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GIRIŞ

Bu çalışma, Türkiye’nin konumlandığı coğrafya dikkate alınarak, çev-
resini sarmalayan deniz alanlarının arz ettiği önem ve vaat ettiği avantajlara 
dikkat çekmek için kaleme alınmış olup, Anavatan’da güvende olmak için de-
nizlere hâkim olmak fikri çerçevesinde “Mavi Vatan” yaklaşımının önemine 
ışık tutulmakta ve Türkiye’nin deniz güvenliği ile enerji arzı güvenliği ara-
sındaki yakın ilişkiye dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin deniz yetki sahalarındaki hak ve menfaatleri, deniz 
dibi kaynaklarına erişim ve enerji arz güvenliği konularında atması gereken 
adımlar incelenmiştir.

Türkiye coğrafi açıdan denizlerle çevrili bir yarımada devletidir. Buradan 
hareketle, çalışmanın başlığında kullanılan Leviathan1 sözcüğü de adeta top-
raktan gemi olan Anadolu coğrafyasını dev bir gemiye benzetmek maksadı ile 

1 Leviathan kelimesi sözlük anlamı olarak; “dev gemi”, “çok büyük bir deniz canavarı”, “çok 
büyük ve güçlü bir şey” vb. farklı manalarda kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Bkz. https://
www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/leviathan [erişim tarihi 13 
Temmuz 2020].

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/leviathan
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/leviathan
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seçilmiştir. Dolayısı ile denizlere kayıtsız kalması hayatın olağan akışına ters 
bir durum ihtiva etmektedir. Öte yandan, Türkiye için sahildarı olduğu denizler 
sosyal ve ekonomik anlamda fırsatlar sunmaktadır. Kıyı turizmi, balıkçılık, 
yatçılık vb. olanaklara yüz çevirmek yahut bunlar ile alakadar olmamak hem 
iktisadi hem de mantıki açıdan rasyonel görünmemektedir.

Çalışmada, deniz gücünün sadece donanma platformları yahut askeri 
unsurlardan oluşmadığı, müreffeh bir Türkiye için denizlerin öneminin anla-
şılması gerekliliği Mavi Diplomasi, Mavi Ekonomi gibi kavramlardan fayda-
lanarak anlatılmıştır. Türkiye’nin sağlam temellere oturtulmuş, kurumsallaş-
mış bir denizcileşme politikası ile bölgesel bir güç olabileceği vurgulanmış, 
Türkiye’nin dış politikasının olumlu yönde gelişebilmesi için denizcileşmenin 
gerekliliğine ve deniz güvenliği konseptinin tartışmaya açılmasının önemine 
değinilmiştir.

Denizlerin de tıpkı karalar gibi vatanın bir parçası olduğu, üstü ve altının 
barındırdığı imkân ve kaynakların kullanımının da yine bu vatana ait oldu-
ğu hususu bağlamında, Karadeniz’de 1936 Montreux Boğazlar Sözleşmesi ve 
BLACKSEAFOR ile temin edilen güvenlik ortamı, Adalar Denizi (Ege De-
nizi)2 ve Akdeniz özelinde de gerçekleşmesi gerektiği vurgulanmıştır. Adalar 
Denizi; fiziki şartları ve stratejik önemi düşünüldüğünde donanmayı açık de-
nizlere bağlayan jeo-stratejik bir noktadır. Akdeniz’in ise gerek deniz dibi kay-
nakları gerek jeopolitik önemi göz önüne alındığında bölgesel güvenlik için 
kilit konumunda olduğu aşikardır.

Öte yandan, Türkiye’nin fiziki şartları ele alındığında sahip olduğu uzun-
ca sahilleri ve bu sahillerin egemenlik haklarının kullanımı manasında devamı 
niteliğindeki deniz yetki sahaları ulusal güvenlik perspektifinden ciddi önem 
arz etmektedir. Gerek Adalar Denizi gerek Doğu Akdeniz’de halihazırda ih-
tilaflı alanların varlığı da bu hususta denizlerin önemini ön plana çıkarmak-
tadır. Öte yandan, bir diğer perspektif ile ulusal güvenliğe tehdit oluşturacak 
şartların varlığı söz konusu olduğunda da tarihsel tecrübelerden yola çıkarak 
deniz alanlarında güvenliğin tesisi edilmesi bir zarurettir. Zira, Birinci Dünya 
Savaşı’nda donanmasızlık sebepli olarak Girit, Kerpe, Kaşot ve Rodos hattın-
da tutulamayan muhasım donanmaları sorunsuz bir seyirle Adalar Denizi’ne 
girip Çanakkale’ye güç ve ateş intikali sağlayabilmiştir. Gerekli Deniz Gücü 
ve Deniz Kuvveti mevcut bulunsa idi müdafaa daha ötelerden denizden dahi 

2  Çalışmanın takip eden bölümlerinde Ege Denizi’nden, Adalar Denizi olarak bahsedilecektir. 
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yapılabilir, belki de çarpışmalar Türk Anakarası üzerine taşınmayabilirdi. Ta-
şınsa dahi muhasımın moral üstünlüğüne darbe vurulmuş olarak muhabereleri 
planlayacak vakit ve taktik avantaj sağlayacak imkanlar çoğaltılabilirdi.

Takip eden bölümde Denizcileşme ve Deniz Güvenliği kavramları ele alı-
nacak olup, Türkiye’nin ne sebeple denizlerde varlık göstermesi gerektiğine 
değinilecektir. Bu bağlamda, kavramların önemine ve Türkiye açısından ne 
anlam ifade ettiğine değinilirken, Mavi Diplomasi ve Mavi Ekonomi kavram-
larından faydalanılacak olup denizlerin sadece askeri amaçlar ile değil bunun 
yanında sosyoekonomik ve jeopolitik önemine vurgu yapılacaktır. 

Denizcileşme Ve Deniz Güvenliği

Denizcileşme kavram olarak kabaca, denizden sağlanan ve sağlanabilecek 
menfaatler noktasında farkındalığın oluşması ile ekonomik, kültürel, sosyal, 
siyasi ve askeri olarak bir ülkenin denizden sağlayacağı faydalar doğrultusun-
da hareket edebilme kabiliyeti ile doğru orantılı olarak geliştirdiği politika-
lar ve davranışların tümü olarak ele alınabilir. Ülkenin coğrafi ve jeopolitik 
şartları ile ilişkilendirilebilir bir durum olan denizcileşme elbette bir stratejik 
perspektif olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir başka bakış açısı ile halkın refah 
ve mutluluğu, devletin bekası için denizin ve suyun öncelikle ve yoğunlukla 
kullanılması olarak tanımlanmaktadır (Gürdeniz, 2015). Denizcilik gücünü 
askeri bağlmada oluşturan kısım, donanma usurları ve deniz kuvvetleri iken 
savunma ve ulusal güvenliğe dair tehditleri def etmek vazifesi ile güvenliğe 
katkı sağlarken, askeri olmayan unsurlar ile; deniz ticareti, tersanecilik, ba-
lıkçılık ve deniz madenciliği vb. vasıtasıyla refah ve ulusal ekonomiye katma 
değer yaratmaktadır.

Denizcilşeme kavramının tam manası ile anlaşılması noktsında askeri ve 
askeri olmayan unsurların önem öncelikleri değerlendirilecek olursa, tüm pa-
rametreleri ile bir bütün olacak şekilde irdelenmelidir. Kısacası ne donanma 
gelişimi ve gücünün geliştirilmesi ekonomik imkan olmadan mümkündür, ne 
de ekonomik ve ticari faaliyetlerin donanma kabiliyetleri gelişmedikçe sürdü-
rülebilmesi ve geliştirilmesi mümkündür. 

Buradan hareketle örneklemek gerekirse, Türkiye’nin Doğu Akdeniz 
nezdinde gerçekleştirdiği deniz hak ve menfaatlerine yönelik çalışmalarının, 
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donanmasının katkıları olmaksızın sürdürülebilir olması düşünülememektedir. 
Neticesinde bunu bir döngüye benzetmek de mümkündür. Denizcileşme ticari, 
siyasi, askeri ve diğer kolları ile karşılılık ilişki dahilinde ve çoğu zaman eş 
zamanlı olarak tesis edilir bir kavram olarak dikkat çekmektedir. 

Amerikan deniz stratejisti ve amirali Mahan’ın On Naval Warfare isim-
li eserinde de belirttiği üzere; Devletin denizci olması yoluyla halkın kültürü 
denizcileşecek ve ulusal ekonomik faaliyetler de denizden katma değer yara-
tacak noktaya geldiğinde denizcileşmiş bir ekonomik faaliyetler bütünü orta-
ya çıkacaktır. Burada mühim nokta, kamuoyu nezdinde denizin kaynaklarının 
kullanımı noktasında farkındalık, denizden yararlanma ve güvenliği doğrul-
tusunda çalışma arzusunun kabulü de önemli rol oynamaktadır. Dolayısı ile 
denizcileşme halka anlatılıp, bu alanda politikaların geliştirilmesi ve planlan-
ması noktasında temel görevin devletin uhdesinde toplandığı noktasına dikkat 
çekilmektedir (Mahan, 2011).

Farklı bir bakış açısı ile ele alındığında denizcileşme kavramı ülke gü-
venliği noktasında ehemmiyetli bir konumdadır. İktisadi kalkınma ve refaha 
erişim için deniz ve denizcilik pek çok imkan ve kaynağı ulusa sunabilir va-
ziyettedir. Perroux’un “A Note on the Notion of Growth Pole” isimli çalışma-
sında belirttiği Growth Pole Theory, “Kalkınma Kutupları”ndan yola çıkarak 
denizcileşme ve Türkiye’nin ulusal ekonomisi üzerine bir değerlendirme yap-
mak mümkün görünmektedir. Denizcileşme ve güvenlik ile doğrudan bağıntılı 
olmayan, kalkınma iktisadı kavramlarından olan ve kabaca ülkelerin kalkın-
maya başladıklarında her bölgesi için aynı oran ve zamanda kalkınma olanağı-
nın olmadığı üzerine teorize edilen kavrama göre; ülkede bazı bölgeler vardır 
ve bu gölgeler coğrafi özellikleri temelinde diğer bölgelere nazaran öncelikli 
kalkınma yaşarlar, zamanla diğer bölgeler de kalkınan bölgenin kalkınmasına 
eşlik edebilir. İşte bu öncelikli kalkınan bölgeler kalkınma kutupları olarak 
tanımlanır.

Buradan hareketle, bu çalışma kapsamında ele alınan denizcileşme kav-
ramının öngördüğü denizciliğe dair parametrelerin tamamının ülke ekonomisi 
için bir kalkınma vasıta olarak kullanılabilirliğine dikkat çekilmiştir. “Per-
roux’nun Kalkınma Kutupları teorisine göre, kalkınma kutupları; firmalar, 
endüstriler veya firma endüstri grupları olabilir” (Şenol ve Kemeç, 2018). En-
düstriyel açıdan ele alınacak olursa, denizcilik endüstrisine yapılacak yatırım-
lar ile denizcileşmesi öngörülen Türkiye ekonomisi için deniz endüstrisi bir 
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kalkınma kutbu olacaktır. Bu kalkınma kutbu ileri ve geri bağlantılı sektörle-
ri ile ülke ekonomisi açısından refah kaynağı olacak ve katma değer yaratan 
alanları da doğuracaktır. 

Denizcileşme kavramının da çerçevesini çizmiş bulunduğu deniz ve de-
nize dair faaliyetlerin tümünün karşılıklı bağımlılıklar halinde işletilmesi ve 
politik yol haritası olarak belirlenmesinde, kalkınma kutbu olarak seçilmesi 
önem arz etmektedir. Bir vizyon olarak seçilecek stratejik sektör olan denizci-
lik sektöründe yaşanacak gelişme ve sektörel büyüme akabinde diğer kalkınma 
alanlarına da sirayet edip, ülkenin kalkınmasına lokomotiflik görevi ifa ede-
cektir. Coğrafi olarak ve dahi jeopolitik açıdan da düşünüldüğünde, üç tarafı 
denizlerle çevrili ve iki adet mühim boğaz geçişine sahip Türkiye için kal-
kınma kutbu olarak denizcilik sektörünü seçmek ve denizcileşme politikaları 
dahilinde öncelikli koşul olarak devletin denizcilik kültürünü geliştirmesinin 
ve daha sonra devlet vasıtası ile halkın denizcilik kültürünü kazanmasının poli-
tik vizyon olarak hedeflemesi noktası, ulusal ekonomi ve dahi ulusal güvenlik 
için hayati önemi haiz bir zorunluluk olarak düşünülmektedir. Bu düşünce bir 
yandan da Türkiye’nin bir Orta Büyüklükte Devlet olarak bölgesinde söz sahi-
bi olma durumuna katkı sağlayacak ve efektif dış politika yapımı süreçlerine 
pozitif katkı sağlayabilecektir. Günün sonunda, denizcileşme kavramı, deniz 
kuvveti ve diğer denizcilik ile ilgili sektörel, endüstriyel ve dahi sosyokültürel 
alanları kapsamaktadır. Denizcileşme üzerine atılacak adımlar beraberinde pek 
çok alanda da atılacak adımlar olarak da okunabilmektedir.

Çünkü denizcileşmiş bir Türkiye düşünüldüğünde; balıkçılık, deniz tica-
reti, sivil ve askeri gemi inşa sanayi, yüzme ve yelkencilik gibi su sporları, de-
niz ürünleri mutfağı, oşinografi, metalürji, hidrografi, deniz dibi madenciliği, 
deniz kuvvetleri ve sahillerin güvenliği adına faaliyet veren kurum kuruluşlar 
vb. sayılabilecek pek çok alanda denizcileş(e)memiş bir ülkeye ve topluma 
göre daha ileri gidecektir. Tüm bu ekonomik, kültürel, sosyal ve güvenliğe 
ilişkin alanlarda gelişim gösterilecek bu alanların kapsamında buluna sektörler 
geliştirilecek ve tüm bu sektörlerle bağlantılı diğer ilgili ilgisiz pek çok sektör 
gelişime uyum sağlayacaktır.

Denizcileşme kavramının ehemmiyeti vurgulandıktan sonra, Türkiye açı-
sından denizlerin güvenlikli alanlar halinde bulunması hususu elbette en hayati 
ve dikkat çekici durum olarak değerlendirilmektedir. Buradan hareketle deniz 
güvenliği kavramına değinmek gerekliliği de önem arz etmektedir. Deniz gü-
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venliği kavramına değinmeden önce güvenlik kavramından kısaca bahsetmek-
te fayda görülmektedir. Fakat bu çalışma çerçevesinde esas odak noktası olarak 
kullanılan kavramın güvenlik kavramının bir fraksiyonu olan geniz güvenliği 
kavramı olması sebebi ile güvenlik kavramı uzun uzadıya açıklanmamış olup 
kabaca çerçevelendirilmiştir.

Güvenlik kavramı insan varoluşundan bu yana çeşitli şekil ve yoğunluk-
lar ile hayatımızın bir parçası ve zorunluluğu olarak gelişmiştir. Kavrama dair 
pek fazla tanım mevcut bulunmakla beraber, literatürün ve araştırmacıların 
mutabık kalabildiği tanımlamalar bulunmamaktadır. Esasında sosyal bilimle-
rin münhasır doğası gereği net açıklama ve tanımlamalardan kaçınmak yerinde 
görülmektedir. Zira, pek çok kavramda olduğu gibi Güvenlik kavramı özelinde 
de farklı perspektif ve tanımlamalar türetmek değişen zamana ve konjonktüre 
göre mümkündür. 

Sözlük anlamı ile: Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütül-
mesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet (Türk Dil Kurumu, 
1998) olarak karşımıza çıkan güvenlik farklı kaynaklarda güvende olma hali, 
tehliken uzak durma vb. gibi farklı şekillerde de açıklanabilmektedir. Güvenlik 
kavramı bağlamında net kavram tanımlaması yerine spesifik olarak sorulacak 
sorulara cevap aramanın daha yerinde olduğu düşünülmektedir. Şöyle ki; ne 
kadar güvenlik? Kim için ve ne için güvenlik? 

Hayatın her alanında olduğu üzere, güvenlik kavramı da tarihsel süreç 
içerisinde gerek şartlara bağlı olarak gerekse de insanlığın algısında değişime 
uğramış ve dönüşmüştür. Bireylerin bir arada yaşama alışkanlığı kazanması 
ile oluşan siyasi yapılar zamanla ortak güvenlik ihtiyaçlarıyla karşı karşıya 
kalmışlardır. Devlet, bir çatı organizasyon olarak sahnede olduğu zamandan 
beri güvenlik ile ilgili konularda her zaman ön planda tutulan yapılardandır. 
Dolayısı ile devletin egemenliği altında bulunan deniz alanlarına ve uluslarara-
sı hukuktan doğan haklarına istinaden kullanımında bulunana deniz alanlarına 
ilişkin güvenlik kaygı ve beklentilerin olması kaçınılmaz bir gerçektir. Soğuk 
Savaş’ın neticelenmesi ile değişen dünya, uluslararası ilişkileri ve bahse konu 
ilişkiler çerçevesinde yaklaşım ve tanımlamaları da değiştirdi. Deniz Güven-
liği kavramı da bu değişimden üzerine düşen payı aldı, artık deniz güvenliği 
sadece bir ülkenin elinde bulunan su altı ve su üstü platformlarının imkan ve 
kabiliyetleri ile tesis edilebilecek bir tehdide karşı önlem mekaniğinden başka 
bir boyuta taşındı.
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Deniz Güvenliği’nin alanı ve kapsamı genişlemiştir. Zira, bugün deniz-
lerden gelebilecek risk ve tehditler de değişime uğramıştır. Korsanlık, okyanus 
çevresinin korunması, yasadışı göç hareketliliği, küresel ekonomi için hayati 
yeri bulunan deniz ticareti ulaştırma hatlarının güvenliği, balıkçılık alanlarının 
korunması vb. pek çok alan Deniz Güvenliği kavramında yaşanan değişimin 
gündelik hayatta vücut bulmuş hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Deniz Gü-
venliği’nin dört temel ayak üzerine bina edildiği fikri ile Bueger ve Edmunds 
kavramı gayet güzel açıklamaktadır; “donanma stratejisi”, “deniz çevresi”, 
“ekonomik kalkınma ve insan güvenliği”. Tüm bu deniz güvenliği kavram-
sallaştırması yapılırken dikkat çekilen nokta ise Soğuk Savaş sonrası dönemin 
arz ettiği güvenlik algıları ile hareket etme ve özellikle 11 Eylül saldırıları 
ile dünyanın güvenliğe bakışındaki yeni yaklaşımların altı çizilmektedir. Yine 
buradan hareketle denizde durumsal farkındalık ve kolektif hareket edebilme 
noktasında kapasite inşası ön plana çıkmaktadır (Bueger ve Edmunds, 2017). 

Bir başka ifade ile Deniz Güvenliği artık sadece deniz alanlarını ilgilendi-
ren bir husus olmaktan çok ülkelerin ulusal güvenlik kaygılarına tesir eden bir 
hal almaş anlam ve kapsamını mümkün olabildiğince genişletmiştir. Dolayısı 
ile Türkiye’nin gerek Doğu Akdeniz gerek Adalar Denizi nezdinde bulunduğu 
yada bulunacağı girişimler safi askeri girişimler olmaktan fazlasıdır ve dahi 
fazlası olmalıdır. Doğu Akdeniz sahildarları ve uluslararası kamuoyu nezdinde 
oluşturulmak istenen fikir Türkiye’nin Doğu Akdeniz deniz yetki sahalarında 
deniz güvenliğini tesis etmek için hareket ettiğidir. Bununla ilişkili olarak il-
gili deniz yetki sahalarından elde edilecek hak ve menfaatlerin de kullanımı 
noktasında Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarının mevcut 
bulunduğudur. Türkiye gerek donanma varlığı gerek gambot diplomasisi ve 
sondaj, araştırma faaliyetleri ile ve dahi Libya ile yapmış bulunduğu muta-
bakat örneğinde olduğu gibi Doğu Akdeniz deniz yetki alanları ve deniz hak 
ve menfaatleri hususunda Mavi Vatan söylemi ile bölgenin güvenliğini önem 
sıralamasında üst basamaklara taşımakta ve bölgede atacağı adımların ve dip-
lomatik hamlelerin meşruiyet zeminini oluşturmaktadır. Bu durum Bueger ve 
Edmunds’un sistematiği dikkate alındığında Deniz Güvenliği’nin ayakların-
dan “donanma stratejisi” ile “ekonomik kalkınma ve insan güvenliği”nin tesisi 
için atılan taktik adımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat, temel hedef ve 
stratejik yol haritası ise Deniz Güvenliği tesisi için denizlerine hakim olan bir 
Türkiye’yi var edebilmek olmalıdır. Bunun da yegane yolu; Denizcileşmiş bir 
Türkiye devleti ile Denizcileşmiş Türk halkı için girişimlerin yapılması olarak 
tasavvur edilmektedir. 
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Doğu Akdeniz’in Leviathan’ı Türkiye

Çalışma kapsamında dev bir gemi olan Leviathan’a benzetilen Türkiye 
fiziki olarak Anadolu anakarasından Doğu Akdeniz’e uzanan yarımada hali 
ile bölgede Deniz Güvenliği hususunda diğer sahildarlara nazaran çok daha 
temkinli davranmak ve planlı hareket etmek zorundadır. Türkiye’nin 3 tarafı 
denizlerle çevrilidir. Türkiye’nin adalar dahil sahip olduğu 8333 km’lik kıyı 
şeridinin, %18.77›si Karadeniz, %13.56›sı Marmara Denizi, %29.64›ü Adalar 
Denizi ve %19.94’ü Akdeniz’de bulunmaktadır. Türkiye’ye ait adaların kıyıya 
uzunluğu 1626 km olup toplam kıyı uzunluğunun %18.08’ini oluşturmaktadır 
(www.dzkk.tsk.tr). 

Türkiye açısından Doğu Akdeniz bölgesi, ulusal güvenliğine direkt etki 
edebilecek kalibrede tehditler ve aynı oranda çeşitli alanlarda fırsatların mev-
cut oluşu ile önem arz etmektedir. Coğrafi konumu ve jeopolitik konumunun 
getirisi olarak Orta Doğu gibi kriz alanlarına komşu oluşu Doğu Akdeniz’de 
güvenlik ortamının tesisini Türkiye açısından bir bakıma zorunluluk haline ge-
tirmektedir. Coğrafi ve jeopolitik konum gereğine ek olarak bölgenin ihtiva 
ettiği kaynaklar düşünülüğünde Doğu Akdeniz Havzası’nda yaşayan topluluk-
lardan, bahse konu bölgeye hâkim olma arzusu ve/veya imkân-kabiliyetine sa-
hip olan ülke ve toplulukların ise bu mücadelenin dışında kalma lüksü mevcut 
değildir (Yaycı, 2012).

Bu minvalde, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişim noktası olan 
Doğu Akdeniz, dünyada ticari deniz trafiğinin en yoğun olduğu deniz alanla-
rındandır. Bölge Orta Doğu, Hazar Havzası ve Rusya hidrokarbon kaynakla-
rının batı pazarlarına taşınmasında ana güzergâhtır (Özgen, 2013). Bölgelerin 
ve güvenlik sorunlarının yapay bir biçimde oluşturulmamış oluşu, bölgesel ve 
coğrafi yakınlık dolayısı ile gerçekleşen etkileşim sonucu doğan bağımlılığın 
sonucunda oluşan güç dengelerinden oluşmuş bulunduğundan hareketle den-
gelerin sürdürülebilirliği ya da tehditlerin bertaraf edilebilmesi, bir başka de-
yişle güvende kalma hali için bölgenin arz ettiği şartlar dikkatle ele alınmalı ve 
atılacak siyasi, askeri ve ekonomik adımlar noktasında dikkatle irdelenmelidir. 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki askeri varlığının amacı olarak deklare edilen 
ve dile getirilen temel gaye, deniz hak ve menfaatlerine yönelik tehditleri ber-
taraf etme ve uluslararası hukuktan doğan hakların müdafaası olarak çerçeve-
lendirilmektedir.
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Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin inşa etmeyi amaçladığı algı noktasında 
birtakım sorunlar yaşıyor oluşu yadsınamaz bir gerçekliktir. Zira, Yunanistan 
ve GKRY ile yaşadığı tarihsel husumet, Mısır ile son yıllarda ilişkilerin yok 
denecek kadar azalması, Suriye iç savaşı ve bu savaşın oluşturduğu konjonk-
türel şartlar, İsrail ile dönem dönem gelişen ilişkilere rağmen halihazırda iki 
tarafın da birbirine temkinli yakınlığı, Libya’da mevcut iç savaş Doğu Akde-
niz’in, Karadeniz deniz alanlarınınki gibi bir istikrar ve güvenlik ortamına ev 
sahipliği etme ihtimali yakın görünmemektedir.

Günün sonunda, Doğu Akdeniz sahildarlarının deniz hak ve menfaat-
lerini kullanma noktasında ve bölgede kendi güvenlik alanlarını temini için 
gerek söyleme dayalı gerek fiili adımları neticesinde oluşturdukları dış poli-
tika rotaları ile halihazırda bir istikrar alanı sağlanabilmiş görünmemektedir. 
Diğer taraftan Karadeniz’in halihazırda güvenlikleştirilmiş ortamının da sor-
gulanabilir olduğu ve güvensizlikleştirilebilir olduğunu dikkatten kaçırmamak 
gerekmektedir. Dolayısı ile bu bir süreç olarak ele alınmalıdır ve söylem ile 
oluşturulan algıya bağlı olarak çeşitli formlara bürünebilmektedir. Doğu Ak-
deniz’de dengeleri mutlak bir biçimde değiştirecek ya da şekillendirecek bir 
güç mevcut olmadıkça, Karadeniz deniz alanlarında tecrübe edilen istikrar ve 
güven ortamına benzer bir güvenlikleştirilmiş alan tesisi, ancak aktörelerin bir-
birini algılamalarına bağlı olarak mümkün görünmektedir. Bu algılamalarda da 
tarihsel süreç dahilinde Türkiye’nin ve Doğu Akdeniz sahildarlarının birbirine 
bakışı önemli bir yer işgal etmekte olup sıfır toplamlı sonuçların gözetilme-
sinden ziyade, Türkiye’nin de izlediği yol olan karşılıklı anlaşmalar yolu ile 
Doğu Akdeniz’de bir istikrar zemininin aranması gerektiği düşünülmektedir. 
Doğu Akdeniz özelinde Türkiye’nin izlediği politikaların bir değerlendirme-
si niteliğinde, yapılan karşılıklı mülakatlardan edinilen bilgiler çerçevesinde 
varılan kanaat o dur ki; Doğu Akdeniz’de mevcut hak ve menfaatlerin ko-
runması noktasında donanma uygulamaları etkin rol oynamaktadır. Bu bağ-
lamda Gambot Diplomasisi ön plana çıkmaktadır. Doğu Akdeniz’de Bayrak 
Gösterme ve Gambot Diplomasisinin uygulanabilirliği ile nezdinde mülakat 
yapılan emekli amirallerin olumlu yönde mutabık cevaplar verdiği ortadadır, 
Amiral Alaettin SEVİM3; Bahsi geçen yöntemler halihazırda uygulanmakta 
olduğu. Esasında, egemenlik alameti ve yetki kullanımı konularında sadece 
arama faaliyetleri bile yeterli bir göstergedir. Fakat bunların desteklenmesi ve 
güvenlikli bir biçimde icrası noktasında “Gambot” ve “Bayrak Gösterme”, 

3  Emekli Tuğamiral (Dz.K.K.)  
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hak kullanımı açısından önemli yer tutmaktadır (A. SEVİM, sözlü görüşme). 
Amiral Cem GÜRDENİZ4; Evet uygulanabilirdir ve bugün başarı ile uygu-
lanmaktadır. Zaten Doğu Akdeniz’de elde edilen kazanımlar bu sayede elde 
edilmektedir (C. GÜRDENİZ, sözlü görüşme). Amiral Mesut ÖZEL5; Bayrak 
Gösterme ve Gambot Diplomasisi uygulanmaktadır. Sondaj gemileri ve sis-
mik araştırma gemilerine refakat eden Deniz Kuvvetleri’ne ait gemilerimiz 
Doğu Akdeniz’de yabancı unsurları bölgeden uzaklaştırırken ve arama faali-
yetlerinin sürdürülmesi noktasında güvenlikli bir ortam oluştururken Gambot 
Diplomasisi uygulanmıştır. Çeşitli liman ziyaretleri ve tatbikatlar vasıtasıyla 
da Bayrak Gösterme icra edilmektedir, örneğin Mavi Vatan tatbikatı gibi (M. 
ÖZEL, sözlü görüşme).

Doğu Akdeniz bölgesinde Türkiye’nin hak ve menfaatleri elbette karşı-
lıklı uluslararası anlaşmalar vesayeti ile tesis edilmeli ve dış politika sepeti 
bu minvalde hazırlanmalı fakat şartlar ulusal güvenlik açısından güç intikalini 
kullanmayı gerektirdiğinde de toprak gemi Anadolu’nun kıyılarının korunması 
noktasında sert güç unsurlarının kullanımı da her zaman ihtimaller dahilinde 
bulunmalıdır. Burada mesele sadece deniz alanlarının fiziki olarak korunması 
ya da sadece Anadolu anakarasının denizden müdafaası olarak algılanmamalı-
dır. Zira, enerji rekabeti ve ihtiyacının gün geçtikçe yükseldiği küresel dünya-
da, bir ulusal güvenlik meselesi olarak ele alınan ekonomik dışa bağımlılığın 
azaltılması perspektifinden de Doğu Akdeniz’de yaşanan ihtilaf ve kriz önemli 
yer tutmaktadır. 

Enerji hususu, Türkiye’nin bu konuda dışa bağımlılığı dikkate alındığında 
ehemmiyetli konuların başında yer almaktadır. Dolayısı ile enerji arz güvenliği 
ile deniz güvenliği arasındaki karşılıklı ilişki hesaba katıldığında Doğu Akde-
niz krizinin sebep ve yakın gelecekteki muhtemel sonuçları iyi irdelenmelidir. 
İktisat biliminin de temelini oluşturan mantık gereği; sınırsız ihtiyaçların, kıt 
kaynaklar ile ikame edilmesi prensibi çerçevesinden hareketle, enerjinin temin 
edileceği kaynağın bulunmasından, elde edilmesine, üretimi ve tüketimine ka-
dar olan süreçlerin tamamında sürdürülebilirlik ve enerji güvenliği önemli yer 
tutmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı’nın enerji güvenliğine ilişkin yapmış 
olduğu tanımlamaya göre; “Enerji kaynaklarının sürekli bir biçimde, kullanı-
labilir bir fiyattan elde edilmesini sağlamak” (Uluslararası Enerji Ajansı 2019) 

4  Emekli Tümamiral (Dz.K.K.)  
5  Emekli Tümamiral (Dz.K.K.)  
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şeklinde karşımıza çıkmaktadır. BM ise; “Herkes için enerjiye erişimin esas 
olduğu iş, güvenlik, iklim değişikliği, gıda üretimi ya da artan gelirler için 
enerjinin tüm dünya açısından merkezi konumda bulunduğu” (Birleşmiş Mil-
letler 2019) şeklinde bir tanım yapmaktadır. Dolayısı ile enerjinin bulunması, 
kullanılması, üretimi ve transferi bir süreç yönetimidir ve bunun sürdürülebi-
lirliği noktasında Deniz Güvenliği konusu tekrar karşımıza çıkmaktadır. Tür-
kiye’nin coğrafi ve jeo-politik konumu gereği enerji arz güvenliği sürecinin 
sekteye uğramadan sürmesi Deniz Güvenliği’nin tesis edilmesi ile mümkün 
görünmektedir. 

Deniz Güvenliği Bağlamında Adalar Denizi Ve Karadeniz

İkinci Dünya Savaşı’na dahil olmamak için büyük çaba sarf eden Tür-
kiye, özellikle Boğazların durumu ve Karadeniz’in güvenliği açısından 1936 
yılında imza edilen Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile önemli kazanımlar elde 
etmiştir. Soğuk Savaş döneminde ise Karadeniz’de karasuları ve MEB alanla-
rının belirlenmesi noktasında Sovyet Rusya ve sahildarlar ile varılan antlaşma-
lar günümüzde dahi Karadeniz’in istikrarlı bir deniz alanı olması noktasında 
önemli görülmektedir.

Montreux, Boğazlardan geçecek olan savaş gemilerinin gerek bildirim 
sorumluluğu gerekse belirli sürelere tabi oluşu Karadeniz sahildarları ve Türk 
Boğazları açısından herhangi tehdit oluşturmaksızın geçişin mümkün bulun-
ması amacına hizmet etmektedir. Bu Sözleşme ihtiva ettiği kuralları ve uygu-
lanışı ile İkici Dünya Savaşı’ndan bu yana Karadeniz’in güvenlikli ve istikrarlı 
bir deniz olması için önemli bir rol oynamıştır (Gürdeniz, 2017). Karadeniz, 
İstanbul ve Çanakkale Boğazları geçişi ile diğer denizlere ulaşılan uluslararası 
bir denizdir ve enerji boyutundan, enerji arz güvenliği çerçevesinde ele alındı-
ğında, dünya üzerinde üretilen ham petrolün takribi olarak yüzde 3’lük kısmı 
ve boru hatları vasıtası ile belirli bir miktarda enerjinin transferinin bu deniz 
üzerinden sağlanması Karadeniz’i stratejik bir deniz alanı haline getirmektedir 
(Polat, 2019). Dolayısı ile Montreux’nün varlığı ve bölge ülkelerinin çeşitli iş 
birliği girişimleri bu denizi güvenlikli ve istikrarlı kılmaktadır.

Dolayısı ile Türk Boğazları’nın ve dahi Karadeniz’in içinde bulunduğu 
güvenlik ortamının bir nevi teminatı olarak da kabul edilebilecek bu sözleşme-
nin hükümleri, bölgede istikrarın da tesisi noktasında önemli rol oynamaktadır. 
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Montreux’nün temel gayesi Karadeniz’e kıyıdaş olan devletlerin güvenliğinin 
sağlanmasıdır (Arıdemir, 2019). Montreux’nün neticesi olarak sağlanan istik-
rar ortamı bir yana, Karadeniz hususi olarak ele alındığında kıyıdaşlar arasında 
mevcut bir iş birliğinden söz edilebilir. Özellikle Soğuk Savaş yılları ve takip 
eden dönem süresince, Karadeniz sahildarların kullanımında olmuş ve kıyıdaş 
ülkelerin kendi aralarında sağladıkları mutabakatlar ile iç istikrarını sağlamıştır.

Karadeniz’de tesis edilen mutabakat ve antlaşmalar neticesinde oluşan 
uluslararası rejim vasıtası ile gerek deniz yetki alanlarının kullanımı gerek Ka-
radeniz’de enerji arz güvenliği noktasında, gereken istikrar ve iş birliği ortamı 
temin edilebilmiştir. Hukuki anlamda sağlanan mutabakat ve iş birlikleri, sa-
hada da kendini göstermektedir. Özellikle BLACKSEAFOR, Black Sea Littoral 
States Border/Coast Guard Agencies Cooperation Forum (BSCF)6 ve Operati-
on Black Sea Harmony (OBSH)7 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın 
konusu ve kapsamı gereği Karadeniz’de sahildarların iş birliği ile deniz güven-
liğinin temini açısından ele alınacak olan BLACKSEAFOR ile sağlanan iş bir-
liği ve yönetişime dayalı güvenlik ortamıdır. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 
Karadeniz’in güvenliği ve bu bölgede sürdürülebilir bir iş birliği ortamını tesis 
etmek maksadı ile birtakım girişimler sonucunda BLACKSEAFOR fikri ortaya 
atıldı (Gürdeniz, 2017). 1998 yılında Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarı, 
bölgesel iş birliğini artırmak noktasında iyi ilişkileri güçlendirmek gayesi ile 
çok uluslu bir deniz görev grubu kurulması mantığı ile Bulgaristan’ın Var-
na şehrinde, Karadeniz Deniz Kuvvetleri partnerlerinin ortaklığında Türkiye 
Cumhuriyeti’nce başlatılmış bir oluşumdur.8 

Sahildarlar; Bulgaristan, Romanya, Rusya, Gürcistan, Ukrayna ve Türki-
ye’den müteşekkil BLACKSEAFOR ile ilgili olarak amaç ve görev tanımlama-
sı ise genel çerçevede denizde durumsal farkındalığa ve koordinasyon içinde 
çalışmaya dayanan bir organizasyonel yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

6 Black Sea Littoral States Border/Coast Guard Agencies Cooperation Forum, dilimizdeki 
karşılığı ile; Karadeniz’e Sahildar Devletler Sınır/Sahil Güvenlik Teşkilatları İş Birliği Foru-
mu.  

7 Operation Black Sea Harmony, dilimizdeki anlamı ile; Karadeniz Uyumu Harekatı, Karade-
niz’de aktif çaba kapsamında icra edilen, NATO tarafından Akdeniz’de icra edilen aktif çaba 
harekatlarına benzer nitelikte güvenlik sağlayıcı önlemler.  

8 Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR) hakkında detaylı bilgi için;  
T.C. Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde bulunan, 19 Ocak 2004 BLACKSEAFOR 
toplantısı başlıklı basın açıklaması. Erişim adresi: http://www.mfa.gov.tr/no_13---19-o-
cak-2004_-blackseafor-toplantisi-hk.tr.mfa
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durum Karadeniz sahildarları için bir bakıma karşılıklı bağımlılık ve iş birliği 
ortamını gönüllülük anlayışı çerçevesinde sürdürme zemini oluşturmaktadır. 
BLACKSEAFOR kapsamında, Arama kurtarma, mayına karşı tedbirler, insani 
yardım, çevre koruma harekatları9 gibi faaliyetlerin çağımız güvenlik tehdit al-
gılamalarına yönelik önlemler olarak düşünüldüğü uluslararası ilişkiler ortamın-
da güvenliğin tesisi, diplomatik iyi niyet ziyaretleri vasıtası ile de sahildarların 
iş birliği ve yönetişim kabiliyetlerinin gelişimi desteklenmektedir. Günün so-
nunda, Soğuk Savaş sonrası dünyanın ihtiva ettiği güvenlik tehditleri değişmiş, 
konvansiyonel olmayan tehditler ülkelerin gündelik politikalarını meşgul eder, 
ulusal güvenliklerini tehdit eder hale gelmiştir. İşte bu küresel ortamda ulus-
lararası sistemin arz ettiği zaruret, iş birliği ve koordineli bir biçimde işleyen 
uluslararası ilişkilerdir. Buradan hareketle; Türkiye’nin Karadeniz’de, denizden 
komşuları ile evvelce belirlemiş bulunduğu deniz yetki sahaları vasıtası ile her-
hangi hukuki sorununun bulunmaması ve fakat Karadeniz’in güvenli kalması 
noktasında, günümüz güvenlik tehditlerinin çeşitliliğinden dolayı iş birliğine 
ihtiyaç duyulmasının yadsınamaz bir gerçek olması neticesinde, sahildarların 
deniz kuvvetlerinin görev grubu oluşturmak sureti ile Karadeniz’i istikrarlı tut-
mayı amaçlaması BLACKSEAFOR’un esasta çıkış noktasıdır (Ulusoy, 2001). 

Karadeniz’de böyle bir iş birliği, bölge enerji arzı güvenliğinin sürdürüle-
bilirliği ve devamlılığı noktasında, ayrıca da sahildar ülkelerin Türk Boğazları 
vasıtası ile açık denizlere erişimi bağlamında büyük önemi haiz vaziyettedir. 
Bölgede yaşanacak olan bir istikrarsızlık hali, denizden ulaşımı ve dolayısı ile 
ticareti, bu yolla ekonomik ve ilişkiler çerçevesinde sahildarların ulusal güven-
liğini tehdit edebilir neticelere gebedir. 

Dolayısı ile Montreux’nün bölgenin istikrarına sağladığı katkılara ek 
olarak, sahildarların mutabık kalarak koordinasyon içinde oluşturdukları 
yönetişime dair uluslararası iş birliğinin bir neticesi olan BLACKSEAFOR, 
Karadeniz’in istikrarı açısından tüm paydaşlarca korunması ehemmiyetli bir 
yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Daimi surette bir kuvvet barındırmaksızın, 
çağrıya dayalı bir kuvvet teşkili usulü ile faaliyet icra eden BLACKSEAFOR, 
öncelikle Karadeniz’de görevlendirilmek üzere ve akabinde tarafların mutabık 
kalması ile diğer bölgelerde de görev icra edebilir hüviyettedir.  BLACKSE-
AFOR organize suçlar ile mücadele kapsamında da hareket eden ve buna ek 
olarak Karadeniz’e NATO’nun girmesinin engellenmesi noktasında hareket et-

9  www.dzkk.tsk.tr Erişim adresi: https://www.dzkk.tsk.tr/icerik.php?icerik_id=243&dil=1&b-
lackseafor=1

http://www.dzkk.tsk.tr
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mekten de geri durmayan bir oluşumdur (Özgen, 2017) Bir diğer bakış açısı ile 
NATO’suz Karadeniz’in istikrarlı kalabileceği noktasından hareket etmektedir.

Burada dikkat çeken bir diğer husus ise Karadeniz özelinde Montreux 
sözleşmesinin sağladığı denge ortamı tarihsel süreçte sahildarlar arasında gü-
ven ortamı oluşmasına da yardımcı olmuştur. Sovyetler ile Türkiye arasında 
yapılan deniz yetki alanlarının belirlenmesine dair antlaşma gereği Türk ve 
Rus karasuları 12 deniz mili olarak belirlenmiş, dolayısı ile hukuki anlamda 
bir ihtilafa mahal verilmemiştir. Sovyetler Birliği ve Romanya’nın 1984 ve 
1986 yıllarında MEB ilan etmelerine müteakip, Türkiye de Karadeniz’de MEB 
ilanı yapmıştır. Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında evvelce mutabık kalınan 
kıta sahanlığı üzerinden 1986 yılında diplomatik kanallar kullanılarak MEB 
sınırları kıta sahanlığına istinaden belirlenmiştir (Balık, 2018). Montreux Ka-
radeniz’de sadece Türkiye açısından değil diğer tüm sahildarlar açısından da 
istikrar ve güvenlik için çok önemli bir uluslararası kurum olarak günümüz-
de de etkili varlığını sürdürmektedir. Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz için ise 
adeta bir rol model oluşturabilecek hüviyete sahip oluşuna bir şerh koymakla 
birlikte tasavvur etmemek mümkün görünmemektedir. 

Adalar Denizi özelinde konulan şerh hakkında kısaca bahsedecek olur-
sak; Yunanistan ve Türkiye’nin karşılıklı olarak komşuluk ilişkileri onlarca 
yıldır bir gergin bir barışık halde devam etmektedir. Buradaki en önemli nüans 
ise Yunanistan’ın Adalar Denizi’ne dair maksimalist talepleri ve hakkaniyete 
uygun olmayan talepleridir. Adalar Denizi barındırmış olduğu irili ufaklı pek 
çok ada ve kayalık ile bu denli dar bir coğrafi alanda bulunduğu da dikkate 
alındığında, sahildar iki ülke olan Türkiye ve Yunanistan arasında kriz potan-
siyeli daima yüksek bir alan olduğu aşikardır. Bahse konu bu ada ve adacık-
lar ele alındığında, tarafların farklı söylemlerinin ve algılarının mevcudiyeti 
noktası önemlidir. Yunanistan açısından bakıldığında, Adalar Denizi’nde bir 
kısım ada ve adacığın tanımlamada “gri bölgeler” olarak geçmesi dikkat çek-
mektedir. Zira, ada ve adacıkların egemenlik noktasında şüpheli durumlarının 
varlığı Yunanistan’ı böyle bir tanım yapmaya sevk etmiştir. Öte yandan Türki-
ye açısından konu ele alındığında görülmektedir ki; askeri makamlar, bu ada 
ve adacıkları “Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, 
Adacık ve Kayalıklar” (EGAYDAAK) olarak, Dışişleri Bakanlığı ise “coğrafi 
formasyonlar” olarak tanımlamaktadır (Gürdeniz, 2017). Buradan hareketle 
Adalar Denizi’nde halihazırda var olan deniz yetki sahalarına ilişkin sorunla-
rın yanında, bir kısım söyleme dayalı ihtilaflar ve algısal olarak inşa edilmeye 
çalışılan durumların mevcudiyeti dikkate değerdir.
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Adalar Denizi, Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze değin Türkiye’nin 
ulusal güvenliğine tehdit oluşturacak vakaların yaşandığı kritik bir bölge ola-
gelmiştir. Bunlardan birisi de günümüzde dahi devam eden Türk-Yunan ihtilaf-
larının haricinde, iki savaş arasındaki dönem ve İkinci Dünya Savaşı süresince 
Adalar Denizi’nde İtalyan varlığının Anadolu’ya arz ettiği potansiyel tehdittir. 
1939 yılında Oniki Ada, Türk dış politikası açısından bölgedeki en önemli teh-
dit olarak karşımıza çıkmaktadır (Pabuççular, 2019). Dolayısı ile o günlerde 
İtalyan varlığından ileri gelen tehdit hali günümüzde Yunan varlığından da de-
vam etmekte yahut etme potansiyeli mevcut bulunmaktadır. Zira, Kızılhisar 
(Meis/Kastellorizo) adası özelinde güncelde de kriz hali yaşanmaktadır. 

Tüm bunlara ek olarak Doğu Akdeniz’de durum bu değildir. Doğu Akde-
niz’de uluslararası hukuka ve karşılıkla anlaşmalara bağlı olarak sahildarların 
deniz yetki sahaları üzerinde mutabık kalmaları mümkündür. Türkiye ve diğer 
Doğu Akdeniz sahildarları kazan-kazan prensibi çerçevesinde hareket etmeleri 
durumunda hem hukuki hem de siyasi pek çok kazanımı elde edecek bir deniz 
alanında istikrar ve güvenliği tesis edebilirler. Doğu Akdeniz’e hukuki pers-
pektiften bakmak ve Türkiye’nin deniz alanlarındaki menfaatlerini bu bağlam-
da ele almak, en az bu bölgede askeri ve siyasi varlık göstermek kadar mühim 
görünmektedir. Günümüz uluslararası sisteminde hukuken meşruluğu teyit 
edilmemiş hiçbir eylemin dünya kamuoyu nezdinde kabulü mümkün değildir. 

Dolayısı ile meşruiyet ve kabul görme fikri çerçevesinde, Türkiye’nin 
ulusal güvenliğini derinlemesine ilgilendiren Doğu Akdeniz’de atılacak her 
adımın, hukuki meşruiyet zeminine oturtulması hem diplomatik muhataplar 
nezdinde hem de uluslararası kamuoyunda negatif önyargılara sebebiyet ver-
me potansiyeli var olan algılamalar uhdesinde ehemmiyeti haiz bulunmakta-
dır. Burada bir ayrıma da dikkat çekmekte fayda vardır. Devletlerin egemenlik 
alanları dahilinde kabul edilen karasuları ile iç sular ve egemenlik alanı da-
hilinde olmayan ancak kıyıya yakın olan devlet lehine özel rejimleri bulunan 
açık denizler kısımları olarak kabaca sınıflandırılabilir. Zira devletlerin sınır-
ları, özellikle de denize kıyısı olan bir devlet için geçerli olmak üzere, karanın 
bittiği yer değil, bir başka deyiş ile kara ülkesinin tükendiği yer değil 12 deniz 
milini geçmeyen karasuları ilan edilebilir deniz alanları olarak kabul edilebilir 
(Acer ve Kaya, 2017). Açık deniz alanları dahilinde sahildara birtakım özel 
rejimleri barındıran alanlar ise bitişik bölge, kıta sahanlığı ve Münhasır Eko-
nomik Bölge (MEB) kavramı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Kabaca tabir edilecek olursa Devletin birtakım ülkesel niteliği haiz yet-
kilerinin kullanım alanlarından birisi de MEB kavramının altında yatmaktadır. 
Sahildarın kara ülkesinin tükendiği noktadan 200 mile kadar uzanan lakin ka-
rasuları dahilinde bulunmayan deniz alanı ile deniz yatağı ve onun toprak altını 
kapsayan ve kıyı devletine ekonomik haklar tanınan MEB’in büyük ölçüde 
kıta sahanlığı ile çakışmasından dolayı, onun gibi uluslararası bir deniz alanını 
oluşturması mantık gereğidir (Pazarcı, 1989). MEB’ler kıyı ülkesine bu alanlar 
dahilinde birtakım özel hukuki rejimler arz etmekte ve deniz dibi, deniz dibi-
nin altındaki toprak alan, deniz alanını kapsayan bir yetki sahası ve ekonomik 
ayrıcalıklar doğuran bir kavramdır. MEB 1950’li yıllarda ortaya çıkmış ve o 
yıllardan bu yana sahildara deniz alanlarında belirli egemen haklar sağlamak-
tadır (Yaycı, 2019). Her ne kadar sahildara egemenliğe ilişkin bir kısım hakla-
rın sağlanması mevzu bahis olsa da bahse konu alanların ülkenin egemenliğine 
dahil olan alanlardan olduğu düşünülmemelidir.

Özellikle, MEB’e ilişkin uluslararası rejimin Türkiye açısından ele alı-
nışında karşımıza çıkan en mühim kısmı, 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hu-
kuku Sözleşmesi’nin (BMDHS) 74. Maddesinde düzenlenen sahilleri bitişik 
veya karşı karşıya olan devletler arasında MEB sınırlandırılması kısmıdır. 
Zira, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve diğer aktörlerin içinde bulunduğu durum 
ve jeopolitik konumları gereği ilgili madde ihtilaflı konularda ve potansiyel 
ihtilafların çözümlenebilmesi noktasında referans niteliği taşımaktadır. İlgili 
madde çerçevesinde bazı kavramlar özellikle dikkat çekmektedir. 

Bahse konu dikkat çekici kavramlar; “hakkaniyet”, “uluslararası huku-
ka uygunluk”, “anlayış ve iş birliği ruhu” olarak göze çarpmaktadır. Bölgede, 
Türkiye’nin ve dahi tüm sahildarların deniz hak ve menfaatlerinin korunması 
bağlamında ilgili madde içeriğindeki bu kavramların dikkate alınması hayati 
önemde olan deniz yetki sahalarının sınırlandırılmaları anlaşmalarının çerçe-
vesini çizeceği öngörülmektedir. 

Öte yandan Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Mavi Vatan sularının ulusla-
rarası camiada da deklare edilmesi niteliğinde olan Libya anlaşması bölgenin 
güvenlikleştirilmesi noktasında da ön plana çıkmaktadır. Libya ile imza edilen 
mutabakat metninin kanunlaşması noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) tarafından onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ve 
Dışişleri Komisyonu raporu; Türkiye’nin anlaşma neticesinde Birleşmiş Mil-
letler’e (BM) bildirdiği kıta sahanlığının güneybatısına tekabül eden 18,6 de-
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niz millik bir hat için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal 
Mutabakat Hükümeti arasında Doğu Akdeniz deniz yetki sahalarının sınırlan-
dırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının 27 Kasım 2019 tarihide imzalandı-
ğı, söz konusu anlaşma ile iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki deniz hak ve men-
faatlerinin uluslararası hukuka uygun ve hakkaniyet ilkesi çerçevesi dahilinde 
sınırlandırıldığı, Doğu Akdeniz’de yetki alanlarının belirlenmesi noktasında 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hariç tüm bölge ülkeleri ile görüşmeye 
açık olunduğu, iş bu anlaşma ile Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları hu-
susunda hukuki ve siyasi açıdan Türkiye’nin pozisyonunun güçlendirildiği, 
barışçıl çözümlerin dışlanmaksızın uluslararası hukuk ve meşruiyet sınırları 
içinde kalan tutum ve politikaların sürdürüleceği ve ek olarak Kıbrıs Türk 
Halkı’nın haklarının da göz ardı edilemeyeceği (TBMM Dışişleri Komisyo-
nu 2019) ifade edilerek mevcut koşullarda anlaşma ile varılmak istenen hedef 
olan sahildarlar ile Karadeniz’de mevcut bulunan istikrar ortamına benzer bir 
ortamın karşılıklı anlaşmalar ile oluşturulması niyeti uluslararası kamuoyuna 
duyurulmuştur. 

Şekil 1. Türkiye ile Libya Kıta Sahanlığı ve MEB sınırı (A ve B notaları 
arası)10

10 www.tbmm.gov.tr. Erişim adresi: https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss146.pdf

http://www.tbmm.gov.tr
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Dolayısı ile Türkiye’nin ulusal tezleri de göstermektedir ki çevre deniz-
lerinde ve bölgesinde barış ortamı dahilinde komşuları ve diğer sahildarlar ile 
uluslararası hukuka bağlı kalarak ve komşuluk ilişkilerine uygun davranarak 
istikrar ve güvenlik ortamının varlığını isteyen bir aktör olduğu hususu aşika-
ren görülmektedir. Her hal ve şartta, Doğu Akdeniz ilerleyen süreçte deniz hak 
ve menfaatleri, enerji arz güvenliği, denizcilik ve jeo-stratejik açıdan ehem-
miyetini artırarak devam edecek bir alandır. Bu alanda Türkiye, kendi ulusal 
güvenliğinin teminatı olarak düşünülen deniz hak ve menfaatlerini, uluslarara-
sı sistemin gündemine getirmeli ve haklılığını hukuksal açıdan da sürdürmek 
noktasında, bölge ülkeleri ile mümkün mertebede mutabakatlara varmalıdır. 
Meşru zeminin sağlanması neticesinde Doğu Akdeniz sahildarları ile deniz 
alanlarının bölüşümünü uluslararası normlar çerçevesinde gerçekleştirmeli-
dir ki, Libya ile yapılan mutabakat emsal teşkil edici noktadadır, kararlılığa 
delalet eder. Ayrıca caydırıcılık noktasında da Doğu Akdeniz’de halihazırda 
uygulanan donanma varlığı göstermeye de devam etmesi gerekliliği ön plana 
çıkmaktadır.

SONUÇ

Tarihsel süreçte, geçmişten günümüze denizler her daim insanoğlu için 
yeni ufuklar olmak vazifesi görmekle beraber refahın, güvenliğin ve kalkın-
manın da kaynağı olmuştur. İnsanlık tarihine damga vurmuş, dünya siyasetinin 
seyrini değiştirmiş çoğu hadisenin de kaynağı denizlerden olmuştur. Bu min-
valde 15. ve 16. yüzyıllardaki coğrafi keşifler göz önünde bulundurulduğun-
da, söz konusu keşif hareketlerinin denizler aracılığı ile gerçekleşmiş oluşu ve 
dünya tarihi, iktisadı ile siyasetine yaptığı etki yadsınamayacak derecededir. 
Denizlere yüzünü dönmüş, denizler ile iç içe olmuş toplumlar sınai, bilimsel 
ve kültürel alanlarda pek çok gelişim ve mesafe kat etmişler, iktisadi manada 
ise gelişimlerini denizler vasıtası ile maksimize edebilmişlerdir. 

Tam da bu noktadan hareketle denizlerin ve denizden elde edilebilecek 
menfaatlerin farkındalığının artırılmasının önemine odaklanan, günümüz dün-
yasında da geçmişte olduğu gibi denizlerin kilit rol oynuyor oluşunun altını 
çizmeyi amaçlamış bu çalışma; Türkiye Cumhuriyeti devletinin bulunduğu 
coğrafi konum ve jeo-politik konum gereği, denizcileşme kavramı çerçeve-
sinde atması gereken adımlara ve buna ek olarak deniz güvenliği kavramını 



160 Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası

merkeze alarak, sahildarı olduğu denizlerinde ulusal menfaatlerini güvenceye 
alabileceğine odaklanmaktadır.

Türkiye üç yanı denizler ile çevrili, Doğu Akdeniz’in Leviathan’ı, Avrupa 
ve Asya’yı birleştiren, medeniyeti ve devlet gelenekleri ile adeta bir çınar hüvi-
yetindedir. Bölgesinde askeri, ekonomik ve kurumsal yapı bağlamında söz sa-
hibi devletlerden olan Türkiye için denizler ile bu kadar iç içe olup da denizle-
rinden yeterince fayda sağlayamamak talihsizlik olacaktır. Zira, bu çalışmanın 
başlığında Leviathan olarak tasvir edilen Türkiye bulunduğu coğrafyada dev 
bir gemi misali denizlerini, deniz hak ve menfaatlerini daim surette gözetmek 
durumundadır. Anadolu coğrafyasının uzun sahil şeritleri ve çevrelendiği üç 
deniz dikkate alındığında, dev bir gemiye benzetiliyor olması ve Anadolu’nun 
yani dev geminin güvenliği için bahse konu denizlerinde güvende olmasının 
zorunluluğu da göz ardı edilemez bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Dolayısı ile kendi tarihinden de gerekli çıkarımları yapmak ve alınması gere-
ken dersleri almak sureti ile hareket etmek mecburiyetindedir. 

Denizcilik gücünün geliştirilmesi ve denizcileşmenin gerçekleştirilmesi 
için kurumsal adımlar devletçe atılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti de-
nizcilik gücünün gelişimi adına kurumsal altyapıya dair adımlar atmalıdır ki, 
toplum ve özel girişim de bunun takipçisi olabilsin. Balıkçılık, tersanecilik, 
liman işletmeciliği, su sporları, çevre güvenliği bağlamında deniz çevresinin 
korunması vb. pek çok konuda devlet öncülük etmeli ve regülatör görevi ifa 
etmelidir. Çünkü deniz kuvveti olmadan deniz gücü, deniz gücü olmadan de-
nizcilik gücü, denizcilik gücü olmaksızın denizcileşme mümkün görünme-
mektedir. Denizcileşmenin lokomotifi de devletin ta kendisidir. 

Tüm bu anlatılanlara ek olarak denizcileşme bir zaruret hali olmamak-
la birlikte, Türkiye jeopolitiği açısından gerekliliktir. Yarımada devleti olan 
Türkiye’nin denizlerden sağladığı yahut sağlayacağı menfaatler ve güvenlik 
sağlamak notasında denizlerine hakimiyeti elzemdir. Türkiye Cumhuriyet’i 
devleti askeri açıdan bakıldığında denizcileşmiş bir devlettir. Çağın gerektir-
diği nitelik ve yeterlilikte deniz araç gereç ve ulusal güvenliği tesis edecek 
mahiyette envanter ve ekipmana sahip olmakla beraber insan kaynağı nokta-
sında nispi sorunlar karşımıza çıkabilmektedir. Fakat insan kaynağı özelinde 
yaşanabilecek problemler çözülmesi güç olanlardan değildir. Öte yandan, esas 
problem olarak kabul edilebilecek konu ise devletin denizcileşmekten uzak 
olmasıdır. Bu savı destekleyecek en önemli durum ise günümüzde halihazırda 
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deniz politikalarına yön verecek merkezi bir idare kuruluşunun mevcut olma-
yışıdır. Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde teşkilatlanmış Bahriye Nezareti ve 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında var olan bir Denizcilik Bakanlığı’nın mübadili 
olacak şekilde merkezi bir yapı günümüzde bulunmamaktadır. Merkezi bir teş-
kilatlanması olmayan veya otoriteye haiz olmayan zaman zaman müsteşarlık, 
müdürlük vb. alt kademe teşkilatlanmalar ile idare olunmaya çalışılan büyük 
bir sektör demektir. Bu sektör; gemi inşa sanayi, balıkçılık, iç sular, kıyılar ve 
sahiller, sosyal ve kültürel pek çok alanı da içine alacak kadar geniştir. 

Devletin denizcileşmeye öncülük etmesi bağlamında atılabilecek bir di-
ğer adım ise mahalli idareler alanında düşünülebilir; sahil kentlerinde, merke-
zin ve taşranın temsiline yetkili yönetici otoriteleri (vali, kaymakam) denizci-
lik sektörüne ve denizlere uzak olmayan, “denize kıyısı olan kentlerin idaresi” 
noktasında denizcileşmiş bir yaklaşım geliştirebilecek kabiliyet ve vizyonda 
teknokrat yöneticiler arasından atanabilir. 

Deniz kıyısında bulunan kentlerin idarecileri denizlerden yeteri kadar isti-
fade edebilmelidir. Sahil kentinde idarecilik görevi icra eden bir vali bölgesin-
deki limanlar, balıkçılık alan ve faaliyetleri, deniz ekosistemi, voli mahalleri 
vb. alanlara dair lokal kararları ve projelendirmeleri ve dahi akademik çevreler 
ile iş birliği dahilinde denizcileşmeye dair bilimsel ve teknik çalışmaları regüle 
ve koordine edebilmelidir. En azından bu konularda vizyona sahip olmalı ve 
kendine misyon atfedebilmelidir. Şöyle ki; iktisadi, ekolojik ve deniz alanla-
rının her nevi kullanımı konularında bahse konu yöneticilerin denizcileşmiş 
yaklaşımları kentlerde denizcileşme fikrini yeşerterek genele hitap edecek ve 
ülke sathına yayabilecek bir hale getirebilir. Bu durum denizcilik kültürünün 
gelişmesine ve denizciliğin bir ülke politikası olarak ön plana çıkarılması nok-
tasında kamuoyu ve halk karakteri de sağlayacaktır. 

Elbette bir idare mekanizmasının tek görevi denizcileşmek olamayacağı 
gibi bir metot olarak denizcileşme fikri çerçevesinde idare mekanizması geliş-
tirilmesi mümkün görülmektedir. Bu şekilde geliştirilecek mekanizma vesa-
yeti ile yarımada devleti olan Türkiye Cumhuriyet’i için lokal ve ulusal çapta 
denizcileşme evreleri adımları atılabilir ve geliştirilebilir bir hale gelecektir. 
Dolayısı ile Amiral Mahan’ın da ileri sürdüğü gibi deniz gücünün ve denizci-
leşmenin koşullarından olan devletin karakteri ve halkın karakteri de müştere-
ken denizcileşmiş olacaktır. 
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Neticesinde, dünya ticaretinin ekseriyeti denizler vasıtası ile gerçekleşti-
rilmekte ve bu ticaretin büyük kısmı enerji kaynaklarının transferinden oluş-
maktadır. Doğu Akdeniz ve Türkiye coğrafyası da bu transferin can alıcı nok-
talarında konumlanmakta ve bu durum bölgenin önemini artırmaktadır. Enerji 
pastasından pay almak ve dahi denizlerin sunduğu kaynaklardan faydalanabil-
mek çağımızda hayati konulardandır. 

Hal böyle iken deniz güvenliği konusu öne plana çıkmakta ve enerjinin 
sorunsuz bir biçimde ilk bulunuşundan son tüketiciye erişene kadar, sürecin 
akışkanlığın sağlanması güvenliğe ilişkin konular arasında kendine yer bul-
maktadır. Görünen o dur ki; Doğu Akdeniz ve Türkiye’nin bu denizdeki hak 
ve menfaatleri sadece diplomatik yol ve yöntemler, uluslararası anlaşmalar ve 
hukuk ile değil bunlara ek olarak askeri ve güvenliğe ilişkin tedbirler ile temin 
edilebilecek vaziyettedir. 

Konu ile ilgili olarak; sadece denizcileşme ve deniz güvenliğinin temini 
yeterli görülmemeli, altyapı ve kurumsallaşma noktasında da adımlar atılma-
lıdır. Doğu Akdeniz’deki deniz hak ve menfaatlerinin savunulmasının yanı 
sıra, deniz dibi kaynaklarının bulunup, çıkarılması ve iktisadi kazanım elde 
edilmesi gayesinin vurgulanması, kararlılık gösterilmesi adına güney sahille-
rinde fiziki ve teknik altyapısı uygun, demir yolu erişimine müsait ve dahi 
bölgenin en kompleks rafineri ve entegre limanı inşa edilmelidir. Böylelikle 
rafineri teknolojilerinde gelişim, limancılık faaliyetlerinde tecrübe ve akabinde 
uzmanlaşma ile gelecek maliyet düşüşü gerçekleşecektir. Elbette konuya iliş-
kin teknik bilgiye sahip olmamakla birlikte, konu uluslararası ilişkiler disiplini 
çerçevesinde ele alındığında, bu tarzda bir devlet davranışının kararlılık, ikna 
adına etkin bir yöntem olduğu aşikardır. Zira, neticesinde fayda maliyet gözeti-
lerek atılacak adımlardan, inşası bu çalışma ile tavsiye edilen liman ve rafineri 
çevresinde de ülke ekonomisi adına yeni imkanlar doğması ihtimali ile göz 
ardı edilmemelidir, burası kalkınma kutbu olabilir. Çünkü bu bölgede, enerji 
hammaddesi işlenecek ve ilgili ileri ve geri bağlantılı sektörlere aktarılacak ve 
liman vesayet ile transferi de gerçekleşebilecektir. Bu süreç dahilinde bölge 
ülkelere verilecek mesaj ise; Doğu Akdeniz’de mevcut enerji kaynaklarının 
kullanımı noktasında Türkiye hak sahibidir ve bir planlama dahilinde bölgede 
yatırımlar dahi yapılmaktadır. Şeklinde olacak ve kararlılık göstergesi olarak 
uluslararası kamuoyuna aksettirilmiş bulunacaktır.
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