
T
arih kitaplarX, 21. YüzyX-
lXn ikinci on yXlXna girer-
ken, Ortadoğu’daki ge-
lişmeleri nasXl bir tablo
içinde değerlendirecek

şimdilik bilinmiyor. Ama Arap BaharX
ile dünya gündemine damgasXnX vuran
süreçle birlikte Türkiye-İsrail arasXn-
daki güç mücadelesi ve Güney KXbrXs
Rum yönetiminin Doğu Akdeniz’de at-
tXğX adXmlar, küresel enerji stratejilerinde
bundan sonrasX için önemli değişik-
liklere işaret ediyor.

Soğuk Savaş dönemi sonrasXnda
ABD’nin enerji kaynaklarX ve enerji gü-
zergâhlarXnX doğrudan denetim altXna
alma çabasX ile başlayan süreç, Irak ve
Afganistan’da küresel sermayenin
egemenleri için –terörün ve radikal eği-
limlerin artmasX gibi- önemli açmaz-
larX da beraberinde getirince Was-
hington yönetimi Barack Obama ile
birlikte farklX bir yaklaşXm benimsedi.
Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve
insan haklarX gibi evrensel kavramla-
rXn öne çXkarXlmasXyla estirilen öz-
gürlük rüzgârlarX Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’da Arap BaharX olarak kendi-
sini gösterdi.

Doğu Akdeniz kilit
Bu değişim ve dönüşüm süreci

içinde dikkatler, Ortadoğu ve Kuzey
Afrika coğrafyasXnXn kesişme nokta-
sXna, yani Doğu Akdeniz’e çevrildi. Su-
riye’den başlayXp, Atlantik kXyXsXnda
Fas’a kadar uzanan bu coğrafyanXn stra-
tejik olarak odak noktasXnda bulunan
Doğu Akdeniz, yeni sürecin stratejik
açXdan kilit noktasX oldu.

İran’a karşX bu coğrafyanXn Sünni
kimliğini öne çXkarma çabasX bağla-
mXnda AKP’nin İslamcX kimliğiyle
bölge liderliğine soyunmasX, Türkiye
ile İsrail arasXnda yaşanan güç müca-
delesi ve Ankara’nXn RumlarXn Doğu
Akdeniz’de petrol arama çabalarXnX bu
tablo içinde değerlendirmek gerekiyor.

KXbrXslX Rumlar, Doğu Akde-
niz’de AB bayrağXnX sallamak, bölge
dengelerinde AB’nin ağXrlXğXnX arttXr-
mak ya da en azXndan korumak için
çaba gösterirken; İsrail’de Sünni-Müs-
lüman denizi ortasXnda Türkiye üze-
rinden güç gösterisine soyunmuş du-
rumda. Türkiye ise bir yandan Rum-
larXn dolayXsXyla AB’nin bölgede et-
kisini arttXrmasXnXn önüne geçmek is-
terken diğer yandan da İsrail’i hem si-
yasi hem de stratejik açXdan köşeye sX-
kXştXrmaya çalXşXyor. Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan bu politikasXnXn kat-
ma değerini Arap sokaklarXnXn alkXşXyla
alXrken, Ortadoğu’nun yeni lideri ima-

jXnX pekiştiriyor.
Ancak bu stratejik

denklemin en önemli un-
suru enerji olduğu için,
bölgede kartlar yeniden
dağXtXlXrken ne ABD ne de
AB, AKP
hükümeti-
nin yollarX-
na gül dök-
müyor. Çünkü
Rum yönetimi,
elindeki enerji ko-
zunu en etkili bi-
çimde kullanXyor.

KXsa bir süre önce
Rum Enerji Dairesi Mü-
dürü Solon Kasinis, Rum yö-
netimin sözde MünhasXr Ekonomik
Bölgesi’ndeki (MEB) hidrokarbon
yataklarXnXn Avrupa’nXn enerji ihtiya-
cXnX önümüzdeki yüz yXl karşXlama im-
kânXna sahip olduğuna işaret etti; bu ya-
taklarXn 80 milyar dolara ulaşan değeri
olduğunu açXkladX.

RumlarXn İsrail ve ABD ile birlikte
Doğu Akdeniz’den çXkaracağX doğal-
gaz, bir yandan hem Avrupa’nXn Rus
doğalgazXna olan bağXmlXlXğXnX ortadan
kaldXrXrken diğer yandan da AB’nin
Doğu Akdeniz’de stratejik olarak güç-
lenmesinin önünü açacak. RumlarXn at-
tXğX bu adXmXn, Avrupa’nXn enerjide
Rusya’ya olan bağXmlXlXğXnXn azaltmak
için projelendirilmiş olan Nabucco’yu
siyasi bir koz olarak kullanmaya ni-
yetlenen Türkiye’yi baskX alacak ol-
masX, AB’nin enerji stratejilerini ku-
yumcu terazisi ile tartXp oluşturan bü-
rokratlarXna da rahat bir nefes aldXrmXş
oldu.

Savaş çanları
Gerek Ortadoğu’nun kendine özgü

yapXsX gerekse, Başbakan Erdoğan’Xn
Arap dünyasXnXn yeni kahramanX olma
uğruna İsrail ile ipleri bilerek germe-
si; bunun da üstüne RumlarXn başlat-

tXğX sondaj çalXşmasXna karşX Piri Reis
araştXrma gemisinin G bölgesine gön-
derilerek misilleme yapXlmasX, Doğu
Akdeniz’de birden bire sularXn XsXn-
masXna neden oldu.

Mavi Marmara krizi sonrasXnda
Türkiye ile İsrail arasXnda başlayan bi-
lek güreşinde –Palmen Komisyonunun
hazXrladXğX rapor sonrasXnda- AKP’nin
altta kalmasX, siyasal açXdan “bunun
hesabını verecekler” retoriğinin öne
çXkmasXna neden olurken, Türkiye
daha önce hiç gündeme taşXmadXğX
“seyrüsefer” güvenliği konusunu da
ortaya atXverdi. Bu tartXşma bitme-
mişken, bu kez Türkiye Afrodit böl-
gesindeki sondaj nedeniyle Rumlarla
karşX karşXya geldi.

Ve Doğu Akdeniz’de biranda sa-
vaş çanlarX çalmaya başladX. Üstelik,
Rumlar yangXna körükle giderek Tür-
kiye ile İsrail arasXndaki gerginliği
daha da arttXrma çabasX içine girdi.

Rum gazeteleri, İsrail savaş uçak-
larXnXn “Lefkoşa FIR hattının” kuzey
sXnXrlarXnda, Türkiye kXyXlarXna kadar
uçtuklarXnX iddia ederek gerginliğin art-
tXrXlmasX için ellerinden geleni yapmaya
başladXlar.

AyrXca, İsrail’e ait bir savaş heli-

kopterinin sözde 12. parselde sondaj
yapan “Noble Homer Ferrington”
platformunun üzerinde, aynX zamanda
bölgede araştXrmalar yapan Piri Reis ge-
misinin yakXnlarXnda uçtuğunu da ile-
ri süren Rum gazeteleri İsrail’e ait iki
savaş uçağXnXn “Lefkoşa FIR hat-
tında” uçuş izni aldXktan sonra, Tel
Aviv’den Apostolos Andreas’a alçak
irtifada uçtuklarX ve oradan da Mersin
körfezi açXklarXna kadar gittiklerini
ileri sürdü. Hatta, İsrail uçaklarXnXn, bazX
durumlarda Türkiye kXyXlarXna 15 mil
mesafesinde yaklaştXklarX, daha sonra,
bazen alçak irtifada uçarak Tel Aviv’e
döndüklerini ileri sürüldü.

Rum gazeteleri İsrail Deniz Kuv-
vetlerinin bölgedeki varlXğXnX çeşitli se-
beplerden dolayX artXrdXğXnX da yazdX.

Paralar kaçıyor
Bütün bu haberlerin amacXnXn

Türkiye karşXtX cepheyi İsrail ile birlikte
daha güçlü kXlmak olduğu hemen gö-
rülse de bölgedeki gerginliğin RumlarXn
finansal sistemini de sXkXntXya sokmuş
olmasX dikkat çekiyor.

Yunan, Arap, Rus milyarderlerin
de Akdeniz’de artan gerginlik üzerine,
Rum Kesimi’ndeki off-shore banka-

lardaki hesaplarXnX boşaltmaya başla-
dXğX haberleri basXna yansXrken, Rum
bankalarXn, Rum yönetimine gergin-
liğin sona erdirilmesi için baskX yap-
tXğX da ortaya çXktX.

Yunanlılardan 8 milyar Avro
KXbrXs’taki bankalardan, Avrupa

ülkelerine yoğun bir para transferi
yapXlmaya başladX. ParasXnX kaçXran ya-
tXrXmcXlarXn başXnda ise YunanlXlar ge-
liyor. Yunanistan’da paralarXna el ko-
nulmasXndan korkan iş adamlarX mev-
duatlarXnXn büyük kXsmXnX 2010 yXlXn-
da KXbrXs’taki bankalara kaydXrmXştX.
Bu kapsamda Yunanistan’dan yakla-
şXk 8 milyar Avroluk bir mevduatXn
Güney KXbrXs’a gönderildiği tahmin
ediliyor. Şimdi ise bu paranXn ülkeyi
terk ettiği belirtiliyor.

YunanlX işadamlarXnXn dXşXnda,
bazX Arap işadamlarX ile Rus işadam-
larX da, gelirlerinin saklanmasXnda Gü-
ney KXbrXs’X tercih ediyor. Gerginliğin
sürmesi halinde, Güney KXbrXs’taki
bankalardan para kaçXşXnXn hXzlanaca-
ğXna ve bu durumun ülkeye ağXr dar-
be vuracağXna da kesin gözüyle bakX-
lXyor.

Bundan sonraki süreçte dengele-
rin nasXl oluşacağX şimdilik belirsizli-
ğini koruyor. Atlantik ötesinde kur-
gulanan senaryolarXn bölgede nasXl
ve kimler tarafXndan sahneye konula-
cağX, enerji kaynaklarXnXn ve güzer-
gâhlarXnXn kimler tarafXndan nasXl de-
netim altXnda tutulacağX da bilinmez-
ler arasXnda. Görünen o ki; Türkiye yine
Atlantik ötesi rüzgarlarXn etkisiyle
bölgede ulusal çXkarlarXndan çok hü-
kümetine meşruiyet sağlayan odakla-
rXn çXkarlarX doğrultusunda politikalar
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Türkiye’nin Suriye ve İs-
rail ile yaşadığı gerginli-
ğe,RumKesimininDoğu
Akdeniz’deki sondajları
nedeniyle yaşanan ger-
ginlik de eklendi. Tar-
tışmadan AB de yarar-
lanmaya çalışıyor. Ger-
ginlik’ten Rum Kesi-
mi’nin ekonomisi de
olumsuz etkilenmeye
başladı. Türkiye çıkarla-
rınıkorumaktançokhü-
kümetinin meşruiyeti-
ni sağlama arayışında.

ARAP BAHARI İLE BAŞLAYAN YENİ DÖNEMDE ENERJİ STRATEJİLERİ DE DEĞİŞİYOR

Akdeniz’de
yeni denge

arayışı
Bahadır Selim DİLEK

Akdeniz’de
yeni denge

arayışı


