonya mücadelelerinin odak
noktasT durumuna geldi.

Bu hegomanya mücadelesinin en önem-
li ama şimdilik sessiz kalmayT tercih
eden aktörlerinden biri olan İsrail’in attTğT
adTmlar, gelecek dönem açTsTndan belir-
leyici olacak gibi görünüyor.

Doğu Akdeniz’de artTk; su, doğalgaz ve
petrol, küresel paylaşTm mücadelesinin en
önemli unsurlarT olarak öne çTkmTş du-
rumda. Bu üç doğal kaynaktan yoksun
olan İsrail’in özellikle yeni döneme ilişkin
belirlemiş olduğu strateji, bölgede daha
büyük gerginlikleri beraberinde getirecek
potansiyele sahip. Bu üç doğal kaynağa
bir de stratejik açTdan “güvenlik” sorunu
eklenince, İsrail’in açTsTndan bu durum
bölgedeki gergilik potansiyelini daha da
arttTracak bir tablo ortaya koyuyor.

İsrail enerji denkleminde
AKP hükümetinin, iç politikada “uygun

bir malzeme” olarak gördüğü “gergin-
lik” politikasTnTn, İsrail’i KTbrTslT Rumlarla
yakTn işbirliğine yöneltmiş olmasT, böl-
genin enerji denklemini Türkiye aleyhine
önemli ölçüde bozmuş durumda.

AKP hükümetinin dTş politikasTnTn
odak noktasTna İslamcT ideolojiyi oturt-
masT İsrail ile Türkiye arasTndaki ilişkilerin
kopma noktasTna getiren süreci hTz-

landTrdT.
Davos’taki “one minute” krizi ile

başlayTp, Mavi Marmara saldTrTsT ile de-
vam eden süreç sonunda Türkiye-İsrail il-
işkilerinin en alt düzeye inmiş olmasT, İs-
rail’i Akdeniz’de “Türkiye’nin yerini
dolduracak” müttefikler aramaya yönelt-
ti. Her ne kadar İsrail BaşbakanT
Benyamin Netanyahu, İsrail ile Yu-
nanistan arasTndaki ilişkilerin gelişmesi-
ni karTsT ile Moskova’da yediği akşam
yemeği sTrasTnda Yorgo Papandreu ile
karşTlaşmasT gibi bir tesadüfe bağlTyor olsa
da, İsrail’in bu tutumunun stratejik bir
karar olduğu da gün gibi ortada duruyor.

İşte bu stratejik karar çerçevesinde İs-
rail’in Yunanistan ve KTbrTs ile yakTn-
laşmasT, bölgede Müslüman olmayan bu
ülke arasTndaki ekonomik ve stratejik
ortaklTk tüm taraflarT ortak çTkar pay-
dasTnda buluşturmuş durumda. Su, doğal-
gaz ve enerji olarak öne çTkan bu ortak
payda, güvenlik sTkTntTsTnTn getirdiği

çarpan etkisi ile bu üç ülke arasTnda daha
sTkT bir işbirliğine kapT aralTyor.

İsrail ve KTbrTslT RumlarTn özellikle
doğalgaz konusunda yürüttüğü işbirliği,
Türkiye’nin Nabucco, Güney AkTm ve
TANAP üzerinden Avrupa’ya yönelik bir
enerji dağTtTm merkezi olma stratejisine
büyük ölçüde darbe vuracak gibi görünüy-
or. Türkiye, 1990 yTllarTn başTndan itibaren
değişen dünya dengeleri bağlamTnda
Avrupa ve İsrail için kritik önemi haiz bir
enerji santrali olma stratejisi belirlemişti.
Ancak bu stratejinin uygulanmasTnda
şimdi tehlike çanlarT daha güçlü çalmaya
başladT.

Su ve petrol ihtiyacı
Peki, İsrail Doğu Akdeniz’de yanTna

KTbrTslT RumlarT ve Yunanistan’T alarak
bölgesel/küresel bir oyun kurucu ola-
bilir mi?

Bu sorunun yanTtTnT vermeden önce İs-
rail’in toprak parçasT açTsTndan küçük an-
cak ekonomik büyüklük açTsTndan önem-
li ölçüde gelişmiş, ekonomisi ihracata day-
alT bir ülke olduğuna dikkat çekmekte
yarar var. Bu bağlamda yüksek teknolo-
jiye dayalT tarTmsal üretim ihracT dikkate
alTndTğTnda su gereksiniminin İsrail için
yaşamsal önem arz ettiğini vurgulamak
yanlTş olmaz. AynT şekilde, ekonomisinin
büyümesi için enerji talebi de yine İsrail
için kritik önemi haiz durumda.

YakTn geleceğe yönelik bir projeksiy-
on yapTldTğTnda, İsrail açTsTndan su ve
doğalgazTn önemini şu verilerle açTklamak
olasT:

İsrail için doğalgaz ağTrlTklT olarak
elektrik üretiminde önemli bir kaynak du-
rumunda. 10 yTl önce doğalgaz ithalatT İs-
rail’in stratejik bir kalemi değilken, bugün
için doğalgaza önemli bir bağTmlTlTktan
söz etmek olasT. İsrail bugün elektrik üre-
timinin yüzde 36’sTnT doğalgaz ile sağlTy-
or. Bu oranTn gelecek 10 yTl içinde yüzde

70’e kadar çTkacağT tahmin ediliyor.
İsrail halen doğalgaz gereksiniminin

büyük bölümünü MTsTr’dan sağlTyor.
MTsTr, dört yTldan bu yana Sina yarT-
madasTnTn kuzeyindeki El Ariş ile İsrail
limanT Aşkelon arasTdaki 100 kilometre-
lik bir deniz altT boru hattT ile İsrail’e
doğalgaz veriyor. MTsTr’dan alTnan doğal-
gaz, İsrail’de konutlardaki günlük kul-
lanTm ve sanayisi için önemli bir kaynak
oluşturuyor. Arap BaharT’nTn etkisini
gösterdiği ilk ülkelerden olan MTsTr’Tn
yaşadTğT ve halen yaşamakta olduğu
çalkantTlT süreç nedeniyle verdiği doğal-
gazda kesintilerin olmasT, İsrail açTsTndan
alternatif ve kendi kontrolünde olan kay-
naklarTn sağlanmasT açTsTndan büyük
önem taşTyor.

Cepheleşme keskinleşti
İsrail’in Güney KTbrTs’la olan ilişkisine

bu açTdan da bakmak gerekiyor. İsrail,
KTbrTslT Rumlar ile 2010 yTlTnda iki ülke
münhasTr ekonomik bölge sTnTrlarTnT be-
lirleyen bir anlaşma imzaladT. Bu anlaş-
ma her ne kadar Türk kamuoyunda, AKP
hükümetinin İsrail’e yönelik yaklaşTmTna
bir misilleme olarak algTlansa da -ki bu al-
gTnTn şekillenmesinde hükümet yanlTsT me-
dya kuruluşlarTnTn etkisini dikkate al-
mak gerekir - KTbrTslT Rumlar ile yakTn-
laşma politikasTnda İsrail’in orta ve uzun
erimli enerji stratejisini dikkate almak
gerekiyor.

AKP hükümeti, gerek Arap
coğrafyasTnTn liderliğine soyunma gerekse
iç politikada İsrail karşTtlTğTnT kullanarak
oyunu arttTrma hesabTyla; Doğu Akd-
eniz’deki enerji oyununda çTkarlarTnT İs-
rail ile uyumlaştTrmak yerine
“cepheleşme” politikasTnT seçince,
bölgede sürekli bir gerginlik durumu
kaçTnTlmaz oldu. Oysa ki, çok değil bun-
dan 10 yTl öncesine kadar Mavi AkTm’dan
gelen doğalgazTn, İskenderun Körfezi’n-
den elektrik, fiber kablo ve su borusu ile
birlikte entegre bir proje olarak İsrail’e
uzatTlmasT gündemdeydi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’Tn,
Türkiye’nin gerekli adTmlarT atarak İs-
rail’in doğu Akdeniz’deki doğal kay-
naklarT tek taraflT olarak işletmesinin en-
gelleneceğini açTklamasT bu cepheleş-
menin en üst düzeyde gündeme getirilmesi
oldu.

Öte yandan enerji kaynaklarT konusun-
daki anlaşmazlTk, zaten bugün ciddi an-
lamda gergin olan Türk-İsrail ilişkilerini
daha da geri götürecek bin potansiyel
taşTyor. Enerji kaynaklarT konusunda
küresel rekabetin arttTğT dikkate alTndTğTn-
da İsrail’in geri adTm atmayacağT hemen
göze çarpTyor. Bu da bölgenin ciddi
gerginliklere gebe olduğunu gösteriyor.

İsrail, bölgede ‘oyun kurma’ arayışında
Akdeniz yeni gerginliklere gebe
1990’larda Rusya’dan Türkiyeye gaz taşıyan Mavi Akım’ın İskenderun Körfezi’nden İsrail’e kadar 
uzatılarak bu ülkenin ihtiyacının bir bölümünün de karşılanması düşünülüyordu. AKP iktidarının 
ardından iki ülke ilişkileri gerildi. Mısır’daki gelişmelerden daha da tedirgin olan İsrail’in, 
Akdeniz’de Kıbrıslı Rumlarla yakınlaşması yeni gerginlikleri getirecek gibi görünüyor.


