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‘Devletler Hukuku’ndan
‘Uluslararası İlişkiler’e
Doğu Akdeniz Meselesi
D. Mehmet DOĞAN

Lozan’la kuşatılmış Türkiye’nin kuşatmayı yarma, dünya dengelerinin daha adil
olarak tesisinde müsbet rol alma zarureti ülkemizin bazı ahvalde iç meselesine
dönüşmüştür. Bugün Doğu Akdeniz üzerinde yoğunlaşan çatışmalar yüz yıl
önceki çözüm sanılan çözümsüzlüklerden kaynaklanmaktadır. Türkiye,
güneyinde karada sentetik sınırlarla kuşatılırken, denizde de bu kuşatma
sürdürülmüş, batıda Türkiye’nin burnunun dibindeki adalar Yunanistan’a
peşkeş çekilerek bu kuşatmanın en bariz görüntüsü oluşturulmuştur.
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Türkiye iki binli yıllarda dünya siyaseti ile geçmiş yıllara nazaran çok daha
fazla haşir neşir olmaya mecbur kaldı. Dünya sisteminin 1980’lerin sonunda
Sovyetler Birliği’nin çökmesinin ardından yeniden teşekkülü sancılı bir süreç
olarak seyretmektedir. Dünyanın siyasî sistemi, Birinci Dünya Savaşı’nın
ardından savaşın galipleri tarafından dayatılan andlaşmalarla güya istikrara
kavuşturulmuştu. Bu anlaşmaların sonuncusu batılı bir düşünür olan
David Fromkin’in ‘Barışa son veren barış’ olarak isimlendirdiği Lozan
Andlaşması’dır. Buradan esas olarak şunu çıkarabiliriz: Dünya siyaseti
Osmanlı Devleti’nin yıkılması üzerine bina edilmiştir. Osmanlı coğrafyasının
küçük parçalara bölünerek batı emperyalizminin ihtiyaçları doğrultusunda
teşekkülü esas alınmış, komünist-kapitalist çatışması tali ve hatta uzun
vadede geçici bir mesele olarak görülmüştür. İşte bu ikinci derecedeki mesele
ortadan kalktıktan sonra dünya sisteminin tesisinde İslam dünyasının mevkii
ve elbette bir asır önceki tasfiyeye rağmen merkez ülke Türkiye’nin durumu
ciddi bir mesele haline gelmiştir.

Türkiye bugün Lozan ve benzeri statükonun pürüzlerini gidermek için enerji
sarf etmek zorunda kalmaktadır. Cumhuriyet’ten sonra dünya siyasetinin
çeşitli görünümleri ile ilgili akademik alan belirsizlikler içindedir. Bunu biz
esas olarak, bu konularla derinlemesine ilgilenmekten kaçınma psikolojisine
bağlamaktan yanayız.
‘Kurultaklar bayığı’ndan ‘uluslararası ilişkiler’e
Önce 29 Kasım 1934 günlü Ulus gazetesinden bir haber okuyalım:
İlk öztürkçe ders. İzmir saylavı Bay Mahmut Esat Bozkurt Ankara Hukuk
mektebindeki hukuku düvel dersini büsbütün öztürkçe olarak vermiye
başlamıştır. Kendisi ‘hukuku düvel’ karşılığı olan ‘kurultaklar bayığı’ tabirini
bulmuştur.
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Yücel ACER

Bu başlığı ile birlikte üç cümlelik haberde kaç tane bilmediğiniz kelime var?
Biz söyleyelim: Saylav, kurultak, bayık.
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Saylav, bu kelimelerin en fazla bilineni. Meb’us karşılığı olarak uydurulmuştur,
şimdi ‘milletvekili’ deniyor. ‘Kurultak’ı zamanının kaynaklarında bulamadık.
Ne Cep kılavuzlarında var ne de Dil Kurumu’nun 1945 baskılı ilk Türkçe
Sözlüğünde. ‘Kurultay’a benzetilerek Mahmut Esat tarafından uydurulmuştur.
Kurul’a ‘tay’ eklenince kongre oluyorsa, ‘tak’ eklenirse, neden ‘devlet’ olmasın?
Ben yaptım oldu! Bayık kelimesi 1935’te yayınlanan Cep Kılavuzu’nda
“muhakkak, şüphesiz” karşılığı olarak yer alıyor. Ondan 10 sene sonra
yayınlanan Türkçe Sözlük’te ise “gerçekliğinden şüphe olunmayan, mevsuk,
bedihî” olarak açıklanıyor. Bu kelimenin ‘hukuk’ karşılığı yine Mahmut Esat
tarafından uydurulduğu anlaşılıyor. Bunları nereden çıkarıyoruz? Hukuku
düvel (hukuk-ı düvel) terkibinden.
Hukuk-ı düvel ‘devletler hukuku’ demek. Hukuk-ı düvel dersleri bilahire
‘devletler hukuku’ olarak okutulmuştur. Günümüzde milletlerarası hukuk,
uluslararası hukuk deyimleri, farklı üniversitelerde, hatta aynı üniversitenin
farklı fakültelerinde eşzamanlı olarak kullanılmaktadır. Bu arada, devletler
hususi hukuku da milletlerarası özel hukuk, uluslararası özel hukuk olarak
karşılanmaktadır.
Osmanlı zihni, devletler arasında cari olan bir hukuk üzerinden meseleye
yaklaşmışken, daha sonra İngilizceden tercüme beynelmilel veya milletlerarası
ve nihayet uluslararası kelimeleri revaç bulmuştur. Biz bu hukukun devletler
arasında cari olabileceğini, milletlerin ancak devletler vasıtasıyla bu hukukla
münasebetinin kurulabileceğini düşünüyoruz.
Tabiî, konu sadece devletler hukuku ile sınırlı değildir. Milletlerarası siyaset
veya politika ve dış politika da ilgili fakültelerde, bölümlerde okutulmaktadır.
‘Beynedüvel münasebat’, devletler arası münasebetler; bir ara ‘beynelmilel’in
yerine ‘asrıulusal’ denilmesinden sonra beynelmilel münasebetler,
milletlerarası münasebetler ve zamanla milletlerarası ilişkiler halini almış
ve nihayet, uluslararası ilişkiler ibaresi yaygınlaşmıştır. Birleşmiş Milletler
kurumuna ‘Birleşmiş Uluslar’ demeye başlamadığımıza göre, hâlâ mesele tam
bir çözüme kavuşmamıştır denilebilir!
Dergimiz bu sayısıyla 11. Yılına girmiş bulunmaktadır. TYB Akademi,
üniversite dışında hakemli bir dergi kimliği ile istikrarlı bir yayın olarak
kabul görmektedir. Bu sayımızda dosya konusu olarak Doğu Akdeniz
meselesi işlenmektedir. Bu sayının editörlüğünü değerli hocamız Prof. Dr.
Yücel Acer’in üstlenmesinden büyük memnuniyet duyduk. Yücel Hocamıza
ilgisi ve emeklerinden ötürü şükranlarımızı sunarız. Yazılarıyla bu sayımızı
zenginleştiren ilim ve fikir adamlarımıza teşekkür borçluyuz.
Dergimizin yayın yönetmenliğini yürüten Doç. Dr. Muhammed Enes Kala
vazifeyi Dr. Mehmet Tuğrul’a devretti, kıymetli Muhammed Enes Kala’ya
hizmetleri için teşekkür ederken, Mehmet Tuğrul’a da semereli bir yayın
dönemi temenni ediyorum.
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TYB Akademi
“Doğu Akdeniz” Sayısı’na Dair…
Yücel ACER*

Son zamanlarda Doğu Akdeniz, işte bu deniz hâkimiyet alanlarının
paylaşımı nedeni ile gündeme yerleşti. Türkiye’yi dışlamaya ve dar bir
deniz alanına mahkûm etmeye yönelmiş bir yaklaşım ile önce Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır daha sonra da Yunanistan bu yaklaşımı
takip ettiler. 2004 yılından bu yana Türkiye, bu girişimler karşısında
önce beyanatları ile daha sonra da somut eylemleri ile bir yandan bu
hakkaniyete ve hukuka aykırı eylemleri engellemeye gayret gösterirken
diğer yandan da bazı uluslararası antlaşmalarla haklarını güvence altına
almaya gayret göstermekte. Gelinen noktada, sadece hükümet düzeyinde
değil kamuoyu düzeyinde de Türkiye’nin denizlerdeki muazzam yetki
alanlarını sahiplenme bilincinin güç kazandığı görülebilmekte.
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Türkiye Cumhuriyeti ülkesi telaffuz edildiğinde, geleneksel ya da
alışılagelmiş bir biçimde akla kara ülkesi geliyor. Üç yanı denizlerle çevirili,
yaklaşık 8 bin km kıyı uzunluğuna sahip Türkiye’nin bir de deniz ülkesi
ve deniz hakimiyet alanı bulunduğu gerçeği hemen zihinlerde yer bulmaz.
Oysa, içsular ve karasuları gibi tam egemen olunan ve kıta sahanlığı ve
münhasır ekonomik bölge gibi münhasır egemen yetkiler kullanılan deniz
alanlarından oluşan bir deniz hakimiyet alanı, yaklaşık 460 bin km2’lik bir
alanı kaplayarak, 780 bin km2 genişliğindeki kara ülkesinin neredeyse 2/3
büyüklüğüne denk gelir.

TYB Akademi Dergisi’nin bu sayısının Doğu Akdeniz meselesine
vakfedilmesi bu çerçevede önem büyük arz ediyor. Bu sayıda önce Prof.
Dr. Mehmet Bülent Uludağ’ın “Tarihsel Perspektif İçinde Levant Havzası:
Doğu Akdeniz ve Kıbrıs” başlıklı makalesinde bölgenin geçmişine bir göz
atma şansı oluşmakta. Dr. İsmail Kavaz’ın hazırladığı “Doğu Akdeniz’deki
Enerji Rekabeti Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı araştırmasında, Doğu
Akdeniz’in gündeme daha fazla gelmesine yol açan nedenlerden birisi olan
Bölge’nin enerji kaynaklarına dair kapsamlı bir bakış açısı sunulmakta.
Enerji kaynaklarının bölgede yarattığı çeşitli siyasi kamplaşmalar ve
rekabetçi politikaları ise Prof. Dr. Soner Karagül’ün “Doğu Akdeniz’de
Enerji Eksenli İttifak Girişimleri ve Türkiye” başlıklı çalışmasında yer
bulmakta.

*

Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.
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Bu siyasi kamplaşmalar içerisinde, Avrupa Birliği’nin Türkiye karşıtı
tutumu ve bu tutumunun nedenleri, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gülce Uygun’un
“Doğu Akdeniz’de Paylaşım Rekabeti: Türkiye-Yunanistan Gerginliği ve
Avrupa Birliği’nin Tutumu” başlıklı çalışmasında ortaya konmakta.
Bütün bu gelişmelerin çerçevesi ve nasıl çözüme kavuşturulması gerektiği
ise ancak derinlemesine hukuki analizlerle ortaya konabilir. Prof.
Dr. Yücel Acer’in “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanları
Sorunlarına Yaklaşımı ve Türkiye-Libya Sınırlandırma Mutabakatı”
başlıklı araştırmasında hem Türkiye’nin tutumu hem de Libya ile yaptığı
sınırlandırma antlaşması, ilgili uluslararası hukuk kuralları temelinde
analiz edilmektedir. Doğu Akdeniz sorunlarının merkezinde bulunan
Kıbrıs meselesi ve bu meselenin önemli bir parçası olan mülkler meselesine
dair hukuki bir değerlendirme, Dr. Nazif Öztürk’ün “Kıbrıs Vakıfları’nın
Hukuki Statüsü ve Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı yazısında yapılmakta.
TYB Akademi Dergisi’nin Doğu Akdeniz Sayısı’nda yer bulan bu değerli
çalışmaların, konunun çeşitli yönleri ile daha iyi anlaşılmasına katkı
sağlamasını umut ediyorum.
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Tarihsel Perspektif İçinde Levant Havzası:Doğu Akdeniz ve Kıbrıs
Araştırma Makalesi / Research Article

Tarihsel Perspektif İçinde
Levant Havzası:
Doğu Akdeniz ve Kıbrıs
Levant Basin in a Historical Perspective:
Eastern Mediterranean and Cyprus
Mehmet Bülent ULUDAĞ*
Öz

TYB AKADEMİ / 2021 / 31: 11-25

Levant terimi Doğu Akdeniz havzası ile alakalı kullanılan bir kavramdır. Günümüz
Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin, Türkiye’nin Kilikya ve Antakya bölgeleri ile
Kıbrıs’ı ihtiva eden bir coğrafyayı oluşturur. Bu kelime etimolojik olarak doğuran
güneşin doğması manasına gelen İtalyanca Levante kavramından gelmektedir.
Levant Devletleri adı, I. Dünya Savaşı’ndan sonra Suriye ve Lübnan üzerindeki
Fransız mandasına atıfta bulunmak için bile kullanıldı. Bugün Levant sözcüğü
bilimsel olarak tarih öncesi ve İlk Çağ dönemlerini kastedilerek bilimsel bir
kavram olarak kullanılır. Siyasi olarak ise Batı Asya Güney Akdeniz ve Kuzey
Afrika’nın kavşağı gibi bir anlamı vardır. Klasik tarih dönemlerinde ilk çokkavimli ve çok-uygarlıklı devleti kuran Persler tüm Levant havzasının ilk
egemenleri oldular ve iki asır yönettiler. Onları İskender ve Helenistik krallıklar
izledi. Makedonya Kralı Büyük İskender’in komutasındaki bir ordu Levant’ı
fethetti (MÖ 333-332). İskender, krallığını pekiştirecek kadar uzun yaşamadı.
MÖ 323’teki ölümünden sonra, doğunun büyük bir kısmı nihayetinde Seleucus
I Nicator’un torunlarına gitti. En uzun hakimiyet dönemi Romalıların oldu ve
İslam İmparatorluğu’nun kurulmasına kadar devam etti. Bölgenin siyasi rekabet
alanı olma özelliği günümüze kadar devam etmiş ve son üç asırda bölge-dışı
aktörlerin emperyalist hegemonya çabaları Levant’ın ve onun kalbinde yer alan
Kıbrıs’ın kaderini belirlemiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Levant, Kıbrıs, Ön Asya, Petrol, Osmanlı
Ticareti
Abstract
The Levant is a term related to the Eastern Mediterranean region. It is equivalent
to the historical region included present-day Syria, Lebanon, Jordan, Israel,
Palestine and most of Turkey south-east of the Euphrates. The term derives from
the Italian Levante, meaning “rising” to imply the Sun rising in the east. The
*

Prof. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, mehmetbulentuludag@
gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-6293-746X

Geliş tarihi: 14.12.2020 / Kabul tarihi: 27.12.2020

11

Mehmet Bülent ULUDAĞ

name Levant States was even used to refer to the French mandate over Syria
and Lebanon after World War I. Today, the word Levant is used as a scientific
concept, referring to the prehistoric and Antiquity periods. Politically, it has a
meaning like the crossroads of West Asia, Southern Mediterranean and North
Africa. Establishing the first multi-ethnic and multi-civilized state in classical
historical periods, the Persians became the first sovereigns of the entire Levant
basin and ruled for two centuries. Alexander and Hellenistic kingdoms followed.
An army under the Macedonian King Alexander the Great conquered the Levant
(333-332 BC). Alexander did not live long enough to consolidate his realm. After
his death in 323 BC the greater share of the east eventually went to the descendants
of Seleucus I Nicator. The longest period of rule was the eastern Romans, known
as Byzantine and continued until the Arab armies captured the area. The feature
of the region as a political competition area has continued until today, and the
imperialist hegemony efforts of non-regional actors in the last three centuries
have determined the fate of the Levant and Cyprus, which is at its heart.
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Keywords: Eastern Mediterranean, Levant, Cyprus, Front Asia, Oil, Ottoman
Trade.

Giriş
Levant havzası ve onun kalbinde yer alan Kıbrıs coğrafyası dünyadaki nadir
kesişme alanlarından birini oluşturmaktadır. Üç kıtanın buluşma noktası
olan bu bölge çok eski dönemlerden beri tarihin en hareketli alanlarından
biri olmuştur.
Levant sözcüğü, Latince’de “meydana çıkma, yükselme” manasına gelen
levare sözcüğünden türemiştir. Bu ifade doğuya işaret etmektedir. İtalyan
denizciler X. Yüzyıl’dan itibaren bu sözcüğü Doğu Akdeniz havzasını
tanımlamak için kullandılar. Levant kavramı Yunanistan, Türkiye,
Suriye, Lübnan, İsrail ve Mısır’ı içine alan bir coğrafi alana karşılık gelir.
Başlangıçta Ege Adaları ile Anadolu’nun Ege ve Akdeniz kıyılarını ifade
etmek için kullanılan bu sözcük Haçlı Seferleri sırasında Suriye, Filistin,
Kıbrıs ile Mısır’ı kapsar hale geldi. Bu havzaya ticari amaçlarla gelip
yerleşen Avrupalılara da “Levanten” denilmiştir.
İlk ve Orta Çağlarda Doğu Akdeniz ve Kıbrıs
Eski Mısır uygarlığının gelişimine koşut olarak kuzeydeki deniz alanları
ve Kıbrıs ve hatta Girit adalarında yaygın etkiler ortaya çıkmıştır. Bilhassa
Girit adasındaki uygarlık izlerinin Mısır etkisi taşıdığı ve bu kanalla Eski
Yunan uygarlığının da etkilendiği bugün daha iyi anlaşılmaktadır.1 Kıbrıs’ta
ise Girit’teki gibi özgün bir devlet ve uygarlık oluşamamıştır. Mısır, Fenike
gibi güçlerin bu adada da egemenlik kurdukları görülmektedir. Fenike
kentlerine çok yakın olan Kıbrıs üzerinde bu uygarlığın asırlarca egemen
1
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olduğu bilinmektedir. Eski Yunan kolonizasyonu bu adada görece geç
bir dönem olan MÖ 5. asırda daha ziyade kuzey kıyılarında yer almaya
başlamıştır. Daha önceki dönemlere dair Eski Yunan kolektif bilincinde
Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’a ilişkin sadece hayali ve mitolojik bir tasarım
vardır. Adanın Afrodit’in adası olarak atfedilip, bu tanrıçanın “Kıbrıslı”
olarak anılması ve Fenike Prensesi Europa’nın kaçırılması bu baptandır.
Bir müddet Kıbrıs’ta ikili bir egemenlik de görülmüştür. Sicilya adasında
da Yunanlılar ile Kartaca arasında uzun yıllar böyle bir durum yaşanmıştır.
Hellenistik dönemde ise tüm Kıbrıs üzerinde Ptolemaios hanedanının
denetim sağladığı görülmektedir.

MÖ 1. asırda başlayan Roma-Part mücadelesinin temel nedeni bu ticaretin
denetlenmesiydi. Orta Asya’daki Çin-Türk mücadelesinde olduğu gibi
adeta bu savaşlar geleneksel hale geldiler. MS 224’te İran’da Part devletinin
yerini alan Sasani devleti ile bu mücadele daha da sertleşti ve dört asır
boyunca sürdü. Asırlar önceki Pers İmparatorluğu’nun tüm Levant
bölgesine ek olarak Anadolu, Kafkasya, Mısır, Ege havzalarına iki yüz yılı
aşkın bir süre sahip olması gerçeği, Sasanilerin de bu sınırlara ulaşmayı
hedef almalarına neden oluyordu. 600’lü yılların başında bu bölgeleri kısa
süreliğine ele geçirmeyi başarmışlarsa da kısa süre içinde Hazar ve Gök
Türk destekli Roma İmparatoru Herakleios’a mağlup olarak 627’de tüm
kazandıklarını iade ettiler. Ama bu havzalar ne Rumlara ne de İranlılara
yar oldu. 636-642 yılları arasında Arap-İslam fetihleriyle Levant havzası
ve tüm İran ile Kafkasya ve Anadolu’nun yarısı bu yeni egemenlerin eline
geçti. Bu hâkimiyet Haçlı Seferleri’ne değin dört asırdan fazla sürdü.
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Girit, Rodos ve Kıbrıs gibi adalar sadece ticaret merkezi olmayıp, gemiciliğin
ve denizciliğin teknik imkânlarının kısıtlı olduğu eski dönemlerde uygun
bir rota üzerinde doğu ülkelerini Akdeniz limanlarına bağlayan atlama
taşları ve üs vazifesi de görüyorlardı. İpek Yolu’nun MÖ 2. asırdan
itibaren işlerlik kazandığı dikkate alınırsa Levant bölgesi kentlerinin de o
dönemlerde parladığı görülmektedir. Yeni kurulmuş Antakya, İskenderiye,
İskenderun, Olba, Soli, Pompeiopolis, Kanytelis, Korasion, Selucea ad
Calicadnum, Zeugma gibi kentlere ek olarak Efesus, Rodos, Palmyra gibi
eski kentler de zenginliklerini bu ticarete borçluydular.2

Müslümanlar, Türkler ve Akdeniz
Müslüman Araplar Kıbrıs, Girit, Sicilya, Rodos gibi adaları da uzun
müddet ellerinde tuttular. İpek ve Baharat yollarını da Türkistan ve
Hindistan içlerine kadar denetimlerinde tutan Arapların baş döndürücü
zenginlikleri sürpriz olmasa gerekti. Fakat bu güzelliklerin getirdiği
paylaşım mücadeleleri 9. asır sonlarından itibaren Abbasi Devletinde
çöküş ve parçalanma getirdi. 10. ve 11. asırlarda Bizanslılar Anadolu’da ve
2
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Levant’ta önemli kazanımlar sağladılar. Rodos, Kıbrıs ve Girit’i geri aldılar.
Türklerin kitleler halinde İslam dinine geçmeleri ve batıya akmaları
dengeleri yeniden değiştirdi. Haçlı Seferlerinin esas gayesi bu dengeleri
değiştirmek ve ticari köprübaşlarını ele geçirmekti.
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Arapların ve Türklerin deniz güçleri ve deneyimleri yoktu. Akdeniz
hinterlandı sürekli olarak Haçlıların lehine işledi. Moğolların 13. asır
ortalarında bölgeye girişleriyle durum Müslümanlar açısından daha
vahim bir hal aldı. Hülagü’nün kurduğu Tebriz merkezli İran Moğolları
devleti olan İlhanlıların Anadolu, Suriye, Mısır üzerinde hakimiyet kurma
tutkuları Persleri ve Sasanileri anımsatır.
İtalyan denizciliğinin sunduğu imkânlar sayesinde iki asır boyunca Haçlı
kontlukları Levant’a egemen oldular. Üçüncü Haçlı Seferinde İngiltere Kralı
Richard Kıbrıs’ı ele geçirdi ve bir Haçlı üssü yaptı. Kudüs’ün Eyyübilerce geri
alınmasından doğan kayıplarını telafi amacıyla Gui de Lusignan ve ailesine
adayı verdi. Kudüs Krallığı “Kudüssüz” olarak bir müddet daha sürdü
ve bu krallığı ortadan kaldırılmasından sonra da hanedan 1487’ye kadar
yaklaşık iki asır boyunca Kıbrıs’ta devletini ve iktidarını korudu. Bu tarihte
başlayan Venediklilerin hâkimiyeti bir asır kadar sürdükten sonra Osmanlı
Türkleri 1571’de Kıbrıs’ı fethettiler. Venedikliler Ege Denizi’nde Girit dâhil
pek çok adayı ellerinde tuttukları gibi, zaman zaman Mora, İzmir, Enez,
Edremit gibi yerleri bile zapt etmişlerdi. Cenovalı ve Venedikli denizciler
Karadeniz ticaretine de egemendi. Türklerin Anadolu ve Rumeli’yi zapt
etmeleri en çok bu İtalyan denizcileri etkiledi ve ellerindeki bu bölgeleri
iki asır boyunca yapılan harplerle Türklere bıraktılar. Venedik’in en uzun
süre elinde tuttuğu Girit üzerindeki hakimiyeti 1204’te IV. Haçlı Seferi
döneminde başlamış ve 4,5 asırdan fazla sürmüştü. 1645’te başlayan Girit
adasının Türklerce fethi süreci Kıbrıs’tan neredeyse bir asır sonra 1669’da
tamamlanabildi. Bu uzun mücadeleden çıkan sonuç, Avrupalıların Haçlı
Seferlerinden beri bölgede güçlü etki ve egemenlik kurmaları, Türklerle üç
asırlık mücadeleden sonra Levant egemenliğini kaybetmeleridir. Fakat bu
yaşanmış tarihi Avrupalılar asla unutmadılar. Osmanlılar 1878’de Ruslara
mağlubiyetin acılarını yaşarken Kıbrıs’ın idaresini de İngiltere’ye bırakmak
zorunda kaldılar. Fransa 1830’da Cezayir’i, 1881’de Tunus’u, İngiltere ise
1882’de Mısır ve Sudan’ı ele geçirmişti.
İslam ve Türk âleminin denizcilik konusunda çok ciddi handikapları
olduğu görülmektedir. Eski Mısırlılar donanmaya sahiptiler, ama bu
daha ziyade Nil seyrüseferi için kullanılıyordu. Mısırlılar Kızıldeniz ve
Levant üzerinde Fenikeliler gibi güçlü bir deniz etkisi kuramamışlardır.
Müslüman Araplarda da denizcilik geleneği zayıf kalmıştır. Bazı önemli
Akdeniz adaları üzerindeki egemenlik, yağmacı korsan faaliyetlerinin bir
aracı olmanın ötesinde de değildir. Bu duruma önemli bir gerekçe olarak
ekseri çöl olan bu deniz coğrafyasında kereste ve gemi yapım sanatının
gelişmemiş olması gösterilebilir. Afrika’nın nitelikli ormanları muazzam
bir kereste potansiyeline sahip olmakla beraber Mısırlıların ve Arapların
14
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Afrika’da egemenlik kurmaya heveslenmedikleri görülüyor. Onların ticareti
de Asya ve Doğu Akdeniz ekseninde yürümüştür. Oysa salt bu kereste açlığı
ve denizcilik açığını görebilen devlet adamları için bile Afrika üzerinde sıkı
bir denetim kurulmasının öncelikli bir politika olması beklenirdi.
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Bir İslam ülkesinin lideri kısa bir süre önce Amerika’yı ilk evvela
Endülüslü Müslümanlar’ın 1178’de keşfettiği biçiminde büyük bir
iddiada bulunmuştu.3 Bu savın tarihçi gözüyle sınanması için söz konusu
dönemin öncesine ve sonrasına bakılması gerekir. Keşfin yapıldığı iddia
olunan söz konusu yıllarda Haçlı donanmaları Akdeniz’de cirit atıyordu.
Akdeniz’de hiçbir ada üzerinde İslam kontrolü yoktu. Haçlılar karşısında
bu eziklik ve deniz kuvvetleri yetersizliği böyleyken Endülüslülerin
kalkıp Atlantik Okyanusu’nu aşma fikri pek makul değildir. Ayrıca
Avrupalıların Kolomb’a gelene kadar belli bir aşama ile denizcilikte ve
keşiflerde ilerledikleri görülmektedir. Akdeniz egemenliğinden sonra
Portekizli Prens Henri döneminde, 1300’lü yılların ortalarında Afrika’nın
batı kıyılarının keşfedildiği bilinmektedir. Bu bölgeye Portekizlilerden
daha yakın oldukları halde ve gemi yapımı için de kereste ihtiyaçları had
safhada olduğu halde Endülüslülerin bunu niye yapmadıkları sorusu iddia
sahiplerine sorulabilir. Bir tarihçi sınaması olarak, eğer iddia olunan
keşif gerçekleşmişse sonrasına da yaygın etkileri ve izleri olması gerekir.
Endülüslüler Amerika kıtasına çıktılar da ne yaptılar? Oradaki halklarla
ilişki mi kurdular? Gidip gelen Müslüman kaptanlar kitaplar ve haritalar
mı bıraktılar? Oralarda yerleşik koloniler ve egemenlik alanları ve hatta
İslamiyet’in yayılmasına yönelik camiler ve misyoner faaliyetleri mi
yaptılar? En nihayet Meksika ve Peru’daki Aztek ve İnka Medeniyetlerinin
altın rezervleri niçin İspanyollara kaldı da Müslümanlara değil? Bu anılan
iz ve etkilerin hepsi Kolomp sonrasında ortaya çıkmıştı. Eğer Kolomp’tan
üç asır evvel, iddia olunduğu gibi bir Müslüman keşfi varsa bu izlerin ve
kanıtların da keşif sonrası dönemi etkilemesi gerekirdi. Bunlar olmadığına
göre böyle bir keşfin olduğuna inanmak için de sebep yoktur.
Selçuklu ve Osmanlı Devletleri de uzun müddet denizlere bigâne
kalmışlardır. Sultan I. Alâeddin Keykubat’ın Alanya’da kurduğu tersane,
Sinop’u fethetmesi, Kırım’da bile üsler kurması onun ileri görüşlülüğünü
gösterir, ama bu başarı kısa sürmüştür. Osmanlı denizciliği bir gelenek
olarak yükselmemiş, Midilli ya da Gelibolu doğumlu cesur bazı
denizcilerin çabaları ile kısa süreli bir Akdeniz egemenliği yaşanmıştır.
1571 İnebahtı yenilgisi de bu devri kapatmıştır. Piri Reis’in idamı bile
Osmanlı idarecilerinin bu konuya ne denli umursamaz baktıklarını
gösterir. Denizcilikle ilgili okullar ancak XVIII. asırda kurulabildi. Oysa
kara gücü için sistemli bir eğitim çok eski dönemlerden beri vardı. Osmanlı
denizcileri, Rus donanmasının Baltık Denizi ve Atlantik üzerinden
Akdeniz’e girip Çeşme Limanı’nda baskın vereceğine inanmamışlardı, ama
Ruslar bunu başardılar. Petro’nun gayretleriyle kurulan donanmanın kısa
3
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sürede geldiği noktayı görebilmek gerekliydi. Çeşme baskınından kısa süre
sonra Fransızların Gn. Bonaparte komutasında 1798’de Mısır’ı işgalleri ve
oradan ancak İngilizlerin deniz yardımı ile çıkartılabilmeleri de Osmanlı
idarecilerinin sağlıklı değerlendiremediği ve dersler çıkaramadığı bir
başka hadise idi. 1827 Navarin ve 1853 Sinop baskınlarında da Osmanlı
donanması hep gafil avlanmıştır.
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Emperyalizmin Doğu Akdeniz’e Yaklaşımları
Hıristiyan âleminin Rodos, Kıbrıs ve Girit’in kaybından sonra en
kapsamlı girişimi 1768-1774 Savaşı esnasında Rus donanmasının Baltık
ve Manş denizlerini izleyerek uzun bir yolculuktan sonra Akdeniz’e
girerek Mora’da isyan başlatmaları ve Çeşme’de Osmanlı donanmasını
baskınla yakmalarıdır. Petro dönemine kadar denizcilikte bir hiç olan
Rusların kat ettiği mesafeyi Türkler de alabilirdi. Ama asırlarca bilinçli bir
tercihle denizler ihmal edilmiş, en çok kıyıya sahip Osmanlılar dünyanın
ikinci sınıf bir deniz gücü bile olamamışlardır. Osmanlı Devleti çoğu kez
zannedildiği gibi bir dünya gücü değildir. Okyanuslarda, Uzak Asya’da hiç
yoktur. Akdeniz’deki baskın durumu da Hızır, Oruç, Turgut Reis gibi gözü
pek denizciler sayesinde yaşanan 50 yıllık bir dönemden ibarettir. Sonraki
dönemlerde Girit’in fethi çok uzun sürmüş, en önemli kent olan Kandiye
üzerine ciddi bir deniz ablukası başarılamamış, Venedikliler Çanakkale
Boğazı’nı bile uzun bir müddet kapatabilmişlerdir. Girit’in kaybı Venedik’in
çöküşünü hızlandırmıştır. Zira Levant ticaretinde bu devletin en güçlü ve
kalıcı etki kurduğu merkez Girit idi.
Osmanlılar Rusya karşısındaki 1768-74 ve 1787-92 harplerindeki
başarısızlıklardan kısa süre sonra Napolyon’un Mısır’ı işgaliyle karşılaştılar.
Bu hırslı subayın İngiltere’ye de boyun eğdirmek ve Levant ve Hindistan
ticaretini sabote etmek amacıyla böyle bir girişime Directoir hükümetini
ikna ettiği düşünülebilir. Fakat Napolyon’un çocuksu bir hayalle Roma
İmparatorluğu’nun benzerini kurma saplantısı içinde kendisini Sezar’a
benzettiği de gözlenmektedir. VII. Haçlı Seferi sonucunda yenilerek esir
düşmüş olan Fransa Kralı IX. Louis’ten 5,5 asır sonra bir başka Fransız onun
yarım bıraktığı işi sanki tamamlamıştı. Aleksandr Dumas gezi notlarında
böyle bir romantizm yapmaktadır.4 Fakat Cumhuriyetçi Fransa’nın Jacobin
subayı Bonaparte’ın Kudüs gibi bir hedefi yoktu. Stratejik nedenlerle
Levant kıyılarında ilerlediyse de Akka’da sıkı direniş gösteren Osmanlı
kuvvetleri karşısında başarısız olarak Mısır’a geri döndü. İngilizlerle
yapılan bir anlaşma ile de Fransızlar 1801’de Mısır’ı boşalttılar. Bu olayı
Edward Said Oryantalizm denilen olgunun, yani Batılıların “Doğu”yu her
yönüyle tanıma ve öğrenme çabalarının başlangıcı kabul eder.
Napolyon imparator olma amacına ulaştı, ama İngiltere’yi dize getirme
amacına ulaşamadı. Mısır sorununa ek olarak Türk Boğazları meselesi de
4
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bu dönemde ortaya çıktı. Osmanlıların Napolyon’a karşı Rusya’dan destek
istemesi ve Rus deniz gücünün Akdeniz’e inme tehlikesi İngilizleri daima
ürkütmüştür. Mısır’ın Osmanlıdan bağımsızlaşması ve savaşları kazanarak
İstanbul’u bile tehdit etmesi karşısında Türklerin Ruslardan yardım talebi
sonunda ortaya çıkan 1833 Hünkâr İskelesi Anlaşması bu konuda en uç
nokta idi. Boğazların barış zamanında savaş gemilerinin transit geçişine
kapalılığı ilkesi ancak 1841 Londra Sözleşmesi ile getirilmiş ve Lozan
Sözleşmesine kadar bu statü korunmuştur.
Osmanlı’daki Levant Şirketleri ve Limanları

Beyrut Doğu Akdeniz kıyılarında iyi tesisata sahip olan önemli bir liman
kentiydi. XIX. asırda Lübnan İpeği Beyrut’un en önemli ihracat malıydı.
Limanda bir serbest bölge de vardı. Transit mallar bu bölgede depolanır
veya yeniden işlenirdi. Hayfa Limanı’nın da benzer önemi vardı. Beyrut,
Şam’ın İskenderun ise Halep’in doğal limanıydılar. Halep çok eski
dönemlerden beri uzak mesafeli ticaret için önemli bir konak noktasıydı.
Daima yabancılara aşina ve açık olmuştur. Şam’ın tarihinde böylesi bir
esneklik yoktur ve bu açığı Beyrut kapatmıştır.
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İngiltere’nin ve Hollanda’nın 1580’lerde Osmanlıdan kapitülasyon imtiyazı
almalarında, Levant ticaretinin bu devletler için avantajlı yapılması gayesi
de vardı. Osmanlılar için en zararlı devletler Habsburg Handanı idaresindeki
İspanya Krallığı ve Alman İmparatorluğu olduğundan, bunların rakibi
devletler kapitülasyon ayrıcalıklarıyla desteklenmişlerdir. İngiliz Levant
şirketi bu koşullarda ve teşvik ortamında Halep’te kurulmuştur. Fransızlar
da aynı isimle şirket kurmuşlardır. Levant ticareti için İstanbul ve İzmir’in
yanı sıra Halep, Beyrut, Selanik, Mersin, İskenderun ve Bandırma da önem
arz ediyordu. Sonraki dönemlerde Hindistan ve Asya ticareti İngiltere’nin
Levant politikasını belirleyen unsur olmuştur. Kırım Savaşı’nda Osmanlıya
sağlanan destekte bu açıkça görülür. Fransızların da artık İngiltere ile
uzlaşan menfaatleri özellikle Osmanlı coğrafyası için mevcuttu. XIX. asırda
İmparatorluğun çeşitli kesimlerinde tarımsal üretimde de önemli artışlar
kaydedildi. Bundan ötürü liman kentleri, Akdeniz ticaret sisteminde
alışveriş merkezleri ve kendi bölgelerinin ekonomi odağı oldular.

Baltalimanı Anlaşması da denilen 1838 Osmanlı-İngiliz Ticaret Antlaşmasına
kadar olan dönemde Osmanlı uzak mesafeli ticareti kapitülasyonların
getirdiği bir dizi kural ve düzenlemelere bağlıydı. Fransa’nın Akdeniz
ticaret tekelini Marsilya elinde tutuyor ve Doğu Akdeniz’in çeşitli liman
kentlerine gönderilen tüccar-konsolosların atamalarını bu kentin ticaret
odası yapıyordu. Bu kentlerin çoğu İskenderiye, Sayda ve Trablusşam
gibi kıyı şeridi üzerinde, bir kısmı da Halep ve Kahire gibi iç kesimlerde
yer alıyordu.5 Levant İngiliz ticareti ise, en önemlisi Halep olmak üzere
5

Reşat Kasaba, Doğu Akdeniz’de Liman Kentleri, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
1994, passim.
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çeşitli kentlere benzer tüccar-konsoloslar atamış Levant Company’nin
himayesinde örgütlenmişti. 1830’larda başlayan buharlı gemi seferleriyle
Beyrut, on yıl boyunca İzmir ile İskenderiye arasındaki tek “uğrak
limanı” oldu. Mustafa Kemal 1905’te Şam’a sürgüne giderken İstanbulİzmir vapuru ile Beyrut üzerinden Şam’a ulaşmıştı. Düzenli buharlı gemi
seferlerinin başlamasından sonra gelişmesi hızlanan Beyrut, İngilizlerin
-Suriye’ye gönderdiği ve bazıları denizyoluyla Anadolu’ya ve İran’a kadar
taşınan malların varış noktasıydı.6
1869’da Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Fransız ipek ithalatı daha geniş
biçimde Çin’e kaydı, Lyon veya Marsilya için Beyrut’un önemi azaldı.
Mezopotamya, Suriye, Irak ve Lübnan topraklarda yetişen ürünler ve bu
ürünlerin ticaret merkezlerine ve Beyrut Llimanı’na taşınması kervanlarla
yapılıyordu. Belirtilen bu bölgelerde, çok eski çağlardan beri yollar
vardı. 1863 yılında “Compagnie Ottomane de la Route de Beyrouth a
Damas” adlı bir Fransız şirketi, Beyrut-Şam karayolunu inşa etti. 18931894 yıllarında yeni limanın devreye girmesiyle Beyrut’un ticaretinde
bir sıçrama oldu. Sultan II. Abdülhamid döneminde 1892’de Beyrut
Limanı’nın rıhtımı, 1894’te Şam-Horan demiryolu ve 1895’te Beyrut-Şam
demiryolu işletmeye açıldı.7 Buharlı gemileri kullanan Compagnie de
Navigation et de Commerce 1873’te Karadeniz’den İskenderiye-Port SaidBeyrut-Trablusşam hattını başlattı.
Doğu Akdeniz’de önemli liman kentleri olan Mersin ve İzmir’in
kentsel gelişimini başlatan süreç, Ege ovaları ve Çukurova’nın Osmanlı
İmparatorluğu’nun en önemli pamuk üretim alanı olarak yükselmesiyle
ilintilidir. 1860-1865 ABD İç Savaşı’nda Kuzeylilerin Güneye başlattığı
deniz ablukası, İngiliz, Fransız tekstil üretiminin hammadde açığına neden
oldu, Hindistan ve Mısır gibi tedarik alanlarına koşut olarak, Çukurova
ve Ege ovalarında pamuk üretiminin başlaması, Mersin ve İzmir’in
kozmopolit birer Levant limanı olarak kimlik kazanmasını sağladı. Mersin
XIX Yüzyıl Levant ticaretinde yepyeni bir liman kenti olarak yerini aldı,
İzmir, İskenderun, Lazkiye, Tripoli, Hayfa, Beyrut ve İskenderiye gibi pek
çok liman kentinin içinde yer aldığı ilişkisel ağın da bir parçası oldu.8 67
km uzunluğundaki Mersin-Adana demiryolu hattı 1883 yılında kurulan
Türk-İngiliz-Fransız ortak sermayeli Mersin Tarsus Adana Railway (MTA)
şirketi tarafından 1886 yılında açıldı.
Selanik, Makedonya kralları tarafından, kentin adıyla anılan körfezin
kuzey ucunda, korunaklı bir koyda kurulmuş ve hızlı gelişim göstermiştir.
Helenistik krallıklarla Makedonya’nın bağlantısını bu kent sağlamaya
başladı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de önemli ticaret merkezi
ve aynı zamanda Makedonya’nın verimli topraklarından elde edilen
6
7
8

18

Alfred C. Wood, A History of the Levant Company, 1964.
Murat Özyüksel, Hicaz Demiryolu, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000.
Tülin Selvi Ünlü, “Bir İskeleden Liman Kentine Doğu Akdeniz’in Önemli Bir Limanı
Olarak On Dokuzuncu Yüzyıl’ın İkinci Yarısında Mersin’in Mekansal Gelişimi”, Planlama
Dergisi, 2009/3-4, Sayı: 47, ISSN: 1300-7319, ss. 5-26.

Tarihsel Perspektif İçinde Levant Havzası:Doğu Akdeniz ve Kıbrıs

Selanik Limanı’nın 1883 yılında demiryollarıyla Sırp, Bulgar ve AvusturyaMacaristan ağlarına bağlanması sonucu, Balkanlarla doğrudan ilişkiye
girildi. Selanik, özellikle Fransız ve İtalyan malları için Sırbistan ve
Bulgaristan’a nüfuz noktası oldu. İngiltere, Belçika ve Almanya da bu yeni
durumdan yararlandı. Sırbistan’ın ve Bulgaristan’ın büyük bölümünün
ürünleri de Selanik Limanı ile denize ulaştı. Avusturya, Almanya, Orta ve
Güney Avrupa için Selanik, Mısır’a ve Ortadoğu’ya ulaşmanın en kısa ve
en hızlı yolu oldu. Selanik’i Mitroviçe’ye bağlayan ve 1871-1874 arasında
inşa edilen ilk demiryolu hattının yapımı, İngiltere, Fransa, Avusturya ve
Belçika sermayesiyle, Baron Maurice de Hirsch’in yönetiminde inşa edildi.
İnşa edilen bu demiryolu, geniş Balkan demiryolu ağının bir parçasıydı.
Bu hat, 1888’de Üsküp yoluyla Sırbistan ağına bağlanmasıyla Selanik’in
Avrupa’yla doğrudan bağlantısı kurulmuş oldu. 1891 ve 1894 arasında
Selanik’ten batı Makedonya’nın en büyük kenti olan Manastır’a dek uzanan
ikinci bir hattın inşası Deutsche Bank’ın verdiği sermayeyle tamamlandı.
1893-1896 arasında inşa edilen üçüncü hat, Osmanlı Bankası ile Banque
de Paris et des Pays-Bas finansmanıyla, Selanik’i Dedeağaç yolundan
İstanbul’a bağladı.10
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ürünlerin ihraç notası bir limandı. Limanın demiryolu ile Avrupa içlerine
bağlanmasından sonra Selanik limanı, İstanbul ve İzmir limanlarının
da üzerinde bir ticaret hacmine ulaştı. Selanik Akdeniz çapında, ticaret
sistemindeki başlıca alışveriş merkezlerinden biri haline geldi. Makedonya,
Balkan Yarımadası’nın verimli topraklarına sahiptir. Beş asır Osmanlı
hâkimiyetinde kaldı. Tek büyük akarsuyu Vardar Nehri, yüksekliği 2000
metreyi aşan dağları, Ohri, Prespa ve Doyran adlı büyük gölleri vardır.
Maden açısından zengin topraklarından kurşun-çinko, bakır, demir
mineralleri, manganez, nikel, krom, altın, titanyum, uranyum, kömür
çıkarılırdı. Serez ovasında yetiştirilen Makedonya pamuğu İzmir, Çukurova
ve Kıbrıs pamukları kadar kaliteli olmasa da Selanik’ten ihraç edilen önemli
ürünler arasında yer aldı. Makedonya ve Trakya topraklarında yetişen bir
diğer önemli ürün tütündü. Yine ABD İç Savaşı nedeniyle Güney tütününü
satamaz hale gelmişti. Osmanlı’da Selanik ovası, Kavala bölgesi ve Üsküp
civarında tütün ekimi yaygındı. Yün ve tahıl da Selanik’in aranılan ihraç
ürünlerindendi. Selanik, Adriyatik’ten Karadeniz’e ve Tuna’dan Ege’ye
giden ana yolların kavşak noktasında kurulmuş olmasından dolayı,
önemli bir transit limana dönüşmüş ve daha 18. Yüzyıl’ın başında dünya
pazarlarıyla bütünleşmişti.9

İzmir M.Ö. 3000 yıllarına uzanan bir tarihe sahiptir. İlk Çağ’da uzun yıllar
Efes’in gölgesinde kalmakla birlikte, Batı Anadolu ve İonia’nın ünlü liman
kentleri olan Efes, Teos, Milet ve Priene limanlarının alüvyonla dolmasıyla
antik adı Smyrna olan İzmir Limanı önem kazandı. Gediz Irmağı’nın
Meropi Anastassaiadou, Tanzimat Çağında Bir Osmanlı Şehri: Selanik, İstanbul, Tarih
Vakfı Yurt Yayınları, 2001.
10 Basil C. Gounaris, Doğu Akdeniz’de Liman Kentleri: Selanik (1800-1914), İstanbul, Tarih
Vakfı Yurt Yayınları, 1994.
9
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da İzmir Körfezi’ni doldurduğu görüldüğünden, 1960-1970li yıllarda
gerçekleştirilen proje ile bu ırmağı yatağı değiştirilerek Ege Denizi’ne
başka bir noktadan bağlandı ve İzmir’in öteki antik limanların kaderini
paylaşması önlendi. Timur’un Anadolu’da İslami bir hizmet olarak yaptığı
tek hayırlı iş İzmir Limanı’nı İtalyanların elinden kurtararak Aydın Beyi’ne
vermesi olmuştur. Kısa süre sonra yeniden toparlanan Osmanlılar XV.
Yüzyıl’ın ilk çeyreğinde kent ve liman üzerinde yeniden hâkimiyet kurdular.
İzmir Orta Çağ’da ve Yeni Çağ’da Hindistan, Çin, İran ve Anadolu’dan uzun
mesafe kervanlarıyla gelen ürünlerin ve Batı Anadolu’da üretilen tarımsal
ve madensel hammaddelerin, Avrupa’ya taşınmasında; Avrupa’dan gelen
mamul ürünlerinin Anadolu’ya iletilmesinde önemli bir rol oynadı.
1620’de Osmanlı Devleti’nin pamuk ihracatını yasallaştırması ve buna
yönelik pamuk dikim alanlarının genişletilmesi, İzmir’in ticaret merkezi
olarak gelişmesini hızlandırdı. Bu dönemde kent İngiliz, Fransız ve
Hollandalı tüccarların gözdesiydi. Bu ülkeler Osmanlı tarafından
kapitülasyonlarla taltif edilmişlerdi. XVIII. ve XIX. Yüzyıllar’da uzun
mesafe ticaretinin yerini Gediz, Küçük-Büyük Menderes ve Bakırçay
Havzalarında yetişen ürünler aldı. Başta pamuk olmak üzere, afyon, kuru
üzüm, kuru incir, palamut, doğal kök boya, zeytinyağı, sabun vb. yerel
ürünlerin ihracı önem kazanmaya başladı. Robert Wilkin adında İzmirli
bir İngiliz müteşebbis, İngiliz elçisinin katkılarıyla İzmir-Aydın demiryolu
hattının imtiyazını, 1856 yılında Osmanlı devletinden aldı. Smyrna &
Aidin Railway şirketi 22 Eylül 1857’de demiryolunun, 30 Ekim 1858’de de
Alsancak Gar binasının temeli atıldı. Hattın ilk 23 km’lik bölümü, 27 Ocak
1860’ta, 130 km’lik geri kalan kısmı ise 1866’da tamamlandı. Bu demiryolu
zaman içinde 609 kilometreye ulaştı.11
Pan-Helenizm ve Pan-Arabizm Arasında Doğu Akdeniz ve Kıbrıs
Osmanlıdan bağımsızlığını kazanan ilk ulus Yunanlılar olmuştur. Yunan
kültürel kimliği bir ulusun oluşturulması için gereken sağlamlıkta bir
zemin hazırlamıştı. Yunanistan da İsrail’in ortaya çıkmasında görüldüğü
gibi, büyük güçlerin işbirliğiyle kurulmuş bir devlettir. Öte yandan Arap
devletlerinin çoğu için Osmanlı emperyalist bir güç olarak görülmektedir.
Filistin Kurtuluş Örgütü içinde de özellikle genç kuşak arasında, “Filistin’de
İngilizlerden önce de Türk sömürgeciliği vardı” gibi görüşlerin uzun yıllar
revaçta olduğu bilinmektedir. Bu şartlar altında 1950’lerde Kıbrıs’ta
başlayan bağımsızlık hareketinin, Arap Dünyası’nda destek bulması da
normal karşılanmalıdır. Yunanlıları ve Arapları ortak bir kadere ve buluşma
noktasına sevk eden pek çok başka etmeni de tarihte bulmak mümkündür.
Kıbrıs’ın İngiltere’ye 1878 İttifak Antlaşması’yla âdeta mükâfat olarak
takdim edilmesindeki tuhaflık genellikle gözden kaçmaktadır. Osmanlı
yöneticileri Kıbrıs Antlaşması’ndan dört yıl sonra, İngilizler 1882’de Mısır’ı
11
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İngiliz ve ABD’nin yoğun desteğiyle, Yunanistan’ı bir harabeye çeviren
iç savaş da en az Kıbrıs sorunu kadar Helen halkına duyulan sempatiyi
arttıran bir etmendir. 1960’ların başında Yunan iç politikasında görülen
sola kayma eğilimleri de Arap dünyası ve Bağlantısızlık Hareketi içerisinde
Helen halkına olan sempatiyi daha da artırdı. Yunanistan’ın Süveyş Kanalı
krizi sırasındaki tutumu da Arap ülkeleri arasında bu ülkeye sempati ve
güven kazandırırken; Türkiye’nin Batılı ülkelerle birlikte hareket etmesi
aynı şekilde tepki toplamıştı. Makarios›un ilk resmi ziyaretini Haziran
1961’de Mısır’a yaparak Nasırla görüşmesi ve yine aynı dönemdeki
Karamanlis-Tito görüşmeleri bu açıdan önemlidirler.
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işgal ettikleri zaman dahi bu antlaşmayı feshetme cesaretini gösteremediler
ve Kıbrıs halkını gözden çıkardıkları gibi Mısırlıları da gözden çıkardılar.
Yani Yunanistan ve Mısır tarihlerinin genel çizgileri, Osmanlıların onları
“gözden çıkarmalarıyla” belirlenmiş oluyordu. İngiltere ile Rusya’nın
ittifaka gidecek ve “Üçlü İtilaf”ı tamamlayacak bir etki alanları uzlaşma
antlaşması imzaladığı 1907 tarihinde, Kıbrıs Antlaşması’nın siyasî mantığı
da ortadan kalkmış oluyordu. Ama Osmanlı yöneticileri yine de antlaşmayı
feshetmekten kaçındılar. En sonunda İngilizler 1914’te Osmanlı ile savaşa
girmelerinin akabinde Kıbrıs’ı ilhak ettiklerini ilan ettiler. Bu tek taraflı
işlemi tanıması için önünde hiçbir hukukî, siyasî ve ahlâkî zorunluluk
olmadığı halde yeni Türkiye Devleti, Kıbrıs’ın İngiliz egemenliğine geçtiğini
1923 Lozan Antlaşması ile kabul etti. Başka bir deyişle Türkiye, Lozan
Antlaşması ile Kıbrıs’ın İngiliz sömürgesi olmasını kabul etti. Kıbrıs’ın
statüsü Lozan ile belirlenmeyip ileriki dönemlere bırakılsaydı ve Türkiye
aynen Kıta Çini’nin Tayvan konusunda yaptığının benzeri kararlı bir tutum
içerisinde olsaydı, 1960 Garanti Antlaşması’ndan çok daha inandırıcı
müdahale gerekçeleri oluşabilirdi.

1954’te Yunanistan’ın, İngiltere’nin Kıbrıs’a self-determinasyon ilkesini
uygulamamasını BM’ye şikâyet etmesi üzerine yapılan görüşmelerde,
Türkiye Batılı müttefiklerin yanında yer almış; Ada’nın İngiltere’ye ait
olduğunu beyan etmiş ve sorunun BM’de görüşülmesinin ertelenmesinden
“memnunluk duyduğunu” bildirmiştir. Türkiye’nin bu tavrı, doğal olarak,
genelde Üçüncü Dünya ülkeleri, özelde de Orta Doğu’da “sömürgecilik
yandaşlığı” olarak görüldü. Tabii ki Yunanistan’ın tavrı da bağımsızlık
arayan halkların “yandaşı” şeklinde algılandı.
Türkiye ve Yunanistan’ın, Kıbrıs’ta oluşan krizlere yaklaşım ve tutumları
genelde istikrarlı bir çizgide olurken, her iki ülkenin de Orta Doğu’daki
krizlere yaklaşımlarında farklılıklar oluşmaktadır ve istikrar gözlemlemek
oldukça zordur. Türkiye’de Ecevit dönemindeki Orta Doğu politikaları
ile Kenan Evren dönemi politikaları nasıl farklı olmuşsa, Yunanistan’da
da Albaylar Cuntası ile Papandreu dönemindeki Orta Doğu politikaları
farklılıklar göstermekteydi. 1954 yılında, BM’deki Yunanistan temsilcisi,
konuşmasında “Biz Helen halkı olarak kendimizi yedinci Arap devleti gibi
hissetmekteyiz” derken, kökenleri ta Helenistik dönemlere kadar uzanan
ve ortak coğrafyada ifade olunan “Akdenizlilik” temelinde şekillenen
21
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bir birlikteliğe işaret etmekteydi. Yunanistan’ın Arap Dünyası’na bu
yaklaşımının ilk somut göstergesi, hemen iki yıl sonraki Süveyş Krizi’nde
kendini gösterdi. Bandung sonrasında, tüm Üçüncü Dünya ülkeleri
arasında prestijli bir konuma doğru ilerleyen “Nasır’ın Mısırı”nın, 1956
Temmuz ayında Süveyş Kanalı’nın millileştirilmesi kararını almasıyla
çıkan krizde Türkiye’nin politikası, bölgede büyük tepki duyulan kolonici
güçler İngiltere ve Fransa’yla aynı çizgide oldu. Ağustos 1956’da Londra’da
toplanan Kanalı Kullanan Ülkeler Konferansı’na katılan Türkiye’nin,
kanal üzerinde uluslararası denetimi öngören tezi desteklemesi şaşırtıcı
bir çelişki oluşturdu. Zira Türkiye Boğazlar konusunda da bir müddet
mevcut olan böylesi bir denetim ve yönetim mekanizmasını kaldırmak için
çok uğraşmış ve sonunda Montreaux Sözleşmesi ile buna ulaşmıştı. Öte
yandan Yunanistan da Türkiye gibi NATO üyesi bir devlet olduğu halde,
bu konferansa katılmayarak Arap dünyasında büyük bir prestij kazandı.
Ayrıca bu krizin bir sonucu olarak, üç ay sonra Ocak 1957’de ilan olunan
Eisenhower Doktrini’nin yanlış olduğunu savunan tek NATO üyesi devlet
olarak, kendi ulusal çıkarlarının ABD ve NATO’dan nasıl farklı olabileceğini
gösterdi. Yunanistan bu doktrine, Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale
edilmemesi gerekçesiyle karşı çıkmış ve Araplar nazarında itibarını daha
da arttırmıştır. Yunanistan Arap Dünyası ile derin tarihsel kökleri olan
birlikteliği kalıcı bir dostluğa çevirmiştir. Batı Dünyası’ndan ve ABD’den
bir tepki almamıştır. Süveyş krizinden iki yıl sonra oluşan Irak ve Lübnan
krizlerinde, Yunanistan Arap yanlısı çizgisini sürdürürken; Türkiye, Batılı
emperyalist ülkelerle birlikte hareket ederek, Arap Dünyası ile çatışma
noktasına gelmiştir. Lübnan kriziyle ilgili BM kararlarında Türkiye
tamamen ABD ve İngiltere yanlısı bir tutum izlerken, Yunanistan, Arap
devletleriyle birlikte hareket etmiştir. Bu dönemde Yunanistan’ın Arap
ülkelerinin ve öteki bazı Bağlantısız ülkelerin nazarında daha büyük prestije
sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos
Averof’un, 1958 Orta Doğu krizleri sırasında, Mısır ve Yugoslavya Dışişleri
Bakanları ile Belgrad’daki toplantıya katılması, 1960 Haziran’ında Nasır’ın
“ziyaret ettiği ilk NATO üyesi ülke” olarak Atina’ya gitmesi, Tito’nun ziyaret
ettiği ülkeler arasında Yunanistan’ın da olması, bu dönemde Yunanistan’ın
Bağlantısız ülkeler ile olan ilişkilerinin pozitifliğini gösteren örnekler
arasındaydı.
Kıbrıs sorunu, ilk kez 1964 Kahire Zirvesi’yle Bağlantısızlık Hareketi’ne
gündem olmuştu. Daha sonra da aralıksız olarak her zirvede bu konuda
kararlar alınmıştır. 1974 Kıbrıs müdahalesinden sonra Arap dünyasında
sert bir tepkinin oluştuğu görülmektedir. Makarios, darbeden sonra
hemen Mısır’ı ve Cezayir’i ziyaret etmiştir. Bu ziyaretler sonrasında
Türk müdahalesi sanki tüm Bağlantısızlık Hareketi’ne yapılmış gibi
tepki görmeye başladı.12 Genel Kurul tarafından oybirliğiyle kabul edilen
ve Türkiye’nin de olumlu oy verdiği 1 Kasım 1974 tarih ve 3212 sayılı
12
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karar özce şöyleydi: “Yabancı askerî birliklerin Kıbrıs’ı terk etmeleri,
yabancı müdahalenin durdurulması ve mültecilerin güven içinde evlerine
dönmelerinin sağlanması.” Bağlantısız ülkeler, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne çok
büyük destek verdiler. Mısır Devlet Başkanı Muhammed Enver el-Sedat,
Nisan 1975’te yaptığı bir açıklamada, Türk kuvvetlerinin Kıbrıs’tan geri
çekilmesi gerektiğini söylemiştir. Nasır devrinde, Mısır’ın Asya-Afrika’daki
etkisini gösteren ve merkezi Kahire’de olan Asya-Afrika Dayanışma
Örgütü’nün Mayıs 1975’te Lefkoşa toplantısında da Mısırlı genel
sekreterin, “Türkiye’ye karşı siyasal ve ekonomik ambargo uygulanması”
çağrısı alkışlarla karşılanmıştır. Aynı şekilde Filistin Kurtuluş Örgütü,
bağımsız Kıbrıs devletini desteklediğini ve Türk işgaline karşı olduğunu
açıkça belirtmekte ve Rum göçmenlere “çadırlarda oturmalarını” tavsiye
etmektedir.13 Sonraki dönemlerde BM Gn. Sekreteri olan Butros Butros
Ghali’nin açıkça Rum yanlısı tutumunun, onun Mısır Dışişleri Bakanı
olarak ve Kıpti Ortodoks Hııristiyanı bir kimlikle saklamadan ayrımcı bir
yönelim içine girmiş olmasında aranması isabetli olacaktır.

Petrol Ekonomisi denilen dönem yaklaşık olarak XIX. asır ortalarında
başlamıştır. İlk üretim alanları ABD’nin bazı eyaletleri, Bakü ve Romanya
olmuşsa da 1909’dan itibaren İran, 1920’lerin sonunda Irak, 1930’larda
Suudi Arabistan, 1960’larda da Libya ve Cezayir önemli üretim alanları
olmuşlardır. Petrol ekonomisi çağında Anglo-Saksonların hegemonyası
vardır. Sovyet petrol tröstünün 1950’lerde dünya pazarına girişine değin
de bu böyle devam etti. İngiltere Royal Duch-Shell ve BP, Amerika Birleşik
Devletleri’nde ise Standart Oil bu dönemin kartelini oluşturuyorlardı. ABD,
iki büyük savaşa da dahil olarak İngiltere’nin yenilgisini ya da Avrasya’da ve
Yakın Doğu’da Alman hegemonyası kurulmasını önledi. Ama karşılığını da
fazlasıyla aldı. 1912’de kurulan Turkish Petroleum Company, ancak savaş
sonrasında 1927-28 döneminde faaliyete geçebildi. Yani 1926’da Musul
konusunda Türklerle nihai anlaşmaya varılmasından hemen sonra. 1912
hisse dağılımında ¾ hakimiyet İngiltere, geri kalanı da Alman Deutsche
Bank’ta idi. Bir de bu kadar gücü uzlaştıran Bakü’den petrol mühendisi “Mr.
%5” denilen Gülbenkyan vardı. 1927-28 düzenlemesinde Alman hisseleri
Fransızlara geçerken İngilizler hisselerinin 1/3’ünü Amerikan şirketlerine
bıraktılar. Almanlar Romanya petrolündeki paylarını da İngilizlere
bıraktılar. Almanya kaybetmenin bedelini öderken, ABD zaferi sağlayan
yardımının karşılığını alıyordu. Bu paylaşım tablosunda Türkler de %10
ile yer alabilirdi. İngilizler bir an önce üretime geçmek istediklerinden
Türklerin itirazını gidermek istemişlerdi. Ama o dönemin “uzak görüşlü
büyük Türk yöneticileri” 500 bin altın karşılığında bu %10 geliri bıraktılar.
1951’de İran’da petrolün millileştirilmesi krizinde de böyle oldu. ABD
iki yıllık bir çaba sonunda Musaddık hükümetini devirirken karşılığını
fazlasıyla aldı. Daha önce İngilizler İran petrolünün tam hakimiyken,
13

Doğu Perinçek, Kıbrıs Meselesi, İstanbul, Aydınlık Yayınları, 1976, s. 97.
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hisselerinin yarısını Amerikan şirketlerine bıraktılar, kurtardıkları da
onlara yetti. Musaddık olayı öteki Arap devlerine örnek oldu. Mesela Irak
Baas hükümeti 1958 cumhuriyetçi ihtilalinden ancak 1 sene sonra 1972’de,
SSCB ile yakınlaşma sağlayan bir dostluk ve işbirliği anlaşması yaptıktan
sonra petrolünü millileştirdi. Soğuk Savaş sona erdikten ve Sovyet gücü
kırıldıktan sonra yaşanan 1990-91 Kuveyt ve 2003 savaşları ile Irak’tan
1958 ve 1972’nin rövanşının alındığı konusunda kuşku olmasa gerekir.
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Bu dönemde Levant havzası Basra Körfezi’ndeki petrolün nakli bakımından
öne çıktı. 1940’ların sonlarında Suudi Arabistan petrolünü ÜrdünGolan Tepeleri üzerinden Lübnan kıyısına bağlayan hat, 1950’lerde Irak
petrolünü Suriye’nin Banyas Limanı’na bağlayan hat ve 1977 sonrasında
Kerkük-Yumurtalık hatları öne çıkmışlardır. Bunlardan ilk ikisi kullanım
dışıdır. 2006’da hizmete alınan Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı ise ilk defa Hazar
Havzası petrolünü Doğu Akdeniz’e bağlamaktaydı. Yine bu dönemlerde
tespit edilen doğalgaz alanları ile havza ilk kez bir üretim sahası niteliği
de kazanacaktı. Fakat Ege meselesinde olduğu gibi, Doğu Akdeniz’de de
kıta sahanlığı alanları konusunda uyuşmazlık ve Kıbrıs sorununun bizatihi
varlığı, bugüne değin üretim aşamasına geçilmesini önlemiştir.
Sonuç
Yakın Doğu bölgesi ile Avrupa arasındaki bağlantıyı sağlayan Levant deniz
havzası, binlerce yıl boyunca uygarlıklar arası iletişim ve güç mücadelesi
alanı olmuştur. Üç kıtanın en zengin ticaret güzergâhlarının kesiştiği bu
havzada ticaret eski çağlarda ipek-baharat üzerine şekillenirken, Yeni
Çağ’da Osmanlı ülkesinin zenginlikleri ve Uzak Asya-Hindistan güzergahı
nedeniyle önemini korumuştur. XX. Yüzyıl’da ise petrol ekonomisi bu
havzanın kaderine doğrudan etki yapmıştır. Orta Çağ din savaşlarının bile
emperyalizm boyutu olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Havzanın kalbinde
yer alan Kıbrıs’taki etnik uyuşmazlığın 60 yılı aşan bir çözümsüzlük ve kriz
tarihi olduğu dikkate alındığında, bölgede egemenlik mücadelesi yapan
aktörlerin Türkiye ve Yunanistan’dan ibaret olmadığı, hatta çok daha fazla
sayıda oldukları görülecektir.
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Öz
Doğu Akdeniz, özellikle son dönemde bölgede keşfedilen enerji kaynakları ile
küresel gündemin merkezine taşınmıştır. Bölgede çok sayıda aktörün bulunması
enerji kaynakları ve bu kaynakların bölüşümü açısından Doğu Akdeniz’i bir
rekabet ortamına dönüştürmüştür. Gelinen nokta itibarıyla ekonomik ve siyasi
mücadelenin yoğun bir şekilde yaşandığı bölge, enerji kaynak potansiyeli
bakımından önemli sayılabilecek bir konumdadır. Bölgede güncel olarak 3,5
milyar varilin üzerinde petrol ve 10 trilyon metreküpten fazla doğal gaz rezerv
potansiyeli bulunduğu tahmin edilmektedir. Öte yandan, son 20 yılda keşfedilen
kaynaklar ise bahsi geçen potansiyelin 4’te 1’i kadardır. Bunun yanı sıra, söz
konusu kaynaklar kadar bu kaynakların uluslararası piyasalara transfer
güzergahları üzerinde tartışılan bir diğer husustur. Dolayısıyla, Doğu Akdeniz
coğrafyası enerji kaynakları üzerinden çok boyutlu bir rekabet merkezi haline
gelmiştir. Bu çalışmada, Doğu Akdeniz bölgesinde keşfedilen ve keşfedilmeyi
bekleyen enerji kaynakları ile bu kaynakların üretim, işletme ve nakline dair
çalışmalar ele alınmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin bölgedeki pozisyonu ve
faaliyetleri değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Enerji Rekabeti, Türkiye
Abstract
Eastern Mediterranean has been moved to the center of the global agenda,
especially with the recently discovered energy resources in the region. The presence
of many actors in the region has transformed the Eastern Mediterranean into a
competitive environment in terms of energy resources and the distribution of these
resources. At this point, the region, where the economic and political struggle has
occurred intensively, is in a position that can be considered as an important place
in terms of energy resource potential. It is estimated that there are currently over
3,5 billion barrels of oil and more than 10 trillion cubic meters of gas reserve
potential in the region. On the other hand, the resources discovered in the last
20 years are equal to one-fourth of the mentioned potential. Additionally, the
transfer routes of these resources to the international markets is another muchdebated subject in the region. Therefore, the Eastern Mediterranean geography
*
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has become a center of a multi-dimensional competition over the energy
resources. In this study, the energy resources that are discovered and waiting
to be discovered in the Eastern Mediterranean region plus the actions related to
production, operation and transportation of these resources are discussed. In
addition, Turkey’s position and activities in the region are evaluated.
Keywords: Eastern Mediterranean, Energy Competition, Turkey
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Doğu Akdeniz 2000’li yılların başından itibaren bilhassa bölgede
keşfedilen enerji kaynakları, bu kaynakların üretimi ve transferi konuları
ile sıkça gündeme gelmektedir. Bölgedeki güncel durumun geçmişi her ne
kadar 20 yıl öncesine dayansa da Doğu Akdeniz’deki deniz sondajlarının
tarihsel süreci 1960’lardan itibaren başlamaktadır. Bu periyotta Mısır ve
İsrail çeşitli sondaj faaliyetlerinde bulunmuş ancak dönemin şartları ve
teknolojik eksikliklerden ötürü başarılı bir keşif yapılamamıştır. 2000’li
yılların başlarında İsrail açıklarında gerçekleştirilen küçük çaplı keşiflerle
birlikte Doğu Akdeniz havzası yeniden araştırılmaya başlanmıştır. 2009 ve
2010’da İsrail karasularında bulunan Tamar ve Levant sahalarının keşfiyle
bir anda uluslararası ilgi bu bölgeye yönelmiştir. Bu iki saha dönemin
küresel anlamda en büyük derin deniz gaz keşfi olması sebebiyle önem
kazanmıştır. Sonrasında 2011 yılında Kıbrıs’ın güneydoğusunda bulunan
Aphrodite ve 2015’te Mısır açıklarındaki Zohr sahalarının keşfi, Doğu
Akdeniz’in bölgesel bir alan olmaktan çıkıp küresel zemine taşınmasına
sebep olmuştur. Özetle, bölgede ciddi miktarda enerji kaynağının
keşfedilmesi neticesinde küresel piyasalar açısından önemi giderek artan
Doğu Akdeniz, zamanla çok aktörlü bir rekabet ortamına dönüşmüştür.
Doğu Akdeniz tanımlaması Akdeniz’in doğusundaki bölge için
yapılmaktadır. Sınırı batıda İtalya’nın güneyinde bulunan Sicilya Adası
ve Tunus’tan başlarken, doğuda ise Türkiye, Suriye, Lübnan ve İsrail’in
Akdeniz kıyılarına kadar uzanmaktadır.1 Bölgedeki arama ve sondaj
faaliyetlerinin yapıldığı sahalar genel olarak Yunanistan’ın güneyi
ile Libya’nın kuzeydoğusu arasındaki bölgeden başlayarak doğuya
doğru yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla arama-sondaj çalışmalarının
gerçekleştirildiği bölgelerde keşfedilen ve keşfedilmesi muhtemel kaynaklar
üzerinde hak sahibi ülkeler Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Suriye, Lübnan, Mısır,
Libya, Yunanistan, Filistin ve İsrail olarak kabul edilmektedir. Bölgede
bu ülkelerden bazılarının arama ve sondaj çalışmaları devam etmektedir.
Doğu Akdeniz’de sondaj yapan ülkelerin başında Türkiye, Mısır, İsrail
ve GKRY gelmektedir. Bunlar arasında petrol ve doğal gaz keşfi yapanlar
1

Umut Kedikli ve Taşkın Deniz, “Enerji Kaynakları Mücadelesinde Doğu Akdeniz Havzası
ve Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı”, Alternatif Politika, 7(3), 2015, s. 399-424.
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Mısır, İsrail ve GKRY’dir. Henüz sondaj yapmayan ülkeler ise Yunanistan,
Suriye, Lübnan, Libya ve Filistin olarak sıralanmaktadır. Şu çok açıktır
ki petrol ve doğal gaz rezervlerini keşfedip üreterek enerji bağımsızlığı
ve güvenliğini sağlama hedefi bölgedeki tüm ülkeler açısından stratejik
öneme sahiptir. Dolayısıyla, bölgede son 20 yıldır keşfedilen ve yakın
gelecekte keşfedilmeyi bekleyen kaynaklar Doğu Akdeniz’deki dengeleri
yeniden konumlandırmaktadır.
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Bölgede bulunan kaynakların üretilmesi ve ihraç edilmesi için çok sayıda
teknik, ticari, yasal ve politik zorluklarla mücadele edilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda, Doğu Akdeniz’deki sorunların başında bölgedeki deniz yetki
alanlarının2 belirlenmesi gelmektedir. Bahse konu olan sorunu çözmek
için ülkelerin ortak zeminde buluşması ve hakkaniyet esaslı bir bölüşümün
tasarlanması elzemdir.3 Ancak bölgedeki bazı aktörlerin maksimalist
yaklaşımları söz konusu sorunun daha da derinleştirmesine neden
olmaktadır.
Öte yandan, bölgede bulunan hidrokarbon kaynak potansiyeli bölgesel ve
küresel işbirlikleri sunması, enerji arz güvenliğinin arttırılması ve istikrarlı
bir siyasi düzenin tesis edilmesi bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır.
Dolayısıyla, bölgenin karşılıklı mücadele ortamından ziyade iktisadi fayda
sağlayan bir coğrafyaya dönüşmesi son derece önemlidir. Bunun için
ise bölgedeki tüm aktörlerin katılımıyla oluşturulan ortak bir anlaşma
platformuna ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalışmada yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde Doğu Akdeniz’in
enerji kaynakları bağlamında nasıl bir rekabet ortamına dönüştüğü,
bölgedeki kaynak potansiyeli ve mevcut keşifler aktarılacaktır. Ayrıca
bölgede keşfedilen enerji kaynaklarının küresel piyasalara transfer edilmesi
ile ilgili senaryolara değinilecektir. Son olarak Türkiye’nin bölgedeki
pozisyonu, stratejileri ve gerçekleştirdiği arama-sondaj faaliyetleri
değerlendirilecektir. Çalışma, sonuç ve değerlendirme bölümüyle
tamamlanacaktır.
Doğu Akdeniz’deki Enerji Kaynakları
Doğu Akdeniz’de bulunan aktörler arasındaki rekabetin temelinde
bölgedeki enerji kaynakları ve bu kaynaklara sahip olma güdüsünün
olduğu açıktır. Bölgenin hidrokarbon kaynakları bakımından ciddi bir
potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Doğu Akdeniz’deki
2

3
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Deniz yetki alanı genel olarak kıyı devletinin çeşitli hak ve yetkilerle donatıldığı deniz
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kaynak potansiyelinin doğru bir şekilde belirlenmesi için önemli analizler
yapılmaktadır. Söz konusu çalışmalar arasında en dikkat çekeni ise 2010’da
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (United States Geological SurveyUSGS) tarafından yürütülmüştür.4 Bu çalışmaya göre Kıbrıs Adası’nın
güneyi ile İsrail Filistin ve Lübnan açıklarını kapsayan Levant Havzası’nda
potansiyel olarak 1,7 milyar varil ham petrol ve 3,5 trilyon metreküp doğal
gaz bulunmaktadır. Ayrıca Mısır’ın deniz yetki alanları içerisinde yer alan
Nil Deltası Havzası’nda 1,8 milyar varil ham petrol ve 6,3 trilyon metreküp
doğal gaz rezervi olduğu tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, sadece bu iki
havzanın rezerv potansiyelinin yaklaşık olarak 3,5 milyar varil ham petrol
ve 10 trilyon metreküp doğal gaza tekabül ettiği görülmektedir.5

Doğu Akdeniz’deki bir diğer enerji kaynağı ise gaz hidrat formasyonlarıdır.7
Gaz hidratlar donmuş topraklarda ve deniz altındaki kayaç yapılarda
yaygın olarak bulunduğundan dolayı geleceğin önemli bir enerji
kaynağı olarak kabul edilmektedir. Gaz hidratlar genel olarak su ve gaz
molekülleri tarafından yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta oluşan kristal
yapıdaki oluşumlardır.8 Söz konusu kaynağın 1 metreküpü 164 metreküp
doğal gaz içermektedir.9 Dolayısıyla gaz hidratların oldukça önemli bir
enerji kaynağı olma potansiyeli bulunmaktadır. Ancak gaz hidratların
günümüzde ticari üretimi yapılmamaktadır. Bu kaynakların rezervleri katı
halde bulunduğundan dolayı konvansiyonel sondaj teknikleri ile gaz hidrat
üretimi gerçekleştirilememektedir. Başka bir ifadeyle güncel teknolojik
ekipmanlar söz konusu kaynağın çıkartılması için yeterince uygun değildir.

4

5
6
7
8
9
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Bunlar dışında henüz detaylı bir sondaj çalışması yapılmamış olan Doğu
Akdeniz’in batı bölgesinde de önemli kaynak potansiyeli varlığını gösteren
çalışmalar bulunmaktadır. Söz konusu potansiyeli kanıtlamak için
özelikle Girit, Rodos ve Meis adaları etrafında birtakım sismik araştırma
faaliyetleri sürdürülmektedir. 2012 yılında Flow Energy şirketinin yaptığı
bir çalışmaya göre bu bölgede toplam 3,5 trilyon metreküp gaz ve 1,5 milyar
varil petrol olduğu tahmin edilmektedir.6

“Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province, Eastern
Mediterranean”, US Geological Survey, 2010, https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3027/pdf/
FS10-3027.pdf, (Erişim Tarihi: 4.11.2020).
Sohbet Karbuz, “Doğu Akdeniz’de Ne Kadar Doğal Gaz Var?”, Bilkent Enerji Notları,
Sayı: 12, (Temmuz 2019), s. 5.
Oleg Vukmanovic ve Stephen Jewkes, “Greece Looks Out to Sea for Gas Wealth Salvation”,
REUTERS, 3 Ekim 2012.
Beste Çiftçi, “Türkiye’de Gaz Hidratın Potansiyeli”, Bilkent Enerji Notları, Sayı: 25,
(Kasım 2019), s.6.
Şükrü Merey ve Sotirios Nik. Longinos, “Doğu Akdeniz’in Gaz Hidrat Potansiyeli”, Maden
Tetkik ve Arama Dergisi, 160, 2019, s. 117-134.
“Türkiye’nin Gaz Hidrat Yol Önerisi”, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, https://
www.dunyaenerji.org.tr/turkiyenin-gaz-hidrat-yol-haritasi-onerisi/, (Erişim Tarihi:
22.10.2020).
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Doğu Akdeniz havzasının gaz hidrat potansiyeli hakkında kesin veriler
mevcut olmamakla birlikte bu konuyla ilgili birçok öngörü yapılmaktadır.
Doğu Akdeniz’deki üretilebilir gaz hidrat kapasitesinin 98 trilyon metreküp
civarında olduğu tahmin edilmektedir.10 Mevcut küresel doğal gaz
rezervlerinin yaklaşık 200 trilyon metreküp olduğu göz önüne alındığında
sadece Doğu Akdeniz’deki gaz hidrat potansiyelinin bile toplam dünya
rezervinin yaklaşık yarısı kadar olması dikkat çekicidir.11 Bu durum aslında
Doğu Akdeniz’deki rekabetin bir boyutuyla gaz hidrat kaynaklarına sahip
olma mücadelesini de kapsadığını göstermektedir.
Doğu Akdeniz’de bulunan hidrokarbon kaynaklarının rezerv potansiyeli
bu şekilde iken bölgede şimdiye kadar gerçekleştirilen keşifler söz
konusu potansiyeli destekler niteliktedir. Bu bağlamda, 2009’dan bu
yana gerçekleştirilen büyük gaz keşifleri neticesinde Doğu Akdeniz enerji
piyasaları açısından popüler bir bölge haline gelmiştir. Son 10 yıllık
dönemde Doğu Akdeniz’de yapılan keşiflerin büyüklükleri Grafik 1’de
verilmektedir. Buna göre bölgedeki ilk ciddi keşifler İsrail açıklarında yer
alan Tamar ve Levant sahalarında yapılmıştır. Öyle ki bu sahalar 20012010 yılları arasında küresel ölçekte yapılan en büyük keşifler olarak ön
plana çıkmaktadır.12 2011-2014 arasında bölgede ciddi bir keşif olmamakla
birlikte bu dönemin en dikkat çeken gelişmesi Kıbrıs Adası’nın güneyinde
bulunan Aphrodite gaz sahasının keşfedilmesidir. Ağustos 2015’te ise
İtalyan ENI şirketi tarafından Mısır açıklarında tespit edilen Zohr sahası
Doğu Akdeniz’de şimdiye kadar gerçekleşen en büyük keşif olma özelliğini
taşımaktadır. Son olarak 2018 ve 2019’da yine Kıbrıs’ın güney kısmında
yer alan Calypso ve Glaucus sahalarında önemli miktarda gaz rezervinin
bulunduğuna yönelik veriler paylaşılmıştır. Diğer keşiflerle birlikte
bölgede 2009 ile 2019 yılları arasında yaklaşık olarak 2,5 trilyon metreküp
doğal gaz rezervi keşfedilmiştir.13 Dolayısıyla, Doğu Akdeniz’de son 20
yıllık süreç içerisinde tespit edilen toplam doğal gaz potansiyelinin mevcut
durumda sadece %25’lik kısmının keşfedildiği görülmektedir.

10 Şükrü Merey ve Sotirios Nik. Longinos, “Does the Mediterranean Sea have Potential for

Producing Gas Hydrates?”, Journal of Natural Gas Science and Engineering, 55, 2018, s.
113-134.
11 “Statistical Review of World Energy 2020”, British Petroleum (BP), https://www.
bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.
html, (Erişim Tarihi: 22.10.2020).
12 Gongcheng Zhang ve diğ., “Giant Discoveries of Oil and Gas Fields in Global Deepwaters
in the Past 40 Years and the Prospect of Exploration”, Journal of Natural Gas Geoscience,
4(1), 2019, s. 1-28.
13 Ana Stanič ve Sohbet Karbuz, “The Challenges Facing Eastern Mediterranean Gas
and How International Law can Help Overcome Them”, Journal of Energy & Natural
Resources Law, 2020, s. 1-35.
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Grafik 1. Doğu Akdeniz’deki doğal gaz keşifleri (Milyar Metreküp,
2009-2019)

Kaynak: Rystad Energy
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Bölgede şimdiye kadar yapılan keşiflerin yoğun olarak İsrail ve Mısır
açıklarında gerçekleştiği görülürken, yakın dönemde Kıbrıs Adası’nın
güneyindeki sahalarda önemli rezerv sahalarının tespit edilmesi dikkat
çekmektedir (Bkz. Grafik 1). Doğu Akdeniz’de 2009-2019 yılları arasında
gerçekleştirilen keşiflerin günümüz doğal gaz fiyatlarıyla yaklaşık olarak 460
milyar dolar tutarında bir ekonomik değere sahip olduğu görülmektedir.14
Bölgede olduğu tahmin edilen toplam kaynak potansiyelinin ise yine
günümüz fiyatları ile yaklaşık 1,8 trilyon dolara tekabül ettiği söylenebilir.
Dolayısıyla, ekonomik olarak bu denli değerli olan Doğu Akdeniz bölgesinin
yerel ve küresel anlamda neden bir rekabet ortamına dönüştüğü söz konusu
rakamlar baz alındığında daha iyi anlaşılmaktadır.
Doğu Akdeniz’de son 20 yıllık süreçte keşfedilen doğal gaz rezervlerinin yer,
ad, yıl ve miktar bilgileri Tablo 1’de verilmiştir. Bu veriler ışığında bölgede
şimdiye kadar yapılan keşiflerin küresel enerji dengelerini değiştirecek bir
etkiye sahip olmadığı söylenebilir. Zira küresel gaz rezervlerinin önemli
kısmını elinde bulunduran ülkelerle kıyaslandığında, Doğu Akdeniz’in
henüz yeterli bir rezerv kapasitesine ulaşamadığı görülmektedir. Diğer
yandan, bu keşifler ve bölgedeki rezerv potansiyelinin Doğu Akdeniz’de
bulunan ülkeler açısından son derece kritik olduğu çıkarımı yapılabilir. Doğu
Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler bakımından söz konusu gaz miktarlarının hem
iç tüketimi destekleyecek hem de bölgede bulunan ülkelerin enerji ihracatı
yapmasına katkı sunacak kapasitede olduğu açıktır. Bu nedenle bölgede
enerji kaynaklarına sahip olma ve bu kaynakları dış piyasalara en uygun
maliyetle transfer etme konularında ciddi bir rekabet süregelmektedir.
14 Not: Bu hesaplama Almanya’nın 2019 yılı doğal gaz ithalat fiyatı baz alınarak yapılmıştır.
Veriler BP Statistical Review of World Energy 2020 raporundan elde edilmiştir.
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Doğu Akdeniz’deki ilk önemli keşif 2000 yılında Gazze Şeridi (Filistin)
açıklarında yer alan Gaza Marine sahasında gerçekleşmiştir. Sonrasında
2009’a kadar bölgede ciddi bir keşfin yapılmadığı görülmektedir. Bu
tarihten sonra ise Doğu Akdeniz’deki keşiflerin giderek artması dikkat
çekmektedir. Özellikle İsrail’in Tamar ve Levant sahaları ile Mısır
açıklarındaki Zohr sahasının keşfedilmesi küresel enerji piyasalarında
ciddi yankı uyandırmıştır. Bu sahalar 2000’li yılların en büyük derin deniz
gaz keşifleri olarak kabul edilmektelerdir.
Tablo 1. Doğu Akdeniz’de yapılan doğal gaz keşifleri (2000-2019)
Ülke
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İSRAİL

KIBRIS ADASI

MISIR

FİLİSTİN

Saha

Yıl

Rezerv (milyar metreküp)

Tamar

2009

305

Leviathan

2010

649

Tanin

2012

26

Karish

2013

39

Royee

2014

96

Aphrodite

2011

129

Calypso

2018

150

Glaucus

2019

142

Zohr

2015

850

Great Nooros

2016

85

West Nile Delta

2015

77

Atoll

2015

42

Gaza Marine

2000

30

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.
1. Not: Bu verilerin elde edildiği kaynaklar aşağıda sıralanmaktadır.
1. Tamar, Leviathan ve Aphrodite sahalarına ait veriler Delek Drilling
şirketinin internet sitesinden (https://www.delekdrilling.com/) elde
edilmiştir.
2. Tanin ve Karish sahalarına ait veriler Energean şirketinin internet
sitesinden (https://www.energean.com/) alınmıştır.
3. Royee sahasına ait veriler Israel Opportunity – Energy Resources
şirketinin internet sitesinden (https://www.oilandgas.co.il/en/
home/) alınmıştır.
4. Calypso ve Gazza Marine sahalarına ait veriler Reuters haber
ajansının internet sitesinden (https://www.reuters.com/) alınmıştır.
5. Glaucus sahasına ait veriler ExxonMobil şirketinin internet sitesinden
(https://corporate.exxonmobil.com/) alınmıştır.
6. Zohr, Great Nooros ve West Nile Delta sahalarına ait veriler ENI
şirketinin internet sitesinden (https://www.eni.com/en-IT/home.
html) alınmıştır.
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7. Atoll sahasına ait veriler British Petroleum (BP) internet sitesinden
(https://www.bp.com/) alınmıştır.

Bölgedeki Kaynakların Üretilmesi ve Transferi
Doğu Akdeniz’de keşfedilen kaynakların üretim aşamasına geçen kısmı
oldukça düşük seviyededir. Öte yandan, keşfedilen enerji kaynaklarının
üretimini arttırmak ve sonrasında enerji piyasalarına nakledilmesi için
bölgeye ciddi yatırımların yapılması planlanmaktadır. Mevcut keşiflerin
öncelikle iç piyasalarda kullanılması adına terminal, yüzer platform ve
boru hattı projeleri özellikle Zohr ve Levant sahalarında yoğunlaşmaktadır.
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2019 sonu itibarıyla Doğu Akdeniz bölgesinin tamamında keşfedilen
doğal gaz kaynakları Azerbaycan ve Norveç’in şimdiye kadar münferit
olarak keşfettikleri gaz rezervlerine eşittir.15 Diğer taraftan, Rusya, İran ve
Katar gibi dünya gaz rezervlerinin önemli bir kısmını elinde bulunduran
ülkelere göre Doğu Akdeniz’deki kaynaklar oldukça düşük miktarlardadır.
Küresel kanıtlanmış petrol rezervleri toplamı 1733,9 milyar varil (244,6
milyon ton), doğal gaz rezervleri toplamı ise 198,8 trilyon metreküp olarak
hesaplanmıştır.16 Dolayısıyla, Doğu Akdeniz bölgesindeki hidrokarbon
kaynak potansiyeli, kanıtlanmış küresel petrol rezervlerinin yaklaşık
%0,3’ünü, doğal gaz rezervlerinin ise %6,8’ini oluşturmaktadır. Bunun
yanı sıra, günümüze kadar Doğu Akdeniz’de birçok keşif gerçekleşse
de bölgenin özellikle kuzey ve batı kesimlerinde keşfedilmeyi bekleyen
bakir alanlar bulunmaktadır. Jeolojik araştırmalar Meis, Rodos ve Girit
adaları etrafında önemli miktarda hidrokarbon potansiyeli olduğunu
göstermektedir.17 Şimdiye kadar yapılan keşifler bölgedeki olası rezerv
tahminlerini doğrularken, Doğu Akdeniz’in küresel sondaj ve üretim
endüstrisi açısından konumunu güçlendirir niteliktedir. Dolayısıyla bölge,
küresel petrol ve doğal gaz rezervlerinin arttırılması bakımından önemli
fırsatlar sunmaktadır.

Zohr ve Levant sahaları, Doğu Akdeniz’de şimdiye kadar keşfedilen
en büyük gaz rezervleri olarak ön plana çıkmaktadır. Her ne kadar bu
keşifler önemli miktarlara tekabül etse de Doğu Akdeniz havzası genel
olarak değerlendirildiğinde dünyanın en az araştırılmış bölgelerinden biri
olarak kabul edilmektedir. Esasen bölgenin hidrokarbon potansiyelinin
hesaplanan değerlerin çok daha üzerinde olduğu yönünde beklentiler ve
bulgular vardır. Dolayısıyla bu coğrafyadaki arama ve sondaj faaliyetlerinin
uzun bir süre devam edeceği tahmin edilmektedir.
Doğu Akdeniz’e kıyısı olan Türkiye, Mısır, İsrail, Lübnan, Libya, Filistin,
Yunanistan, Suriye, KKTC ve GKRY’nin kendi deniz yetki alanları içerisinde
bulunan kaynakları arama ve sondaj yapma hakkı bulunmaktadır. Ancak
15
16
17

“Statistical Review of World Energy 2020”, British Petroleum (BP).
“Statistical Review of World Energy 2020”, British Petroleum (BP).
Sohbet Karbuz, “Doğu Akdeniz’de Ne Kadar Doğal Gaz Var?” s. 6.
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Kıbrıs Adası genel olarak düşünüldüğünde bu hak ve yetkilerin ne şekilde
kullanılacağı ile ilgili sorun henüz çözülmemiştir. Zira Türkiye adadaki tüm
paydaşların söz konusu yetkiye eşit şekilde sahip olduğu saikiyle hareket
ederken bazı ülkeler adayı GKRY’nin temsil ettiği ve bu hakların Rum kesimi
tarafından kullanılması görüşünde birleşmektedir. Dolayısıyla söz konusu
anlaşmazlıklar meşru bir zeminde çözüme kavuşturulmadıkça Kıbrıs Adası
etrafında keşfedilen kaynakların üretilip ekonomiye kazandırılması süreci
uzayacaktır.
Diğer taraftan, Doğu Akdeniz’de ihtilaf bulunmayan bölgelerde üretim
aşamasına geçildiği görülmektedir. Bunlardan biri olan ve bölgede
önemli gaz keşifleri yapan İsrail, Tamar sahasının bulunduğu alanda
gerçekleştirilen keşiften 4 yıl sonra Mart 2013’te üretime geçmiştir.18
Şimdiye kadar bu sahadan yaklaşık 60 milyar metreküp miktarında
gaz üretimi yapılmıştır. Bu üretimin bir bölümü İsrail’in iç tüketimine
sunulurken kalanı ihraç edilmektedir. Tamar sahasından çıkartılan doğal
gazın ilk ihracatı Ocak 2017’de Ürdün’e gerçekleştirilmiştir. Söz konusu
transfer anlaşması neticesinde İsrail, Tamar’dan çıkartılacak gazın 2 milyar
metreküplük kısmını 15 yıl boyunca Ürdün’ün iç tüketimine sunacaktır.
Ayrıca 2019 yılında İsrail ile Mısır arasında her iki ülkenin gaz iletim
sistemlerinin birleştirilmesi amacıyla imzalanan East Med Gas (EMG)
denizaltı boru hattı anlaşması neticesinde Tamar’dan toplam 25 milyar
metreküpün üzerinde doğal gaz transferi gerçekleştirilmesi gündemdedir.
Yine İsrail açıklarında yer alan ve 2010 yılında keşfedilen Levant gaz
sahasının üretime geçmesi ise 2019 sonunu bulmuştur.19 Bu sahadan
ilk aşamada yıllık 21 ila 24 milyar metreküp doğal gaz üretilmesi
planlanmaktadır. İlerleyen dönemlerde ise söz konusu sahadaki üretimin
artmasıyla birlikte Ürdün ve Mısır’a 15 yıl boyunca sırasıyla yıllık 45 ve 60
milyar metreküp doğal gaz transferinin yapılması öngörülmektedir.
Ayrıca İsrail açıklarında bulunan Karish ve Tanin sahalarının geliştirilmesi
için yapılan çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında
bölgede bir yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi (Floating
Storage Regasification Unit-FSRU) kurulması gündemdedir. Söz konusu
sahalardaki gaz miktarının arttırılması ve ihracata uygun hale getirilmesi
için 2019’da başlatılan çalışmalar sonucunda 2021 yılında bölgeden ilk gaz
üretiminin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.20
Bölgenin bir diğer önemli kaynak sahibi ülkesi konumunda bulunan
Mısır, Doğu Akdeniz’deki ilk gaz keşfini 1969’da Abu Qir 1 sahasında
“Tamar Gas Field”, Delek, https://www.delekdrilling.com/natural-gas/gas-fields/tamar,
(Erişim Tarihi: 30.10.200).
19 “Leviathan Gas Field” Delek, https://www.delekdrilling.com/natural-gas/gas-fields/
leviathan, (Erişim Tarihi: 30.10.2020).
20 Theodoros Tsakiris, “The Importance of East Mediterranean Gas for EU Energy Security”,
The Cyprus Review, 30(1), 2018, s. 25-50.
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İsrail ve Mısır’ın dışında Doğu Akdeniz’de arama ve sondaj faaliyetleri
yürüten bir diğer aktör ise GKRY’dir. Ancak GKRY’nin arama ve sondaj
faaliyetlerinde bulunduğu alanlar KKTC ve Türkiye açısından ihtilaflı
bölgeler olarak kabul edilmektedir. Nitekim GKRY 2003, 2007 ve 2010’da
sırasıyla Mısır, Lübnan ve İsrail’le tek taraflı olarak imzaladığı Münhasır
Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları neticesinde adanın tek temsilcisi gibi
davranarak haksız bir şekilde Kıbrıs Adası’nın deniz alanlarını parsellere
ayırmış ve buralarda çeşitli arama çalışmaları başlatmıştır. Bunun yanında
Rum yönetimi kendisine ait olduğunu iddia ettiği söz konusu parsellerde
arama ve sondaj yapmaları için birtakım uluslararası enerji firmalarına
ruhsat vermiştir. 2011’de Aphrodite, 2018’de Calypso ve 2019’da Glaucus
sahalarının keşfedilmesiyle birlikte son dönemde Doğu Akdeniz’de faaliyet
gösteren firmaların dikkati bu bölge üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak söz
konusu sahalarda keşfedilen kaynakların üretim aşamasına ne zaman
geçeceği konusu henüz netlik kazanmamıştır. Zira hem bölgedeki ihtilaflar
hem de Covid-19 salgını sürecinde Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren enerji
21 Suleiman Bengharsa A. “The Egyptian Natural Gas Remedy.” The Journal of Energy and
Development, 1992, s. 291-301.
22 “Zohr”, ENI, https://www.eni.com/en-IT/operations/egypt-zohr.html, (Erişim Tarihi:
30.10.2020).
23
“Nooros”, ENI, https://www.eni.com/en-IT/operations/egypt-nooros.html, (Erişim
Tarihi:30.10.2020).
24 “BP sanctions ‘fast-track’ development of Atoll discovery in Egypt”, British Petroleum
(BP),https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/
bp-sanctions-fast-track-development-of-atoll-discovery-in-egypt.html, (Erişim Tarihi:
30.10.2020).
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gerçekleştirmiştir.21 Mısır bu tarihten sonra da bölgedeki arama ve
sondaj çalışmalarını sürdürmüştür. Ancak yapılan keşifler yeterince
büyük olmadığından dolayı yalnızca iç tüketimi destekleme noktasında
kullanılmıştır. 2014 yılından sonra ise Mısır açıklarında çeşitli doğal
gaz alanlarının keşfedilmesiyle birlikle 2015’te Büyük Nooros, 2017’de
West Nile Delta ve yine 2017’de Zohr sahalarında üretime başlanmıştır.
Bu sahalar arasında 850 milyar metreküp gaz rezervi bulunan Zohr
sahası şimdiye kadar Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen en büyük gaz
keşfi olma konumundadır (Bkz. Tablo 1). Arz kapasitesi giderek artan
sahanın son veriler ışığında günlük 76 milyon metreküp civarında bir
üretim düzeyine ulaştığı görülmektedir.22 Bölgedeki keşiflerin önemli bir
kısmını gerçekleştiren Mısır’da söz konusu kaynakların üretim marjının
günlük 90 milyon metreküp seviyesine çıkartılması hedeflenmektedir.
Bunun yanında West Nile Dalta sahasından ise 2019’da günlük 39 milyon
metreküp doğal gaz üretimi yapılarak Mısır’ın günlük gaz ihtiyacının
yaklaşık %20’si buradan karşılanmaktadır.23 Mısır açıklarında East Nile
Delta adı verilen bölgede keşfedilen bir diğer saha da Atoll’dur. 2015 yılında
BP tarafından keşfedilen sahanın rezerv potansiyeli 42 milyar metreküp
olarak açıklanmıştır.24 2018’de üretime başlanılan sahadan günlük yaklaşık
10 milyon metreküp miktarında doğal gaz çıkartılarak Mısır’ın ulusal gaz
şebekesine aktarılmaktadır.
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firmalarının zarar açıklaması üzerine üretim planlamaları ertelenmek
zorunda kalmıştır. Yapılan tahminlere göre yıllık bazda 8 milyar metreküp
gaz üretimi gerçekleştirilmesi planlanan Aphrodite sahasının ilk üretim
kapasitesi günlük 22 milyon metreküp olarak belirlenmiştir.25 Öte yandan,
GKRY’nin sözde MEB’inde keşfedilen diğer gaz sahaları için henüz resmi
bir üretim planlaması yapılmamıştır.
Bölgenin diğer aktörleri olan Suriye, Filistin, Lübnan ve Libya ise henüz
sondaj ve üretim aşamasına geçmemiştir. Bu ülkelerden Suriye, Filistin ve
Libya’da var olan siyasi ve askeri istikrarsızlık söz konusu gecikmenin en
önemli sebepleri arasındadır. Lübnan’ın ise burada bahsi geçen ülkelere
göre kendi deniz yetki alanlarında bulunan hidrokarbon kaynaklarını
arama çalışmaları noktasında daha iyi bir konumda olduğu söylenebilir.
2010 yılında deniz yetki alanlarının belirlenmesi için oluşturduğu haritayı
Birleşmiş Milletlere sunan Lübnan, 2017’de söz konusu haritadaki ihtilafsız
bölgelerde arama faaliyetlerine başlama kararı almıştır.26 Ancak bölgedeki
diğer ülkelerle henüz tam bir mutabakata varılamadığından Lübnan’ın
arama ve sondaj faaliyetlerine başlamadığı görülmektedir. Diğer taraftan,
bölgenin önemli bir petrol üreticisi konumunda olan Libya, her ne kadar
içerideki siyasi sorunlarla meşgul olsa da Doğu Akdeniz’deki haklarını
sürdürmek için stratejik hamlelerini devam ettirmektedir. 27 Kasım
2019’da Türkiye ile imzalanan ve 7 Aralık’ta yürürlüğe giren “Deniz Yetki
Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı” gerek Libya gerekse de Türkiye
açısından bölgede oyun değiştirici bir hamle olarak kabul edilmektedir.
Böylece her iki ülkenin Doğu Akdeniz’de işbirliği yapmasının önü açılmıştır.
Doğu Akdeniz’in önemli bir diğer ülkesi de Türkiye’dir. Türkiye, özellikle
son yıllarda bölgede aktif bir arama ve sondaj faaliyeti içerisinde
bulunmaktadır. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ile ilgili bilgiler
bir sonraki kısımda detaylı bir şekilde inceleneceğinden dolayı burada
değinilmeyecektir.
Doğu Akdeniz’de şimdiye kadar keşfedilen ve üretim aşamasına geçen
enerji kaynaklarında genel durum bu şekilde iken bölgedeki kaynakların
dış piyasalara transfer edilmesi konusu üzerinde tartışılan bir diğer önemli
husustur. Bu anlamda üç muhtemel senaryo üzerinde tartışılmaktadır.
Harita 1’den görülebileceği üzere bunlardan ilki ve en fazla gündeme
geleni kısa adı East-Med olan Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi
(East-Med Natural Gas Pipeline), ikincisi Türkiye rotası ve sonuncusu ise
bölgeden çıkartılacak kaynakların sıvılaştırılmış doğal gaz27 (Liquefied
25 “Aphrodite Gas Field”, Delek, https://www.delekdrilling.com/project/aphrodite-gas-

field, (Erişim Tarihi: 31.10.2020).
“Deposit of a Chart and Lists of Geographical Coordinates of Points Defining the Western,
Northern and Southern Limits of Lebanon’s Exclusive Economic Zone”, Birleşmiş Milletler
(BM),https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/
LBN.htm, (Erişim Tarihi: 31.10.2020).
27 Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (Liquefied Natural Gas-LNG): Doğal gazın atmosfer basıncında
-162 dereceye kadar soğutularak renksiz formda sıvı faza geçmiş halidir. Bu sayede
26
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Natural Gas-LNG) formasyonuna dönüştürülerek transfer edilmesi
şeklindedir.
Harita 1. Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının olası transfer
rotaları28
.

EastMed projesi, 1300 km açık deniz ve 600 km kara olmak üzere toplam
uzunluğu 1900 km olacak şekilde planlanmaktadır. Söz konusu boru
hattının İsrail açıklarında bulunan Levant havzasından başlayarak şu
şekilde bir rota izlemesi düşünülmektedir.29
• Levant havzası ile Kıbrıs Adası’nı bağlayan 200 km’lik açık deniz
boru hattı,
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Kaynak: Stratfor

• Kıbrıs ve Girit adalarını bağlayan 700 km uzunluğundaki açık deniz
boru hattı,
• Girit Adası ile Yunanistan arasında 400 km’lik açık deniz boru hattı,
• Yunanistan’ın güneyinden kuzeybatısına kadar olan 600 km’lik kara
boru hattı.
Bu proje sayesinde Doğu Akdeniz’deki kaynakların Avrupa kıtasına
taşınmasının yanı sıra geçiş güzergahındaki bölgelere de gaz temini
sağlanması planlanmaktadır. Söz konusu boru hattı ile Avrupa’nın yıllık
doğal gaz ihtiyacının 15 milyar metreküplük kısmının Doğu Akdeniz’den
karşılanması adına çalışmalar devam etmektedir. Yunanistan ve GKRY’nin
mutabık kaldığı projeye son olarak İsrail’in de onay verip taraf olmasıyla
sıvılaştırılan gazın kütle olarak yaklaşık 600 kat küçülmesi sonucunda taşıma ve
depolama süreçleri daha kolay ve güvenli olmaktadır.
28 “The Eastern Mediterranean’s New Great Game Over Natural Gas Stratfor World View”,
Stratfor 2018, https://worldview.stratfor.com/article/eastern-mediterraneans-newgreat-game-over-natural-gas, (Erişim Tarihi: 23.10.2020).
29 “Eastmed Projesi”, IGI Poseidon, http://www.igi-poseidon.com/en/eastmed, (Erişim
Tarihi: 23.10.2020).
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birlikte EastMed projesinde yeni bir aşamaya geçilmiştir.30
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Diğer taraftan, bahse konu olan proje maliyet ve Avrupa’nın doğal
gaz alım fiyatlarını arttırması bakımından kazançlı bir yatırım olarak
görülmemektedir. Bölgede bulunan diğer boru hatları ile kıyaslandığında,
EastMed projesinin yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde bir yatırım
maliyetine ihtiyaç duyacağı tahmin edilmektedir.31 Dolayısıyla, proje
tamamlandığında söz konusu maliyetlerin Avrupa’nın satın aldığı doğal
gaz fiyatlarına yansıtılacağı ve kıtanın şimdikinden daha pahalı bir şekilde
doğal gaz temin edeceği söylenebilir.
Burada bahsedilen maliyet hesaplamaları nedeniyle EastMed projesine
alternatif olarak Türkiye üzerinden geçirilmesi düşünülen bir boru hattı
gündeme gelmektedir. Mevcut durumda Türkiye’nin doğal gaz transfer
altyapısının yeteri kadar gelişmiş olması söz konusu rota açısından ülkeyi
avantajlı bir konuma getirmektedir. Yakın geçmişte gerçekleştirilen
TANAP ve TürkAkım gibi projelerle Türkiye’nin kaynakların transfer
edilmesi konusunda başarılı bir performans sergilediği görülmektedir.
Ayrıca Türkiye üzerinden geçirilecek bir projenin maliyetler açısından
daha uygun olacağı açıktır. Çünkü, Türkiye rotasına inşa edilecek bir
boru hattının neredeyse tamamı kara üzerinden geçirilecektir. Bu da
büyük kısmı deniz altına döşenecek bir boru hattından oluşan EastMed
projesiyle kıyaslandığında Türkiye güzergahının finansal açıdan daha
kârlı olabileceğinin göstergesidir. Bu bakımdan gerek mesafe gerekse de
maliyetler çerçevesinde Türkiye rotasının EastMed projesine göre daha
avantajlı olduğu kabul edilebilir.
Üzerinde tartışılan son seçenek ise bölgedeki kaynakların LNG olarak
taşınmasıdır. LNG günümüz gaz ticareti açısından oldukça önemli bir
seviyeye ulaşmıştır. Öyle ki 2019 küresel doğal gaz ticaretinin %50,7’si boru
hatları vasıtasıyla yapılırken geriye kalan %49,3’lük kısmı LNG şeklinde
gerçekleşmiştir.32 LNG ticaretinin gelecekte de artış trendini sürdüreceği
ve 2040’ta toplam gaz ticareti içerisindeki payının %75 seviyesine geleceği
tahmin edilmektedir.33
Doğu Akdeniz’deki doğal gaz kaynaklarının uluslararası piyasalara
ulaştırılması bakımından LNG formasyonu kısa vadede en uygun seçenek
olarak kabul edilebilir. Doğu Akdeniz bölgesi bulunduğu coğrafya gereği
Asya-Pasifik bölgesine yakın bir konumdadır. Boru hatları vasıtasıyla bu
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30 “İsrail Hükümeti, Yunanistan ve GKRY ile İmzalanan Doğal Gaz Boru Hattı Anlaşmasını
Onayladı”, Anadolu Ajansı (AA), https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israil-hukumetiyunanistan-ve-gkry-ile-imzalanan-dogal-gaz-boru-hatti-anlasmasini-onayladi-/1915577,
(Erişim Tarihi: 23.10.2020).
31 “Gökhan Güler, “Yunanistan’ın Eastmed Blöfü ve Türk Akımı”, Türkiye Uluslararası
İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM), 2018, http://turksam.org/
yunanistanin-eastmed-blofu-ve-turk-akimi, (Erişim Tarihi: 23.10.2020).
32 “Statistical Review of World Energy 2020”, British Petroleum (BP).
33 “LNG Outlook 2020”, Shell, https://www.shell.com/energy-and-innovation/naturalgas/liquefied-natural-gas-lng/lng-outlook-2020.html#iframe=L3dlYmFwcHMvTE5HX
291dGxvb2sv, (Erişim Tarihi: 23.10.2020).
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bölgeye gaz transferi oldukça zor ve maliyetli olacağından Asya-Pasifik
bölgesi Doğu Akdeniz’deki kaynaklar açısından uygun bir pazar olabilir.
Günümüzde en fazla LNG ithal eden ülkeler sırasıyla Japonya, Çin,
Güney Kore, Hindistan ve Tayvan olarak sıralanmaktadır.34 Dolayısıyla
Doğu Akdeniz’deki kaynaklar söz konusu ülkelerin enerji arz güvenliği
noktasında kaynak ülke çeşitlendirmesini arttırmaları açısından önemli
bir alternatif sunabilir. Ayrıca Avrupa doğal gaz piyasası için de Doğu
Akdeniz’de bulunan kaynakların LNG olarak transferi kısa vadede
uygun bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Zira Avrupa doğal gazda
Rusya’ya olan aşırı bağımlılığını azaltmak için farklı senaryolar üzerine
değerlendirme yapmaktadır. Buradan hareketle, LNG opsiyonu, enerji arz
güvenliği alanındaki riskleri azaltma ve kesintisiz enerji teminini sağlama
konularında Avrupa’ya önemli fırsatlar sunmaktadır.

Bölgede bulunan ülkelerin doğal gaz tüketim eğilimleri de Doğu
Akdeniz’de keşfedilen kaynaklar açısından oldukça önemlidir. Tablo
2’den yakın coğrafyada bulunan ülkelerin yıllık doğal gaz tüketim verileri
incelendiğinde İtalya, Mısır ve Türkiye’nin öne çıktıkları görülmektedir.
Dolayısıyla, Doğu Akdeniz’in gaz potansiyeli sadece dış piyasalar açısından
değil aynı zamanda bölgede bulunan ülkelerin iç taleplerinin karşılanması
bakımından da son derece kritik bir öneme sahiptir. Zira bölgedeki
ülkelerin doğal gazda yoğun bir şekilde dış tedarikçilere bağımlı oldukları
görülmektedir. Ayrıca gelecek projeksiyonlarında Doğu Akdeniz’e kıyısı
olan ülkelerin 2040 yılındaki toplam enerji talebinin bugüne göre %40
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Doğu Akdeniz’de bulunan mevcut LNG tesisleri incelendiğinde ise Türkiye
ve Mısır’da bulunan terminaller ön plana çıkmaktadır. Mısır’ın Idku ve
Damietta bölgelerinde yer alan ve toplam 19 milyar metreküp gazlaştırma
kapasitesine sahip iki adet terminali bulunmaktadır.35 Bölgede LNG tesis
kapasitesi açısından en üstün ülke ise Türkiye’dir. İki LNG ve iki FSRU
(Floating Storage Regasification Unit) tesisi bulunan Türkiye, toplam
125 milyar metreküp gazlaştırma kapasitesine sahiptir. Bu özelliği ile
Türkiye LNG alanında bölgede bariz bir stratejik üstünlüğe sahiptir. Doğu
Akdeniz’de hali hazırda FSRU tesisi bulunan başlıca ülkeler ise Mısır,
Ürdün, Malta ve Türkiye’dir.36 Bununla beraber İsrail’in bölgede FSRU ile
ilgili yatırım yapması planlanmaktadır.37 Bu ünitelerle İsrail’in yıllık 3,5
ila 7 milyar metreküp seviyesinde LNG üretme kapasitesine kavuşması
hedeflenmektedir.

34 “World LNG Report 2020”, International Gas Union (IGU), https://igu.org/app/

uploads-wp/2020/04/2020-World-LNG-Report.pdf, (Erişim Tarihi: 23.10.2020).
Sohbet Karbuz, Energy Economy, Finance and Geostrategy, Geostrategic Importance of
East Mediterranean Gas Resources. In A. B. Dorsman, V. Ş. Ediger ve M. B. Karan (Eds.),
Springer, Cham, 2018, s. 237-255.
36 “Gas Markets in the Mediterranean”, Mediterranean Energy Regulators, http://www.
medreg-regulators.org/Publications/NaturalGas.aspx, (Erişim Tarihi: 29.10.2020).
37 Tova Cohen, “Leviathan Partners Considering LNG Facility Offshore Israel”, Reuters.
https://www.reuters.com/article/us-israel-natgas-leviathan/leviathan-partnersconsidering-lng-facility-offshore-israel-idUSKCN1UP0SM, (30.07.2019).
35
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oranında artacağı öngörülmektedir.38 Dolayısıyla, bölgedeki ülkelerin
genel enerji profilleri incelendiğinde, doğal gaza sahip olma ve bu kaynağı
en düşük maliyetle iç tüketime sunma gayretleri stratejik bir hedef olarak
görülmektedir.
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Tablo 2. Doğu Akdeniz bölgesine yakın coğrafyada bulunan
ülkelerin yıllık doğal gaz tüketimleri (Milyar Metreküp, 20152019)
Ülke

2015

2016

2017

2018

2019

İtalya

64,3

67,5

71,6

69,2

70,8

Mısır

46,0

49,4

55,9

59,6

58,9

Türkiye

46,0

44,5

51,6

47,2

43,2

Fransa

40,8

44,5

44,8

42,7

43,4

İspanya

28,5

29,1

31,7

31,5

36,1

İsrail

8,1

9,2

9,9

10,5

10,8

Portekiz

4,8

5,1

6,3

5,8

6,1

Yunanistan

3,1

4,0

4,8

4,7

5,1

Hırvatistan

2,4

2,5

2,9

2,8

2,9

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 2020

Not: Doğu Akdeniz bölgesinde bulunan Kıbrıs Adası, Ürdün, Lübnan ve Libya gibi ülkelerin
yıllık doğal gaz tüketim miktarları oldukça düşük olduğundan dolayı tabloya eklenmemiştir.

Diğer taraftan, İsrail gibi yıllık doğal gaz tüketim miktarları az olan
ülkeler açısından ise bölgede keşfedilen kaynakların bu ülkeleri ihracatçı
konumuna taşıyabilme potansiyeli bulunmaktadır. Dolayısıyla, Doğu
Akdeniz’deki enerji kaynaklarının hem iç tüketime sunulması hem de dış
piyasalara satılması bakımından kaynak sahibi ülkeye önemli bir ekonomik
fayda sağlayacağı açıktır. Bu da aslında bölgedeki enerji kaynaklarına sahip
olma bakımından yaşanan mücadelenin en bariz sebebi sayılmaktadır.
Diğer bir ifadeyle, Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminin kaynaklara sahip
olma ve bu kaynakları dış piyasalara en uygun şekilde iletme etrafında
şekilleneceği söylenebilir.
Türkiye’nin Bölgedeki Pozisyonu ve Faaliyetleri
Türkiye özellikle fosil yakıtlar bakımından dış tedarikçilere yoğun şekilde
bağımlı bir yapıdadır. Bu bağımlılık petrolde %93,39 doğal gazda ise %9940
“Mediterranean Energy Perspectives 2018”, Observatoire Méditerranéen de l’Energie,
https://www.ome.org/mep-2018-2/, (Erişim Tarihi: 29.10.2020).
39 “Petrol Piyasası 2019 Sektör Raporu”, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),
https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-107/yillik-sektor-raporu, (Erişim Tarihi:
2.11.2020).
40 “Doğal Gaz Piyasası 2019 Sektör Raporu”, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),
.https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-94/dogal-gazyillik-sektor-raporu, (Erişim
Tarihi: 2.11.2020).
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seviyelerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’nin söz konusu dışa
bağımlılık ile bu durumun beraberinde getirdiği ekonomik ve siyasi riskleri
azaltmak adına gerçekleştirdiği hidrokarbon arama faaliyetleri son derece
kritik öneme sahiptir. Her ne kadar Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arama
çalışmalarının geçmişi 1930’lu yıllara dayansa da ülkedeki derin deniz
sondaj çalışmaları 2000’li yıllardan itibaren hız kazanmıştır. İlk olarak
yerli bir arama-sondaj filosu oluşturan Türkiye, Doğu Akdeniz’deki aramasondaj faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tablo 3. Türkiye’nin arama ve sondaj gemileri42
Adı

Türü

Tarih

Özellikleri

Açıklama

Barbaros
Hayrettin
Paşa

Sismik
Araştırma

2012

Uzunluk: 84 m
Genişlik: 21,6 m

2 ve 3 boyutlu sismik araştırma
yapabilmekte

Oruç Reis

Sismik
Araştırma

2017

Uzunluk: 86 m
Genişlik: 22 m

Deniz tabanından itibaren
15 bin metre derinliği
görüntüleyebilmekte

Fatih

Derin Deniz
Sondaj

2017

Uzunluk: 229 m
Genişlik: 36 m

6. nesil ultra derin deniz sondaj
gemisi
Sondaj Kabiliyeti: 12 bin 200 m

Yavuz

Derin Deniz
Sondaj

2018

Uzunluk: 230 m
Genişlik: 36 m

6. nesil ultra derin deniz sondaj
gemisi
Sondaj Kabiliyeti: 12 bin 200 m

Kanuni

Derin Deniz
Sondaj

2020

Uzunluk: 227 m
Genişlik: 42 m

6. nesil ultra derin deniz sondaj
gemisi
Sondaj Kabiliyeti: 12 bin 200 m

Kaynak: Anadolu Ajansı
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2012 yılından itibaren deniz alanlarındaki arama ve sondaj faaliyetleri
ile ilgili aktif bir strateji izleyen Türkiye’de, bu bağlamda ilk olarak yerli
arama-sondaj gemilerine sahip olma politikası takip edilmiştir. 2012
yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine dahil
edilen Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından
2017’de Oruç Reis gemisi ve sonrasında Fatih, Yavuz ve Kanuni derin deniz
sondaj gemileriyle Türkiye, arama-sondaj alanında hem bölgesel hem de
küresel manada önemli bir aktör konumuna gelmiştir (Tablo 3). Bahse
konu olan gemiler küresel derin deniz sondaj filosunun yaklaşık %20’sine
tekabül etmektedir.41 Dolayısıyla, söz konusu alanda Türkiye’nin manevra
kabiliyetinin arttığı gözlemlenmektedir.

Bu bağlamda, Doğu Akdeniz’de 2018’den günümüze kadar sırasıyla
Alanya-1, Finike-1, Magosa-1, Karpaz-1, Güzelyurt-1, Narlıdere-1,
Lefkoşa-1 ve Selçuklu-1 kuyuları olmak üzere toplam 8 adet derin deniz

“Sakarya Sahasının Tuna-1 Bölgesindeki Toplam Doğal Gaz Rezervi Miktarı 405 Milyar
Metreküpü Buldu”, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, https://www.tccb.gov.
tr/haberler/410/122393/-sakarya-sahasinin-tuna-1-bolgesindeki-toplam-dogal-gazrezervi-miktari-405-milyar-metrekupu-buldu-, (Erişim Tarihi: 21.10.2020).
42 “Türkiye’nin Denizlerdeki Enerji Filosu”, Anadolu Ajansı (AA), https://www.aa.com.tr/
tr/ekonomi/turkiyenin-denizlerdeki-enerji-filosu/1949802, (Erişim Tarihi: 21.10.2020).
41
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sondajı gerçekleştirilmiştir.43 Söz konusu kuyulardan üretilebilir seviyede
hidrokarbon kaynak keşfi gerçekleşmemesine rağmen bölgedeki arama
ve sondaj faaliyetleri istikrarlı bir şekilde sürdürülmektedir. Türkiye’nin
sahip olduğu deniz yetki alanlarında gerçekleştireceği arama ve sondaj
faaliyetleri sonucunda yeni sahalar keşfetmesi ve nihayetinde üretim
aşamasına geçmesi ihtimali yüksektir. Buradan hareketle, fosil yakıtlarda
net ithalatçı pozisyonunda bulunan Türkiye’nin orta ve uzun vadede
enerjide kaynak sahibi ve tedarikçi konuma gelmesi durumu ülkeye önemli
bir motivasyon sağlamaktadır.
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Türkiye’nin kendi arama ve sondaj gemileriyle bölgedeki etkinliğini
arttırmasının son örneği Covid-19 salgını sürecinde Doğu Akdeniz’de
yaşanan gelişmeler özelinde görülmektedir. Covid-19 salgınının
yayılmasıyla birlikte özellikle petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş
sonrasında brent petrolün varil fiyatının 20 dolar seviyesini test etmesiyle
birlikte Doğu Akdeniz’de faaliyetlerini sürdüren büyük enerji firmaları
ciddi ekonomik zararlarla karşı karşıya kalmışlardır.
Bölgede aktif bir şekilde arama ve sondaj çalışmalarını sürdüren EXXON
MOBIL, TOTAL ve ENI gibi büyük enerji şirketlerinin salgının etkilerini en
şiddetli şekilde gösterdiği 2020’nin ilk çeyreğinde mali bakımdan önemli
ölçüde olumsuz etkilendikleri ifade edilebilir. Bu süreçte EXXON MOBIL
%12,44 TOTAL %35,45 ve ENI ise %5546 oranında gelir kaybı yaşamıştır.
Bununla beraber küresel petrol piyasasının iki önemli aktörü olan ve Doğu
Akdeniz’de çalışmalar yapan BRITISH PETROLEUM (BP) ve SHELL gibi
dev enerji şirketlerinin kârlılık oranlarının sırasıyla %66 ve %46 civarında
düştüğü gözlemlenmektedir.47 Dolayısıyla, söz konusu firmalar açısından
bu süreçte Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları ile ilgili faaliyetler kârlı bir
yatırım olma özelliğini kaybetmiştir.
Söz konusu süreç içerisinde ilk olarak EXXON MOBIL firması Kıbrıs’ın
güneybatısında yer alan sözde 10 numaralı parseldeki faaliyetlerini
erteleme kararı aldı.48 Sonrasında ise ENI ve TOTAL şirketleri bölgedeki
sondaj çalışmalarını 2021’in ilk çeyreğine kadar durdurduklarını açıkladı.49
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Böylece 2020 yılı için bölgede yapılması planlanan arama-sondaj
aktiviteleri Covid-19 salgını sonucunda enerji piyasalarında ortaya çıkan
risk ve belirsizlik nedeniyle en az bir yıl süreliğine ertelenmiş oldu.
Türkiye ise yerli arama ve sondaj gemileri sayesinde Doğu Akdeniz’deki
çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Şüphesiz bölgede bulunan
uluslararası enerji firmalarının faaliyetlerine ara vermesi Türkiye’ye
bir avantaj sağlamaktadır. Türkiye’nin bu avantajı yakalamasındaki en
önemli etmen ise yerli arama ve sondaj filosuna sahip olmasıdır. Türkiye
bu dönemde hem yeni kaynak alanları keşfetme hem de bölgedeki
hakimiyetini pekiştirmeye odaklanmaktadır. Bu da Türkiye’nin Doğu
Akdeniz’deki pozisyonunun güçlenmesi anlamında son derece önemlidir.
Gelinen noktada Türkiye’nin GKRY tarafından hukuksuz bir şekilde ruhsat
verilen enerji şirketleriyle bölgede rekabet edebilme potansiyelinin arttığı
söylenebilir.

Türkiye için Doğu Akdeniz meselesi ekonomik fayda sağlamanın ötesinde
bir hak mücadelesidir. Hem kendisinin hem de KKTC’nin haklarını
müdafaa etme kimliği ile hareket eden Türkiye, bölgedeki maksimalist ve
yayılımcı politikalara karşı çıkmaktadır. Doğu Akdeniz’de kazan-kazan
prensibi çerçevesinde şekillenen bir politika yürüten Türkiye, bölgenin
‘oldu-bitti’ stratejileriyle haksız bir şekilde paylaşılmasına yüksek tondan
karşılık vermektedir. Bununla beraber, bölge genelinde enerji kaynaklarına
bir an önce sahip olma ekseninde şekillenen rekabet ortamı yeni sorunları
beraberinde getirmektedir. Hatta bu rekabet, bölgenin çok boyutlu
yapısından dolayı giderek derinleşmektedir. Her ne kadar bölgedeki
aktörler dikkatlerini yeni keşiflere yoğunlaştırsa da Doğu Akdeniz’deki
anlaşmazlıklar ortadan kalkmadan söz konusu kaynakların ekonomiye
kazandırılması zor ve yıpratıcı bir süreci beraberinde getirecektir.
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Türkiye hem bölgesi hem de küresel enerji piyasaları açısından oldukça
stratejik bir konumda bulunmaktadır. Yakın bir gelecekte bölgede
keşfedilen enerji kaynaklarının artmasıyla birlikte söz konusu kaynakların
dış piyasalara transfer edilmesi mevzusu daha fazla gündeme gelecektir.
Rasyonel bir analiz yapıldığında Doğu Akdeniz’deki kaynakların özellikle
Avrupa kıtasına taşınması noktasında hem maliyetler hem de güvenlik
açısından en uygun rotanın Türkiye olduğu açıktır. Ancak mevcut durumda
Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de oyun dışı bırakma politikası güden aktörlerin
aldıkları kararların, iktisadi olmaktan çok siyasi olduğu söylenebilir.
Dolayısıyla, Türkiye’nin bir yandan bölgedeki arama ve sondaj faaliyetlerini
diğer yandan ise enerji diplomasisini kararlılıkla sürdürmesi, Doğu
Akdeniz’deki iradenin ortaya koyulması açısından son derece önemlidir.

Sonuç ve Değerlendirme
Bugüne kadar Doğu Akdeniz bölgesinin genelinde Azerbaycan, Norveç,
Kazakistan veya Avustralya’nın ayrı ayrı keşfettikleri miktarlar düzeyinde
doğal gaz kaynağı tespit edilmiştir. Bu bakımdan bölgede yapılan keşifler
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gerek yerel gerekse küresel açıdan önemlidir. Ancak keşfedilen rezervler
üretim aşamasına geçmediği sürece pek fazla bir anlam taşımayacaklardır.
Bölgenin siyasi, askeri ve ekonomik bir mücadele alanı olduğu gerçeği göz
önüne alındığında, Doğu Akdeniz’deki kaynaklardan tam anlamıyla iktisadi
fayda sağlamanın önünde ciddi handikapların olduğu görülmektedir.
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Bölgenin geneli düşünüldüğünde arama-sondaj faaliyeti yapılan sahalar
kadar araştırılmayı bekleyen birçok alan bulunmaktadır. Bu alanların
başında ise bölgenin batı kısımları yer almaktadır. Doğu Akdeniz havzasında
önemli rezerv potansiyelinin olduğu tahmin edilen bir diğer enerji kaynağı
olan gaz hidrat formasyonlarının bölgenin batı kısımlarında yoğun şekilde
bulunduğu tahmin edilmektedir. Öyle ki yapılan hesaplamalar Doğu
Akdeniz’deki gaz hidrat potansiyelinin mevcut küresel gaz rezervlerinin
yaklaşık yarısı kadar olduğu yönündedir. Dolayısıyla, Doğu Akdeniz’deki
kaynaklara sahip olma mücadelesi bir yönüyle de geleceğin enerji kaynağı
olarak değerlendirilen gaz hidratlar üzerinden şekillenmektedir.
Bölgede şimdiye kadar keşfedilen rezerv miktarı hesaplanan potansiyelin
4’te 1’i seviyesindendir. Söz konusu keşiflerin üretim aşamasına geçen kısmı
ise oldukça düşük seviyededir. Üretim seviyesinin bu denli az olmasının
altında yatan nedenlerin başında ise keşiflerin yeni yapılmasının ötesinde
bölgedeki çok başlı yapı ve bu yapının anlaşma zemininde buluşamaması
gelmektedir. Zira bölgede çok sayıda kesimin bir arada bulunması Doğu
Akdeniz coğrafyasında süregelen rekabeti derinleştirmektedir.
Öte yandan, söz konusu çok aktörlü yapılanma gerek bölgesel gerekse de
küresel birtakım işbirliklerin oluşması noktasında fırsatlar sunmaktadır.
Ancak bölgede bulunan bazı ülkelerin maksimalist politikaları nedeniyle
henüz Doğu Akdeniz’in geneline yayılan bir işbirliği ortamından bahsetmek
zordur. Bu bağlamda bölge genelinde arama, sondaj ve üretim süreçlerindeki
en sıkıntılı yer Kıbrıs Adası’nın çevresi olarak değerlendirilmektedir.
GKRY’nin kendisini adanın tek temsilcisiymiş gibi görerek sırasıyla 2003’te
Mısır, 2007’de Lübnan ve 2010’da İsrail ile imzaladığı MEB anlaşmaları
sonucunda bu bölgedeki tansiyon yükselmiştir. Sonrasında ise 2011’de
KKTC ile Türkiye arasında “Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması”
imzalanarak GKRY’nin hamlesine karşılık verilmiştir. Ancak Kıbrıs
Adası çevresinde her iki tarafında belirlediği bölgeler arasında bir takım
ihtilaflı alanlar ortaya çıkmıştır. Böylece bahsi geçen bölgedeki faaliyetler
sürekliliğini kaybetmiş ve Kıbrıs Adası etrafındaki yetki kullanımı konusu
tartışmaların odak noktasına taşınmıştır. Dolayısıyla, özellikle bu bölgedeki
ihtilaflar giderilmedikçe Kıbrıs Adası çevresinde keşfedilen ve keşfedilecek
kaynakların paylaşımı sorunu devam edecektir.
Doğu Akdeniz’deki bir diğer problem de bölgede keşfedilen kaynakların
orta ve uzun vadede dış piyasalara nasıl transfer edileceği ile ilgilidir.
Bu anlamda üç muhtemel senaryodan kamuoyunda en fazla yer alanı
EastMed projesidir. Ancak bir diğer güzergâh olan Türkiye rotası, EastMed
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projesine göre mesafe, maliyet ve güvenlik açısından daha avantajlı olarak
kabul edilmektedir. Bunların yanında bir diğer transfer seçeneği olan LNG
alanında da sahip olduğu tesisler nedeniyle Türkiye ön plana çıkmaktadır.
Türkiye gerek coğrafi konumu gerekse de enerji altyapısı anlamında
bölgedeki diğer ülkelerden pozitif bir şekilde ayrışmaktadır. Bölgedeki
kaynakların transferi noktasında önemli bir stratejik avantajı bulunan
Türkiye, yerli arama-sondaj gemileri sayesinde kaynak keşfetme açısından
pozisyonunu güçlendirmiştir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de olası bir keşif
gerçekleştirmesi sonucunda bölgedeki dengelerin yeniden düzenleneceği
açıktır. Bu bağlamda Türkiye, Doğu Akdeniz mücadelesi kapsamında
masaya daha güçlü bir şekilde oturmak amacıyla önceliği kaynak keşfetme
alanına yani sahaya vermektedir.

Sonuç olarak, Doğu Akdeniz’de başlıca bölgede bulunan ülkeler,
uluslararası güç odakları ve büyük enerji şirketleri etrafında şekillenen bir
denklemden söz etmek mümkündür. Söz konusu çok boyutlu yapı şüphesiz
bölgedeki kaynakların nasıl paylaşılacağı sorunsalını da beraberinde
getirmektedir. Bu da bölgedeki rekabet ortamının derinleşmesinin altında
siyasi, askeri ve iktisadi birçok nedenin yatmasına sebep olmaktadır.
Diğer taraftan, bölgedeki enerji kaynakları ve bu kaynakların ekonomik
getirisi, bahse konu olan coğrafyanın tam anlamıyla istikrara kavuşması
açısından bir katalizör etkisi oluşturma potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla,
Doğu Akdeniz’deki kaynaklardan ekonomik fayda elde edilebilmesi için
bölgede yaşanan çekişme ortamının son bulması ve işbirliği zemininin
tesis edilmesi gerekmektedir.
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Türkiye 2000’li yılların başlarında karşı aktörlerin hamlelerine cevap
veren bir konumdan mevcut durum itibarıyla inisiyatifi eline alarak
aksiyon pozisyonuna geçmiştir. Bu bakımdan ele alındığında yerli aramasondaj filosunun oluşturulması, KKTC ve Libya ile deniz yetki alanlarının
sınırlandırılması anlaşmalarının imzalanması ve uluslararası platformlarda
bölgedeki hakların istikrarlı bir şekilde savunulması konuları Türkiye’nin
Doğu Akdeniz politikasında aktif bir döneme girdiğinin göstergelerindedir.
İlerleyen süreçte, Türkiye’nin bölge üzerindeki meşru haklarından
kaynaklı faaliyetlerine devam edeceği yönünde bir değerlendirme yapmak
mümkündür. Zira Türkiye’nin Doğu Akdeniz meselesindeki birincil
politikası meşru haklarını savunmak ve bölgede adaletli bir paylaşımın
yapılması yönündendir.
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Öz
Doğu Akdeniz, geçmişten günümüze Doğu-Batı etkileşiminin en önemli kesişme
duraklarından biridir. Son yirmi yılda bu bölge, siyasi ve ekonomik nedenlerle
enerji kaynakları ve deniz yetki alanları üzerinden rekabet ve gerilimlerin merkezi
haline geldi. Hidrokarbon kaynakların miktarı, kademeli keşiflerle önemli
ölçüde arttı. Bu durum, bölgedeki siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda iş birliği,
rekabet ve kutuplaşmaları yoğunlaştırdı. Bölgenin mevcut problemlerine ilave
olarak gelişen enerji odaklı tartışma ve gruplaşmalar, yeni çatışma eksenlerinin
oluşmasını hızlandırdı. Doğu Akdeniz’e kıyısı olan devletler arasında 2003
yılından bu yana ikili antlaşmalarla deniz yetki alanları belirlenmektedir. Buna
ilave olarak, enerji iş birlikleri sağlanmakta ve hidrokarbon rezerv arayışları
sürmektedir. Doğu Akdeniz’deki rezervlerin potansiyel büyüklüğü, küresel enerji
aktörlerinin ilgisini bölgeye yöneltirken, artan enerji iş birlikleri zaman zaman
hak ve yetki anlaşmazlıklarına yol açmaktadır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin
fiili durum yaratarak deniz yetki anlaşmaları ile münhasır ekonomik bölgelerde
ruhsatlandırma faaliyetlerine girişmiştir. Bu durum, Türkiye ve Kıbrıs
Türklerinin egemenlik hakları için gerçek bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye,
uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini korumak için stratejiler
geliştirmekte ve bu konuda meşru girişimleri sürdürmektedir. Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi ve Yunanistan başta olmak üzere diğer bazı üye devletler tekil yahut
Avrupa Birliği üzerinden Türkiye’ye yönelik çok yönlü karşılık vermektedirler.
Son on yıl içinde Türkiye’nin İsrail ve Mısır ile siyasi ilişkilerinin bozulması
nedeniyle, Doğu Akdeniz bölgesinde oluşturulmaya çalışılan yeni bölgesel enerji
ittifak girişimlerinin dışında bırakılmak istenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Deniz Yetki Antlaşması, Doğu Akdeniz Gaz
Forumu, Enerji Diplomasisi, Türkiye
Abstract
From past to present time, the Eastern Mediterranean has been one of the most
important intersections between the East-West interactions. Over the past
two decades, it has become the center of competition and tensions over energy
resources and maritime jurisdictions for political and economic reasons. The
amount of hydrocarbon resources has been dramatically increased with the
*
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Giriş
Akdeniz’i geçmişte bu havzada mevcut olmuş uygarlıkların her biri
kendisine göre adlandırmıştır: Antik Yunanlılar, η θάλασσα/“Deniz”
yada “Büyük Deniz”; Romalılar, Mare Magnum/ “Büyük Deniz” ve Mare
Nostrum /“Bizim Deniz”; Kartacalılar “Suriye Denizi”; Araplar al-Baḥr
[al-Abyaḍ] al-Mutawassiṭ-()البحر [األبيض] املتوسط/“Orta (Ak) Deniz”; İslam’ın ilk
zamanlarında Baḥr al-Rūm/”Roma Denizi” ve modern İbranice’de HaYam
HaTikhon/“Orta Deniz”. İngilizce’ki Mediterranean kelimesi Latince,
Mediterraneanus yani Medius (Orta) ve terra (toprak, kara), anlamında
yani “karaların yada dünyanın ortası” anlamında kullanılmaktadır.1 Levant
bölgesi olarak bilinen Doğu Akdeniz ise coğrafi anlamda geniş bir alan
olarak tanımlamalara2 konu olsa da Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin,
Mısır ile Kıbrıs adasının kıyılarının çevrelediği Orta Doğu’nun Akdeniz’e
bakan deniz alanlarını kıyı ülkelerini kapsamaktadır.3 Yunanistan’a ait
Meis’in doğrudan burada yer alması ve Girit ile yakınındaki bazı adaların
ise bu bölgeyi görmesi nedeniyle Doğu Akdeniz’le ilgili ülkeler arasında
1
2
3

TYB AKADEMİ / 2021 / 31: 48-68

gradual exploration. This situation has intensified cooperation, rivalry and
polarization in the political, economic and military fields in the region. In addition
to the existing problems of the region, energy-oriented discussions and groupings
have accelerated the formation of new conflict axes. Since 2003, maritime
jurisdictions have been determined by bilateral agreements between the states
that have coasts to the Eastern Mediterranean. In addition, energy cooperation
has been established and the search for hydrocarbon reserves has continued. While
the potential size of the reserves in the Eastern Mediterranean has directed the
attention of global energy actors to the region, increased energy collaborations
have occasionally led to disputes about rights and jurisdiction. The Greek Cypriot
Administration of Southern Cyprus has created de facto situation by initiating
licensing activities in exclusive economic zones via maritime authorization
agreements. This case poses a real threat to the sovereignty rights of the Turkey
and Turkish Cypriots. Turkey has been continuing its initiatives and developed
strategies to protect legitimate rights and interests under the international law.
Especially, the Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus and Greece as
well as other European Union member states have reciprocated this by single or
multi-faceted toward Turkey. Because Turkey’s relations with Israel and Egypt
have been deteriorated last decade, Turkey has been left outside to new regional
energy alliance initiatives in the Eastern Mediterranean region.

Sezai Özçelik, “ABD’nin Akdeniz Politikası”, Hasret Çomak ve Burak Şakir Şeker(ed.),
Akdeniz Jeopolitiği, Cilt 1, Ankara: Nobel Yayınevi, 2019, s. 769.
Bkz. Cihat Yaycı, “Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve
Türkiye”, Bilge Strateji, Cilt 4, Sayı 6, Bahar 2012, s. 2.
Dursun Yıldız ve Doğan Yaşar, Doğu Akdeniz’de Küresel Satranç, İstanbul: Truva
Yayınları, 2012, s. 2.
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sayılmaktadır. Libya, bazı kıyılarının Doğu Akdeniz’i görmesi nedeniyle bu
bölgeye dahil edilmektedir.4
Doğu Akdeniz olarak tanımlanan bölge, tarihsel olarak ilgi odağı olma
konumunu, 20. Yüzyılın başından itibaren enerji kaynaklarını içinde
barındıran Orta Doğu havzasına komşu olmakla bugün de sürdürmektedir.
Doğu Akdeniz havzasının en uzun deniz sınırlarına sahip ülkesi olan
Türkiye hem kendisinin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
(KKTC) bölgedeki doğal kaynakların hakça paylaşımındaki konumunu
sürdürme çabası içindedir. 1571’den itibaren Kıbrıs’ta var olan Türkler,
1878 yılında adanın Osmanlı yönetimince Britanya İmparatorluğu’na
kiraya verilmesinden sonra 1914 yılında tamamen kaybettiler. Osmanlı
Devleti Kıbrıs’ı Akdeniz hakimiyeti için gereksinim olduğu için fethetmişti.
307 yıl boyunca kontrolü altında tuttuğu adayı hem ticari hem de askeri
olarak kritik bir konumda görmüştür.5 Bölgenin sahip olduğu ekonomik ve
ticari potansiyel, deniz havzasında keşifleri yapılan hidrokarbon kaynakları
sayesinde Türkiye ile beraber diğer kıyıdaş ülkelerin dışında küresel
düzeyde ağırlığa sahip politik ve ekonomik aktörlerin Doğu Akdeniz’e
ilgilerinin yoğunlaşmasını sağlamaktadır.
2000’lerin başından beri Doğu Akdeniz, keşfedilmesi yakın dönemlerde
gerçekleşen ve arayışı devam eden hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı
bakımından, özellikle de deniz yetki alanlarının belirlenmesi nedeniyle
önemli bir mücadele alanı haline geldi. Bölgedeki hidrokarbon
zenginliklerinin adilane paylaşımı meselesi, kıyıdaş devletler arasında
deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik adımların ortak kararlarla
uzlaşmak yerine iki taraflı olarak atılmaya başlanmasıyla giderek büyüdü.
Hak ve adalet ilkeleriyle uygun bir şekilde paylaşımın mümkün olması söz
konusu iken gerek bölgesel bloklaşmalar gerekse bölge dış aktörlerin tutum
ve davranışları, gerilimlerin artarak devam etmesine yol açtı. Rezervlerin
keşfinden çıkarılmasına hatta uluslararası piyasalara ulaştırılmasına kadar
bütün süreçler, kıyıdaş devletlerden başka Avrupa Birliği (AB), Amerika
Birleşik Devletleri (ABD), Rusya, bazı Avrupa ülkeleri ve büyük enerji
şirketlerinin dahil olduğu çok katmanlı ve kompleks bir denkleme dönüştü.
Doğu Akdeniz havzası, enerji rekabetinin henüz söz konusu olmadığı
dönemler boyunca, siyasi ve askeri bakımdan pek çok gerilim yaşayan
ülkelerle çevrilidir. Doğu Akdeniz, 1960’lardan günümüze devam eden
Kıbrıs’taki çözümsüzlük ile bir asırdır devam eden Arap-İsrail anlaşmazlığı
gibi kronik sorunlar yanında iç savaş, darbe, siyasi kriz gibi birçok olumsuz
sürecin olağanlaştığı bir coğrafyada yer almaktadır. Doğu Akdeniz’in
4

5
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Yücel Acer, “Doğu Akdeniz’de Yetki Alanları ve Türkiye-Libya Mutabakatı”, SETA
Analiz, Sayı 301, Aralık 2019, https://setav.org/assets/uploads/2019/12/A301.pdf,
(26.10.2020).
Sezai Özçelik ve Soner Karagül, “Kıbrıs Barış Harekâtı ve Sonrasında Türkiye’nin Ege
Denizi Politikası”, Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker ve Dimitrios Ioannidis (ed.), Ege
Jeopolitiği, Ankara: Nobel Yayınevi, 2020, ss. 658.
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sahip olduğu hidrokarbon zenginliklerinin, kıyıdaş ülkeler için bağımlılığı
azaltan, barışı, iş birliğini ve refahı artıran boyutlara sahip olması
beklentisi söz konusuyken bunun aksine enerji temelli katı bloklaşmanın
artması, bölgedeki diğer gerginlik yaratan sorunları gölgede bıraktı. Doğu
Akdeniz merkezli halen devam eden Kıbrıs’taki çözümsüzlük, Suriye’de
Mart 2011’den itibaren giderek dramatikleşen iç savaş, Mısır’da Arap
Baharı sonrası yaşanan siyasi gelişmeler, İsrail’in Filistin’e yönelik izlediği
sistematik şiddet politikası gibi pek çok meseleye son olarak deniz yetki
alanlarına yönelik paylaşımda yükselen tansiyon da eklenmiş oldu.
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Doğu Akdeniz’deki mevcut rezervlerin son dönemde Dünya’da yaşanan
ekonomik gelişmeler nedeniyle görece cazibesini yitirmesinin aksine
deniz yetki alanları üzerindeki egemenlik tartışmaları artış eğilimindedir.
Kıyıdaş devletlerin münhasır ekonomik bölgelerini (MEB) belirlemek
amacıyla imzaladıkları anlaşmaların içerdiği olumsuzluklar, özellikle
yetki alanlarındaki çakışmalar veya egemenlik haklarına tecavüz şeklinde
algılamalar bölgedeki tansiyonu arttırmaktadır. 2003 yılından itibaren
bölgede deniz yetki alanlarının sınırlanmasına ilişkin olarak imzalanan ikili
anlaşmaların yerini son zamanlarda enerji bloklaşmaları ve mücadeleleri
almaktadır. Bu çalışmada Doğu Akdeniz’de enerji ekseninde son yirmi
yılda gerçekleşen iş birlikleri hem kıyıdaş ülkeler hem de diğer aktörlerin
yaklaşımları bakımından analiz edilmektedir. Bölgede enerjinin iş birliği
ve rekabet parametresi haline gelişi, değişen dengeler ve gelişen ittifaklar
bakımından değerlendirilmektedir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin
(GKRY) ve Yunanistan’ın başını çektiği ikili, üçlü ve çok taraflı enerji ittifak
süreçleri ile İsrail ve Mısır’ın Türkiye ile bozulan ilişkileri nedeniyle dahil
olduğu bloklaşma ile buna karşı Türkiye’nin izlediği stratejiler çalışma
kapsamında ele alınmaktadır.
Doğu Akdeniz’de Enerji Rezervleri ve Şekillenen İttifak
Petrolün ana tedarik bölgesi olan Orta Doğu’nun rezervlerinin Batı’ya
gönderilmesinde Doğu Akdeniz, 20. Yüzyıl boyunca önemli bir güzergâh
olmaya devam etmiştir. Orta Doğu’dan gelen boru hatlarının eriştiği Doğu
Akdeniz limanları hem ticaret hem de enerji üsleri görünümündeydi.
Hazar havzasındaki hidrokarbon rezervlerinin uluslararası piyasalara
erişimi için gerçekleşen boru hattı projelerinin devreye girmesiyle deniz
transit taşımacılığı yoluyla enerji transfer koridoru haline geldi. Doğu
Akdeniz havzasındaki hidrokarbon kaynakları 2009 yılında İsrail’in
deniz açıklarında doğal gaz rezervleri keşfedilinceye kadar enerji üretimi
bakımından ekonomik bir değer taşımamaktaydı. 1950’li yıllarda kıyılarda
başlayan, İsrail tarafından 1970’lerin başından itibaren aşamalı bir biçimde
deniz tabanında sürdürülen rezerv arama faaliyetleri, rezerv miktarının
ekonomik değerinin beklentinin aksine azlığına rağmen yeni keşifler için
yol gösterici nitelikteydi. 2000’lerin başında İsrail’in bölgeden çıkardığı
doğal gaz, ulusal ihtiyaçlarının küçük bir kısmını karşılamaya yetecek
miktardaydı.
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Bölgedeki hidrokarbon rezervlerinin toplamına ilişkin olarak ABD
Jeolojik Araştırma Merkezi’ne ait 2010 tarihli rapor kaynak olarak
gösterilmektedir. Rapora göre Suriye, Lübnan, İsrail ve Kıbrıs arasında
kalan Levant havzasında 1,7 milyar varil elde edilebilir petrol ile 3,45
trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin edilmektedir.6
Rezervlere ilişkin yapılan araştırmalarda Filistin’in Gazze Şeridi’nin ve
İsrail’in Aşkelon kentinin açıklarında 1999 ve 2000 yılında dikkate değer
ilk sahalar bulunmuştur. Amerikan Noble Energy şirketinin öncülüğünde
2009’da İsrail’in Tamar 1 ve Dalit 1 bölgelerinde tespit edilen yaklaşık
255 milyar metreküp büyüklüğündeki keşfin ardından, 2010 ve 2011’de
İsrail’in Leviathan bölgesinde ve GKRY’nin Aphrodite bölgesinde büyük
keşifler gerçekleşmiştir.7 2015 yılında Doğu Akdeniz’in en büyük doğal
gaz yatakları İtalyan ENI şirketi tarafından Mısır’ın münhasır ekonomik
bölgesinde yer alan Nil Delta Havzası’nda Zohr sahasında keşfedilmiş
olup, rezerv büyüklüğü 850 milyar metreküp miktarına ulaşmaktadır.8
2018’de Mısır’ın Sina yarımadasının kuzeyinde kıyıdan 50 kilometre açıkta
Nur sahasında yapılan keşfin de Zohr sahasındaki kadar büyük olduğu
tahmin edilmektedir. 2018 ve 2019 yıllarında Kıbrıs açıklarında Calypso ve
Glaucus-1 olarak adlandırılan bölgelerde de önemli sayılabilecek rezervler
keşfedildiği açıklanmıştır.9 Bugüne kadar keşfedilmiş bölge rezervlerinin
dünyadaki ispatlanmış rezervlerle mukayese edildiğinde küresel enerji
ticaretinde hissedilir derecede bir etki yaratmayacağı söylenebilirse de
kıyı devletlerinin enerji gereksinimlerini karşılayabilmeleri ve buna bağlı
olarak ulusal ekonomilerine yapacağı katkılar bakımından hatırı sayılır bir
değişim sağlayabileceğini söylemek mümkündür.
Siyasi ve ekonomik nedenlerden ötürü dünyadaki enerji fiyatlarındaki
dalgalanmanın yarattığı yavaşlamaya rağmen Doğu Akdeniz’de
yeni rezervler ortaya çıkarılma olasılığı yüksektir. Rezervlerin mali
değerinin mevcut stoklarla sınırlı kalınamayacağı gerçeğinden hareket
edildiğinde, bölgenin karmaşık ve çok boyutlu bir rekabet sahnesi olma
potansiyeli süreklilik kazanacak gibidir. Bölgenin mevcut çatışmalarının
barışçıl çözümü konusunda hidrokarbon zenginliklerinin olumlu katkı
sağlayabileceği beklentisi ise çok uzak bir ihtimal haline gelmiştir. Aksine,
doğal gaz rezervlerinin bölgesel kullanıma ve ticarete konu olması dışında
6

7

8

9

52

U.S. Geological Survey , “Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the
Levant Basin Province, Eastern Mediterranean”, Fact Sheet 2010-3014, Mart 2010,
https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3014/pdf/FS10-3014.pdf, (13.09.2020).
Sarah Vogler and Eric V. Thompson, “Gas Discoveries in the Eastern Mediterranean:
Implications for Regional Maritime Security”, GMF Policy Brief, March 2015, https://
www.gmfus.org/file/4519/download, (22.09.2020).
BP Press Releases, 10 May 2017, https://www.bp.com/en/global/corporate/newsand-insights/press-releases/bp-announces-start-of-production-from-west-nile-deltadevelopment.html, (16.10.2020).
Euronews, “Doğu Akdeniz’de ne kadar doğal gaz rezervi var?”, https://tr.euronews.
com/2019/12/31/dogu-akdeniz-ne-kadar-dogal-gaz-rezervi-var-en-buyuk-payi-hangiulkeler-alacak, (16.10.2020).

Doğu Akdeniz’de Enerji Eksenli İttifak Girişimleri ve Türkiye

Türkiye’ye ya da Avrupa’ya nakledilme seçenekleri rasyonel olsa da teknik,
ekonomik ve stratejik bakımlardan bir o kadar da zor seçeneklerdir.

Doğu Akdeniz’in hidrokarbon rezervlerinin artan potansiyeli ve stratejik
bakımdan sahip olduğu değer, her aşamada bölgesel aktörlerin ve bölge dışı
olmakla birlikte fiilen bölgede mevcut olan güçlerin aktüel olarak bölgedeki
gelişmelerin takipçi olmasını sağladı. Enerji pastasının büyüklüğü tam
olarak kestirilemez olsa da ortada paylaşılacak bir değerin varlığı, bu
güçlerin farklı kombinasyonlarla iş birliği yahut çatışma seçeneklerini
zorlamalarına yol açtı. Bu minvalde her bir oyuncunun enerji denkleminde
izlediği stratejileri ele alarak bölgede son 20 yılda oluşan bloklaşmaları
ortaya koymak gerekmektedir. Bölgede yaşanan enerji ve deniz yetki
alanları kaynaklı anlaşmazlıklar, bölgedeki rezerv arayışlarının sürmesine
paralel olarak gündemde üst sıralara tırmanmaya devam etmektedir.
Rezerv miktarındaki artışlar iştahları kabartırken, kıyı ülkeleri de karşılıklı
anlaşmalarla deniz yetki alanlarını belirleme ve MEB’lerini ilan etme
konusunda fırsatları değerlendirmektedirler.
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Avrupa kıtası Doğu Akdeniz rezervlerinin ulaştırılabileceği son noktadır
ve Avrupa ülkelerinin enerji tedarik sepetini çeşitlendirebilme bakımından
alternatif olma potansiyelini taşımaktadır. Bu yüzden Akdeniz hattı ile bu
rezervlerin uluslararası piyasalara nakledilmesi, farklı proje seçenekleriyle10
gündeme gelmiştir: Likid doğal gaz (LNG) ya da boru hattı şeklinde olsun
üzerinde en detaylı çalışmalar yapılan seçenek, AB’nin de desteklediği Doğu
Akdeniz Boru Hattı Projesi’dir (EastMed). EastMed Projesi, Avrupa’ya gaz
transferinin İsrail-GKRY-Yunanistan güzergâhı takip edilerek yapılmasını
içermektedir. EastMed, 1900 km gibi çok uzun bir hat olması öngörülen,
tedarikçiler ve talep edenler cihetiyle bakıldığında desteklenen bir projedir.
Aralık 2018’de GKRY, Yunanistan, İsrail ve İtalya’nın proje için çerçeve
anlaşması imzaladığı proje AB’nin mali desteğini almaktadır. Güvelik
ve maliyet bakımından en rasyonel ve en verimli olacağı değerlendirilen
seçenek ise doğal gazın İsrail-Kıbrıs-Türkiye arasında bir boru hattı inşa
edilerek Türkiye üzerinden Avrupa piyasalarına nakledilmesidir.

Enerji İttifak Denkleminin Aktörleri
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: Eko-politik, Enerji Diplomasisi
GKRY, 2002 yılından itibaren kısa vadede içinde bulunduğu ekonomik
sorunların çözümü ve enerji sıkıntısının giderilmesini hedeflerken, orta
vadede bölgenin enerji ihracatçısı aktörleri arasında yer almak üzere
strateji izlemektedir. Henüz AB üyesi olmamış iken Kıbrıs sorunundaki
çözümsüzlüğü kendisine fırsat penceresi olarak görürken; tek taraflı
10 Yukarıda bahsi geçen iki proje dışında İsrail-Mısır gaz transfer güzergahı; GKRY-Mısır

gaz transfer güzergahı ve diğer seçenekler hakkında bkz. Erdal Tanas Karagöl ve Büşra
Zeynep Özdemir, “Türkiye’nin Enerji Ticaret Merkezi Olmasında Doğu Akdeniz’in Rolü”,
SETA Rapor, 2017, s. 45-54; Erdi Şafak, “Doğu Akdeniz’de Enerji Bağlamında Değişen
Dengeler”, Mustafa Çıraklı ve Ercan Çitlioğlu (ed.), YDE Rapor 2/2019, s.14-15.
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oldu bittiler yapabilmek için zaman ve zemin oluşmasını beklemiştir.
Bölgedeki hidrokarbon rezervlerine ilişkin gelişmeleri de aynı çerçevede
değerlendirerek, rezervlerin keşfinden çıkarılmasına kadar tüm süreçlerde
ve deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik girişimlerde Kıbrıs’ın tek
yetkilisiymiş gibi hareket etmekte sakınca görmemiştir.
Bu çerçevede ilk olarak Mısır ile deniz yetki alanlarını belirleyen ikili
antlaşmayı 17 Şubat 2003’te imzalayan GKRY, 4 Nisan 2004 tarihinde
ise 21 Mart 2003’ten geçerli olmak üzere münhasır ekonomik bölge ilan
etmiştir. 2007’de Lübnan ile daha sonra 2010’da İsrail ile gerçekleştirdiği
anlaşmaların ardından, İsrail’in ruhsatlandırdığı alanlarda büyük
miktarda rezerv keşifleri gerçekleşince, uluslararası ihaleler için harekete
geçmiştir. 26 Ocak 2007’de kabul ettiği yasayla Adanın güney bölgesinde
13 parsel olarak bölümlendirdiği sahaları kademeli olarak uluslararası
enerji şirketlerine açma hazırlıklarına başlamıştır.11 Bu kapsamda 2007,
2008, 2012, 2016 ve 2019 yıllarında arama, keşif ve sondaj faaliyetleri için
lisanslama ihaleleri yapmıştır. Bu parsellerde yapılan ruhsatlandırmalar
sonucu ABD Noble Energy, İtalyan ENI ve Fransız Total, ABD ExxonMobil
ve Katar Petrolleri şirketleriyle anlaşmalar yapılmış, rezerv keşif
faaliyetlerine hızla başlanmıştır.12
Rum Kesimi’nin fiili durum yaratarak adanın güneyinde doğal gaz
ruhsatlandırma faaliyetlerine başlaması ve uyarıları dikkate almaması,
Kıbrıs Türklerini de adanın deniz alanında arama faaliyetleri için harekete
geçirmiştir. Rum Kesimi’nce ilan edilen parsellerin Türkiye’nin ve
KKTC’nin ilan ettiği kıta sahanlığı ile çakışması ise sorunu daha karmaşık
hale getirmiştir.
17 Aralık 2010’da gerçekleşen İsrail-GKRY MEB sınırlandırma anlaşması
ile yakınlaşarak bölgede rezerv arayışında en büyük desteği İsrail’den
görmüştür. İsrail ile imzalanan anlaşma GKRY’nin “fırsat kollama”
stratejisinin ürünü olup Mavi Marmara saldırısı nedeniyle Türkiye-İsrail
ilişkilerinin bozulmasından yararlanılmıştır. İsrail ile ilişkilerde olduğu
gibi GKRY, bölgede Türkiye’nin ikili ilişkilerin bozulması nedeniyle
boşluk bıraktığı dış politika alanlarını enerji diplomasisiyle doldurmaya
çalışmaktadır. Gerek kıyı devletleri ile gerekse bölge dışı devletlerle
ilişkilerini enerji eksenli ittifak çerçevesine oturtarak, Türkiye karşısında
güçlü bir blok oluşturulması için çaba yürütmektedir.
2011 yılında GKRY’nin parselasyon bölgelerinden Aphrodite olarak
adlandırdığı 12. parselde Amerikan Noble Energy şirketinin keşfettiği
büyük miktarda (127 milyar metreküp) doğal gazdan sonra aynı yerde
Hollanda-İngiltere ortaklı ve İsrail şirketler faaliyet göstermeye başlamıştır.
Ayla Gürel, F. Mullen ve H. Tzimitras, “The Cyprus Hydrocarbons Issue: Context,
Positions and Future Scenarios”, Cyprus Centre Report, 1/2013, Peace Research Institute,
Oslo. p. 3.
12 Muhsin Barış Tiryakioğlu, “Doğu Akdeniz’de Enerji Denklemi-1”, https://www.aa.com.
tr/tr/analiz/dogu-akdenizde-enerji-denklemi-1/1474137, (13.10.2020).
11
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Diğer parsellerde de değişik ülke şirketlerinin oluşturmuş olduğu
konsorsiyumların faaliyetleri sonucu çeşitli keşifler gerçekleştirilmiştir.
GKRY’nin gerçekleştirdiği enerji faaliyetlerinde Kıbrıslı Türklerin
haklarını gözetmeden ve Türkiye’nin uyarıları ve çekincelerini dikkate
almadan gerçekleştirmekte sakınca görmediği gibi Türkiye’nin gösterdiği
fiili tepkileri önlemeye yönelik stratejiler izlemeye çalışmıştır. Bu
kapsamda GKRY’nin ihaleye çıkardığı parsellerden Türkiye’nin kıta
sahanlığı olarak belirlediği alanlarla çakışan, münakaşalı alanlarla ilgili
olarak Türkiye’nin olası müdahalelerini engellemek için uluslararası
enerji konsorsiyumlarının ait olduğu devletleri soruna müdahil etme
çabası başarılı olmuştur. ABD’li ExxonMobil şirketinin 10. parselde
sondaj çalışmalarına başlaması ve bu çalışmaların 6. Filo’nun gözetiminde
sürdürülmesi, diğer uluslararası şirketlerin de tartışmalı bölgelerde arama
faaliyetleri için benzer teşebbüslerinin olası hale gelmesiyle bölgede
tansiyon yeniden yükselecektir.13

Güney Kıbrıs, enerji diplomasinin aracı olarak AB platformlarını
Türkiye’ye karşı kullanması Birlik üyeliğinden itibaren mutat hale
gelmiştir. Türkiye’nin GKRY’nin enerji konusunda sistemli olarak inşa
ettiği fiili durumlara karşı yürüttüğü politikaları, AB’nin liderler zirveleri,
Bakanlar Konseyi veya AB Parlamentosu’nda Türkiye’ye bir dizi çağrı ve
uyarı yapılması için zemin oluşturmuştur.
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GKRY, Mısır ve İsrail’le bölgede çıkarılacak doğal gazın LNG ve boru
hatları yoluyla Avrupa’ya ulaştırılması planlarında uzlaşmaktadırlar. Eylül
2018’de Mısır-GKRY arasında Aphrodite bölgesinden çıkarılacak doğal
gazın Mısır’daki LNG terminaline boru hattı ile transferi için antlaşma
sağlanmıştır.

Yunanistan: Rekabetin Merkezindeki “Dış Kapının Mandalı”
Yunanistan, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın GKRY ile birlikte hareket
ederek Türkiye’nin münhasır ekonomik bölge alanlarını sınırlayıcı
girişimlerde bulunmayı amaçlamıştır. Bu çerçevede Ege Denizi’nde kıta
sahanlığı ve karasuları konularında Türkiye’yle yaşadıkları anlaşmazlıklara
benzer bir statünün oluşması için GKRY’nin bütün girişimlerinin en
büyük destekçisi olmayı sürdürmektedir. Adalara koşulsuz olarak kıta
verilmesini savunan Yunanistan, adalar ile Türkiye anakarası arasında
ortay hat oluşturularak iki ülke arasında kıta sahanlığı oluşturulması
tezini savunmaktadır. Yunanistan ana karasına 580 kilometre uzaklıktaki
10 kilometrekare büyüklüğündeki Meis adasının 40 bin kilometrekarelik
deniz yetki alanı iddiası gerçeklerle bağdaşmayan bu tezin tipik örneğini
oluşturmaktadır.
13

Mehmet Cem Demirci, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Sondaj Faaliyeti Rusya ile
İlişkilerini Nasıl Etkiler?”, https://tr.euronews.com/2019/05/10/turkiye-nin-doguakdeniz-deki-sondaj-faaliyeti-rusya-ile-iliskilerini-nasil-etkiler-kibris, (22.08.2020).
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Yunanistan’ın GKRY ile birlikte yürüttüğü Türkiye’yi yalnızlaştırma
stratejisi, Türkiye-Mısır ilişkilerinin siyasi anlamda geriye gitmesinin
ardından EastMed oluşumu ile ittifakın geliştirilmesiyle bir ölçüde
amacına ulaşmıştır. Aynı stratejinin parçası olarak ABD’nin desteğini de
kazanarak GKRY ile birlikte hem İsrail hem de Mısır’la ayrı ayrı üçlü ittifak
oluşumları tertip etmiştir.
Yunanistan, Kasım 2019’da gerçekleşen Türkiye-Libya Mutabakatı ile
iki ülkenin deniz yetki alanlarını belirlemesinin ardından adeta alarma
geçmiştir. Türkiye-Libya Mutabakatı’nın çizdiği sınırları kendisi gibi
tanımadığını açıklayan Mısır ile 17 yıldır müzakerelerini yürütmesine
rağmen gerçekleştiremediği MEB antlaşmasını Ağustos 2020’de
imzalamıştır. Yunanistan-Mısır anlaşmasını hukuken yok saydığını ilan
eden Türkiye’nin Meis adası açıklarında sismik araştırmalarına yeniden
başlamak üzere NAVTEX14 ilanında bulunmasının ardından Yunanistan’ın
da NAVTEX ilanlarıyla gerilim artmıştır.15 Gerilimi AB platformlarına da
taşıyarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de izlediği politikayı yaptırımlarla
engelleme çabaları sürmekte olup sonuçlar almaya başlamıştır.16
Mısır: Enerji Denkleminde Yükselen Rol
Doğu Akdeniz’in kıyı şeridi en uzun ikinci ülkesi olarak Mısır, MEB’deki
doğal gaz rezervlerinden tatmin edici düzeyde yararlanmakta olan bir
ülkedir. Türkiye’nin kaygılarını diplomatik yollarla bildirmesine rağmen
Mısır’ın GKRY ile 17 Şubat 2003’te imzaladığı deniz yetki alanı antlaşması,
bir yönüyle bölgede MEB belirleme sürecinin işaret fişeği olurken GKRY
için yeni girişimlerin de önünü açmıştır. Mısır, GKRY ile Eylül 2005’te bu
sefer petrol konusunda araştırmalarda iş birliği yapmak üzere bir protokol
imzalamıştır.
Arap Baharı süreci ile Muhammed Mursi’nin cumhurbaşkanı olmasının
ardından GKRY ile imzalanan 2003 Antlaşması’nın Mısır Meclisi tarafından
iptal edilmesi durumunda bölgede yeni bir enerji denkleminin oluşumu
için fırsat yaratmıştı. Ancak bu gerçekleşmeden Temmuz 2013’teki askeri
darbe ile işbaşına geçen General Abdulfettah Sisi, 12 Aralık 2013’te GKRY
ile doğalgaz yataklarıyla ilgili yeni bir anlaşma imzalamıştır. Darbe sonrası
Navigational telex’in kısa yazımı olan NAVTEX için şu tanım yapılmıştır: “Denizcilere
rotaları boyunca güncel ve acil bilgileri, hava durumunu, güvenliklerini, denizde çalışma
yapılacak sahaları içeren bilgileri, özel olarak geliştirilmiş vericiler ve alıcılar aracılığıyla
ulaştıran otomatik haberleşme teleks sistemidir.” Türkiye’nin NAVTEX ilanları ile doğal
kaynaklar üzerindeki egemenlik haklarını uluslararası hukuk çerçevesinde kullanma
ısrarını bildirimlerle teyit etmektedir. Bkz. Ebubekir Eraslan, “NAVTEX Tanımı, Yazımı
ve Türkçe Karşılığı”, Türk Dili, Yıl 69, Sayı 826, Ekim 2020, s.103.
15 BBC News, “Doğu Akdeniz’de Önemli Aktörler Kim, Hangi Stratejileri İzliyorlar?”,
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54057801, (13.11.2020).
16 Kasım 2019’da AB Bakanlar Konseyi Kıbrıs çevresinde sondaj faaliyetleri yapan
kuruluşlara yaptırım uygulayan bir mekanizmayı desteklemişti. Son olarak 10-11 Aralık
2020’deki AB Liderler Zirvesi’nde yaptırım uygulanan kişi ve kurum listesini genişleten
bir karar alındı. The Guardian, 11.12.2020.
14
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Mısır’daki gelişmelere Türkiye’nin tepkileri sonucu ikili ilişkilerin olumsuz
seyretmesi, Mısır’ı enerji alanında şekillenen Türkiye karşıtı blokun öncü
devletleri arasına sokmuştur.17 Sisi rejimi siyasi gelecek hesabıyla Mısır
ulusal çıkarlarına aykırı olduğu açıkça belli olan bazı deniz yetki alanı
anlaşmalarını imzalamaktan çekinmemiştir.
Mısır ve GKRY Şubat 2015’te Aphrodite bölgesindeki muhtemel
rezervlerden Mısır’a gaz ihraç etme olasılığını araştırmak için bir
mutabakat anlaşması imzaladılar. Temmuz 2015’te ise Mısır tarafı, Mısır’ı
bu bölgeye bağlayan potansiyel bir boru hattının maliyeti üzerine bir ön
fizibilite çalışmasını tamamladı.18 2015 yılında Zohr bölgesinde İtalyan
ENI şirketi tarafından keşfedilen büyük miktardaki doğal gaz rezervleri
ile Mısır, Doğu Akdeniz enerji denklemine üst sıralardan dahil olmaya
başladı. Bölgedeki rezervlerin üretiminin 2017 yılının sonunda başlaması
ve mevcut rezervlere yenilerinin eklenmesi sonrası ise Mısır, sadece enerji
ihracatçılığıyla değil aynı zamanda Doğu Akdeniz enerji diplomasisindeki
ağırlığıyla da gündeme gelmektedir.

Lübnan ve Suriye: Savaş, İstikrar ve Ekonomi
Lübnan ve Suriye’nin açık deniz alanlarında hidrokarbon yataklarının
rezerv bakımından zengin olması söz konusu olsa da iki ülkenin de siyasi
bakımdan yaşadıkları gelişmeler Doğu Akdeniz enerji planlarının bir
süredir gündem dışı olmasını zorunlu hale getirmiştir. Lübnan, Türkiye’nin
itiraz ve uyarıları olmasına rağmen 17 Ocak 2007’de Lübnan-GKRY MEB
sınırlandırma anlaşması imzalamıştır. Lübnan Meclisi, Türkiye’nin
itirazların etkisiyle anlaşmayı onaylama aşamasına getirmemiştir. 19
Ekim 2010’da deniz yetki alanlarını kuzey ve güney sınırlarını belirleyen
bir haritayı Birleşmiş Milletler’e sunarak, 2007 anlaşmasının sınırlarını
kapsayan ama farklılaşan bir koordinat belirtmiştir. Lübnan’ın ilan ettiği
MEB ile İsrail’in ilan ettiği MEB alanlarının 860 kilometrekarelik bir
bölümündeki çakışma ise gerginliklere yol açmaktadır. Lübnan belirlediği
17 Anadolu Ajansı, “Mısır, Türkiye-Libya anlaşmasına karşı yeni anlaşmalar peşinde”,
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/misir-turkiye-libya-anlasmasina-karsi-yenianlasmalar-pesinde/1948718, (16.10.2020).
18 Theodoros Tsakiris, “The Gifts of Aphrodite: The Need for Competitive Pragmatism in
Cypriot Gas Strategy”, Angelos Giannakopoulos (ed.), Energy Cooperation and Security
in the Eastern Mediterranean: A Seismic Shift towards Peace or Conflict?, Tel Aviv
University The S. Daniel Abraham Center for International and Regional Studies,
Research Paper No.8, February 2016, p. 34
19 Mehmet Cem Demirci, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki”.
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Mısır’ın doğal gaz dağıtım üssü olma hedefi, İsrail’le 10 yıllık doğal
gaz satışı anlaşması imzalaması ile daha da netleşti. Mısır’ın kendi iç
talebinin artış hızı, LNG ihracat altyapısına sahip olması ve Arap Doğal
Gaz Boru Hattı (Mısır-Ürdün-Suriye-Lübnan) ile diğer Arap ülkelerine
gaz transferi imkanına sahipliği İsrail-Mısır gaz iş birliğini teşvik eden ana
etkenlerdendir. 19 Mısır, Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na ev sahipliği yaparak
enerji ittifakının katalizörü olma rolünü üstlenmiştir.
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alanların bazılarında 2017 yılından itibaren lisans ve ruhsatlandırma
işlemlerine başlamıştır. 20
Suriye 2003 yılında çıkardığı yasa ile yalnızca karasularını değil, aynı
zamanda iç sular, bitişik bölge, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik
bölgeye ilişkin rejimlerini de düzenlemiştir.21 İç savaşın travmatik
etkilerinden kurtularak MEB sınırlama anlaşmaları veya lisanslama
girişimlerine başlama imkânı mevcut değildir. Hatta Rusya’nın savaştaki
desteğinin bedelini yeni petrol ve doğal gaz imtiyazları ile ödemek zorunda
kalacağı, Rusya ile imzalanan 25 yıllık petrol ve doğal gaz arama antlaşması
ile görülmektedir.
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İsrail: Enerji Pragmatizmi, “Kazan-Kazan”
İsrail, 2009 yılından başlayan uluslararası enerji şirketleriyle birlikte
yürütülen keşif faaliyetleri ile gün yüzüne çıkarılan rezervleri ile doğal
gaz ihracatçısı konumuna yükseldi.22 Leviathan ve Tamar bölgesindeki
rezervleri uluslararası piyasalara ulaştırabilmek için önce Türkiye’yi hem
alıcı hem de Avrupa’ya transfer için geçiş ülkesi olarak görmekteydi. Mavi
Marmara sonrası iki ülke arasındaki diplomatik ve askeri ilişkilerin dip
noktaya gelmesi Türkiye seçeneğinin askıya alınmasına yol açtı.
İsrail bu süreçte bir yandan rezerv arayışını sürdürürken diğer yandan 17
Aralık 2010’da GKRY ile MEB anlaşması imzalayarak, Temmuz 2011’de
MEB koordinatlarını Birleşmiş Milletler’e tescil ettirmek için müracaatta
bulunmuştur. GKRY ile iş birliğine devam eden İsrail’in iyi ilişkiler
içinde olmadığı sınır komşusu olan Lübnan ile deniz yetki alanlarındaki
çakışma nedeniyle anlaşmazlığı sürmektedir. Öte yandan Filistin’in Gazze
Şeridi açıklarında keşfedilen rezervlerin Filistin’e maddi anlamda katkı
sağlamaması için deniz ablukası dahil olmak üzere askeri, ekonomik ve
siyasi manevralardan kaçınmamaktadır.
Doğu Akdeniz Gaz Forumu: İkili İttifaklardan Çok Taraflı
İttifaka
Doğu Akdeniz’de enerji eksenli iş birlikleri önce ikili ittifaklarla başlarken,
giderek artan rekabet iklimi çoklu enerji iş birliklerine dönüştü. Bölgede
yaşanan rezerv arama çılgınlığıyla beraber gündeme gelen rezervlerin
transferi konusu, enerji aktörlerini çok taraflı müzakerelere ve anlaşmalara
yöneltti. Kademeli iş birliklerinin geldiği aşamanın sonunda Ocak 2019’da
Mısır’ın ev sahipliğinde Kahire’de İsrail, Filistin Yönetimi, GKRY, Ürdün,
Yunanistan ve İtalya’nın katılımı ile Doğu Akdeniz Gaz Forumu (Eastern
Mediterranean Gas Forum) oluşturuldu.
20 Mahmut Geldi, “Lübnan ile İsrail’in Deniz Sınırı Anlaşmazlığı Yine Gündemde”,
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https://www.aa.com.tr/tr/dunya/lubnan-ile-israilin-deniz-siniri-anlasmazligi-yinegundemde/1670413, (25.09.2020)
21 Erdi Şafak, “Doğu Akdeniz’de Enerji Bağlamında Değişen Dengeler”, s. 41
22 Özer Balkaş, Doğu Akdeniz’de Doğal Gaz Keşifleri, Pazarlama Senaryoları, Enerji
Güvenliği ve Jeopolitika, TMMOB, Ankara, 2019, s. 3.
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Kıyıdaş devletlerden Türkiye, Lübnan ve Suriye’nin dahil edilmediği
Forum’un amaçları bölge rezervlerinin optimal kullanımıyla ilgili olarak
katılımcı ülkeler arasında iş birliğinin sağlanması ve bölgesel bir gaz
piyasası kurulması olarak şekillenmiştir. Temmuz 2019’da yapılan bakanlar
düzeyinde yapılan ikinci toplantıda Forum’a kurucu üyelerle beraber ABD
Enerji Bakanı, AB Komisyonu Enerji Genel Müdürü, Fransa’dan ve Dünya
Bankası’ndan temsilciler yer almıştır. Ocak 2020’de gerçekleşen Forum’da
“üye devletlerin halklarının çıkarı için enerji güvenliği” temelinde
kurumsallaşma üzerinde uzlaşıldı. 22 Eylül 2020 tarihinde kıyıdaş 6
devlet ve Ürdün’ün imzalarıyla Kahire merkezli bölgesel bir kuruluş haline
dönüşen, Fransa’nın üyelik başvurusu yaptığı ABD’nin gözlemi olduğu
Forum,23 sektörel iş birliği oluşumu görünümünde olsa da daha çok AB ve
ABD için stratejik amaçlarına hizmet etme potansiyeli taşımaktadır.
İngiltere ve Fransa: Üsler, Enerji Şirketleri ve Siyaset
TYB AKADEMİ / 2021 / 31: 48-68

E. H. Carr’ın 1937 tarihli Great Britain as Mediterranean Power eserinde
vurguladığı gibi İngiltere tarihsel olarak bir “Akdeniz gücü”dür.24
Kıbrıs’ın kurucu antlaşmasına dayanan hukuki güvenceye sahip Limasol
ve Larnaka’da konuşlanmış adanın %3’ü büyüklüğünde Ağrotur ve
Dikelya askeri üsleri ile Kıbrıs’ta sadece askeri anlamda mevcut olmayan
bir ülkedir.25 Bölgeye yönelik askeri yatırımlarına bakıldığında Doğu
Akdeniz’deki enerji eksenli gelişmelere kayıtsız kalmadığı/kalmayacağı
söylenebilir. İngiltere’nin henüz açıkça bir hak iddiasında bulunmamış
olması, Kıbrıs’taki üsleri dolayısıyla sahip olduğu kıyı şeridi nedeniyle
MEB iddiasında bulunmayacağı anlamına gelmemektedir. Kıta
sahanlığı ve MEB alanına sahip olmasının kendiliğinden (ipso facto)
ve başlangıçtan beri (ab initio) olduğu da ifade edilmektedir. Kaldı ki
Yunan ve Rum Kesimi basınında buna yönelik çıkan haber ve yorumlar
da bunu desteklemektedir.26 İngiltere’nin Kıbrıs adasının sahip olduğu
kaynaklarla ilgili mevcut tutumu GKRY ile dayanışmaya yönelik olsa bile,
bölgeye ilişkin hak iddiasına yönelik adımlarının tüm tarafları etkileyeceği
unutulmamalıdır.
Fransa, Doğu Akdeniz’de askeri ve güvenlik bakımından olduğu kadar
enerji jeopolitiğinde yer edinmek adına bölge ülkeleriyle ilişkileri
yoğunlaştırmaktadır. GKRY’de 2010 yılından bu yana hava üssü, 2018’deki
antlaşmaya istinaden de deniz üssü kullanım hakkı elde etmiştir. Deniz
üssünün modernizasyonu ile daha fazla askeri istihkam imkanının
23 Reuters, 22.09.2020.
24 Sezai Özçelik ve Murad Düzcü, “İngiltere ve Ege Denizi: Hegemonya’dan Yumuşak Güç’e
Ege Denizinde İngiliz Dış Siyasetinin Oluşturulması”, Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker
ve Dimitrios Ioannidis (ed.), Ege Jeopolitiği, Ankara: Nobel Yayınevi, 2020, s. 1091.
25 Zeynep Erhan ve Sezai Özçelik, (2019). “İngiltere Egemen Askeri Üslerinin Akdeniz’deki
Deniz Yetki Alanlarına Etkisi”, Hasret Çomak ve Burak Şakir Şeker (ed.), Akdeniz
Jeopolitiği, Cilt 2, Ankara: Nobel Yayınevi, 2019, ss. 1282-1291.
26 Erdi Şafak, “Doğu Akdeniz’de Enerji Bağlamında Değişen Dengeler”, s. 36.
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sağlanması planlanmaktadır. 27 Doğu Akdeniz konusunda en şahin
politika izleyen ülke olarak Fransa, bölgede Suriye ve Libya krizlerinde
karşı karşıya geldiği Türkiye’ye yönelik planlanan AB yaptırımlarının
Yunanistan ile birlikte bayraktarlığını yapmaktadır. Her iki ülkenin Ekim
sonunda (2020) İngiliz donanması, Güney Kıbrıs Sahil Güvenliği ve bir
Fransız fırkateyninin katılımıyla gerçekleşen tatbikat ile GKRY’ye açıkça
destek verdiği görülmektedir. 28
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ABD ve Rusya: Küresel Oyuncu, Enerji Aktörü, Güvenlik,
Müttefiklik ve Bölgesel Çıkar
Doğu Akdeniz havzasında 2011 tarihinden itibaren Suriye krizi başta olmak
üzere yaşanan gerilimlere ek olarak enerji kaynaklarını elde edebilmek
amacıyla deniz yetki alanlarının paylaşımı meselesi gerilimlere sahne
olmaya başladı. Bölgede giderek artan nüfuz mücadelesi sadece ekonomik
ittifakları değil ikili veya çok taraflı güvenlik ve askeri iş birliklerini de
arttırdı. ABD ve Rusya’nın bölgede yaşanan enerji eksenli güç mücadelesi
ve ittifak ilişkilerinin merkezinde yer aldığını ifade etmek gerekir.
ABD, Doğu Akdeniz’de NATO’nun güney kanadının güvenliğine dair ve
bölgedeki gelişmelerin takibinde olabilmek için bulunmaktadır. Dolayısıyla
hidrokarbon rezervlerinin keşfinden önce de Orta Doğu politikasının
bir parçası olarak buradaydı. Orta Doğu’daki sıcak gelişmelere müdahil
olabilmekten öteye Soğuk Savaş döneminden itibaren bölgedeki nüfuz
mücadelesini sürdürmektedir. Suriye’deki gelişmeler Rusya’nın bölgedeki
mevcudiyetini daha fazla pekiştirmesine yol açınca ABD’nin bölgedeki
enerji rekabetinin de ötesinde bir Doğu Akdeniz siyaseti izlemesi zorunlu
hale gelmiştir.
ABD bölgede sadece caydırıcı güce sahip askeri anlamda bir mevcudiyete
sahip olmayıp aynı zamanda hem NATO hem de Arap müttefikleri
aracılığıyla geniş çaplı bir ittifak bloku inşa çabasında da gözükmektedir.
Başkan Trump dönemindeki dış politika anlayışının bir yansıması olarak
Doğu Akdeniz’de yaşanan bunalımlarda aktif bir tutum belirlemeyen ABD,
son dönemde Rum ve Yunan tezlerine daha yakın durmaktadır. Türkiye’ye
diğer meselelerden ötürü yaklaşımı belli olan Washington yönetimi,
GKRY’ye uyguladığı silah ambargosunu tutumunu göstermiştir. Kıbrıs ve
İsrail açıklarındaki rezervlerin çıkarılmasında yer alan konsorsiyumlarda
hissedar olan Amerikan şirketleri nedeniyle bölgedeki İsrail, Mısır ve GKRY
projelerini desteklemektedir.29 Enerjide Rus gazına bağımlılığı azaltmak
için bölgenin enerji nakil güzergahları konusunda denetim sahibi olmaya
ve NATO ittifakının da bölgede etkin olmasına yönelik strateji izlediğini
söylemek mümkündür.
27 Muhammet Kürşat Özekin, “Doğu Akdeniz’de Değişen Enerji Jeopolitiği ve Türkiye”,

Güvenlik Stratejileri, Cilt 16 Sayı 33, s. 24.
Deutsche Welle, 27.10.2020.
29 Muhammet Kürşat Özekin, “Doğu Akdeniz’de Değişen Enerji Jeopolitiği ve Türkiye”, s. 23.
28
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Doğu Akdeniz’in ekonomik, askeri ve stratejik bakımlardan Rusya için
önemi, Suriye’de 2011’de başlayan gelişmelerin seyrini tersine çeviren
manevralarıyla daha iyi anlaşılmıştır. Beşar Esad rejiminin koruyucusu
olan Rusya sadece Suriye’deki eski rejimi değil aynı zamanda Doğu
Akdeniz’deki nüfuz sahasını muhafaza amacını taşımaktaydı. Suriye krizi
sayesinde Rusya, Doğu Akdeniz’de askeri anlamda savunma ve saldırı
odaklı yığınak yaparak, 1971 yılından itibaren kullandığı Tartus Askeri
Üssü’nü genişletmekle kalmamış, Lazkiye Limanı’na da askeri gücünü
konuşlandırmıştır.

Rusya, Bağlantısızlar Grubu’nun temsilcisi olan Kıbrıs Yönetimi’ne
geçmişten itibaren desteğini esirgemediği gibi günümüzde de askeri
ve ekonomik yardımda bulunmaktadır. Güney Kıbrıs’a yönelik 2013
ekonomik yardım antlaşması ile finansal yardımlar, turizm destinasyonu
olarak tercih edilmek ve bankalarda bulundurmak suretiyle destek olmaya
devam etmektedir. Rusların devam eden desteğinin Rumlar açısından
karşılığı ise başta “acil durumlarda ve insani görevlerde” deniz ve hava
üslerini kullanma hakkı elde etmiştir.32 Rus enerji şirketlerinin sadece
Güney Kıbrıs’ın değil aynı zamanda Mısır’ın gaz sahalarında da yatırım
girişimleri içinde olduğu, GAZPROM’un bölgede enerji lisanları elde
etmeye yönelik taleplerinden anlaşılmaktadır.
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Rusya’nın Suriye üzerinden inşa ettiği Doğu Akdeniz siyasetinin sadece
askeri bir boyut taşıdığını iddia etmek imkansızdır. Diğer tüm aktörlerden
daha fazla enerji odaklı ekonomiye bağımlı olan Rusya’nın bölgenin
hidrokarbon rezervlerine ilişkin konsorsiyumların vazgeçilemez üyesidir.
Rusya Suriye rejiminin kendisine olan bağımlılığından faydalanarak
2017 yılında imzaladığı antlaşma ile ülke içindeki enerji projelerinin Rus
şirketlerine verilmesini sağlamıştır.30 Ayrıca Suriye’den geniş bir kıyı
şeridinde (Banyas-Tartus arası) Rus enerji şirketleri aracılığıyla 25 yıllık
doğal gaz ve petrol arama, sondaj faaliyetleri yapabilme imtiyazını elde
etmiştir.31

Avrupa Birliği: Alternatif Kaynak, Üye Dayanışması, Bölgesel
Politika
AB, en doğu sınırında yer alan üye ülkesi GKRY’nin (Meis adası doloyısıyla
Yunanistan’ın) yer aldığı Doğu Akdeniz’de resmen ve fiilen mevcuttur.
Bölgesel politika bağlamında ise 1995’ten itibaren yürüttüğü “Akdeniz
için Birlik” (2008) politikası ile güvenlik, barış ve istikrar tesis etme
amacındadır. Diğer taraftan enerji kaynaklarında dışa bağımlılığın
30 Nikita Sogoloff, “Russia’s Energy Goals in Syria”, https://www.washingtoninstitute.org/

fikraforum/view/russias-energy-goals-in-syria, (13.11.2020).
Mehmet Cem Demirci, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki”
32 Abdullah Aydın, “Rusya’nın Enerji ve Güney Kıbrıs Politikası”, Ortadoğu Analiz, Cilt 10,
Sayı 89, Eylül-Ekim 2019, s. 32-33.
31
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risklerini azaltmak için alternatif tedarik kanallarında enerji sağlamak
üzere izlenen enerji politikasının yansıması olarak Doğu Akdeniz rezervleri
ile yakından ilgilenmektedir. Doğu Akdeniz’de üye devletlerinin hak ve
menfaatlerine ilişkin olarak dayanışmacı bir tutum içindedir. Destek tekil
olarak söz konusu olduğu gibi Birlik ortak bir tutumu olarak da zaman
zaman gerçekleşebilmektedir. AB’nin Doğu Akdeniz yaklaşımında sadece
üyeleri GKRY ve Yunanistan olmayıp, aday ülke statüsündeki Türkiye de
mevcuttur. Ancak Türkiye daha çok bölgeden AB’ye yönelik gerçekleşen
düzensiz göçün kaynak ülkelerinden birisi olduğu gibi bölgede yürüttüğü
operasyonlarla barış ve istikrarı olumsuz etkileyen ve üye ülkelerin
egemenliklerini ihlal edici eylemleri ısrarla sürdüren bir aday ülkedir.
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Türkiye: “Dışlanma ve Yalnızlaştırma”, “Meydan Okuma”
Türkiye en uzun kıyı şeridine ve coğrafi konumunun kendisine sunduğu
avantajlara sahip Doğu Akdeniz’in kuzey kanat ülkesidir. Doğal olarak
bölgenin sunduğu imkanlardan yararlanma hakkına sahip önemli bir
aktördür. Türkiye’nin bölgedeki doğal zenginliklerin kıyı ülkelerinin
uluslararası hukuk ilkelerince ve barışçıl bir yaklaşımla yararlanılmasını
savunmaktadır. Ancak bölgede oluşturulan enerji ittifaklarının dışında
bırakılması bir yana Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde
Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını belirleme ve bunlardan yararlanmasına
yönelik girişimleri, başta Yunanistan ve GKRY olmak üzere Fransa ve AB
tarafından tepkiyle karşılanmaktadır.
Türkiye’nin 1950’lerin ortalarından itibaren dış politika gündeminde yer
almayı sürdüren Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz hidrokarbon rekabetinin
mevcut boyutlara erişmesinden sonra enerji eksenli ve çok daha karmaşık
bir hale dönüşmüştür. Kıbrıs ile ilgili geçmişte yaşanan tüm olumsuz
süreçlere rağmen bugün gelinen nokta, Türkiye’nin adaya yönelik izlemiş
olduğu stratejinin doğruluğunu ortaya koymaktadır. Sorun uzunca bir
süredir Kıbrıs’taki Türklerin siyasi eşitlik hakları olmaktan çıkarak,
KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki ekonomik ve siyasi egemenlik haklarının
korunması savaşına dönüşmüştür. Yunanistan ve GKRY ile yaşanan bir
dizi soruna ek olarak hem KKTC hem de Türkiye için giderek artan bir
gerilim konusu olan listenin ilk başına Doğu Akdeniz’deki deniz yetki
alanları meselesi yerleşmiştir.
Kıbrıs sorunun çözümsüzlüğü bir yana, deniz yetki alanları konusunda tıpkı
Yunanistan’ın Ege’de oluşturmaya çalıştığı fiili duruma benzer biçimde
GKRY’nin Doğu Akdeniz için uygulama stratejisi, Türkiye açısından büyük
bir tehdit oluşturmaktadır. Yunanistan’ın GKRY ile beraber Girit, Rodos,
Kaşot, Kerpe ve Meis adalarından çizilen ortay hattı ile deniz yetki alanlarını
belirlemeye çalışma girişimleri, Türkiye açısından Doğu Akdeniz deniz
alanlarından dışlanmak ve sıkıştırılmak olarak değerlendirilmektedir.33
33
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Türkiye ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan
haklarını hiçe sayan birtakım girişimler karşısında zaman zaman tansiyonu
yükseltmektedir: GKRY’nin özellikle AB üyeliğini garantilemesinden
başlayarak tek taraflı ve tüm adayı temsil ediyor gibi hareket ederek MEB
ilanından bulunması; Mısır, Lübnan ve İsrail ile deniz yetki alanlarını
belirleyen anlaşmalar imzalaması; uluslararası enerji şirketlerine
ruhsatlandırma yapması gibi. Türkiye ise GKRY’nin bu girişimleri
karşısında uzun süre uluslararası hukuk çerçevesinde sahip olduğu
haklarını koruma konusunda istikrarlı bir duruş sergilerken aynı zamanda
meselelerin çözümünün diplomasi ve müzakerelerle hakça ilkeler
çerçevesinde gerçekleşebileceğini ileri sürmüştür.

Müzakere Diplomasisinden Müdahil Stratejiye
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Diplomatik anlamda yürütülen tüm çabalar somut bir fayda sağlamadığı
gibi Rum ve Yunan tarafının tek taraflı parselasyon ve ruhsatlandırma
girişimleri, kademeli olarak Doğu Akdeniz’de yer alan almayan taraf
devletlerce de kabul görmeye başlamıştır. Ek olarak Türkiye-İsrail ve
Türkiye-Mısır ilişkilerindeki gerilimlerin GKRY ve Yunanistan tarafından
Doğu Akdeniz ittifakına tahvil edilerek bu ülkelerle güvenlik ve enerji
alanlarında iş birliğine dönüştürülmeye çalışıldı. Bu çerçevede gerçekleşen
pek çok girişim arasında en kapsamlılarından birisi olan Doğu Akdeniz
Gaz Forumu’na Türkiye ve KKTC’nin dahil edilmemesi sadece dışlanma
değil aynı zamanda Türkiye’nin kısıtlanması anlamına da gelmekteydi.
Benzer bir girişim ise Ocak 2020’de EastMed Antlaşması’nın Yunanistan,
GKRY ve İsrail tarafından imzalanması olmuştu. Her iki girişimin de ABD
ve AB cenahından destek görmesi Türkiye’de kuşatılmışlık kanaatinin
güçlenmesine yol açmaktaydı.34

Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü devam ederken GKRY’nin deniz alanlarına
ilişkin tek taraflı işlemler yapmasına ısrarla karşı çıkmasına rağmen fiili
olarak sürecin GKRY lehine, Türkiye için yeni adımlar atılmasını zorunlu
hale getirmiştir. Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan ittifak süreci
oluşturma girişimleri karşısında salt diplomasi yerine, müzakereyi esas
alan ve eylemlerle desteklenen stratejisi yürütülmeye başlanmıştır. Bu
maksatla Yunanistan ve GKRY’nin bölgede oluşturmak istedikleri fiili
durumun ve olası siyasi ve ekonomik bakımdan hak mahrumiyetlerinin
önüne geçebilmek için adımlar atılmaya çalışılmıştır.
Türkiye’nin hakça paylaşımı önceleyen tez ve önerilerine karşılık
verilmemesi üzerine, tartışmalı bölgelerde tek taraflı faaliyetlere girişen
aktörler için duyurular yapılmıştır. Daha sonra bu bölgelerdeki hak
ve menfaatler konusunda kararlılık, yapılan sismik araştırmalarla
34 Tolga Demiryol, “Doğal Gaz ve Doğu Akdeniz’in Jeopolitiği”, https://tr.boell.org/

tr/2020/09/07/dogal-gaz-ve-dogu-akdenizin-jeopolitigi#_ednref22, (21.10.2020).
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ve sondajlarla gösterilmiştir. Bununla birlikte egemenlik kapsamına
giren sahalarda oldu bitti tarzındaki girişimlere de gecikmeden yanıt
vermiştir. Aslında Türkiye, 1974 yılından itibaren Doğu Akdeniz’de kıta
sahanlığı haklarının varlığını ve korunmasını içeren bir dizi girişim içinde
olmuştur. Rodos’un güney doğusunda kalan Türk karasuları dışında
ancak kıta sahanlığında bulunduğu beyanıyla Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı’na (TPAO) ruhsat verilmesi bunlardan ilkiydi. Aynı bölgede
2002’de Norveç adına sismik araştırma yapan Nothern Access adlı gemiye
savaş gemisi ile müdahale edilerek Türk kıta sahanlığı olduğu bildirilmiş
ve bölgeyi terk etmesi sağlanmıştı. 2007 yılında GKRY’nin 13 adet ruhsat
sahası ilan etmesi ve ardından ihaleler çıkarmasıyla, oldu bittilere göz
yumulmayacağını göstermek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri uluslararası
hukuka uygun şekilde tatbikatlar gerçekleştirmiştir. Ayrıca Türkiye’nin bu
bölgede hakları olduğunu gösteren girişimlerin bir parçası olarak, Ağustos
2007’de TPAO’ya kıta sahanlığını ve MEB’nin sınırlarını çizecek biçimde
ruhsat ve arama izni verilmiştir.35
GKRY’nin 18 Eylül 2011 tarihinde MEB olarak ilan ettiği bölgede sondaja
başlanmasıyla Türkiye’nin hamlesi, 21 Eylül’de Türkiye-KKTC Kıta
Sahanlığı Sınırlandırma Antlaşması’nı imzalamak oldu. Bu antlaşmaya
dayanarak KKTC, TPAO’ya sondaj ruhsatını verirken bunu adanın
tümündeki haklarının sürdüğü gerekçesine dayanarak yapmaktaydı.36
Aynı şekilde 2012 yılında Türkiye de Bakanlar Kurulu kararlarıyla TPAO’ya
Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın kuzey ve batısında kalan yerlerde petrol ve doğal
gaz arama ruhsatı vermiştir. GKRY ise söz konusu kararları MEB sahası ile
çakıştığı gerekçesi ile protesto ederek Birleşmiş Milletler’e başvurmuştur.
KKTC’nin kuzey ve güneydeki sahalara verdiği ruhsatlara binaen Piri
Reis araştırma gemisi, sismik araştırma faaliyetlerine başlamıştır. Türk
Donanması ise KKTC’nin hak iddiasında bulunduğu parsellerde yabancı
gemilerin sondaj faaliyetlerini izlemeye yönelik hamlelerde bulunmuştur.37
KKTC’nin farklı dönemlerde bölgedeki doğal kaynakların akça ilkelerle
kullanımıyla ilgili teklifleri, GKRY tarafından sürekli reddedildi ve tek
taraflı lisanslamalar sürdürüldü. Türkiye ise, 12 Mart 2013 tarihinde
Birleşmiş Milletler ve AB’ye nota ile kıta sahanlığı olarak belirli alanlar ile
diğer devletlerin katılımı ile belirlenecek kıta sahanlığı alanlarını deklare
etmiştir. Bu konudaki bildirimlerini daha sonraları da sürdürmüştür.
Bunun devamında 2 Ekim 2014’te sismik araştırma yapılacak bölgelerin
koordinatlarını NAVTEX ilanlarıyla da deklare etmiştir.
Bölgede diğer aktörlerin uzlaşmaz ve dışlayıcı politikalarına tepki gösteren
Türkiye, tezlerini bizzat sahada kabul ettirebilmenin bir aracı olarak
35 Sertaç Hami Başeren, “Doğu Akdeniz’de Gerilim”, http://tudav.org/calismalar/deniz-

alanlari/munhasir-ekonomik-bolge/dogu-akdeniz-serhat-h-baseren/, (26.09.2020).

36 TPAO’ya, 7 deniz alanı ve 1 de kara üzerinde petrol ve doğal gaz arama ruhsatı verilmiştir.
37 İtalyan ENI şirketi için sondaj çalışması yapan Saipem 12000 adlı geminin durdurulması

hakkında bkz. Ömer Bilge, “Ege’den sonra Akdeniz’de de kriz!”, https://www.hurriyet.
com.tr/dunya/egeden-sonra-akdenizde-de-kriz-40737888, (22.09.2020).
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araştırma ve sondaj faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. Satın aldığı veya imal
ettiği 2 adet sismik araştırma ve 3 adet sondaj gemisini Karadeniz’de ve
Akdeniz’de kıyı bölgelerinde sismik araştırmalar ve sondajlar yapmak
amacıyla görevlendirmiştir.38 Akdeniz’e gönderdiği araştırma gemilerine
olası risklere karşı deniz ve hava kuvvelerinin nezaretiyle muhafaza desteği
sağlamıştır. Bu çerçevede Ocak 2015’te Ocak-Nisan dönemini, Nisan
2017’de Nisan-Haziran dönemini kapsayan NAVTEX’ler yayınlayarak ilan
ettiği bölgelerde Barbaros gemisiyle araştırmalara devam etmiştir.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin reaktif politikasındaki en önemli adım,
Libya40 ile deniz yetki alanlarını belirlemek amacıyla 27 Kasım 2019
tarihli Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı’nı imzalamak
olmuştur. Bu mutabakatla Türkiye ve Libya arasında eşit uzaklık çizgisine
denk gelecek şekilde 18.6 millik (29,9 km) bir deniz sınırı oluşturulurken,
batısındaki Yunanistan haricinde kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik
bölge sınırı da belirlenmiş oluyordu. Antlaşmaya en fazla tepkiyi tabii
olarak Yunanistan gösterirken bunun en temel nedeni güney Ege’deki
adalarına karasuları haricinde deniz yetki alanı verilemeyeceğine ilişkin
Türkiye’nin yaklaşımının teyit edilmiş olmasıydı.41 Deniz yetki alanlarına
ilişkin mutabakatla birlikte Libya ile bir de Askeri ve Güvenlik İş Birliği
Mutabakat Muhtırası imzalanarak Libya’daki meşru hükümetin ayakta
kalabilmesi için her türlü destek sağlanmıştır.
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Kıbrıs’ta tartışmaya neden olan alanlarda muhtemel rezervler üzerinden
yürüyen rekabet, 28 Şubat 2019’da Güney Kıbrıs’ın yaptığı açıklamayla
ilan edilen ExxonMobil-Katar Petrolleri konsorsiyumu tarafından 10.
parselde keşfedilen ve bugüne kadar en büyük miktara (141-226 milyar
metreküp) sahip olan doğal gaz rezervleri ile rekabetin boyutu artmıştır.
Gelişmelere paralel olarak Türkiye de bölgede bütün itirazlara rağmen
araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam etti. Nisan 2020’de ExxonMobilKatar Petrolleri konsorsiyumu bu bölgede yaptığı sondaj faaliyetlerini
ise pandemi nedeniyle enerji fiyatlarındaki düşüşü gerekçe göstererek
erteleme kararı aldığını duyurdu. Aynı gerekçelerle Fransız Total ve İtalyan
ENI konsorsiyumu da 6. parseldeki faaliyetlerini durdurdu.39 Bu erteleme
kararlarının arkasında ekonomik gerekçelerin ötesinde Türkiye’nin attığı
adımların da etkisi olduğu söyleyebilir.

Türkiye’nin Libya hamlesi sonrası Yunanistan’ın Mısır ile 6 Ağustos
2020’de imzaladığı sınırlandırma anlaşması, Türkiye-Libya sınırını
ortadan kaldırmaya dönük bir hamle olarak değerlendirildi. Bu anlaşmayı
38 BBC News, “Kanuni: Türkiye’nin kaç sondaj ve sismik araştırma gemisi var, nerelerde

aramayapıyorlar?”,https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53867412,
(18.11.2020).
39 Milliyet, 08.05.2020.
40 Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile
imzalanmıştır.
41 Cihat Yaycı, “Türkiye-Libya Arasında İmzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması’nın
Sonuç ve Etkileri”, Dosya: Türkiye’nin Libya Hamlesi, Kriter, Ocak 2020, s. 34.
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tanımadığını bölgeye Oruç Reis araştırma gemisini göndererek ve NAVTEX
ilanlarıyla fiilen gösterdi. Gerek Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından
yapılan açıklamalarda gerekse bölgede yürüttüğü sismik araştırma ve
sondaj faaliyetleri ile Libya’yla yaptığı sınırlandırma anlaşmasından
vazgeçmeyeceğini ve Yunanistan-Mısır sınırlandırma anlaşmasını
tanımadığını beyan ederken, aynı bölgede TPAO’ya araştırma ve sondaj
ruhsatları verilebileceği sinyalini de vermiştir.42
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Türkiye’nin Libya ile anlaşması sadece Yunanistan ve GKRY için değil
bölgeye yönelik hesabı olan birçok aktör açısından da şaşkınlığa yol açtı.
Türkiye bu hamle ile tezlerini dikkate almaksızın hakkaniyet ölçüsünden
uzak girişimlerin ortağı olan bütün aktörlere diyalogdan başka çözüm
olmadığını bir kez daha ilan etmiş oldu. Anlaşma sonrası yaratılmak istenen
bütün gerilimlere rağmen Türkiye tarafından hakça çözüm konusunda
diyalog çağrıları sürdürülmektedir. Doğu Akdeniz kıyıdaş devletleri
için yapılan çağrılarda, her zaman yetki sınırlandırma anlaşmaları için
müzakerelere hazır olunduğu vurgulanmaktadır.
Sonuç
Enerji gereksiniminin dünyada kısa süreli durgunluklar dışında sürekli
artma eğiliminde oluşu ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması çabaları,
Doğu Akdeniz’in uzun bir süre daha enerji temelli rekabet ve çatışmaya
konu olmayı sürdüreceğini göstermektedir. Bölgede, MEB belirleme ve
sınırlandırma anlaşmaları ile ortaya çıkan fiili durumlar ile çakışan alanlar
yüzünden ortaya çıkan gerilimlerin süreceği, hakkaniyet ve iyi niyet
ilkesinden uzak girişimlerin sona ermeyeceği, keşfedilmeyi ve çıkarılmayı
bekleyen kaynakların miktarının ise artacağı düşünüldüğünde önümüzdeki
dönemde bölgenin daha fazla ısınacağı aşikardır.
İttifakların devamlı olmasının temel dürtüsü ortak çıkarın sürmesine
bağlıdır. Doğu Akdeniz’de devam etmekte olan enerji eksenli
ittifak oluşumlarının mevcut durumdaki beklentilere ilişkin yüksek
motivasyonlar içerdiği gözlenmektedir. Bölgesel enerji müttefiklerini bir
araya getiren ortak faydaların makul bir zeminde mi ortaya çıktığı yoksa
katı bir bloklaşmanın sonucu mu olduğu henüz belirgin değildir. Bölgede
kanıtlanmış mevcut rezervlerin miktarının uzun süreli ittifak için yeterli
olmayışı, pandeminin yarattığı Dünya’daki ekonomik daralmanın enerji
piyasalarına olumsuz yansımaları ve bölgenin sahip olduğu kırılgan yapı
gibi nedenler dikkate alındığında ittifak mensubu aktörler açısından umut
verici bir tablodan söz etmek mümkün değildir.
Doğu Akdeniz’de yaşanan tehlikeli tırmanışın önlenmesinin müzakere
ve diyalogla mümkün olduğu Türkiye dahil bütün aktörler tarafından
42 Sertaç Hami Başeren, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Uygulamaları”, https://www.

aa.com.tr/tr/analiz/misir-yunanistan-anlasmasi-ve-turkiye-nin-dogu-akdeniz-dekiuygulamalari/1953584, (24.09.2020).
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bilinmekte ve her fırsatta vurgulanmaktadır. Her nasılsa uygulama
aşamasında ulusal çıkarlar ve nisbi kazanç hesapları ön plana çıkmakta;
çoklu müzakere seçeneğine yer kalmamaktadır. Tarafların enerji iş
birliğine ilişkin ikili anlaşmaları diğer paydaşları dikkate almaksızın
gerçekleştirmeleri nedeniyle anlaşmaya varan devletler açısından nisbi
kazanç sağlanmış olsa bile toplam kazanç açısından elde edilen sonuç
rasyonel olmamaktadır. Bölgenin zenginliklerinin uzun vadede nisbi
kazanç yerine ortak kazanç hesabıyla ve sulh içinde bir yaklaşım içinde
paylaşılması mümkün olup bunun aksi ise kriz ve çatışmaya yol açacaktır.

Türkiye’nin ve tabii olarak Kuzey Kıbrıs’ın bölge enerji denklemine dahil
edilmemesi karşısında yürütülen uluslararası hukukun sağladığı meşru
hak ve menfaatlerin savunulması stratejisiyle başarılı sonuçlar elde
edilmektedir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kararlığını göstermek için
yürüttüğü proaktif dış politikanın AB gibi aktörler tarafından yaptırım
kartı kullanılarak frenlenmeye çalışılması, meselenin çözümsüzlüğüne
daha fazla katkı yapacağı muhakkaktır. Türkiye’nin gerek kıyıdaş aktörler
gerekse bölge dışı aktörlerle olan ilişkilerindeki olumsuzlukların Doğu
Akdeniz’deki enerji yarışında elini zayıflatmaması için dış politikada
diyalog ve iyi ilişkiler geliştirmesi zorunlu hale gelmiştir.
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Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde bölge
kaynaklarından yararlanılmasını içeren yaklaşımı, ekonomik sebeplerden
çok siyasi sebeplerle karşılık bulmamaya devam etmektedir. Ortak çözüm
mekanizması oluşturmak yerine ikili MEB sınırlama anlaşmalarıyla sonuç
elde çabalarına yönelen bölge devletleri arasında rekabet ve çatışma riski
hayli yüksektir. Bölgeye dışarıdan müdahil olan aktörlerin çözüm odaklı
olmak yerine daha çok bozucu aktörlerin tezlerini desteklemeleri, orantısız
bir denklem oluşturmuştur.
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Doğu Akdeniz’de keşfedilen hidrokarbon rezervleri, yapılan ikili deniz
yetki alanları sınırlandırma antlaşmaları ve kıyıdaş devletlerin yanı
sıra bölge dışı ve küresel aktörlerin artan ilgisi bölgede çok boyutlu çıkar
çatışmalarına sebep olmaktadır. Doğu Akdeniz’de çatışmalı konular ve
alanlar kıyıdaş aktörler nezdinde bir krize dönüşürken, bölgede tarih
boyu süregelen güç ve hakimiyet mücadelesine günümüzde bir de farklı
aktörlerin paylaşım rekabeti eklenmektedir. Avrupa Birliği bölgeye farklı
boyutlarda ilgi duymaktadır. Bir taraftan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin
Kıbrıs’ın tek egemen temsilcisi sıfatıyla üyelik statüsüne sahip oluşu Doğu
Akdeniz’i Avrupa Birliği’nin doğal sınırlarına dönüştürmüş durumdadır.
Diğer taraftan, Birliğin enerjide dışa bağımlı yapısı, bölgede mevcut siyasi
istikrarsızlık, düzensiz göç ve sınır güvenliği endişeleri, Türkiye’nin Avrupa
Birliği üyelik süreci, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünden kaynaklı çatışma
alanları ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gerginleşen seyri gibi faktörler
Avrupa Birliği’nin bölgeye ilgisini canlı tutmaktadır. Bu çalışmada bu
faktörlerden Türkiye-Yunanistan gerginliği kapsamında bir değerlendirme
yapılmakta ve Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz stratejisi incelenmektedir.
Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz yaklaşımının üyelerin egemenlik hakları
ve dayanışması retoriği ile çıkarlarının örtüşmesi üzerinden şekillendiği
iddia edilmektedir. Türkiye’nin bölgede mevcut faaliyetlerini frenleme
çabasına dönüşen bu tutum, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini de
doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi
kararlarından yola çıkılarak Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz’deki rolü ve
etkinliği sorgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Avrupa Birliği, Türkiye, Yunanistan,
AB Liderler Zirvesi
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Abstract
The hydrocarbon reserves discovered in the Eastern Mediterranean, the
bilateral agreements on maritime delimitation and the increasing interest
of riparian states as well as non- regional and global actors cause multidimensional conflicts of interest in the region. While the conflicted issues and
areas in the Eastern Mediterranean turn into a crisis in the eyes of riparian
states, the sharing competition of different actors is added to the struggle
for power and domination that has been going on throughout history in the
region. The European Union (EU) has multiple interests in the region. On
the one hand, the fact that the Greek Cypriot Administration of Southern
Cyprus has the EU membership status as the sole sovereign representative
of Cyprus has turned the Eastern Mediterranean into the natural borders of
the European Union. On the other hand, EU’s dependency on energy import,
political instability in the region, irregular migration and border security
concerns, Turkey’s European Union membership process, nonresolution
of Cyprus problem and related conflicted areas, Turkey-Greece tense
relations are factors keeping alive EU’s interest in the region. In this study,
the European Union’s Eastern Mediterranean strategy is examined on the
basis of the Turkey-Greece tension in the region. This article claims that
the overlapping of its interests and its rhetoric on the sovereign rights and
solidarity of members shape the Eastern Mediterranean approach of the
European Union. This attitude that turns into an effort of interrupting
Turkey’s existing activities in the region also directly affects Turkey-EU
relations. In this context, the role and effectiveness of the European Union
in the Eastern Mediterranean is questioned, based on the decisions of the
European Council.
Keywords: Eastern Mediterranean, European Union, Turkey, Greece,
European Council
Giriş
Doğu Akdeniz’de çatışan çıkarlar ve sorunlu alanlar uzun bir tarihsel sürece
sahiptir.1 Bununla birlikte, 2000’li yılların başlarından itibaren keşfedilen
hidrokarbon rezervleri, yapılan ikili deniz yetki alanları sınırlandırma
antlaşmaları ve küresel aktörlerin müdahaleleri çatışmalı konulara farklı
boyutlar eklemekte ve Doğu Akdeniz’de gerginliğin tırmanmasına sebep
olmaktadır. Bölgesel ve bölge dışı aktörlerin stratejik odak noktasına
dönüşen Doğu Akdeniz’de Avrupa Birliği (AB) de günümüzde krize
dönüşmüş olan meseleye farklı boyutlarda ilgi duymaktadır. Bir taraftan
bölgenin barındırdığı mevcut ve potansiyel enerji kaynakları, çıkarılması,
1
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Bingöl Mcdonald, “Levant’ta Büyük Oyun: Doğu Akdeniz’in Enerji Jeopolitiği”, Uluslararası
İlişkiler, 9, no. 33, 2012, ss. 73-92.
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işletilmesi ve Avrupa’ya taşınması AB’nin enerjide dışa bağımlı2 yapısı ile
doğrudan ilgili görülmektedir. Enerji kaynaklarının Avrupa’ya taşınması
amacıyla oluşturulan East-Med (Doğu Akdeniz) Boru Hattı projesi gibi
girişimler desteklenerek bu ilgi somutlaştırılmaktadır.

Bu çalışmada Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz yaklaşımı Türkiye-Yunanistan
gerginliği temelinde incelenmektedir. İlk olarak, Doğu Akdeniz’de mevcut
paylaşım rekabetinin arka planını oluşturan tartışmalı deniz alanlarına
ilişkin hukuki düzenlemelerden bahsedilmektedir. Daha sonra, Doğu
Akdeniz’de Türkiye-Yunanistan ilişkileri güncel gelişmeler ışığında ele
alınmakta ve giderek gerginleşen profil oraya koyulmaktadır. Son olarak,
Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz stratejisi, Liderler Zirvesi kararlarından
yola çıkılarak değerlendirilmektedir. AB politikalarının genel hatlarını ve
önceliklerini belirleyen kurumsal mekanizmayı oluşturan AB Liderler Zirve
toplantılarında Doğu Akdeniz ile ilgili öne çıkan alanlar incelenmekte ve
AB’nin bölgedeki rolü ve etkinliği tartışılmaktadır.
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Öte yandan, bölgede çıkarları çatışan aktörlerden Türkiye, Yunanistan ve
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), AB’nin Doğu Akdeniz stratejisinin ana
hatlarını şekillendirmektedir. GKRY’nin 2004’te -henüz Kıbrıs sorunu bir
çözüme kavuşmamışken ve kavuşma ihtimalinin de önünü keser bir nitelikteAda’nın egemen temsilcisi olarak AB’ye üye olması, Doğu Akdeniz’i AB’nin
doğal sınırlarına dönüştürmüştür. Günümüzde tansiyonun giderek tırmandığı
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde de Yunanistan’ın üye, Türkiye’nin aday ülke
olması dolayısıyla AB Doğu Akdeniz’de tartışmalı konulara doğrudan müdahil
olabilmektedir. Tüm bu aktörler arası çıkar çatışmalarını dengeleme çabası
Türkiye-AB ilişkilerini doğrudan etkilemekle birlikte, AB’nin Doğu Akdeniz
yaklaşımını, üye devletlerin egemenlik haklarını koruma ve Türkiye’nin
faaliyetlerini frenleme üzerinden oluşturmasına sebep olmaktadır. AB, Doğu
Akdeniz’de tartışmalı deniz alanlarında Türkiye’nin sismik faaliyetlerini
“illegal”, “agresif” ve “provokatif” olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda,
üyelerin dayanışmasının çıkarları ile örtüşmesi AB’nin Doğu Akdeniz
yaklaşımın temel unsurlarını oluşturmaktadır.

Doğu Akdeniz’de Paylaşım Rekabetinin Arka Planı
Doğu Akdeniz’de keşfedilen hidrokarbon rezervleri ve barındırdığı potansiyel
bölgesel ve bölge dışı aktörlerin göz ardı edemeyeceği bir önem teşkil etmekte
ve bölgenin enerji jeopolitiğini dönüştürücü bir etki yaratmaktadır.3 Bununla
birlikte, doğal enerji kaynakları dolayısıyla paylaşım rekabetine sahne olan
Doğu Akdeniz yarı kapalı ve kıyıdaş devletlerin sınırlarının uluslararası
2

3

Mehmet Güneş, Tayfun Arslan, “Enerji Bağımlılığında Avrupa Birliği, Rusya, Türkiye
Üçgeni ve Doğu Akdeniz Alanı”. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, no 4, 2018,
ss. 32-60; Eurostat, “Energy production and imports” (June 2020) https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports
Burak Şakir Şeker, “Deniz Enerji Güvenliği: Doğu Akdeniz’deki Güncel Gelişmelerin
Jeopolitik Dengelere Etkisi”, Turkish Studies, 13/7, 2018, ss. 207-228.
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antlaşmalar ile belirlenmesini gerektiren dar bir deniz alanıdır. Doğu
Akdeniz’in kendine has coğrafi yapısı kıyıdaş devletler için kıta sahanlığı,
ilan edenler için Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarını belirlemeyi
gerekli kılmaktadır.4 Bu kapsamda ilan edilmesine gerek olmadığından5 tüm
devletler Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı alanlarına sahip olmakla birlikte
bazı devletler MEB ilan etmiş durumdadır.6 Deniz yetki alanlarının ne
şekilde sınırlandırılacağının soyut bir nitelik taşıyan “hakkaniyete uygun bir
çözüme ulaşmak amacı” ile, somut bir nitelik olarak “coğrafyanın üstünlüğü”
prensibi temelinde ve bunu destekleyen varlığı bilinen doğal kaynaklar gibi
coğrafya dışı etkenlerin de dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gerektiği
uluslararası yargı kararlarında açıkça belirtilmektedir.7
Coğrafi sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği muğlak olmakla birlikte,
Doğu Akdeniz’e dair tanımlamalarda sıklıkla Tunus’daki Bon Burnu ile
İtalya’ya bağlı Sicilya Adası’nın batıya uzanan ucundaki Lilibeo Burnu
arasında çizilen hattın doğusundaki bölgenin işaret edildiği görülmektedir.
Bu tanımlamaya göre Doğu Akdeniz Yunanistan, Türkiye, Suriye, Lübnan,
İsrail, Filistin, Mısır, Libya ve Tunus’un yanı sıra; İtalya, Slovenya, Hırvatistan,
Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk’un da dahil edildiği ülkelerin kıyıları ile
çevrili deniz alanını ifade etmektedir.8 Bu geniş tanımlamanın aksine, Doğu
Akdeniz’de krize dönüşen mevcut paylaşım rekabetinin temel aktörleri ise
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Libya, GKRY, Mısır, İsrail,
Filistin, Lübnan, Suriye ve bazı adaları dolayısıyla Yunanistan olarak öne
çıkmaktadır.9
Doğu Akdeniz’de paylaşım rekabetinin temelinde mevcut ve potansiyel enerji
kaynaklarında hak sahibi olma, Türkiye açısından sorunların temelinde ise
Yunanistan ve GKRY’nin Türkiye ve diğer kıyıdaş devletlerin hak ve çıkarlarını
görmezden gelerek denizlerde hakimiyet kurma girişimleri yatmaktadır.10
Yücel Acer, “Doğu Akdeniz’de Yunanistan-Mısır Deniz Sınırı Antlaşması ve Türkiye” Seta
Perspektif, Sayı 293, Ağustos 2020, s.1.
5
“Uluslararası deniz hukukunun ilgili kurallarına göre bir kıyı devleti ilan etmese de kıta
sahanlığına ve şayet ilan etti ise ‘münhasır ekonomik bölge’ (MEB) alanına sahiptir. Kıta
sahanlığı ve MEB kıyıdan maksimum 12 deniz mili (yaklaşık 22 kilometre) uzaklığa kadar
ilan edilebilen ve devletin ülkesinin bir parçası sayılan karasularına nispeten çok daha
geniş deniz alanlarıdır. Bu alanlar şayet ilgili deniz alanlarının genişliği yeterli ise kıyıdan
itibaren maksimum 200 deniz miline (kıta sahanlığı bazı durumlarda 200 deniz milinin de
ötesine) kadar uzanabilmektedir.” Bknz: Yücel Acer, “Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanları
ve Türkiye-Libya Mutabakatı”, Seta Analiz, sayı 301, Aralık 2019, s. 8.
6 Acer, “Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanları”, s. 8.
7
A.g.e., s. 11.
8 Cem Gürdeniz, Hedefteki Donanma, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi, 2013. s. 333; Dursun
Yıldız, Akdeniz’in Doğusu (Tarihi Geçmişi, Stratejik Önemi ve Su Sorunu Açısından),
İstanbul: Bizim Yayınlar Kitapevi, 2008, s. 4; Cihat Yaycı, “Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki
Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve Türkiye”, Bilge Strateji, Cilt 4, Sayı 6, Bahar 2012, s. 2.
9 Acer, “Doğu Akdeniz’de Yunanistan-Mısır Deniz Sınırı Antlaşması”.
10 Cihat Yaycı, “Türkiye-Libya Arasında İmzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması’nın
Sonuç ve Etkileri”, Dosya: Türkiye’nin Libya Hamlesi, Kriter, Ocak 2020, s. 34.
4
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GKRY 2000’lerin başından itibaren bölgeye artan ilgisini somutlaştırdığı
birtakım adımlar atmıştır. Nisan 2004’te (Mart 2003’ten geçerli olmak üzere)
“Kıbrıs Cumhuriyeti”’ni temsilen MEB ilanında bulunmuş, 2003’te Mısır11
ile, 2007’de Lübnan12 ile ve 2010’da İsrail ile MEB sınırlandırma antlaşmaları
imzalamıştır.13 Bu antlaşmalar temelinde, GKRY 2007’den itibaren petrol
arama ruhsat sahaları ilan edilerek ve aralarında ENI, TOTAL gibi firmaların
da bulunduğu firmalarla anlaşılarak, sismik arama ve sondaj faaliyetlerini
sürdürmektedir. Bahsi geçen ruhsat sahalarından bazıları Türkiye’nin Doğu
Akdeniz’deki kıta sahanlığı ve olası MEB’i ile kısmen örtüşmektedir.14

Meseleyi günümüzde krize dönüştüren en önemli hamlelerden biri ise 27
Kasım 2019’da Türkiye’nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı
Deniz yetki alanları sınırlandırma mutabakatı olmuştur. Yunanistan’ın
tepkisini çeken bu antlaşma ile Türkiye Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını hukuki
zeminde savunan bir niteliğe bürünerek meşruiyet kazanırken, diğer taraftan
kararlı siyasi tavrı başka bir kıyıdaş ülke olan Libya tarafından hukuki
zeminde teyit edilmiştir.16 Bu antlaşmaya bir yanıt olarak Yunanistan önce
Haziran 2020’de İtalya ile Münhasır Ekonomik Bölge antlaşması imzalamış
ve özellikle East-Med boru hattı projesi ve Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nda
birlikte hareket ettiği İtalya ile Türkiye karşıtı ortak bir hukuki ve siyasi
tutum benimsediklerinin mesajını vermiştir.17 İkinci bir hamle olarak,
11

12
13
14

15
16
17
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Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği sismik arama ve sondaj
faaliyetleri 21 Eylül 2011’de Türkiye-KKTC arasında yapılan Kıta Sahanlığı
Sınırlandırma Antlaşması’na dayanmaktadır. Bu antlaşma temelinde KKTC,
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’ya arama ve işletme ruhsatları
vermiş, sismik faaliyetlerinin hukuksal zemini oluşturulmuştur. TPAO’ya
ruhsat verilen alanlardan bazıları Kıbrıs adasının güneyinde bulunmakta
GKRY’nin tüm adayı temsilen hak iddia ettiği alanlarla çakışmaktadır. Bu
noktada GKRY’nin, Yunanistan’ın ve AB’nin tepkisi ve itirazları KKTC’nin
Türkiye ile böyle bir antlaşma yapmaya yetkisi olmadığı15 ve dolayısıyla
çakışan alanlarda Türkiye’nin faaliyetlerini durdurması gerektiği temelinde
şekillenmektedir.

Türkiye “kendi kıta sahanlığı ve muhtemel MEB alanlarına tecavüz ettiği ve GKRY’nin
Kıbrıslı Türkleri yok sayarak Kıbrıs’ın tek yasal temsilcisi gibi hareket ederek bir uluslararası
antlaşma yaptığı gerekçeleriyle bu antlaşmaya resmi olarak itiraz etmiştir”. (Türkiye’nin
2 Mart 2004 tarih ve 2004 turkuno dt/4739 sayılı notası). Bknz. Acer, “Doğu Akdeniz’de
Deniz Yetki Alanları”, s. 10.
Lübnan-GKRY Antlaşması Lübnan Parlamentosunca onaylanmadığı için yürürlüğe
girememiştir. Acer, “Doğu Akdeniz’de Yunanistan-Mısır Deniz Sınırı Antlaşması”.
Yaycı, “Türkiye-Libya Arasında İmzalanan”, s. 34.
GKRY 26 Ocak 2007’de 13 adet petrol arama ruhsat sahası ilan etmiş, bu sahalarda 3 tur
ruhsat ihalesi (Mayıs 2007, Aralık 2012, Mart 2017) yapmıştır. Bu sahalardan Türkiye’nin
deniz yetki alanları ile kısmen örtüşen sahalar 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı sahalardır. Bknz.
Yaycı, “Türkiye-Libya Arasında İmzalanan”, s. 34.
Acer, “Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanları”, s. 10.
A.g.e., s. 12-13.
Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs, “Statements of the Minister of Foreign
Affairs, Nikos Dendias, following his meeting with the Minister of Foreign Affairs of Italy,
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Türkiye-Libya Mutabakatını geçersiz kılmak maksadıyla Ağustos 2020’de
Yunanistan Mısır ile deniz yetki alanları sınırlandırma antlaşması imzalamış
ve Türkiye-Libya Mutabakatını tanımadığını bir kez daha beyan etmiştir.
2003’te GKRY ile imzaladığı antlaşma ile Doğu Akdeniz’de günümüzde
çatışmalı alanların ortaya çıkmasında ilk etkili aktör olan Mısır, son gelinen
noktada yine Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk toplumunun hak ve menfaatlerine
aykırı bir hukuki ve siyasi tutum sergilemektedir.18
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Doğu Akdeniz’de Türkiye-Yunanistan Gerginliği ve Güncel
Gelişmeler
Türkiye ve Yunanistan’ı karşı karşıya getiren konular tarihsel süreçte ele
alınabilecek hukuki, siyasi ve güvenlik gibi birçok farklı boyutu içermekle
birlikte; iki ülkenin ilişkilerinin son dönemde özellikle Ege’de ve Doğu
Akdeniz’de oldukça gerginleşen bir seyir izlediği görülmektedir. Bu durumda
bir taraftan, Yunanistan’ın adalar üzerinden hak iddia ederken öne sürdüğü
maksimalist talepleri ve bu yönde askeri faaliyetleri öne çıkarken, diğer
taraftan Doğu Akdeniz’deki çatışmalı alanların Kıbrıs sorunu ile doğrudan
bağlantılı olması etkili olmaktadır. GKRY Kıbrıs Adasının tek egemen ve
resmi temsilcisi olma iddiası ve bu durumun uluslararası kabulü ile KKTC’nin
dolayısıyla Kıbrıs Türk toplumunun haklarını yok saymakta ve KKTC’nin
Türkiye’ye verdiği arama ve işletme ruhsatlarını geçersiz ve hükümsüz
kabul etmektedir. GKRY’nin Yunanistan ile hareket ederek, Fransa gibi bazı
Avrupalı devletlerden gördüğü siyasi destek ve meselenin AB nezdinde canlı
tutularak Türkiye karşıtı bir tutum izlenmesi giderek artan tansiyonda etkili
olmaktadır.
27 Kasım 2019 Türkiye- Libya Mutabakatını ve 6 Ağustos 2020 YunanistanGKRY MEB Antlaşmasını takip eden süreçte bir değerlendirme yaptığımızda
gerilimin dozunu arttıran birtakım gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle 2020
yazından itibaren bölgede Türkiye ve Yunanistan’ın NAVTEX19 ve NOTAM20
ilanları, bölge dışı aktörlerle gerçekleştirdikleri deniz tatbikatları ve
sonuçsuz kalan üst düzey görüşmeler öne çıkmıştır. Türkiye’nin bölgedeki
sismik faaliyetleri Yunanistan, GKRY ve AB tarafından “provokatif”, “gerilim
arttırıcı”, “agresif” ve “yasadışı” kabul edilmekle birlikte Türkiye açısından
“gerginliği arttıran”, “agresif” ve “yasadışı” hareket eden taraf Yunanistan

Luigi Di Maio (Athens, 9 June 2020) https://www.mfa.gr/en/current-affairs/top-story/
statements-of-the-minister-of-foreign-affairs-nikos-dendias-following-his-meeting-withthe-minister-of-foreign-affairs-of-italy-luigi-di-maio-athens-june-2020.html
18 Acer, “Doğu Akdeniz’de Yunanistan-Mısır”, s. 3.
19 (Navigational Telex), Deniz Emniyet Bilgilerini (Maritime Safety Information MSI) yaymak
için kullanılan bir sistemdir.
20 Havacılara Duyuru
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olarak kabul edilmektedir21. Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz tutumunu
incelemeden önce, öne çıkan birkaç gelişmeye değinmek faydalı olacaktır.

Avrupa ülkelerinden Almanya’nın arabulucu rolü üstlenmesinin yanı sıra,
bölge dışı aktörlerden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de sürece doğrudan
müdahil olmuştur. Gerginliğin tırmanmasını engellemek maksadıyla
yapıldığı beyan edilen bu müdahaleler, bazen tansiyonun daha da artmasına
yol açmıştır. 24 Ağustos’ta ABD ve Yunanistan Girit adasının güneyinde
ortak bir deniz tatbikatı gerçekleştirmiştir. Bunun üzerine 25 Ağustos’ta
Türkiye İtalya ile ortak deniz tatbikatı yapmıştır. 25 Ağustos’ta Almanya
Dışişleri Bakanı Heiko Mass Atina ve Ankara’ya ziyarette bulunmuş ve ikili
görüşmeler için tarafları teşvik etmiştir. 26 Ağustos’ta ABD başkanı Donald
Trump Recep Tayyip Erdoğan ve Kyriakos Mitsotakis ile telefonda görüşmüş
ve gerilimin acilen düşürülmesi için uyarılarda bulunmuştur. 27-28
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21 Temmuz 2020’ de Türkiye Oruç Reis gemisinin faaliyetleri için NAVTEX
ilan etmiştir ancak Almanya’nın diplomatik çabalarının da etkisiyle,
Yunanistan ile müzakereye hazır olduğunu 28 Temmuz’da beyan etmiştir.
Buna karşın müzakerelerin başlayacağı günden bir gün önce, 6 Ağustos’ta
Yunanistan Mısır ile bir deniz yetki alanları sınırlandırma antlaşması
yaptığını açıklamıştır. Bu süreçte her ne kadar “bakım maksadıyla” olduğu
açıklansa da Türkiye’nin bir “iyi niyet göstergesi olarak” limana geri çektiği
Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine tekrar başlayacağı 10
Ağustos’ta Türkiye tarafından duyurulmuştur.22 Yunanistan’ın bu hamlesi
sadece süreci baltalamamış, Almanya’nın arabuluculuk girişimlerini boşa
çıkarırken, krizin tırmanmasına da yol açmıştır. Konu 14 Ağustos’ta AB
gündemine taşınmış ve AB dışişleri bakanları olağanüstü bir toplantıda
bir araya gelerek Türkiye’nin çatışmalı alanlardaki hidrokarbon arama
faaliyetlerini durdurma çağrısı yapmışlardır.23 AB’nin bu tutumu Türkiye
tarafından hoş karşılanmamış ve geri adım atmasına sebep olmadığı gibi,
daha kararlı bir tavır sergilemesine yol açmıştır. Türkiye NAVTEX ilanlarına
devam ederek 16 Ağustos’ta Yavuz gemisinin faaliyetlerine devam edeceğini
duyurmuş, 23 Ağustos’ta ise Oruç Reis gemisi için NAVTEX ilan ederek,
faaliyetlerin 27 Ağustos’a kadar devam edeceğini duyurmuştur.24

T.C. Dışişleri Bakanlığı, “12 Eylül-20 Ekim 2020 tarihleri arasında Yunanistan’ın gerginliği
artırıcıeylemleri”,http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/denizcilik/Yunanistan-in-12Eylul-2020-tarihinden-itibaren-Dogu-Akdeniz-ve-Ege-Denizi-nde-Gerginligi-ArtiriciAdimlari.pdf
22 “Turkey’s role in the Eastern Mediterranean: Threats of Conflict and Prospects for Dialogue”
https://ecfr.eu/video/turkeys_role_in_the_eastern_mediterranean_threats_of_conflict_
and_prospects/
23 “Video conference of foreign affairs ministers”, 14 August 2020 https://www.consilium.
europa.eu/en/meetings/fac/2020/08/14/
24 Ece Göksedef, “Doğu Akdeniz: Oruç Reis ve NAVTEX’ler, Türkiye-Yunanistan
gerginliğinde nasıl rol oynadı?”, BBC, 22.10.2020. https://www.bbc.com/turkce/haberlerdunya-54506593
21
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Ağustos’a gelindiğinde AB Doğu Akdeniz krizini gündemin ilk sırasına alarak
AB Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirmiştir. Toplantıdan Türkiye’ye
yaptırım tehdidi de içeren ağır eleştiriler yükselmiştir.25 ABD 1 Eylül’de Güney
Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığını duyurmuştur. Kıbrıs’ta
“iki halk arasında eşitliği ve dengeyi yok sayan bu karar” dan duyduğu
rahatsızlığı belirten Türkiye “Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına
alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacağını” bildirmiştir.26
Eylül ayından itibaren, Yunanistan, Türkiye’nin “gerginliği arttırıcı eylemler”
olarak tanımladığı bir dizi tek taralı faaliyette bulunmuştur.27 Bu faaliyetlerin
geniş bir bölümü adaların silahsızlandırılmış statüsünün ihlali ile ilgilidir. Bu
kapsamda, Oruç Reis gemisinin limana dönmesinin ardından Yunanistan, 13
Eylül 2020’de Meis Adası’na Deniz Kuvvetleri unsurları konuşlandırmıştır ve
kuvvetlerin halen mevcut olması dolayısıyla adanın silahsızlandırılmış statüsü
ihlal edilmektedir. 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Yunanistan ve ABD,
Yunanistan’daki Türk azınlığın yaşadığı Batı Trakya’da -Türkiye’nin erteleme
çağrılarına rağmen- ortak tatbikat düzenlemiş, iki devletin ordularına ait
tanklar ile ağır silahlar kullanılmıştır. Yunanistan Eylül ayı boyunca adaların
silahsızlandırılmış statüsünü ihlal etmeye devam etmiş; 15 Eylül 2020
tarihinde Sakız Adası’nda askeri tatbikatlar düzenleneceğini bir NAVTEX ile
duyurmuştur ve 23-24 Eylül 2020 tarihlerinde, aynı şekilde Limni Adası’nda
atış eğitimleri gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Yunanistan, Sakız, İstanköy, Rodos
ve bu bölgede bulunan diğer adalar dahil olmak üzere silahsızlandırılmış
statüdeki adalar etrafında hava tatbikatları gerçekleştirmiştir. 27 Eylül – 2
Ekim 2020 tarihleri arasında uluslararası hava sahasındaki geniş bir alanı da
etkileyen tatbikatlar için bir NOTAM28 yayımlanmıştır. Takip eden süreçte,
Yunanistan, Ege Denizi’nde uzun süre yürürlükte kalan ve uluslararası hava
sahasında geniş alanları kapsayan seyir duyuruları yayımlamaya devam
etmektedir. Bu kapsamda, 11 Kasım – 29 Aralık 2020 tarihleri arasında Ege
Denizi’nin her bölgesinde icra edilecek atış eğitimleri dahil Yunan Deniz ve
Hava Kuvvetleri faaliyetleri için bir NOTAM29 daha yayımlanmıştır.30
Yunanistan, Ekim ayı boyunca da Doğu Akdeniz’de Meis Adası’nın güneyinde
kalan bölgelerde askeri eğitimlerin ve Midilli, Sakız gibi farklı adalarda eş
zamanlı olarak askeri tatbikatların icra edileceğini duyurmuştur. Adaların
silahsızlandırılmış statü ihlallerinin yanı sıra, Yunanistan 29 Ekim 2020
25
26

27
28
29
30
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https://www.eu2020.de/eu2020-en/events/-/2356428
“ABD’nin GKRY’ye Yönelik Silah Ambargosunu Kaldırma Kararı Hk.”, Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı, No: 194, 1 Eylül 2020, http://www.mfa.gov.tr/no_-194_-abd-nin-gkryye-yonelik-silah-ambargosunu-kaldirma-karari-hk.tr.mfa
T. C. Dışişleri Bakanlığı, “12 Eylül-20 Ekim 2020 tarihleri arasında Yunanistan’ın gerginliği
artırıcı eylemleri”.
A2735/20
A2931/20
T. C. Dışişleri Bakanlığı, “12 Eylül-20 Ekim 2020 tarihleri arasında Yunanistan’ın gerginliği
artırıcı eylemleri”.
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Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramına denk gelen tarihte iki ayrı tatbikat
için seyir duyurusu yayımlamış31, buna karşılık Türkiye de, Yunanistan’ın
milli günü olan 28 Ekim 2020 tarihlerinde tatbikat düzenleneceğini
duyurmuştur.32 Yunanistan’ın Ekim ayı boyunca icra edeceğini duyurduğu
askeri faaliyetler ve NOTAM ilanları Oruç Reis gemisinin sismik araştırma
faaliyetlerini tarih ve konum bakımından doğrudan kapsamaktadır. Öte
yandan, Ege Denizi’nin orta kısmında tüm yıl boyu atış tatbikatlarının
konumu olarak geniş bir saha ilan ederek seyrüsefer serbestisini tehlikeye
atmakta, Kuzey Ege’de Bozbaba ve Semadirek’in silahsızlandırılmış
statüsünü de ihlal ederek sadece Doğu Akdeniz’de değil kuzeyden güneye
tüm Ege Denizini de kapsayacak şekilde faaliyetlerde bulunmaktadır.33
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Tüm bu gelişmelere ek olarak Yunanistan’ın bölgede konuşlandırmak üzere
İsrail’den insansız hava aracı alacağının basına yansıması, Fransa’dan
savaş jetleri alması, farklı nitelikte askeri faaliyetleri için düzenli olarak
kapattığı sahaların genişliği göz önüne alındığında Türkiye açısından Doğu
Akdeniz’de gerginliği arttıran taraf Yunanistan olarak görülmektedir.
Türkiye Yunanistan’ın tutumunu istikşafi görüşmeler öncesinde “art
niyetli” olarak değerlendirirken, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki durumu
“askerileştirdiğini” vurgulamaktadır. Yunanistan Cumhurbaşkanı bu
görüşü teyit eder nitelikte, Meis Adası’nda yaptığı bir açıklamada: “Bunu
sadece bir mesaj göndermek için yapmıyoruz. Eski bir Yunan atasözü barış
istiyorsanız savaşa her zaman daha fazla hazırlıklı olmalısınız’ der. Biz her
şeye karşı hazırlıklı olmalıyız” ifadesini kullanmaktadır. 34 Aynı açıklamada
Yunanistan Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz’de “daha önce hiç görülmemiş
gerginliklere sebep olan”, “yasadışı” faaliyetlerde bulunan taraf olarak
gördüğü Türkiye’yi “NATO ve AB’nin de barış ve istikrarını tehdit eden”
ülke olarak tanımlamaktadır.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de izlediği politika taktik ve stratejik öğeler
barındırmaktadır.35 Türkiye’nin taktik seviyede amacı Yunanistan’ın
maksimalist taleplerinin önünü kesmek, KKTC ve Kıbrıs Türk toplumunun
hak kayıplarına yol açan GKRY’nin hukuki ve fiili durumunun verdiği
zararları azaltmak ve bölgede sismik arama ve sondaj faaliyetlerine devam
ederek enerji güvenliğini garanti altına almaktır. Stratejik seviyede amacı
ise kıyıdaş ya da bölge dışı bir aktörün Türkiye’yi dar bir alana hapsetme
çabalarına izin vermeden bölgede süregelen mücadelede etkin bir güç
31
32
33
34

35

Bu durum iki ülkenin milli ve dini günlerde askeri faaliyet icra etmekten imtina etmesini
öngören 1988 Atina Mutabakatını ihlal etmektedir.
T. C. Dışişleri Bakanlığı, “12 Eylül-20 Ekim 2020 tarihleri arasında Yunanistan’ın
gerginliği artırıcı eylemleri”.
A.g.e.
Euronews, “Yunanistan Cumhurbaşkanı: Barış istiyorsanız savaşa hazırlıklı olmalısınız.”,
15.09.2020
https://tr.euronews.com/2020/09/15/yunanistan-cumhurbaskan-bar-s-istiyorsan-zsavasa-haz-rl-kl-olmal-s-n-z
Ferhat Pirinççi, “Doğu Akdeniz Rekabeti Türkiye’nin Mücadelesini Daha da
Güçlendiriyor”, Kriter, Yıl 5, Sayı 51. Kasım 2020.
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olarak varlık göstermektir.36 Bu noktada hem taktik hem stratejik hedefleri
kıyıdaş aktörlerle olduğu kadar bölgedeki meselelere doğrudan müdahil
olan aktörlerle çatışmaktadır. Yunanistan ve GKRY ile yüksek tansiyonlu
ilişkileri kapsamında Türkiye’nin bölgede çıkarlarının çatıştığı aktörlerden
biri de Avrupa Birliğidir.
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Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz Yaklaşımı
Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz tutumu çok boyutlu stratejik çıkar
dengeleri ekseninde şekillenmektedir. Bir taraftan bölgenin barındırdığı
mevcut ve potansiyel enerji kaynakları, çıkarılması, işletilmesi ve Avrupa’ya
taşınması AB’nin enerjide dışa bağımlı yapısı ve çıkarları ile doğrudan
ilgili görülmektedir. Doğal enerji kaynaklarının Avrupa’ya taşınması
amacıyla Kıbrıs’ın güneyinden geçecek olan East-Med Boru Hattı projesi
ile bu ilgi somutlaştırılmıştır. Öte yandan, GKRY’nin 2004’te Kıbrıs’ın
yasal temsilcisi sıfatıyla AB’ye üye kabul edilmesi Kıbrıs sorununda
çözümsüzlüğü statükoya dönüştürmenin yanı sıra Avrupalılaştırmıştır
da.37 Ayrıca, GKRY’nin üyeliği, AB’nin doğal sınırlarının Doğu Akdeniz’e
ulaşmasını sağlamakta ve meseleye doğrudan müdahil olabilmesini
kolaylaştırmaktadır. Bunun ötesinde günümüzde gerginliğin giderek
tırmandığı Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Kıbrıs sorunu ile birlikte
düşünüldüğünde, Doğu Akdeniz krizinin üç temel aktörünün ikisi üye biri
aday olması dolayısıyla AB konuya yine doğrudan müdahil olabilmekte ve
aktörler arası dengeler Türkiye-AB ilişkilerini de doğrudan etkiler bir hale
bürünmektedir.
Hem deniz alanı olarak hem de bu deniz alanını çevreleyen ülkeleri de
kapsayan bir havza niteliğinde Akdeniz, Avrupa Birliği için, doğrudan
politika ürettiği coğrafi, siyasi, kültürel ekonomik ve jeopolitik bir alanı
ifade etmektedir. Avrupa entegrasyonun tarihsel sürecinde önceleri ticari
ve ekonomik işbirlikleri kapsamında ele alınan Akdeniz, zamanla güvenlik,
ekonomik ve siyasi istikrarın temini ve garantisi için araçsallaştırılmış ve
bu doğrultuda politikalar üretilen bir alana evrilmiştir. Sırasıyla Global
Akdeniz Politikası (1972), Yenileştirilmiş Akdeniz Politikası (1990),
Avrupa-Akdeniz Ortaklığı (Barselona Süreci, 1995), Akdeniz için Birlik
(2008) isimleriyle anılan politikalar hayata geçirilerek, Avrupa Birliği
Akdeniz’de bir etki alanı yaratmayı amaçlamıştır.38 Böylece, 1990’lardan
itibaren kendine has “Avrupa-Akdeniz” (Euro-Mediterranean zone) alanı
olarak adlandırdığı bir alan inşa etmiş, normatif gücü ve pragmatik çıkarları
temelinde yakın coğrafyasında barışı, istikrarı ve güvenliği sağlamayı
hedeflemiştir. Dolayısıyla AB’nin bölgeye ilgisi yeni değildir.
36

A.g.e.

37 Altuğ Günar, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (Kıbrıs Cumhuriyeti’nin) Avrupa Birliği
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üyeliğinin Kıbrıs sorununa etkisi” Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 37, 2020, ss. 95118.
38 Federica Bicchi, “The Union for the Mediterranean, or the Changing Context of EuroMediterranean Relations”, Mediterranean Politics, 16:1, 2011, ss. 3-19.
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Günümüzde, AB için, Akdeniz’in ifade ettikleri tüm bu ortak politikaların da
kapsamını aşan bir nitelikte, düzensiz bir göç yolu olarak sınır güvenliğine
tehdit olmaktan,39 enerji bağımlılığını azaltacak büyük bir potansiyel
taşımaya40 uzanan yüksek stratejik öneme sahip bir alan konumundadır.
Bu noktada, Akdeniz’in doğusu yani Doğu Akdeniz olarak adlandırılan
coğrafi alan, mevcut politikalarından ayrı bir dikkatle ele alınması
gereken bir nitelik taşımaktadır. Öte yandan, Doğu Akdeniz’in mevcut
Akdeniz politikaları içindeki yeri ve ortak bir yaklaşım benimsenmesine
olan ihtiyaca karşın, bunun nasıl, hangi araçlarla hayata geçirileceği AB
nezdinde muğlak bir görünüme sahiptir. Bu belirsizlikte bir yandan AB’nin
ortak bir dış ve güvenlik politikası oluşturmaktaki zayıflık ve üyelerin çok
sesliliği,41 diğer yandan Doğu Akdeniz’de çatışan çıkarları çerçevesinde
Yunanistan ve Kıbrıs (GKRY)’ın AB’ye üye, Türkiye’nin aday ülke statüleri
etkili olmaktadır.

Avrupa Birliği Zirvesi Sonuç Bildirgelerinde Doğu Akdeniz
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AB, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de çatışmalı alanlardaki sismik faaliyetlerini
üyelerinin (Yunanistan ve GKRY) “egemenlik haklarının ihlali” olarak
değerlendirmektedir. Bu bağlamda, AB Doğu Akdeniz yaklaşımını
“üyelerin dayanışması” üzerinden temellendirerek Yunanistan ve Kıbrıs
(GKRY)’ın dolayısıyla AB’nin çıkarlarını savunmak, bölgede güvenlik ve
istikrarı sağlamanın yolu olarak da Türkiye’nin artan kararlı etkinliğini
frenlemeye çalışmak üzerinden şekillendirmektedir. Her AB üyesi
meseleye aynı ilgi ve hassasiyeti göstermemekle birlikte, AB’nin ortak bir
Doğu Akdeniz yaklaşımı ve Türkiye-Yunanistan gerginliğinde belirlediği
bir tutumu vardır ve bunun AB’nin ortak stratejisine dönüşmesini sağlayan
mekanizmalardan biri AB Liderler Zirvesinde alınan kararlardır.

Avrupa Birliği Zirvesi (European Council), üye ülkelerin devlet ve hükümet
başkanlarıyla Avrupa Komisyonu Başkanı’nın, AB Konseyi Başkanı’nın ve
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’nin bir araya geldiği
AB kurumudur. AB Zirvesi Başkanı’nın başkanlığında toplanan liderler
Birliğin orta ve uzun vadeli politikalarını belirlerler.42 Herhangi bir yasama
yetkisi olmamasına karşın, tüm üye devletlerin en üst düzey yetkililerinin
bir araya geldiği ve temel politikaları belirlediği kurum olmasından dolayı
siyasi bir ağırlık ve yönlendirme gücü taşır.43 1974 yılından beri toplanan AB
39

40
41

42
43

Ayşe Gülce Uygun, “Akdeniz’de Düzensiz Göç ile Mücadele Kapsamında Avrupa Birliği’nin
Sınır Güvenliği Politikaları”, XI. International Uludağ Congress on International
Relations, 2019, ss. 664-678
Şeker, “Deniz Enerji Güvenliği”.
AB’nin ortak dış politika yapımındaki etkinliği için bknz: Erhan Akdemir, “Avrupa
Birliği’nin Dış İlişkileri Ve Politikası: Avrupa Birliği’nin Bütünleş(eme)mesi Üzerine Bir
İnceleme”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi Cilt:17, No: 2, 2018, ss. 181-218.
İktisadi Kalkınma Vakfı, “AB Kurumları”, https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_
id=3&id=29
European Council, “Setting the EU’s political agenda”, https://www.consilium.europa.
eu/en/european-council/role-setting-eu-political-agenda/
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Zirvesi, Lizbon Antlaşması ile AB’nin yedi resmi kurumundan biri haline
gelmiştir.44 Gündemin konuşulduğu ve genel stratejilerin belirlendiği
toplantıların sonunda Sonuç Bildirgesi yayımlanır. AB’nin Doğu Akdeniz
yaklaşımını AB Zirvesi Sonuç Bildirgeleri üzerinden incelemek AB’nin
bölgeye yönelik tutumunu, genel stratejisini ve Türkiye-Yunanistan
gerginliğine nasıl yaklaştığını anlamak açısından önemli görülmektedir.
22 Mart 2018 AB Zirvesi’nde, sonraki Zirve Sonuç Bildirgelerinde de sıkça
yer bulan “Kıbrıs ve Yunanistan ile tam dayanışma”, bu iki üye ülkenin
“egemenlik haklarına saygı” çağrısı ve diyalog ile çözüm temennisi
öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye’de tutuklu bulunan 2 Yunan
askerinin serbest bırakılması yönünde bir çağrı yapılmaktadır. Bu Zirvenin
gerçekleştiği dönemde, sismik araştırmalara ek olarak Türkiye-Yunanistan
arasında Yunanistan’ın askerlerin serbest bırakılması ve Türkiye’nin
askerlerin serbest bırakılmasına karşılık 15 Temmuz sonrası Yunanistan’a
kaçan 8 Silahlı Kuvvetler mensubunun takası talebi gündeme gelmiştir.
Yunanistan takas talebini kabul etmemiş,45 askerler tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakılmışlardır.46 Konu “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ve
Ege Denizinde Faaliyetleri” başlığında, AB Zirvesi Sonuç Bildirgesinde
şöyle yer bulmuştur:
“(AB Zirvesi) Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde devam eden
yasadışı eylemlerini şiddetle kınamakta ve Kıbrıs ve Yunanistan ile
tam dayanışmasının altını çizmektedir. Ekim 2014 ve 21 Eylül 2005
Zirve Sonuç Bildirgelerini hatırlatan AB Zirvesi, Türkiye’yi acilen
bu eylemleri durdurmaya ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarına, doğal
kaynaklarını AB ve Uluslararası Hukuka uygun olarak arama ve
kullanma hakkına saygı göstermeye çağırmaktadır. Bu bağlamda,
Türkiye’nin Uluslararası Hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı
duyma ve Kıbrıs Cumhuriyeti dahil tüm AB Üye Devletleri ile ilişkileri
normalleştirme yükümlülüğünü hatırlatır. Avrupa Zirvesi, iki
Yunan askeri de dahil olmak üzere, Türkiye’de AB vatandaşlarının
tutukluluğunun devam etmesinden duyduğu büyük endişeyi ifade
etmiş ve bu sorunların Üye Devletlerle diyalog halinde hızlı ve olumlu
bir şekilde çözülmesi çağrısında bulunmuştur.”47
22 Mart 2018 Zirve Sonuç Bildirgesi’nde referans verilen 2014 ve 2005
kararlarında Kıbrıs (GKRY)’ın karasuları ve Münhasır Ekonomik
Bölgesinde egemenlik haklarına saygı ve Türkiye’nin AB’ye katılım
44

AB Zirvesi, AB Liderler Zirvesi, Zirve, Liderler Zirvesi olarak da anılır.

45 Deutsche Welle, “Yunanistan Erdoğan’ın takas teklifini geri çevirdi”, 23.04.2018
https://www.dw.com/tr/yunanistan-erdo%C4%9Fan%C4%B1n-takas-teklifini-geri%C3%A7evirdi/a-43492829

Deutsche Welle, “Türkiye’de tutuklu iki Yunan askeri tahliye edildi.” 14.08.2018. https://
www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-tutuklu-iki-yunan-askeri-tahliye-edildi/a-45084105
47 European Council meeting (22 March 2018) – Conclusions
46

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2018-INIT/en/pdf
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sürecinde tüm üye devletlerin tanınması hususlarının altı çizilmektedir.
Kıbrıs sorunu Türkiye’nin üyelik sürecine engel olarak vurgulanırken, acil
çözümü Türkiye-AB üyelik müzakerelerin devam edebilmesinin koşulu
olarak ele alınmaktadır. Bahsi geçen 2014 Zirve Bildirgesi şu ifadelere yer
vermektedir:
“AB Zirvesi, Doğu Akdeniz’de tekrarlayan gerginliklerle ilgili ciddi
endişelerini dile getirdi ve Türkiye’yi ihtiyatlı olmaya ve Kıbrıs’ın
karasuları üzerindeki egemenliğine ve Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik
Bölgesinde egemenlik haklarına saygı göstermeye çağırdı. Zirve, tüm
Üye Devletlerin tanınmasının katılım sürecinin gerekli bir bileşeni
olduğu da dahil olmak üzere, 21 Eylül 2005 tarihli Avrupa Topluluğu
ve Üye Devletlerinin Deklarasyonunu hatırlattı. Mevcut koşullar
altında, AB Zirvesi, kapsamlı bir Kıbrıs çözümü için müzakerelerin
devam edebilmesi için olumlu bir ortam sağlamanın her zamankinden
daha önemli olduğunu tespit etti.”48

“Avrupa Birliği Zirvesi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde
devam eden yasadışı eylemlerini şiddetle kınayan 22 Mart 2018
tarihli sonuçları da dahil olmak üzere önceki Zirve ve Konsey
kararlarını hatırlatıyor ve yeniden teyit ediyor. Avrupa Birliği Zirvesi,
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki mevcut yasadışı sondaj faaliyetlerine
ilişkin ciddi endişelerini dile getiriyor ve Türkiye’nin AB’nin bu tür
faaliyetleri durdurmaya yönelik defalarca yaptığı çağrılara henüz
yanıt vermemiş olduğunu belirtiyor. AB Zirvesi, bu tür yasadışı
eylemlerin AB-Türkiye ilişkilerinde yarattığı ciddi olumsuz etkinin
altını çiziyor. Zirve, Türkiye’yi ihtiyatlı olmaya, Kıbrıs’ın egemenlik
haklarına saygı göstermeye ve bu tür eylemlerden kaçınmaya
çağırıyor. Avrupa Konseyi, Komisyona ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler
Servisi’ne, hedeflenen tedbirler de dahil olmak üzere uygun tedbirler
için seçenekleri gecikmeden sunma davetini onaylıyor. AB, gelişmeleri
yakından izlemeye devam edecek ve Kıbrıs’la tam dayanışma içinde
uygun yanıt vermeye hazır olacaktır (…)”49
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20 Haziran 2019’da toplanan AB Liderler Zirvesi Türkiye’nin Doğu
Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerin “yasadışı” olduğunu tekrar vurgulanırken
Komisyon’a ve AB Dış İlişikler Servisine somut adımlar ile ilgili hazırlık
yapılması yönünde yol göstermektedir:

17-18 Ekim 2019 Zirvesi Sonuç Bildirgesinde konu “Yasadışı Sondaj
Faaliyetleri” başlığı altında “Türkiye’nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik
Bölgesi’ndeki yasadışı sondaj faaliyetlerine ilişkin 14 Ekim 2019 tarihli
karar onaylanmakta ve Kıbrıs ile dayanışma yeniden teyit edilmektedir”
European Council (23 and 24 October 2014) ‒ Conclusions
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/en/pdf
49 European Council meeting (20 June 2019) – Conclusions
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9-2019-INIT/en/pdf
48
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şeklinde ifade edilmektedir. Bu Zirvede Türkiye Suriye bağlamında
ayrıca ele alınmakta ve kararlar “Türkiye” başlığı altında şu şekilde ifade
edilmektedir:
“(...) AB, Türkiye’nin Kuzey Doğu Suriye’deki kabul edilemez insani
acılara neden olan, IŞİD ile mücadeleyi baltalayan ve Avrupa
güvenliğini ağır bir şekilde tehdit eden tek taraflı askeri harekâtını
kınamaktadır. AB Zirvesi, bu akşamki tüm askeri operasyonları
duraklatan ABD-Türkiye duyurusunu kaydetmektedir. Türkiye’yi bir
kez daha askeri harekata son vermeye, kuvvetlerini geri çekmeye ve
uluslararası insani hukuka saygı göstermeye çağırmaktadır. 14 Ekim
2019 tarihli Zirve sonuçlarının ardından, Üye Devletlerin Türkiye’ye
silah ihracatı ruhsatlandırmasını durdurma kararı aldıklarını
hatırlatmaktadır. Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’deki göçmen akışları
açısından en ciddi zorluklarla karşı karşıya olan üye devletleri
desteklemek de dahil olmak üzere, gelişen ihtiyaçlar ışığında insani
ve mülteci krizini etkili bir şekilde ele alma çabalarını sürdürmektedir
(…)”50
22 Mart 2018 ve 20 Haziran 2019 AB Zirvelerinde vurgulanan Türkiye’nin
sondaj faaliyetlerinden duyulan endişe ve gerekli adımların diğer AB
kurumları nezdinde atılması yönündeki çağrı ve 31 Ocak 2019’da Yüksek
Temsilci’nin Bildirisi üzerine AB, TPAO’nun iki üst düzey yetkilisine 27
Şubat 2019 itibariyle yaptırım uygulama kararını onaylamıştır.51 Böylece,
o tarihe kadar Zirve kararlarına sıkça yansıyan Doğu Akdeniz meselesinde
Türkiye’ye yöneltilen uyarılar ve eleştiriler bir yaptırım ile desteklenmekte,
AB’nin tutumu söylem boyutundan somut bir boyuta taşınmaktadır.52
Çalışmanın önceki bölümlerinde ele alındığı üzere, 2020 yılı itibariyle
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde tansiyon giderek artmış, Doğu Akdeniz’de
çatışmalı alanlar bölge aktörleri açısından bir krize dönüşmüş durumdadır.
Bu açıdan değerlendirildiğinde, 1-2 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleşen
AB liderler Zirvesi’nin konunun en detaylı ele alındığı Sonuç Bildirgesine
sahip olması şaşırtıcı değildir. Bu bildirgede, Dış ilişkiler bölümünde ayrı
bir “Doğu Akdeniz” başlığı altında kararlar açıklanmakta ve ilk vurgu
bölgede Türkiye ile işbirliğinin gerekliliğine yapılmaktadır:
“AB’nin Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve güvenli bir ortamda ve
Türkiye ile işbirliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir
ilişkinin geliştirilmesinde stratejik çıkarı vardır. İyi niyetle diyalog
yürütmek ve AB çıkarlarına aykırı olan ve uluslararası hukuku
50 European Council meeting (17 and 18 October 2019) - Conclusions https://data.
51

consilium.europa.eu/doc/document/ST-23-2019-INIT/en/pdf
Council of the European Union, “Turkey’s illegal drilling activities in the Eastern
Mediterranean: EU puts two persons on sanctions list”, 27.02.2020

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/27/turkey-s-illegal-drillingactivities-in-the-eastern-mediterranean-eu-puts-two-persons-on-sanctions-list/
52
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ve AB Üye Devletlerinin egemenlik haklarını ihlal eden tek taraflı
eylemlerden kaçınmak bu bağlamda mutlak bir gerekliliktir. Tüm
farklılıklar barışçıl diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka uygun
olarak çözülmelidir. Bu bağlamda, Avrupa Birliği Zirvesi, egemenlik
ve egemenlik haklarına saygı duyulması gereken Yunanistan ve
Kıbrıs ile tam dayanışmasını yinelemektedir. AB, Yunanistan ve
Türkiye’nin son zamanlarda güven artırıcı adımlarını ve iki ülkenin
Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge’nin sınırlandırılmasına
yönelik doğrudan görüşmelere devam edeceklerinin duyurusunu
memnuniyetle karşılar. Bu çabaların sürdürülmesi ve genişletilmesi
gerekiyor.”53
Diğer yandan, 1-2 Ekim 2020 Zirve Sonuç Bildirgesi Kıbrıs sorununa ayrı bir
yer ayırmakta, bir yönüyle mevcut çatışma alanlarının Kıbrıs sorunundan
kaynaklandığını teyit etmekte, diğer bir yönüyle çözümün diyalog yoluyla
ve iyi niyetli müzakerelerle sürdürülmesini desteklemektedir:
TYB AKADEMİ / 2021 / 31: 69-89

“Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin
durdurulması
gereken
egemenlik
haklarının ihlallerini şiddetle kınamaktadır (…) Türkiye’yi gelecekte
uluslararası hukuku ihlal ederek benzer eylemlerden kaçınmaya
çağırmaktadır (…) Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge’nin
sınırlandırılmasının, uluslararası hukuka tam saygı içinde, (…),
Türkiye ile Kıbrıs arasındaki deniz alanları ilgili tüm anlaşmazlıkları
iyi niyetle diyalog ve müzakere yoluyla ele alınması gerektiğinin
altını çizer. AB Zirvesi, BM himayesi altında müzakerelerin hızlı bir
şekilde yeniden başlatılmasını desteklemekte ve Kıbrıs sorununun BM
çerçevesinde ve 550 ve 789 sayılı BMGK kararları dahil olmak üzere
ilgili BMGK kararlarına uygun olarak kapsamlı bir çözümüne tam
olarak bağlılığını sürdürmektedir ve AB’nin üzerine kurulduğu ilkeler
doğrultusunda. Türkiye’den de aynısını beklemektedir.”54
1-2 Ekim 2020 AB Zirvesi kararlarının, önceki Zirve kararlarından
farklılaştığı noktalarda iki husus ön plana çıkmaktadır. Öncelikle çözüm
için somut önerilerde bulunulmakta ve Türkiye’nin istenilen adımları
atması karşılığında AB-Türkiye ilişkilerinde pozitif gündem başlatmayı
taahhüt etmektedir:
“AB, yeniden başladıktan sonra BM İyi Niyet Misyonuna bir temsilci
atamak da dahil olmak üzere müzakerelerin desteklenmesinde aktif
bir rol oynamaya hazırdır. Yunanistan ve Kıbrıs’a karşı yasadışı
faaliyetlerin durdurulması için yapıcı çabaların sürdürülmesi
halinde, Avrupa Birliği Zirvesi, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu
ve ticaretin kolaylaştırılmasına özel bir vurgu ile 2016 AB-Türkiye
Mutabakatı doğrultusunda bireysel temaslar, üst düzey diyaloglar,
Special meeting of the European Council (1 and 2 October 2020)–Conclusions https://
data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13-2020-INIT/en/pdf
54 A.g.e.
53
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göç konularında işbirliğinin sürdürülmesi için pozitif bir siyasi ABTürkiye gündemi başlatmayı kabul etmiştir. AB Zirvesi, Başkanını,
Komisyon Başkanı ile işbirliği içinde ve Yüksek Temsilcinin desteğiyle,
AB-Türkiye gündemini bu yönde yeniden canlandırmak için bir teklif
geliştirmeye davet eder.”55
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1-2 Ekim 2020 AB Zirvesi kararlarını öncekilerden farklılaştıran ikinci
nokta doğrudan bir yaptırım ifadesi içermesi, AB Hukuku kapsamında
yaptırımı düzenleyen maddelerin de vurgulanarak, kendi çıkarları ve üye
devletlerin çıkarlarının korunması için elindeki tüm araçları Türkiye’ye
karşı kullanmaya hazır olduğunu ifade etmesidir:
“AB, uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı eylemlerin veya
provokasyonların yenilenmesi durumunda Ekim 2019 tarihli Türkiye
ile ilgili önceki kararlarını yeniden teyit ederek, AB Antlaşması’nın 29 ve
215. Maddeleri dahil olmak üzere, elindeki tüm araçları ve seçenekleri
kendi çıkarlarını ve Üye Devletlerinin çıkarlarını savunmak için
kullanacaktır. Avrupa Birliği Zirvesi gelişmeleri yakından izlemeye
devam edecek ve buna göre en geç Aralık toplantısında uygun kararlar
alacaktır. Son olarak, (…) Doğu Akdeniz konusunda Çok Taraflı bir
Konferans çağrısında bulunur ve Yüksek Temsilciyi düzenlenmesi
hakkında görüşmeler yapmaya davet eder. Katılım, kapsam ve zaman
çizelgesi gibi yöntemlerin tüm ilgili taraflarla anlaşmaya varılması
gerekecektir. Konferans, deniz alanlarının sınırlandırması, güvenlik,
enerji, göç ve ekonomik işbirliği gibi çok taraflı çözümlere ihtiyaç
duyulan konuları ele alabilir.”56
15-16 Ekim 2020’deki Avrupa Birliği Zirvesi de benzer şekilde, 1-2
Ekim 2020’deki tutumunu teyit etmekte, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de
son dönemdeki sondaj faaliyetleri dahil “tek taraflı ve provokatif
eylemleri”nden duyduğu rahatsızlığı vurgulamaktadır. AB Zirvesi ayrıca
“Yunanistan ve Kıbrıs ile tam dayanışma” içinde olduklarını belirterek,
Maraş’ın statüsünün öneminin altını çizmekte ve “Türkiye’yi BM Güvenlik
Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına saygı göstermeye” davet
etmektedir. Ayrıca, AB liderleri, Türkiye’yi eylemlerini durdurması ve
gerginliği düşürmesi konusunda bir kere daha uyarmaktadır.57
Aynı Zirve sonuç bildirgesinde AB’nin Akdeniz politikasının aracını
oluşturan Barselona sürecinin 25. Yıldönümü vurgusu da yer almaktadır.
Barselona Süreci, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı olarak da bilinen ve Avrupa
Birliği’nin Akdeniz’de siyasi istikrarı, barışı ve güvenliği sağlamak,
ekonomik istikrarı ve refahı güvence altına almak ve sosyo-kültürel
konularda işbirliğini desteklemek amacıyla 1995’de başlattığı ve 2008
55
56
57
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yılında Akdeniz için Birlik adı altında revize ettiği bölgeye yönelik dış
politika aracıdır. Güncel durumun da teyit ettiği üzere AB, Akdeniz’e
yönelik politikalarında- özellikle Akdeniz’in doğusunda- güvenlik, barış ve
siyasi istikrarı tesis etme noktasında- etkin bir aktör olmaktan uzaktır.
Zirve kararlarının ortaya koyduğu üzere, AB’nin Doğu Akdeniz tutumu
liderler nezdinde somut, istikrarlı ve çözüm odaklı bir politika oluşturmaktan
yoksun, soyut bir AB dayanışması temelinde şekillenmektedir. Türkiye’nin
Doğu Akdeniz’de artan etkisine karşın AB’nin Akdeniz’de oyun kurucu ve
gündem belirleyici bir aktör ol(a)madığı AB içinde yapılan özeleştirilerde de
ifade edilmektedir. Örneğin, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu
üyesi olan Malik Azmani, “Avrupa Birliği’nin dünya siyasetinde ne kadar
etkisiz bir güç olduğunu görmek beni şaşırtıyor” diyerek ve Türkiye’nin
bölgedeki gücünü de küçümseyerek şu açıklamalarda bulunmaktadır:

Azmani, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in
sınırlı etki alanını da eleştirerek, Borell’in ve AB’nin yaptırım açıklamalarının
“boş bir tehdit” ten öteye gidemediğini vurgulamaktadır.59 Türkiye’nin
“AB’yi bölünmüş bir aktör olarak tutma çabasının etkili olduğu”, bölgede
“zekice bir tutum” izlediği ve buna karşın AB’nin etkili bir yaklaşım ortaya
koyamadığı belirtilmektedir.60 Azmani, AB’nin etkinliğini eleştirirken bir
taraftan da diyalog çağrısından öteye gidilmesi gerektiğini, Türkiye’nin
üyelik sürecinin acilen sonlandırılması gerektiğini iddia etmekte ve konuyu
askeri boyuta taşımayı önermektedir:
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“Şu an Türkiye adında orta çapta bir güç bütün ağırlığını Akdeniz’de
birkaç çatışmaya yükleyerek jeopolitik çıkarlarını korumaya çalışıyor
ve biz de burnumuzun dibinde bunun olmasına izin veriyoruz.
(…) Türkiye, Libya ve Suriye’deki askeri varlığı ile bu çatışmalarda
büyük rol oynarken AB, Libya açıklarında Birleşmiş Milletler ‘in silah
ambargosunu denetleme rolünü üstlenen Irini Operasyonu’nu güç
bela uygulayabiliyor. (…) Kısaca söylemek gerekirse AB Akdeniz’deki
anlaşmazlıklarda önemli bir güç değil. Bu şaşırtıcı. (…) Birleşmiş
bir cephe olarak kalmayı beceremediğimiz için Türkiye’nin stratejik
zayıflığımızı avantajına kullanmasına yol açıyoruz.”58

“İyileştirilmiş diyalog çağrısı artık tek cevabımız olamaz. Bunun yerine,
Türkiye’nin aday AB üye ülkesi statüsüne derhal son verme sürecine
başlamamızı öneriyorum. Ek olarak, daha fazla AB üye devleti,
Kıbrıs ve Yunanistan’ın toprak bütünlüğünü sağlamak için askeri
donanma gemileri tahsis etmelidir. Son olarak, eğer Türkiye daha
Malik Azmani, “Turkey’s smart game: keeping the EU divided” https://euobserver.com/
opinion/149401;
BBC, “Doğu Akdeniz: Avrupa Parlamentosu üyesi Azmani’ye göre Türkiye, ‘AB’nin stratejik zayıflığını lehine kullanıyor’”, 15 Eylül 2020, https://www.bbc.com/turkce/haberlerdunya-54162451 ;
59 A.g.e.
60 A.g.e.
58
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fazla tırmanma yolunu seçerse, ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. Bu
yaptırımların hazırlanmasında her şey masaya yatırılmalı: İstenilen
caydırıcı etkiyle sonuçlanabilmesi için Türkiye’nin çıkarlarına olan
maliyet ağır olmalıdır. Bazı eylemlerin yansımaları olduğunu ve bu
davranışa müsamaha göstermeyeceğimizi çok net belirtmeliyiz. Aynı
zamanda Borrell’i Türkiye ile ilişkimizi yeniden şekillendirmeye ve
bu hayati komşuyla dengeli bir gelecek ilişkisi sağlamak için yeni ve
güvenilir bir strateji önermeye çağırıyorum.”61
Öte yandan, Avrupa Parlamentosunda hazırlanan bir raporda, Türkiye
“Kuzey Irak ve Suriye’den Libya’ya uzanan geniş bir alanda etki oluşturan
ve Doğu Akdeniz’i yeniden şekillendiren aktör” olarak tanımlanmakta ve
özellikle Libya Mutabakatı ile oluşturulan mevcut durumda AB’nin – EastMed Boru Hattı ile doğal kaynakların taşınması gibi- çıkarlarını olumsuz
yönde etkileyen bir konumda görülmektedir.62 Zirve kararlarından ve AB
içinden yükselen seslerden yola çıkarak, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki
varlığının salt sismik arama ve sondaj faaliyetleri ile sınırlı kalmadığı,
Yunanistan ile gergin seyreden mevcut durumdaki karalı tutumunun
bölgedeki dengeleri etkilemenin ötesinde AB ile ilişkilerinin gelecekteki
seyri ile de doğrudan ilişkili bir görünüm sergilediği gözlenmektedir.
Sonuç
AB’nin Doğu Akdeniz stratejisinin ana hatlarıyla belirlendiği Liderler
Zirvesi’nden çıkan kararlar genel itibariyle, Türkiye’yi “illegal” sondaj
faaliyetlerinden dolayı “kınamanın”, “gerginlikten endişe duymanın”
ve diyalog çağrısında bulunmanın ötesine geçememektedir. Zirve
kararlarında üye devletler olan Yunanistan ve Kıbrıs (GKRY)’ın egemenlik
haklarına vurgu yapılarak Türkiye’nin “yasadışı provokatif eylemlerine”
tepki oluşturmak şeklinde bir tutum sergilenmektedir. Bu açıdan, AB’nin
Doğu Akdeniz yaklaşımı liderler nezdinde istikrarlı, çözüm odaklı ve
etkin bir politika benimsemekten çok, somut çıkarları ile örtüşen soyut
bir AB dayanışması temelinde şekillenmektedir. Yunanistan ve GKRY’ın
üyeliğinden kaynaklı AB’nin doğal sınırları olarak kabul edilen Doğu
Akdeniz’de, özellikle Kıbrıs sorunu ekseninde aktörlerin karşı karşıya
geldiği durumlarda, Türkiye için asimetrik bir baskı oluşmakta ve
AB’nin çatışmalı alanları hukuki bir zeminden çok siyasi bir zeminde
değerlendirdiği görülmektedir.63
61

A.g.e.

62 Branislav Stanicek, “Turkey: Remodelling the eastern Mediterranean Conflicting

exploration of natural gas reserves”, EPRS | European Parliamentary Research Service,
September 2020.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652048/EPRS_BRI(2020)652048_
EN.pdf

63 Oktay Çetin, Hasan Bora Usluer, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Deniz Yetki Alanları ve

Deniz Sınırlandırmaları”, Akdeniz Jeopolitiği, Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker (Der.)
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Türkiye’nin 2019 yılında Libya ile imzaladığı Mutabakatı takip eden
süreçte, Doğu Akdeniz’de artan etkinliği, Yunanistan ile 2020 yılı itibariyle
giderek gerginleşen ilişkileri, çatışmalı alanlarda devam eden sismik
arama ve sondaj faaliyetleri, Kıbrıs’ta Maraş’ın açılması ve diyalog ve
diplomasi yolunu kapatmaksızın sürdürdüğü kararlı tutumu dolayısıyla
Ekim 2020’de AB liderlerinin konuyu önceki zirvelerden farklı boyutlarda
da değerlendirdiği görülmektedir. Doğu Akdeniz krizini, Türkiye-AB
ilişkilerinin geleceğine yön verecek bir bağlamda ele alan AB, Türkiye’nin
bölgede artan etkinliğini frenlemenin ve mülteci sorununu yönetebilmenin
Türkiye ile işbirliği yapmaktan geçtiğinin bilincinde olarak pozitif gündem
vurgusu yapmaktadır. AB’nin Türkiye ile ilişkileri tamamen koparma
noktasına geleceği düşünülmemekle birlikte, Yunanistan ve GKRY’nin
bloke koyduğu fasıllar sebebiyle, Türkiye’nin AB müzakere süreci pratikte
tıkanmış durumdadır.

“(…) Genel olarak Avrupa, eski imparatorlukların geri döndüğünü
söyleyebileceğimiz bir durumla karşı karşıya, bunlardan en az üçü:
Rusya, Çin ve Türkiye; yakın komşularına yeni bir yaklaşımla geri
dönen ve bizim için yeni bir ortamı temsil eden geçmişin büyük
imparatorlukları. Türkiye de çevremizi değiştiren bu unsurlardan
biridir.”64
Türkiye’nin, Doğu Akdeniz de dahil Avrupa Birliği’nin yakın çevresini
değiştirebilme kapasitesine dair verdiği sinyaller ve attığı somut adımlar
net bir şekilde ortada olmakla birlikte, Türkiye AB için, hem de AB Türkiye
için halen öncelikli önemini korumaktadır.65
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Bir diğer açıdan, AB’nin Doğu Akdeniz’de çözüm odaklı istikrarlı ortak
bir politika oluşturmadaki zafiyeti, AB’nin rolü ve etkinliğini kendi içinde
tartıştığı bir dönemi de işaret etmektedir. Bu noktada Joseph Borell’in,
Eylül 2020’de AB Zirvesi öncesi Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye’nin
bölgedeki yeni rolüne dair şu açıklaması geleceğe dair bir projeksiyon
yapabilmek açısından anlamlı görülmektedir:

Sonuç olarak, Doğu Akdeniz çatışan çıkarlar ve bunları dengeleme
mücadelesi üzerinden şekillenen bir kriz alanı görünümündedir. Bölgede
çıkarları çatışan aktörlerden Türkiye, Yunanistan, GKRY, AB’nin Doğu
Akdeniz tutumunda doğrudan etkili olmaktadır. Doğu Akdeniz’de
mevcut dengeler ekseninde etkin bir aktör profili sergileyemeyen AB’nin
stratejisinin ne yöne evrileceği ve bu stratejinin Türkiye-AB ilişkilerine
Nobel, 2019, ss.173-186, s. 184
“Role of Turkey in the Eastern Mediterranean: Remarks by the High Representative /
Vice-President Josep Borrell at the EP plenary”, 15.09.2020. https://eeas.europa.eu/
headquarters/headquarters-homepage/85128/role-turkey-eastern-mediterraneanremarks-high-representative-vice-president-josep-borrell-ep_en
65 Deutsche Welle, “Erdoğan: Kendimizi Avrupa’da görüyoruz.”, 21.11.2020
64

https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-kendimizi-avrupada-g%C3%B6r%C3%BCyoruz/a-55686063
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olası etkileri önümüzdeki süreçte şekillenecektir. Bununla birlikte,
bölgede yaşanan paylaşım rekabetinin siyasi, hukuki, ekonomik, enerji,
göç, güvenlik gibi farklı boyutları bölgesel ve küresel aktörlerin artan ilgisi
ile birlikte düşünüldüğünde Doğu Akdeniz’de tansiyonun yakın gelecekte
düşmesi beklenmemektedir.

88

Kaynakça
Acer, Yücel, “Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanları ve Türkiye-Libya Mutabakatı”, Seta Analiz, Sayı 301,
Aralık 2019.
Acer, Yücel, “Doğu Akdeniz’de Yunanistan-Mısır Deniz Sınırı Antlaşması ve Türkiye” Seta Perspektif,
Sayı 293, Ağustos 2020.
Akdemir, Erhan, “Avrupa Birliği’nin Dış İlişkileri Ve Politikası: Avrupa Birliği’nin Bütünleş(eme)mesi
Üzerine Bir İnceleme”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi Cilt:17, No: 2, 2018, ss. 181-218.
Azmani, Malik, “Turkey’s smart game: keeping the EU divided” https://euobserver.com/opinion/149401
BBC, “Doğu Akdeniz: Avrupa Parlamentosu üyesi Azmani’ye göre Türkiye, ‘AB’nin stratejik zayıflığını
lehine kullanıyor’”, 15 Eylül 2020, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54162451
Bicchi, Federica, “The Union for the Mediterranean, or the Changing Context of Euro-Mediterranean
Relations”, Mediterranean Politics, 16:1, 2011, ss. 3-19.
Council of the European Union, “Turkey’s illegal drilling activities in the Eastern Mediterranean: EU puts
two persons on sanctions list”, 27.02.2020
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/27/turkey-s-illegal-drillingactivities-in-the-eastern-mediterranean-eu-puts-two-persons-on-sanctions-list/
Çetin, Oktay, Hasan Bora Usluer, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Deniz Yetki Alanları ve Deniz
Sınırlandırmaları”, Akdeniz Jeopolitiği, Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker (Der.) (Ankara : Nobel),
2019, ss.173-186
Deutsche Welle, “Türkiye’de tutuklu iki Yunan askeri tahliye edildi.” 14.08.2018. https://www.dw.com/
tr/t%C3%BCrkiyede-tutuklu-iki-yunan-askeri-tahliye-edildi/a-45084105
Deutsche Welle, “Yunanistan Erdoğan’ın takas teklifini geri çevirdi”, 23.04.2018
https://www.dw.com/tr/yunanistan-erdo%C4%9Fan%C4%B1n-takas-teklifini-geri%C3%A7evirdi/a-43492829
Deutsche Welle, “Erdoğan: Kendimizi Avrupa’da görüyoruz.”, 21.11.2020
https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-kendimizi-avrupada-g%C3%B6r%C3%BCyoruz/a-55686063
Ediger, Volkan Ş, Balkan Devlen, Deniz Bingöl Mcdonald, “Levant’ta Büyük Oyun: Doğu Akdeniz’in Enerji Jeopolitiği”, Uluslararası İlişkiler, 9, no. 33, 2012, ss. 73-92.
Euronews, “Yunanistan Cumhurbaşkanı: Barış istiyorsanız savaşa hazırlıklı olmalısınız.”, 15.09.2020
https://tr.euronews.com/2020/09/15/yunanistan-cumhurbaskan-bar-s-istiyorsan-z-savasa-haz-rlkl-olmal-s-n-z
European Council, “Setting the EU’s political agenda”, https://www.consilium.europa.eu/en/europeancouncil/role-setting-eu-political-agenda/
European Council meeting (22 March 2018) – Conclusions
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2018-INIT/en/pdf
European Council (23 and 24 October 2014) - Conclusions
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/en/pdf
European Council meeting (20 June 2019) – Conclusions
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9-2019-INIT/en/pdf
European Council meeting (17 and 18 October 2019)–Conclusions https://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-23-2019-INIT/en/pdf
European Council meeting (15 and 16 October 2020) – Conclusions
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15-2020-INIT/en/pdf

Doğu Akdeniz’de Paylaşım Rekabeti:Türkiye-Yunanistan Gerginliği ve Avrupa Birliği’nin Tutumu

TYB AKADEMİ / 2021 / 31: 69-89

Eurostat “Energy production and imports” (June 2020) https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Energy_production_and_imports
Göksedef, Ece, “Doğu Akdeniz: Oruç Reis ve NAVTEX’ler, Türkiye-Yunanistan gerginliğinde nasıl rol
oynadı? ”, BBC, 22.10.2020 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54506593
Günar, Altuğ, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (Kıbrıs Cumhuriyeti’nin) Avrupa Birliği üyeliğinin Kıbrıs
sorununa etkisi” Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 37, 2020, ss. 95-118.
Güneş, Mehmet, Tayfun Arslan, “Enerji Bağımlılığında Avrupa Birliği, Rusya, Türkiye Üçgeni ve Doğu
Akdeniz Alanı”. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, no 4, 2018, ss. 32-60.
Gürdeniz, Cem, Hedefteki Donanma, (İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi), 2013.
Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs, “Statements of the Minister of Foreign Affairs, Nikos
Dendias, following his meeting with the Minister of Foreign Affairs of Italy, Luigi Di Maio (Athens,
9 June 2020) https://www.mfa.gr/en/current-affairs/top-story/statements-of-the-minister-offoreign-affairs-nikos-dendias-following-his-meeting-with-the-minister-of-foreign-affairs-of-italyluigi-di-maio-athens-june-2020.html
Informal Meeting of EU Foreign Ministers (Gymnich), 27-28 August 2020,
https://www.eu2020.de/eu2020-en/events/-/2356428
İktisadi Kalkınma Vakfı, “AB Kurumları”, https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=3&id=29
Pirinççi, Ferhat, “Doğu Akdeniz Rekabeti Türkiye’nin Mücadelesini Daha da Güçlendiriyor”, Kriter, Yıl 5,
Sayı 51. Kasım 2020.
“Role of Turkey in the Eastern Mediterranean: Remarks by the High Representative / Vice-President
Josep Borrell at the EP plenary ”, 15.09.2020. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/85128/role-turkey-eastern-mediterranean-remarks-high-representative-vice-presidentjosep-borrell-ep_en
Special meeting of the European Council (1 and 2 October 2020) – Conclusions https://data.consilium.
europa.eu/doc/document/ST-13-2020-INIT/en/pdf
Stanicek, Branislav, “Turkey: Remodelling the eastern Mediterranean Conflicting exploration of natural
gas reserves”, EPRS | European Parliamentary Research Service, September 2020.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652048/EPRS_BRI(2020)652048_
EN.pdf
Şeker, Burak Şakir, “Deniz Enerji Güvenliği: Doğu Akdeniz›deki Güncel Gelişmelerin Jeopolitik Dengelere
Etkisi”, Turkish Studies, 13/7, 2018, ss. 207-228.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, “12 Eylül-20 Ekim 2020 tarihleri arasında Yunanistan’ın
gerginliği artırıcı eylemleri”, http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/denizcilik/Yunanistan-in-12Eylul-2020-tarihinden-itibaren-Dogu-Akdeniz-ve-Ege-Denizi-nde-Gerginligi-Artirici-Adimlari.pdf
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı “ABD’nin GKRY’ye Yönelik Silah Ambargosunu Kaldırma Kararı
Hk.”, No: 194, 1 Eylül 2020, http://www.mfa.gov.tr/no_-194_-abd-nin-gkry-ye-yonelik-silahambargosunu-kaldirma-karari-hk.tr.mfa
“Turkey’s role in the Eastern Mediterranean: Threats of Conflict and Prospects for Dialogue” https://ecfr.
eu/video/turkeys_role_in_the_eastern_mediterranean_threats_of_conflict_and_prospects/
Uygun, Ayşe Gülce, “Akdeniz’de Düzensiz Göç ile Mücadele Kapsamında Avrupa Birliği’nin Sınır Güvenliği
Politikaları”, XI. International Uludağ Congress on International Relations, 2019, ss. 664-678.
“Video conference of foreign affairs ministers”, 14 August 2020 https://www.consilium.europa.eu/en/
meetings/fac/2020/08/14/
Yaycı, Cihat, “Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve Türkiye”, Bilge Strateji,
Cilt 4, Sayı 6, Bahar 2012.
Yaycı, Cihat, “Türkiye-Libya Arasında İmzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması’nın Sonuç ve
Etkileri”, Dosya: Türkiye’nin Libya Hamlesi, Kriter, Ocak 2020.
Yıldız, Dursun, Akdeniz’in Doğusu (Tarihi Geçmişi, Stratejik Önemi ve Su Sorunu Açısından), (İstanbul:
Bizim Yayınlar Kitapevi), 2008.

89

Yücel ACER
Araştırma Makalesi / Research Article

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de
Deniz Yetki Alanları Sorunlarına
Yaklaşımı ve Türkiye-Libya
Sınırlandırma Mutabakatı
The Turkey’s Approach to the Maritime Delimitation Disputes in the
Eastern Mediterranean Sea and the Maritime Delimitation Agreement
between Turkey and Libya
Yücel ACER*

TYB AKADEMİ / 2021 / 31: 90-105

Öz
Doğu Akdeniz’de 2000’li yılların başında yaşanmaya başlanan deniz alanlarına
ilişkin sorunların esasını, kıyıdaş ülkelerin doğal kaynaklar üzerinde münhasır
egemen yetkilere sahip oldukları kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge
alanlarının (deniz yetki alanları), kıyıdaş ülkeler arasında paylaşılması
(sınırlandırılması) oluşturmaktadır. Sorunun esası bu olmakla birlikte, bu temel
sorundan kaynaklı daha birçok ilişkili sorunun daha yaşandığı görülmektedir.
Sorunlar kendilerini, yapılan ikili sınırlandırma antlaşmalarının bütün
taraflarca tanınmaması ve doğal kaynak bağlantılı faaliyetlere yapılan itirazlar
biçiminde göstermektedir. Yakın zamanda Türkiye ile Libya arasında imzalanan
ve iki taraf arasında deniz yetki alanlarını sınırlandıran Mutabakat, başta
Yunanistan olmak üzere bazı ülkelerin hukuki itirazlarına konu olmuştur. Bu
durum, Doğu Akdeniz’de bundan sonraki süreçlerde de bazı hukuki ve siyasi
zorlukların yaşanmaya devam edeceği anlamına gelmektedir. Bununla birlikte
Mutabakat’ın, bölgede deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin yeni bir hukuki
ve siyasi aşama başlattığı ve Türkiye’nin hukuki yaklaşımları açısından, üzerinde
analizler yapılması gereken önemli yansımalar oluşturduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimler: Doğru Akdeniz Deniz Sorunları, Sınırlandırma Hukuku,
Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Antlaşması.
Abstract
The core of the disputes in the Eastern Mediterranean Sea that started to be
experienced in the early 2000s is the delimitation of the continental shelf and
exclusive economic zone, where riparian countries have exclusive sovereign rights
over natural resources. Although the delimitation is the essence of the disputes,
it has been clearly experienced that many more related problems arise. They
demonstrate themselves mostly within the framework of the objections expressed
towards the bilateral delimitation agreements and natural resource-related
*
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activities. The recently signed agreement between Turkey and Libya under the
title of the Memorandum of Understanding to delimit the maritime jurisdictional
areas between the two sides is subject to legal objections from certain countries
including Greece. This means that some legal and political difficulties will continue
to be experienced in the Eastern Mediterranean in the future. The Memorandum
has, on the other hand, established a new legal and political stage as to the
Turkey’s legal approach, which all need to be examined.
Keywords: Maritime Disputes in the Eastern Mediterranean Sea, Maritime
Delimitation Law, the Maritime Delimitation Agreement between Turkey and
Libya.

Giriş
Doğu Akdeniz’de deniz alanlarına ilişkin yaşanan sorunlar, 2000’li yılların
başlarında gün yüzüne çıkmaya başlamıştır denebilir.1

Doğu Akdeniz’de yaşanan sorunlar esas olarak nispeten oldukça geniş
deniz alanları, yani kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB)
alanları üzerinde yaşanmaktadır. Daha ziyade sınırlı sayıda devletin
isimleri ön plana çıkıyor olsa da bölgede kıyısı bulunan bütün devletler,
deniz alanlarının sınırlarının belirlenmesine dair sorunların tarafları
durumundadırlar.
Doğu Akdeniz’de Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Mısır,
İsrail, Filistin, Lübnan, Suriye, Yunanistan (Meis adası nedeni ile) ve
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) kıyıları bulanmaktadır. Ayrıca
Yunanistan’ın başta Girit Adası olmak üzere Ege’deki bazı adaları ve Libya
anakarasının bazı kıyıları Doğu Akdeniz’i görmekte ve bu bağlamda Doğu
Akdeniz ile ilgili ülkeler arasında yer almaktadırlar.
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Günümüze kadar uzunca sayılabilecek bir süredir çözülemeyen bu
sorunların, siyasi ve ekonomik temelleri bulunmakla beraber, esas olarak
hukuki temellere dayandıklarını ifade edebiliriz.

GKRY dahil İsrail, Lübnan, Suriye Libya ve Mısır olmak üzere altı ülke
MEB ilan etmiş durumdadır.2
İlan edilmesine gerek olmadığından, Türkiye dâhil diğer devletler Doğu
Akdeniz’de kıta sahanlığı alanlarına sahip durumdadır. Ayrıca, aşağıda
görüleceği gibi, Türkiye-Libya Deniz Sınırlandırma Mutabakatı’nda MEB
ifadesinin kullanılmış olması, Türkiye’nin en azından Libya’ya karşı
MEB uygulamasının olduğu anlamına gelmektedir. Keza, yine aşağıda
1

2

Sorunun ortaya çıkışı, 17 Şubat 2003 tarihinde GKRY ve Mısır arasında münhasır
ekonomik bölge alanlarının iki taraf arasında sınırlandırılmasına ilişkin yapılan ve
Türkiye’nin itirazlarına konu olan antlaşma ile olmuştur.
Maritime Space: Maritime Zones and Maritime Delimitation. https://www.un.org/
Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htm (13.12.2019).
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değinilecek olan Yunanistan-Mısır Sınırlandırma Antlaşmasında da MEB
ifadesinin kullanılmış olması, Yunanistan’ın da en azından Mısır’a karşı
MEB uyguladığı anlamına gelmektedir.
Bu çalışmada, Doğu Akdeniz’de deniz alanlarının sınırlandırılması ve
ilişkili sorunlara Türkiye’nin yaklaşımına dair genel bir değerlendirme
yapıldıktan sonra, Libya-Türkiye Sınırlandırma Antlaşması’nın içeriği
analiz edilecek ve bu antlaşmanın hukuki değeri ve yol açabileceği yeni
gelişmelere dair öngörüler ortaya konulmaya çalışılacaktır.
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1. Deniz Hukuku, Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge
1.1. Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge Kavramları ve
İçerikleri
İnsanlığın bilinen tarihi boyunca denizler, çeşitli maksatlarla yararlanılan
alanlar olmuşlardır. Denizlerden yararlanma maksatları, zamanla hem
çeşitlilik hem de kapsam açısından büyük gelişmeler göstermiştir.
Günümüzde denizlerden, ulaşım, iletişim, enerji, balıkçılık ve gıda, diğer
doğal kaynaklar, turizm ve yerleşim maksatları ile yoğun bir biçimde
yararlanılmaktadır. Teknolojinin geldiği noktada, sadece denizlerin su
kesiminden değil, derin okyanuslarda dahi deniz tabanında ve onun
altındaki doğal kaynaklardan yararlanmak mümkün hale gelmiştir.
Dünya yüzölçümünün yaklaşık 2/3’ünü kaplayan deniz alanları, hukuken
çeşitli alanlara bölünmüştür. Bunlardan geleneksek olanı karasularıdır ve
günümüz uluslararası hukuk kurallarına göre, denize kıyısı olan devletlerce,
kıyı çizgisinden itibaren en fazla 12 deniz miline kadar ilan edilebilir.3
Uluslararası Hukuk çerçevesinde, son 70 yıl içerisinde ise, devletlerin
tam egemenliği altında bulunan karasularına nispeten oldukça geniş
deniz alanları da doğmuştur. Bunların başında kıta sahanlığı ve münhasır
ekonomik bölge alanları (MEB) gelmektedir.
Kıta sahanlığı, ilan edilmesine gerek olmadan kıyı devletinin sahip olduğu
ve kıyı devletinin tam egemenliği altında olmayan ama kıta sahanlığındaki
bütün doğal kaynaklar üzerinde kıyı devletine tam ve münhasır egemenlik
bahşeden, kıyıdan itibaren 200 deniz miline kadar uzanan (bazı istisnai
durumlarda 350 deniz miline kadar uzanabilen) ve su alanı ve onun
üstünde yer alan hava sahasının statüsünü etkilemeyen bir deniz yetki
alanıdır. Özetle, kıta sahanlığı, deniz tabanında ya da altında bulunan doğal
kaynaklar (madenler ve tabana bitişik canlı kaynaklar) üzerinde münhasır
haklar sağlayan, doğal kaynak arama ve işletme için tesisler kurma hakkı
veren bir deniz yetki alanıdır.4
MEB ise, Uluslararası Hukuk’a 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku
Sözleşmesi (BMDHS) ile girmiş, kıyıdan itibaren 200 deniz miline kadar
ilan edilebilen, deniz tabanında, deniz tabanının altında, onun üzerindeki
3
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4

Bakınız, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS), Madde 3.
Bakınız, 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi, Madde 76-81.
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su ve hava kesiminde mevcut bütün canlı ve cansız doğal kaynakları
üzerinde münhasır ve egemen yetkiler tanıyan bir deniz alanıdır. Bu
bölgede kıyı devleti, ilan ettiği MEB alanında, canlı ve cansız doğal kaynak
arama ve işletme, bu maksatlarla tesisler kurma, bilimsel araştırmalar
yapma ve doğal çevrenin korunmasına dair yasalarını uygulama haklarına
sahip olmaktadır.5
Özetle ifade edildiğinde, Uluslararası Deniz Hukuku’nun ilgili kurallarına
göre, bir kıyı devleti ilan etmese de kıta sahanlığına ve şayet ilan etti ise
münhasır ekonomik bölge (MEB) alanına sahiptir.6 Kıta sahanlığı ve
MEB, kıyıdan maksimum 12 deniz mili (yaklaşık 22 km) uzaklığa kadar
ilan edilebilen ve devletin ülkesinin bir parçası sayılan karasularına
nispeten çok daha geniş deniz alanlarıdırlar. Bu alanlar, şayet ilgili deniz
alanlarının genişliği yeterli ise, kıyıdan itibaren maksimum 200 deniz
miline (kıta sahanlığı bazı durumlarda 200 deniz milinin ötesine) kadar
uzanabilmektedirler.

1.2. Sınırlandırmanın Prensipleri ve Uygulanması
Karasuları gibi kendilerinden önceden mevcut deniz alanlarına nispeten
oldukça geniş olan bu deniz alanlarının ortaya çıkardığı en yaygın
sorunların başında, sınırlandırma sorunları gelmektedir. Özellikle Kuzey
Denizi, Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi okyanuslara nispeten dar deniz
alanlarında, her ülkeye tam genişlikte kıta sahanlığı ve MEB alanları
tahsis edilemeyecek deniz alanlarında, her bir kıyı devletinin deniz yetki
alanlarını birbirlerinden ayıracak sınırların belirlenmesi gerekmektedir.
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Kıta sahanlığı ve MEB, kıyı devletine doğal kaynaklar üzerinde münhasır
yani sadece kıyı devletine ait egemen yetkiler verir. Kıta sahanlığı üzerindeki
münhasır yetkiler, deniz tabanı ve deniz tabanının altındaki canlı ve cansız
(mineral) doğal kaynakları kapsar. MEB üzerindeki münhasır yetkiler ise,
deniz tabanı, deniz alanı ve deniz üzerindeki hava sahasında bulunan canlı
ve cansız bütün doğal kaynakları kapsar.7

İlgili deniz alanının bütün taraflara Uluslararası Hukuk’un izin verdiği
azami genişlikte deniz alanı verebilecek kadar geniş olmaması, kıyı şekilleri,
bölgede ada veya adacıkların bulunması ve benzeri nedenler ile ülkelerin
deniz alanlarına ilişkin talepleri çatışabilmektedir. İki veya daha fazla
ülkenin belirli bir deniz alanında karasuları gibi egemen oldukları deniz
alanlarının ya da kıta sahanlığı ve MEB gibi egemen yetkiler kullandıkları
deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin görüşlerinin ya da taleplerinin
çatışması durumunda, bu ülkelerin deniz alanlarının birbirlerininkinden
ayrılması, çözüme kavuşturulması gereken bir sorun olarak ortaya
çıkmaktadır.
5
6
7

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS), Madde 55-58.
Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davaları Kararı; M.N. Shaw, Uluslararası Hukuk. 8. Basım
(TÜBA), s. 416.
1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi, Kısım V ve VI.
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Uluslararası sınırlandırma hukukunun günümüzde geldiği noktada hem
yapılageliş kuralları hem de kurallarının önemli bir kısmı yapılageliş
hukuku haline gelmiş 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 74. ve 83.
maddeleri, sahilleri bitişik veya karşı karşıya bulunan devletler arasında
münhasır ekonomik bölgenin ya da kıta sahanlığının sınırlandırılmasının
“hakkaniyete uygun bir çözüme ulaşmak amacıyla…uluslararası
hukuk temelinde uluslararası bir antlaşma ile” yapılması gerektiğini
öngörmektedir.8
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Görüldüğü gibi, temel sınırlandırma kuralına göre, deniz sınırları, ilgili
devletler arasında bir uluslararası antlaşma ile yapılmalı ve uluslararası
hukuk temelinde “hakça bir sınır” oluşturulmalıdır.
Ancak, deniz alanlarının sınırlandırılmasında hakkaniyete uygun bir çözüm
bulunması gerektiğine ilişkin bu kural, somut durumlara uygulanamayacak
kadar soyut bir nitelik göstermektedir. Bu kuralın içeriğinin açıklanması,
uygulamada ve özellikle yargı kararları ile açıklığa kavuşturulan bir husus
olmuştur.
Yargı kararlarında ön plana çıkan prensip “coğrafyanın üstünlüğü”
prensibidir. Coğrafyadan kastın ise iki ülke arasında sınırlandırmaya konu
olan alandaki anakara coğrafyası olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda
en önemli unsurlar, anakara kıyılarının genel biçimi yani kıyı üzerindeki
girintiler çıkıntılar ve anakara kıyılarının uzunluğudur. İşte bu unsurlar,
bir sınırlandırma işleminde, başlangıç ve daha sonra kısmi oranda
değişebilecek olan “temel” sınırlandırma çizgisini belirleyen unsurlardır.9
Sınırlandırmada hakkaniyetin, sadece coğrafi unsurların dikkate alınması
ile sağlanamayacağı, hakkaniyetin sağlanması için diğer ilgili unsurların
da dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle, uluslararası
mahkemeler de sınırlandırmanın bir sonraki aşamasında coğrafya dışı ilgili
unsurları dikkate alıp, coğrafi unsurlar temelinde ulaşılan çözümün hakça
sayılıp sayılmayacağını değerlendirmişlerdir. Örneğin, varlığı bilinen doğal
kaynakların sınırlandırmada dikkate alınacağı yargı kararlarında kesin bir
biçimde kabul edilmiştir. Bu faktörler canlı türler olabileceği gibi madenler
ve diğer mineral kaynaklar olabilmektedir.10

1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi, Madde 74, 83.
Örneğin Bakınız, Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davaları Kararı, par. 91; İngiltere-Fransa
Davası Kararı, par. 96; Tunus-Libya Davası Kararı, par. 73; Libya Malta Davası
Kararı, par. 47.
10 Örneğin, Tunus-Libya Davası Kararı, par. 81; Gine-Gine Bissau Davası Kararı, par.
112. Bu konuda değerlendirmeler içini bakınız, J.I. Charney, ‘Progress in International
Maritime Boundary Delimitation Law’, American Journal of International Law, vol. 88,
1994, s. 245; L.L. Herman, ‘The Court Giveth and the Court Taketh Away: an Analysis
of the Tunisia-Libya Continental Shelf Case’, International and Comparative Law
Quarterly, vol. 33, 1984, s. 835.
8
9
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2. Doğu Akdeniz Deniz Sorunlarının Gelişimi ve Türkiye’nin
Yaklaşımı
2.1. Sorunun Esası
Doğu Akdeniz’de deniz sorunlarının esasını, kıta sahanlığı ve MEB
alanlarının sınırlarının belirlenmesi, bir başka ifade ile sınırlandırılması
oluşturmaktadır.
En uzun noktasında dahi iki karşı kıyı arasındaki mesafenin yaklaşık
300 deniz mili olduğu Doğu Akdeniz’in esasen dar bir deniz alanı olması
nedeni ile, kıyıdaş devletlerin kıta sahanlığı sınırlarının ve ilan edenler için
de MEB sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu derecede dar deniz
alanlarında, kıta sahanlığı için belirlenen sınır, daha sonra ilan edilmesi
durumunda MEB alanları için de sınır kabul edildiğinden,11 MEB ilan
etmemiş ülkeler için belirlenen ya da belirlenecek kıta sahanlığı sınırları,
ileride ilan edilebilecek MEB için de belirlenmiş olacaktır.

Yukarıda belirttiğimiz, Uluslararası Hukuk’un ilgili kuralı gereği, Doğu
Akdeniz’de kıyısı bulunan devletlerin her birinin, Doğu Akdeniz’de sahip
oldukları kıta sahanlığı ve MEB alanlarının tam olarak hangi sınırlar
içerisinde bulunduğunu, yani sınırlarının ne olduğunu, tek taraflı hukuksal
işlemlerle değil, yapacakları devletlerarası antlaşmalarla belirlemeleri
gerekmektedir.
Türkiye, deniz alanlarının sınırlandırılmasına dair deniz hukuku
kurallarının açık ve net bir biçimde öngördüğü gibi, sınırlandırmanın
hakça bir çözüm üretecek şekilde yapılması gerektiğini savunmaktadır.
Bu bağlamda Türkiye, ilgili hüküm ve uygulamalarla açıkça oluştuğu gibi,
sınırlandırmanın uluslararası bir antlaşma ile, esas olarak hakça bir sonuç
üretmesinin gerekliliği prensibine göre ve bu bağlamda coğrafi unsurların
ve özellikle de kıyı uzunlukları arasındaki oranın dikkate alınarak yapılması
gerektiğini savunmaktadır.12

TYB AKADEMİ / 2021 / 31: 90-105

Ancak Doğu Akdeniz’de kıyısı bulunan bazı devletlerin ve bu arada
Türkiye’nin, paylaşımın nasıl olması gerektiği, yani sınırların konumunun
ne olması gerektiğine dair görüş ve talepleri büyük oranda çatışmaktadır.

Buna karşın GKRY, sınırın eşit uzaklık çizgisi olması gerektiğini, yani
Kıbrıs Adası’nın eşit miktarda deniz alanına sahip olması gerektiğini
11
12

Birçok ilgili uluslararası yargı kararı bu durumu teyit etmektedir.
Letter dated 13 November 2019 from the Permanent Representative of Turkey to the
United Nations addressed to the Secretary-General. A/74/550. Ayrıca bakınız, The Letter
of the Permanent Representative of Turkey to the UN: 2013/14136816/22273. 8 March
2013. Ayrıca bakınız, the Letter dated 15 June 2016 from the Chargé d’affaires a.i. of the
Permanent Mission of Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-General.
A/70/945–S/2016/541; Letter dated 2 July 2020 from the Permanent Representative of
Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-General. A/74/936; The Note
Verbale dated 14 August 2020 from the Permanent Mission of Turkey to the United
Nations addressed to the Secretary-General. A/74/990.
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savunmaktadır. GKRY ile yaptıkları ikili sınırlandırma antlaşmaları
bağlamında değerlendirildiğinde, İsrail ve Mısır’ın da Kıbrıs Adası
konusunda bu yönde tavır takındıkları görülmektedir.
Öte yandan, Doğu Akdeniz’e bir yönü bakan Girit, Rodos, Kerpe
(Karapthos), Çoban (Kasos) gibi Ege’deki Yunan adaları ile Doğu
Akdeniz’de bulunan Meis Adası ve Türkiye arasındaki deniz sınırlarının da
belirlenmesi gerekmektedir. Yunanistan, GKYR’nin tutumuna benzer bir
şekilde, bu adalar ile Türkiye arasındaki deniz yetki alanı sınırlarının eşit
uzaklık sınırı olması gerektiğini savunurken, Türkiye, Doğu Akdeniz’deki
sınırlandırmada, ilgili hukuki prensipler gereği bu adalara kıta sahanlığı ya
da MEB alanları verilmemesi gerektiğini savunmaktadır.13

TYB AKADEMİ / 2021 / 31: 90-105

2.2. Sınırlandırma Sorununun Yansımaları
Yukarıda özetlenen ve esas sorun olan sınırlandırma sorunundan
kaynaklanmak üzere, Doğu Akdeniz’de başka bazı sorunlar daha
yaşanmaktadır. Anlaşmazlıklara rağmen bazı devletlerin hukuki durum
kesinmiş gibi faaliyetler gerçekleştirmesi, birçok sorunun daha doğmasına
sebep olmuş ve olmaktadır.
Doğu Akdeniz’e kıyısı bulunan devletlerden bazılarının kendi aralarında
MEB sınırlandırma antlaşmaları yapmış olmaları bu sorunlardan
bazılarının oluşmasına yol açmaktadır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
(GKRY) ve Mısır, 17 Şubat 2003 tarihinde bir MEB sınırlandırma
antlaşması yaparak aralarında karşılıklı MEB sınırını oluşturmuşlardır.
Ancak bu Antlaşmaya Türkiye, kendi kıta sahanlığı ve ilan edildiğinde MEB
alanlarına tecavüz ettiği ve GKRY’nin, Ada’nın tek yasal temsilcisiymiş
gibi hareket ederek, yani Kıbrıslı Türkleri yok sayarak, bir uluslararası
antlaşma yaptığı gerekçeleri ile resmi olarak itiraz etmiştir.14 Ayrıca GKRY,
17 Ocak 2007 tarihinde Lübnan ile benzeri bir antlaşma yapmış ancak
bu antlaşma Lübnan iç hukuku bağlamında onaylanmamış ve dolayısı ile
yürürlüğe girmemiştir.
Örneğin bakınız, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut
Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes: “Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik
bölgenin sınırlandırılmasında uluslararası hukukun koyduğu kural, sınırlandırmanın
hakça olması. Bu anlaşma da hakkaniyet ilkesi çerçevesinde yapılan bir anlaşma çünkü
uluslararası hukukta, Rum ve Yunanlıların iddialarının hilafına, adaların otomatik olarak
kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge yaratma hakları yok. Sınırlandırmada adaların
özel konumlarına bakılıyor, kıyı uzunluklarına bakılıyor, bulundukları coğrafyaya
bakılıyor ve uluslararası mahkeme kararlarında da ikili anlaşmalarda da adalara hiçbir
şekilde deniz yetki alanı verilmiyor. Türkiye de bu hakçalık prensibiyle hareket ederek bu
anlaşmayı Libya’yla yaptı.” https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50682215 (10
Aralık 2019)
14 Bakınız, Türkiye’nin 2 Mart 2004 tarih ve 2004 turkuno dt/4739 sayılı notası. Ayrıca
bakınız, The Letter dated 2 July 2020 from the Permanent Representative of Turkey to
the United Nations addressed to the Secretary-General. A/74/936. Note verbale dated 14
August 2020 from the Permanent Mission of Turkey to the United Nations addressed to
the Secretary-General. A/74/990.
13
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Öte yandan, (GKRY) ve İsrail, 17 Aralık 2010 tarihinde bir sınırlandırma
antlaşması yaparak Ada’nın güneyinde iki tarafın karşılıklı MEB sınırını
belirlemişlerdir. KKTC bu antlaşmaya, GKRY’nin adanın yasal temsilcisi
olmadığı ve KKTC’nin MEB ve kıta sahanlığı alanlarına tecavüz ettiği
gerekçeleri ile resmen itiraz etmiştir. Öte yandan Lübnan da GKRY-İsrail
Antlaşması’na, İsrail ile belirlenecek yan sınır bölgesinde kendi alanına
girildiği gerekçesi ile karşı çıkmaktadır.15

Bütün bu alanlarda GKRY’nin arama ve sondaj ruhsatları veriyor olmasına
Türkiye’nin güçlü itirazları mevcuttur. Türkiye, bir oldu-bitti durumunu
önlemek ve haklarını fiilen korumak için, söz konusu bölgelerde deniz
kuvvetleri bulundurmakta ve doğal kaynak arama girişimlerini de fiilen
engellemektedir. Ayrıca Türkiye’nin, bu bölgelerde Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı’na (TPAO) verdiği arama ruhsatlarına dayanılarak
sondaj faaliyetleri de başlatılmıştır.
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Bu tartışmalı sınırlar üzerinden, GKRY’nin bazı bölgelerde çeşitli alanlar
(parseller) belirleyerek, buralarda doğal kaynak arama ve işletme ruhsatları
vermesi de yeni sorunlara ve gerginliklere neden olmaktadır. Rum Kesimi,
ilan ettiği MEB alanında, 26 Ocak 2007’de 13 adet petrol arama ruhsat
sahası ilan etmiş, müteakiben bu sahalarda 3 tur ruhsat ihalesi (Mayıs
2007, Aralık 2012, Mart 2017) yapmış ve 11 Eylül 2011 tarihinde 12 numaralı
parselde sondaj faaliyeti başlatmıştır. Ayrıca GKRY 11 Şubat 2012 tarihinde
bazı alanlarda daha ruhsat başvuru çağırısı yapmıştır.16 Oluşturduğu 1, 4,
5, 6 ve 7 numaralı sahalar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı
ve muhtemel MEB’i ile kısmen örtüşmektedir. GKRY tarafından 17 Eylül
2019’da oluşturduğu 7 nolu parsel için de ENI ve TOTAL firmalarıyla
anlaşma imzalamıştır. Yine, 2, 3, 8 ve 9 nolu parsellere anlaşmayla TOTAL
firması da dahil edilmiştir. GKRY tarafından 2019-2020 döneminde 9
farklı sondaj faaliyetinin hedeflendiği açıklanmıştır.

Türkiye’nin söz konusu önlemleri ve uygulamalarına yönelik olarak Avrupa
Birliği’nin (AB) de karşı çıkışları bulunmaktadır. Örneğin, 11 Kasım 2019
tarihinde yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısında bu mesele ile ilgili
olarak Türkiye’ye bir dizi yaptırım uygulanması kararı alınmıştır.
Öte yandan Türkiye, 21 Eylül 2011 tarihinde KKTC ile bir kıta sahanlığı
sınırlandırma antlaşması imzalamıştır. Bu antlaşmadan sonra KKTC, 22
Eylül 2011 tarihinde 7 blokta (belirlenmiş parsellerde) TPAO’ya doğal
kaynak arama ve işletme ruhsatı vermiş, TPAO ve KKTC arasında 2 Kasım
2011 tarihinde arama faaliyetlerinin detaylarına ilişkin bir antlaşma
imzalanmıştır.17 Ruhsat verilen alanlardan bazıları Ada’nın güneyinde
bulunmakta ve GKRY’nin belirlediği alanlarla çakışmaktadır. GKRY,
Örneğin bakınız, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/lubnan-ile-israilin-deniz-sinirianlasmazligi-yine-gundemde/1670413
16 Bakınız, T.C. Dışişleri Bakanlığı Açıklaması. https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kibrisrum-kesimine-protesto/381010 (15.02.2012)
17 Antlaşma 23 Kasım 2011 tarihinde KKTC Bakanlar Komitesi tarafından onaylanmış ve
yayınlanmıştır.
15
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KKTC’nin bu antlaşmayı yapmaya ve ruhsat vermeye yetkili olmadığı
gerekçeleri ile zaman zaman itirazlarını dile getirmektedir.
Türkiye, Türkiye, 27 Kasım 2019 tarihinde Libya Ulusal Mutabakat
Hükümeti ile “Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına
İlişkin Mutabakat Muhtırası” (bundan sonra Türkiye-Libya Sınırlandırma
Antlaşması olarak anılacaktır) imzalamış, bu antlaşma ise, Yunanistan,
Mısır ve Suriye’nin itirazlarına konu olmuştur.18 AB’nin de bu Antlaşma’ya
itirazı olduğu anlaşılmaktadır.19

TYB AKADEMİ / 2021 / 31: 90-105

En son gelişme ise 6 Ağustos 2020 tarihinde Yunanistan ve Mısır’ın
BEM sınırlandırma antlaşması imzalaması olmuştur. Daha önce Türkiye
ve Libya arasında 27 Kasım 2019 tarihinde yapılan ve yürüklüğe konan
sınırlandırma anlaşması ile oluşturulan sınırı hiç dikkate almayan, aynı
bölgede farklı ve çelişen bir sınır oluşturan bu antlaşmaya itiraz ederek bu
antlaşmayı yok saydığını ilan etmiştir.20
3. Türkiye-Libya Sınırlandırma Antlaşması ve Önemi
3.1. Antlaşma’nın Niteliği
Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile 27 Kasım 2019 tarihinde
iki ülkenin Uluslararası Hukuk’tan doğan haklarının muhafazası için
“Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat
Muhtırası” imzalamıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya
Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez al-Sarrac
arasındaki görüşmeler sonucunda, her iki ülkenin dışişleri bakanlarınca
imzalanan Mutabakat, iki ülkenin Akdeniz’de karşılıklı kıyıları arasında
deniz yetki alanları sınırını belirlemiştir.
The Letter dated 14 February 2020 from the Permanent Representative of Greece to
the United Nations addressed to the Secretary-General. Annex to this letter is the Letter
dated 9 December 2019 from the Permanent Representative of Greece to the United
Nations addressed to the Secretary-General. A/74/706. 19 February 2020. Website of
the Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea; Letter dated 9 December 2019
from the Permanent Representative of Greece to the United Nations addressed to the
Secretary-General; Note Verbale dated 23 December 2019 from the Permanent Mission
of Egypt to the United Nations addressed to the Secretary-General. A/74/628. Website of
the Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea; Letter dated 29 April 2020 from the
Permanent Representative of the Syrian Arab Republic to the United Nations addressed
to the Secretary-General. A/74/831.
19 AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, söz konusu
Antlaşma üzerine yazılı bir açıklama yaparak AB’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki
faaliyetleri bağlamında Kıbrıs’ın yanında olduğunu ifade etmiştir. “AB’den Türkiye’ye:
Libya ile Yapılan Anlaşma Metni Geciktirilmeden Bize Ulaştırılmalı”, Euronews, 5
December 2019.
20 Note verbale dated 14 August 2020 from the Permanent Mission of Turkey to the United
Nations addressed to the Secretary-General. A/74/990. Ayrıca bakınız, the letter dated
21 August 2020 from the Permanent Representative of Turkey to the United Nations
addressed to the Secretary-General. A/74/997–S/2020/826.
18
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Türkiye’nin son yıllarda Doğu Akdeniz’deki Uluslararası Hukuk’tan
kaynaklı haklarının korunması konusunda hem hukuken hem de fiilen
yaptığı çalışmaların bir sonucu olduğu söylenebilecek bu Mutabakat
Muhtırası’na dair onaylamayı uygun bulma yasası, 5 Aralık 2019 tarihinde
TBMM’de kabul edilmiş, 6 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı
tarafından onaylanmış ve 7 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanarak Türkiye açısından yürürlüğe girmiştir. Antlaşma, 20 Aralık’ta
BM’nin meşru kabul ettiği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Bakanlar
Kurulu’nda onaylanmıştır.

Antlaşma’nın, sınırlandırmaya ilişkin iki önemli hükmünden daha burada
bahsetmekte yarar vardır. Bunlardan ilki, taraflardan birisinin münhasır
ekonomik bölgesinden başlayıp diğer tarafın münhasır ekonomik bölgesine
uzanan (belirlenen sınıra tekabül eden) doğal kaynaklar olması durumunda,
bu tür kaynakların işletilmesi maksadıyla oluşturulacak anlaşmalar
konusunda iki ülkenin işbirliği yapabileceğinin belirtilmesidir. (Madde IV,
par. 2) İkinci önemli husus ise, Türkiye ya da Libya devletlerinden birisinin
münhasır ekonomik bölge sınırlandırılması konusunda bir üçüncü devlet
ile görüşmelere başlaması durumunda, nihai bir antlaşma yapmadan önce
birbirlerini bilgilendirecek ve müzakerelerde bulunacaklardır. (Madde IV,
par. 3)
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Antlaşma’nın ifadesi ile “Akdeniz’de kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik
bölge sınırları”, Mutabakat metnine eklenmiş bir haritada koordinatları
ile gösterilmektedir.21 Söz konusu haritada gösterilen A noktasından B
noktasına kadar yaklaşık 30 km uzunluğunda bir sınır belirlenmiştir.
Ayrıca, Antlaşma’nın “ortay hat” olarak belirlediği ifade edilen sınırın
konumunun belirlenmesinde esas alınan karşılıklı kıyı hatlarının
koordinatları da verilmiştir.

Türkiye ve Libya’nın deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin
bir mutabakat imzalamalarının siyasi ve hukuki önemli bazı sonuçları
bulunmaktadır. Öncelikle Türkiye, bugüne kadar özellikle GKRY’nin
yaptığı sınırlandırma antlaşmalarına “itiraz eden” ve bu antlaşmalarla
belirlenen alanları “gasp etmeye çalışan” bir ülke konumundan, ifade
ettiği hukuki yaklaşımları bir başka kıyıdaş ülke tarafından kabul gören,
bu yaklaşımlarını fiilen uygulayabilen bir ülke konumuna gelmiştir. Bu
durum, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de deniz alanlarının sınırlandırılması
ile ilgili hukuki yaklaşımının güçlenmesi açısından önem arz etmektedir.
Türkiye’nin, uluslararası hukukun ilgili kuralları temelinde sınırlandırmanın
hakça bir çözüm yaratması gerektiği ve bu bağlamda kıyı uzunlukları
arasındaki farkın büyüklüğünün en önemli faktör olduğu görüşü, bu
21

Türkiye, Doğu Akdeniz’de MEB ilan etmediği halde, bu Mutabakat’ta MEB sınırından
bahsedilmiş olması diğer devlet uygulamalarında da rastlanan bir durumdur. Bazı ülkeler
MEB ilan etmeden MEB sınırı belirleyen antlaşmalar yaparak bir nevi ilan edildiğinde
uygulanacak sınırı belirlemiş olmaktadırlar.
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Mutabakat ile daha da somut bir içerik kazanmıştır. Mutabakat’ın giriş
kısmında “bütün ilgili faktörler göz önünde bulundurularak, adil ve hakça
sınırlandırılmasının yapılmasını kararlaştırmış olarak…” ifadesine yer
verilmiştir. Bu ifadeler, deniz alanlarının sınırlandırılmasında, Türkiye’nin
önceden beri ifade ettiği ve uluslararası hukukun ilgili kuralları ile de
örtüşen hukuki yaklaşımının, bu Mutabakat ile de kabul gördüğünü
göstermektedir. Bu yaklaşıma uygun olarak, birbirlerini “yandaş benzeri”
bir açı ile gören iki tarafın ilgili kıyılarının uzunluklarının birbirlerine yakın
oluşu gereği, iki taraf arasındaki deniz sınırı yaklaşık eşit uzaklık çizgisine
tekabül edecek şekilde belirlenmiş gözükmektedir.22

TYB AKADEMİ / 2021 / 31: 90-105

Bu hukuki yaklaşım, bundan sonra özellikle Kıbrıs Adası’nın batısında
yapılacak sınırlandırmada, Kıbrıs adasına ne kadar deniz yetki alanı
verilmesi gerektiği konusunda da Türkiye’nin tutarlı yaklaşımını ifade
edecek niteliktedir.
Öte yandan, Yunanistan’ın Ege Denizi’nin güney ve güney doğu kesiminde
bulunan adalarına ve Meis Adası’na, sınırlandırmada hakkaniyet gereği
deniz yetki alanı verilmemesi gerektiğine dair Türkiye’nin yaklaşımı bu
Mutabakat ile devam ettirilmiş ve bu yaklaşım Libya tarafından da kabul
görmüş durumdadır. Tutarlı ve ısrarlı yaklaşımların hukuki kazanımlara
yol açtığı düşünüldüğünde, bu mutabakatın Türkiye açısından ilerleyen
süreçlerde olumlu yansımaları olacağını değerlendirmek gerekir.
Bu Antlaşma’nın ikinci önemli yansıması, gelecekte yapılabilecek
muhtemel sınırlandırma antlaşmaları üzerinde yaratabileceği etkidir.
Belirli bir süreden beri Yunanistan’ın, söz konusu adaları ile Mısır ülkesi
arasında ve yine bu adalarla GKRY arasında eşit uzaklık çizgisine dayanan
bir sınırlandırma antlaşması yapmak için çaba gösterdiği bilinmektedir.
Türkiye-Libya Sınırlandırma Antlaşması, bölgede oluşturduğu sınır ile bu
muhtemel antlaşmaları bir nevi zorlaştırmıştır denebilir. Zira söz konusu
muhtemel antlaşmaların yapılması, Türkiye ile Libya’nın kendi alanları
olarak belirledikleri deniz yetki alanlarına kaçınılmaz olarak tecavüz
edecek, bu ise yeni gerginliklere yol açacak bir durum yaratacaktır.
Gerçekte de Yunanistan, 6 Ağustos 2020 tarihinde Mısır ile aynı bölgede bir
sınırlandırma antlaşması imzalamış23 ancak bu Antlaşma, Türkiye-Libya
Yunanistan ve Mısır’ın Türkiye-Libya anlaşmasının hukuksuz olduğu yönündeki
açıklamalarına ilişkin soruya yazılı yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,
“Bu, başta uluslararası hukuk içtihatlarını oluşturan mahkeme kararları olmak üzere,
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri dahil, uluslararası
hukuka uygun olarak imzalanmış bir anlaşmadır” dedi. Aksoy, gerçekte tüm tarafların,
“Türkiye’nin kıyı projeksiyonunun adalarla kesilmeyeceğinin, iki anakara arasındaki ortay
hattın ters tarafında kalan adaların karasuları dışında deniz yetki alanı yaratamayacağının
ve deniz yetki alanları hesaplaması yapılırken kıyıların uzunluklarının ve yönlerinin
hesaba katıldığının” farkında olduğunu ifade etti. https://www.cnnturk.com/dunya/
turkiyenin-hamlesi-yunanistani-saskina-cevirdi-sah-ve-mat (02.12.2019)
23 Bakınız, The Agreement between the Government of the hellenic Republic and the
Government of the Arab Republic of Egypt on the Delimitation of Exculusive Economic
Zone between Two Countries.
22
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Sınırlandırma Antlaşması’nın oluşturduğu sınırı dikkate almadığında,
Türkiye’nin hukuken güçlü itirazlarına konu olmuştur. Yunanistan’ın bu
antlaşmaları yapmaya yeltenmesinin ciddi gerginlikler yaratacak olması,
uygulamada caydırıcı bir durum oluşturmuştur da denebilir. Bir başka
açıdan bakıldığında ise, bu Mutabakat ile Yunanistan, Mısır, GKRY’nin
Türkiye aleyhine Libya ile bir yetki sınırlandırma anlaşması yapmasının
da önü kesilmiş olmaktadır.
Üçüncü olarak, Antlaşma’nın, gelecekte yapılabilecek sınırlandırma
süreçleri için de dikkate alınması gereken bir hukuki durum yarattığı
ifade edilebilir. Sınırlandırma sorunlarının uluslararası yargı vasıtası
ile çözülmesi durumunda, ilgili yargı kuruluşunun bu durumu “dikkate
alınması gereken bir durum” olarak görmesi kuvvetle muhtemeldir.24

3.2. Antlaşma’nın Önemi ve Bazı Öngörüler
Bu aşamadan sonraki süreçlerde, Antlaşma ile ilgili ya da Antlaşma’dan
kaynaklı bazı gerginliklerin ve hukuki zorlukların yaşanması da
muhtemeldir. Bu zorluklar, iki temel durumdan kaynaklanabilir. Bunlardan
ilki, Libya’da mevcut Başkanlık Konseyi Başkanı tarafından imzalanan bu
Mutabakat’ın Libya iç hukuk sisteminde gerekli onay işlemi ile ilgili olan
durumudur. İkincisi ise özellikle Yunanistan, Avrupa Birliği, GKYR, Mısır
ve İsrail’in bölgede gerginliği artırıcı bazı adımlar atmaları olabilecektir.
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Antlaşma’nın bir başka önemli yansıması ise, Türkiye’nin söz konusu
bölgede doğal kaynak arama ve işletme faaliyetlerinin meşru bir zemin
kazanmasını sağlamış olmasıdır. Söz konusu Mutabakat ile belirlenmiş
sınır, iki devlet arasından imzalanmış bir antlaşma olması hasebi ile, bu
tür faaliyetler için hukuki zemin teşkil edebilecektir.

2010 yılından itibaren iç karışıklıklar yaşamaya başlayan Libya’da, 17
Aralık 2015 tarihinde BM’nin girişimleri ile belli başlı Libya siyasi grupları
arasında “Libya Siyasi Antlaşması” olarak bilinen bir antlaşma imzalandı. Bu
antlaşma ülkede 9 üyeli bir Başkanlık Konseyi ve Temsilciler Meclisi’nden
oluşan geçici bir Ulusal Mutabakat Hükümeti kurulmasını öngörmüş ve bu
doğrultuda söz konusu kurumlar oluşturulmuştur.25 Ancak 2016 yılından
itibaren Temsilciler Meclisi, Libya Siyasi Planı’nın uygulanmasına ve
Başkanlık Konseyi’nin çalışmalarına zorluklar çıkarmaya başlamıştır. Yine
BM’nin girişimleri ile yeni bir siyasi geçiş süreci planı oluşturulmuş ancak
bu da ortaya çıkan siyasi kilitlenmeyi çözememiştir. 2019 yılında yapılması
planlanan Ulusal Konferans gerçekleşememiş, nihayetinde Hafter’ın
liderliğindeki “Libya Ulusal Ordusu”, Başkanlık Konseyi’ne karşı silahlı
direniş başlatmıştır.26
Sınırlandırma ilişkin bazı uluslararası yargı kararlarında, bölgede mevcut antlaşmaların
dikkate alınabileceği belirtilmiştir.
25 Bakınız, UN Security Council Resolution 2259.
26 https://foreignpolicy.com/2019/12/05/libya-khalifa-haftar-take-tripoli-russian-fightershelp/ (05.12.2019)
24
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Libya’daki bu siyasi zorluklar ve ülkedeki farklı unsurların farklı ülkeler
tarafından destekleniyor olması, ülkede bir siyasi belirsizliğin mevcut
olduğunu göstermektedir. Türkiye ile Antlaşma’yı imzalayan mevcut
hükümetin geleceğinin bu türden siyasi belirsizlikler taşıyor olması,
hukuki zorluklar yaratacakmış gibi gözükebilir. Ancak, Libya’da hükümet
değişikliği yaşansa dahi, mevcut Antlaşma’nın Libya iç hukukuna göre
yapılmış ve mevcut hükümet tarafından da Libya adına onaylanmış olması,
bu antlaşmanın hukuki bağlayıcılığını olumsuz etkilemeyecektir.
Zira, Antlaşma’nın hem Türkiye iç hukukunda hem de Libya iç hukukunda
onaylanmasında sonra BM’ye tescil için gönderilmiş, sonuç olarak
Antlaşma BM tarafından tescil edilip yayınlanmıştır. Türk Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun 1 Ekim 2020 tarihinde yaptığı açıklamasından
anlaşılmaktadır ki, söz konusu Türkiye-Libya Sınırlandırma Antlaşması,
BM tarafından tescil edilmiştir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ayrıca
BM Genel Sekreteri’nin imzasını taşıyan 30 Eylül 2020 tarihli onay
belgesini de kamuoyu ile paylaşmıştır. Ayrıca, BM Okyanus İşleri ve
Deniz Hukuku Dairesi de hem Libya hem de Türkiye adına yayınlanan
sayfada bu Antlaşma’yı yayınlamış durumdadır.27 Bu durumda,
Türkiye-Libya Sınırlandırma Antlaşması’nın bahsedilen web sayfasında
yayınlanmamasına dair özellikle Yunanistan ve Mısır kaynaklı taleplerin
gerekçeleri ile birlikte incelenip uygun görülmediği görülmektedir.
İkinci olarak başta Yunanistan olmak üzere AB, GKYR, Mısır ve İsrail’in
takınacağı bazı muhtemel tavırlar da bazı gerginlikler yaşanmasına
neden olabilir. Mutabakat’ın yapıldığının duyulması üzerine Yunanistan
hükümetinden sert tepkiler gelmeye başlamıştır. Yunanistan Dışişleri
Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak, Libya ve Türkiye’nin denizden
komşuluğunun bulunmadığı, Girit Adası’nın hiçe sayıldığı ve bu nedenlerle
Mutabakat’ın Uluslararası Deniz Hukuku kurallarına aykırı olduğu iddia
edilmiş28 ve BM nezdinde Antlaşma’ya resmi itirazda bulunulmuştur.29
27 Bu web sayfası https://www.un.org/Depts/los/index.htm adresinde bulunmakta ve

102

ulusal düzenlemeler ve denizlere dair uluslararası antlaşmaları, “Maritime Space:
Legislation and Treaties” başlığı altında bir veri tabanı olarak yayınlanmaktadır. Detaylı
bilgi için bakınız, Yücel Acer, “Türkiye-Libya Deniz Siniri Antlaşmasi’nin Birleşmiş
Milletler Tarafindan Tescilinin Önemi.” file:///D:/A.SETA/LİBYA-TÜRKİYE%20
ANTLAŞMASI/Antlaşmanın%20Onaynın%20Önemi-SETA.pdf
28
“Yunan Dışişleri çevreleri uluslararası deniz hukukuna göre Türkiye’nin Libya ile
sınırı bulunmadığını belirterek, böylesi bir mutabakatın bu nedenle geçersiz olduğunu
savunuyor. Atina ayrıca Ankara’nın bu tür girişimlerle Girit Adası’nın güneyindeki kıta
sahanlığını ihlal ettiğini öne sürüyor.” https://www.dw.com/tr/atina-türkiye-libyamutabakatı-uluslararası-hukuka-aykırı/a-51458139 (28.11.2019)
29 Bakınız, The Letter dated 14 February 2020 from the Permanent Representative of
Greece to the United Nations addressed to the Secretary-General. Annex to this letter
is the Letter dated 9 December 2019 from the Permanent Representative of Greece to
the United Nations addressed to the Secretary-General. A/74/706. 19 February 2020.
Website of the Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea; Letter dated 9 December
2019 from the Permanent Representative of Greece to the United Nations addressed to
the Secretary-General. Ayrıca bakınız, https://www.ntv.com.tr/dunya/yunanistandanbmye-turkiye-libya-anlasmasi-itirazi,G-pBf5xnUUu3N-aut7dN3Q (10.12.2019)
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Türkiye’nin Yunanistan Büyükelçisi ve Libya Büyükelçisi izahat için
Dışişleri Bakanlığı’na davet edilmişler, daha sonra Yunanistan, Libya
Büyükelçisini “istenmeyen kişi” ilan ederek Yunanistan’dan ayrılmasını
talep etmiştir.30 Yunanistan’ın, bu günlerde AB’yi harekete geçirerek
Libya üzerine baskı uygulanmasını ve bu antlaşmanın bir nevi “bertaraf
edilmesini” ni sağlamaya çalıştığı görülmektedir.31
Öte yandan Mısır Hükümeti de antlaşmayı hukuka aykırı ve geçersiz
gördüğünü açıklayarak, Mutabakat’ın diğer devletlerin haklarını
etkileyemeyeceğini ileri sürmüştür.32 Mısır’ın açıklamalar yapmanın da
ötesine geçerek, anlaşmazlıklara konu deniz alanlarında askeri tatbikat
başlattığı da bildirilmiştir.33 Yunanistan ve Mısır dışişleri bakanları 1
Aralık’ta Mısır’da bir araya gelerek bir nevi bir dayanışma gösterisinde de
bulunmuşlar, her iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan toplantının
en önemli sonucunun, Mısır ve Yunanistan’ın MEB sürecini hızlandırmaya
karar vermeleri olduğu bildirilmekte.34

30 Yunanistan

31

32
33
34
35

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Büyükelçi Muhammed
Yunus Menfi’ye ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındı. https://tr.euronews.
com/2019/12/06/yunanistan-turkiye-ile-anlasma-nedeniyle-libyanin-atinabuyukelcisini-sinir-disi (12.06.2019)
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden
yapılan yazılı açıklamada, “AB, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki faaliyetleri
çerçevesinde GKRY ve Kıbrıs ile tam dayanışma içinde olmayı sürdürüyor.” ifadesine
yer verildi. https://tr.euronews.com/2019/12/05/ab-den-turkiye-ye-libya-ile-yapilananlasma-metni-geciktirilmeden-bize-ulastirilmali (05.12.2019)
https://tr.euronews.com/2019/12/06/turkiye-libya-anlasmas-dogu-akdeniz-de-yenibir-krize-neden-olabilir-mi (06.12.2019)
Bakınız,https://www.yeniakit.com.tr/haber/turkiye-libya-mutabakati-sonrasimisirdan-tehlikeli-hamle-963466.html (12.12.2019).
https://tr.euronews.com/2019/12/06/turkiye-libya-anlasmas-dogu-akdeniz-de-yenibir-krize-neden-olabilir-mi (06.12.2019)
Türkiye bu durumları önlemek adına bazı tedbirler almaya gayret göstermiş
gözükmektedir. Yunanistan-Mısır antlaşması imzalanmadan önceki süreçte, Türk
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Türkiye bu anlaşmayı imzalamadan önce
tarafları hakkaniyet çerçevesinde bir uzlaşı için görüşmelere çağırmıştır ve halen de
görüşmelere hazırdır ancak Türkiye’nin uluslararası hukuka dayalı ve hakkaniyeti
temel alan bu yaklaşımı karşısında görüşmelere başlamak yerine sadece tek taraflı
adımlar atarak Türkiye’yi suçlamak tercihine gidilmiştir.” ifadesini kullanmıştı. https://
tr.euronews.com/2019/12/05/ab-den-turkiye-ye-libya-ile-yapilan-anlasma-metnigeciktirilmeden-bize-ulastirilmali (05.12.2019)

TYB AKADEMİ / 2021 / 31: 90-105

Mevut durumda, Yunanistan ve Mısır’ın aynı bölgede bir sınırlandırma
antlaşması imzalayarak, Türkiye-Libya sınırı ile çelişen bir sınır oluşturmuş
olmaları, ilerleyen aşamalarda ciddi gerginliklere yol açabilecektir. Bölgede
muhtemel Yunan faaliyetleri karşısında Türkiye’nin, hukuki itirazlarını
dile getirmenin yansıra fiilen önleyici tedbirler almak durumunda
kalması muhtemeldir. Bu muhtemel durumlarda yeni somut gerginlik ve
sürtüşmelerin yaşanması beklenebilir.35
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Doğu Akdeniz’de yaşanan sorunların esasını oluşturan kıta sahanlığı
ve MEB alanlarının sınırlandırılması sorunu, gerginliklere yol açan
birçok sorunun daha oluşumuna yol açmaktadır. Özellikle GKRY’nin
bazı devletlerle imzaladığı ve Türkiye’nin ve KKTC’nin muhtemel deniz
yetki alanlarına tecavüz eden sınırlandırma antlaşmaları, uluslararası
deniz hukukunun ilgili prensipleri temelinde Türkiye’nin ve KKTC’nin
itirazlarına konu olmaktadır. Yakın zamanlarda Yunanistan ve Mısır’ın
aralarında MEB sınırlandırma antlaşması imzalayarak hem Libya’nın hem
de Türkiye’nin daha önceden belirlenmiş kıta sahanlığı alanlarına tecavüz
eden bir sınır belirlemiş olmaları yeni bir gerginlik unsuru oluşturmuştur.
Türkiye itirazları temelinde, haklarını korumak için, güvenlik tedbirleri
ve doğal kaynak arama ve sondaj çalışmaları gibi somut adımlar da
atmaktadır.
Bütün bu gelişmeler bağlamında, Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat
Hükümeti arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına
ilişkin Antlaşma önemli bir aşamayı ifade etmektedir. Bu mutabakat ile
her şeyden önce Türkiye bir başka ülke ile bir sınırlandırma antlaşması
yaparak, mevcut antlaşmalara hukuk temelinde itiraz eden bir ülke
olmakla yetinmeyip, hukuki zemin oluşturan bir ülke konumuna gelmiş
bulunmaktadır. Öte yandan Türkiye, Doğu Akdeniz’de deniz yetki
alanlarının sınırlandırılmasının hangi prensipler temelinde ve nasıl
yapılması gerektiğine dair görüşlerini, bir diğer ülke ile bir antlaşma
yaparak, bir oranda kabullendirmiş ve uygulayabilmiş gözükmektedir. Bu
durum Türkiye’nin, özellikle Kıbrıs Adası ve Yunan adalarının deniz yetki
alanlarının sınırlandırılması konusundaki tutumunu hem diğer ülkeler
nezdinde hem de muhtemel yargısal süreçler önünde güçlendiren bir
unsur oluşturmaktadır.
Ancak, özellikle Yunanistan-Mısır Sınırlandırma Antlaşması ile aynı
bölgede ikinci bir deniz sınırının oluşturulmuş olması, Libya’daki iç siyasi
belirsizlikler ve Doğu Akdeniz’deki diğer bazı devletlerin atabileceği
adımlar, bölgede yeni gerginliklere ve hukuki durumların daha da
karmaşıklaşmasına yol açabilecektir.
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Kıbrıs Vakıflarının
Hukukî Statüsü ve
Kapalı Maraş Açılımı1
The Literal Statue of Cyprus Foundations
and the Opening of Closed Maraş
Nazif Öztürk*

TYB AKADEMİ / 2021 / 31: 106-129

Öz
Doğu Akdeniz’in kalbi Kıbrıs Adası’nda atmaktadır. Kapalı Maraş’ın iskâna
açılması kararıyla Maraş’ta bulunan vakıflar odak noktası haline gelmiştir. Türk
toplumuna hayatiyet veren ve O’nu cemaat olmaktan kurtarıp millet vasfına
yükselten, müstemleke yönetiminin asimilasyon politikalarına karşı dayanıklı
kılan, soykırım dönemlerinde direnme gücü veren kurum vakıf müessesesidir.
Bugünkü tespitlerimize göre 1571-1974 yılları arasında Kıbrıs Adası’nda 2220’nin
üzerinde kurulmuş vakıf bulunmaktadır. Bu vakıfların sahip olduğu taşınmaz
malvarlığı itibariyle Kıbrıs Adası topraklarının %14’ü vakıf malıdır. Bu oran
Osmanlı coğrafyası genelindeki durumla örtüşmektedir. Sahip olduğu emlâk
potansiyeli, “ahkâmü’l-evkâf”tan kaynaklanan uluslararası statüsü ve çatısı
altında gerçekleştirdiği hizmetleri itibariyle vakıflar; fetih yıllarında tutunma
bölgeleri, çöküş ve geriye çekilme dönemlerinde ise, direnme ve sığınma
merkezleri olmuştur. Türk toplumunun Ada üzerindeki varlığı ve örgütlü yaşamı
açısından vakıflar ve Vakıflar İdaresi’nin stratejik önemi, günümüzde de devam
etmektedir. Birinci dereceden kaynak olan orijinal arşiv belgelerine dayanılarak
yapılan analizlerden; Maraş toprağının vakıf malı olduğunun kabulü, 19631974 tarihleri arasında ödenmeyen zemin kiralarının ödenmesi ve ilgili vakıflar
ile yatırımcılar arasında uzun süreli tasarruf hakkı tanınmasına imkân veren
sözleşmelerin imzalanması, eski mutasarrıfların öncelik hakkına sahip olmaları
kaydıyla hem mal sahibi vakıfların hem de yatırımcıların hak ve çıkarları adil bir
şekilde gözetilerek; Kapalı Maraş’ın, KKTC egemenliğinde hizmete açılmasının
mümkün olabileceği anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, İngiltere, Kıbrıs, Vakıflar, Vakıflar İdaresi,
Ahkâmü’l-evkâf, Kapalı Maraş.
Abstract
The heart of the Eastern Mediterranean beats on the Island of Cyprus. With the
decision to open the closed Maraş to settlement, the foundations in Maraş have
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Foundations,

Foundations

Giriş
Doğu Akdeniz’in kolları Suriye ve Yunanistan’a, ayakları Mısır, Filistin ve
İsrail’e uzanmakta, gövdesi Anadolu kıyılarına, başı Toroslara yaslanmakta
ve gözleri Afrika kıyılarını tarassut etmektedir. Kıta sahanlığı, deniz
zemininde karbon yatakları bulunma ihtimali, deniz yolları güvenliği,
bölge hakimiyeti ve kontrolü açılarından Doğu Akdeniz’in kalbi Kıbrıs
Adası’nda atmaktadır. Bu dev gövdenin orta noktasında yer alan Kıbrıs
Adası’nın toprak düzeni ve mülkiyet haklarının şekillenmesini sağlayan
müesseselerin başında hiç şüphesiz vakıf kurumu/müessesesi gelmektedir.
Türk toplumuna hayatiyet veren ve O’nu millet vasfına yükselten,
müstemleke yönetiminin asimilasyon politikalarına karşı mukavemetli
kılan, soykırım dönemlerinde direnme gücü veren vakıf müessesesinin kan
dolaşım istasyonunun pompalama sistemi, iskâna açılması kararlaştırılan
Mağusa/Kapalı Maraş’a kaymıştır.
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become the focal point. The institution that gives vitality to the Turkish society,
saves it from being a congregation and elevates it to the status of a nation, makes
it resistant to the assimilation policies of the ministerial administration, and gives
the power to resist in times of genocide, is the foundation institution. According to
our current findings, there are over 2220 foundations established in the Island of
Cyprus between 1571-1974. In terms of the immovable assets of these foundations,
14% of the Cyprus Island land is foundation property. This ratio coincides with
the situation in general in the Ottoman geography. Having real estate potential,
international status from “ahkâmü’l-evkâf” and the foundations that provide
services under its roof; have become hold zones during the conquest years and
resistance and refuge centres in the periods of collapse and retreat. The strategic
importance of the Foundations and Foundations Administration in terms of the
presence and organized life of the Turkish community on the island continues
today. From the analyzes made on the basis of the original archive documents
which are the first degree sources; Acknowledgment that the land of Maraş is
the property of a foundation, the payment of unpaid ground rents between 19631974, and the signing of contracts that allow long-term disposal rights between
the relevant foundations and investors, and the rights and interests of both the
owner foundations and investors are fair, provided that the former governors
have priority. with some consideration; It is understood that closed Maraş can be
put into service under the rule of the TRNC.

Ortaya konulan bu realiteler ışığında kaleme alınan bu yazıda Kıbrıs
Adası’nda bulunan vakıfların tâbî olduğu hukukî statü belirlenecek,
Osmanlı ve İngiliz dönemlerinde yürürlüğe konulan mevzuat tespit edilecek
ve kısa değerlendirmelerde bulunulacaktır. Bu çerçevede, “ahkâmü’l-evkaf
prensipleri”, Lozan Antlaşması (1923), Kıbrıs Cumhuriyeti (1960), KKTC
(1985) anayasaları ve 1878 – 1974 tarihleri arasında yürürlüğe konulan
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vakıflarla ilgili mevzuatın tespiti ve tahlili yapılacaktır. Kıbrıs vakıflarının
bağlı olduğu hukukî prensipler ışığında, malik ve mutasarrıfların hak
ve menfaatleri gözetilerek Kapalı Maraş’ın iskâna açılması konusunda
değerlendirmelerde bulunulacaktır.2
Kıbrıs Vakıfları
Bugünkü tespitlerimize göre 1571-1974 yılları arasında Kıbrıs Adası’nda
2220’nin üzerinde kurulmuş vakıf bulunmaktadır. Bu vakıfların sahip
olduğu taşınmaz malvarlığı itibariyle Kıbrıs Adası topraklarının %14’ü vakıf
malıdır. Bu oran Osmanlı coğrafyası genelindeki durumla örtüşmektedir.
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Vakıfların Stratejik önemi
Sahip olduğu emlâk potansiyeli, “ahkâmü’l-evkâf”tan kaynaklanan
uluslararası statüsü ve çatısı altında gerçekleştirdiği hizmetleri itibariyle
vakıflar; fetih yıllarında tutunma bölgeleri, çöküş ve geriye çekilme
dönemlerinde ise, direnme ve sığınma merkezleri olmuştur.
Kıbrıs Türk halkının tarihi, önemli ölçüde, Vakıflar İdaresi Arşivi’nde
bulunan belgelerde yer almaktadır. Türk toplumunun Ada üzerindeki
varlığı ve örgütlü yaşamı açısından vakıflar ve Vakıflar İdaresi’nin stratejik
önemi, günümüzde de devam etmektedir.
Kıbrıs Vakıflarının Tâbî Olduğu Mevzuat
İslâm Hukuku ve Osmanlı Tatbikatındaki Evkâf Hükümleri
4 Haziran 1878 tarihli Savunma Antlaşması ve 1 Temmuz 1878 Ek
konvansiyon hükümleri ile Ada idaresinin geçici olarak Britanya Krallığına
kiralanması ve teslimine ilişkin, 30 Temmuz 1878 tarihli Ferman birlikte
değerlendirildiğinde, Kıbrıs Adası’nda bulunan vakıfların «ahkâmü’levkâf prensiplerine göre yönetileceği» açıkça görülmektedir. Kıbrıs
Cumhuriyeti3 ve KKTC4 anayasalarında da bu ilkeler aynen korunmuştur.
Bir başka ifade ile Kıbrıs’ta, İslâm Hukuku esaslarına göre tetvin edilen
2

3
4

108

Bu değerlendirmeler, şahsımın yönetimimde bilim adamları, vakıf uzmanları, arşiv
uzmanları, tapu uzmanları, mütercimler, bilgisayar program yazılımcıları/bilgisayar
mühendisleri, mütercimler ve daire koordinatörlerinden oluşan 20 kişilik bir ekiple
“Kıbrıs Vakıflarını Araştırma ve Değerlendirme Projesi” doğrultusunda, Kıbrıs ve
Türkiye arşivlerinde 2009-2013 tarihleri arasında aktif olarak, bu tarihten sonra da
aralıklarla yaptığımız çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz veriler ışığında yapılmıştır.
Ekip arkadaşlarımın her birine projeye yaptıkları katkılar ve özverili çalışmaları için ayrı
ayrı teşekkür ediyorum.
1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, md. 110 (Altan, Mustafa Haşim, Belgelerle Kıbrıs
Türk Vakıflar Tarihi (1571-1974), Kıbrıs 1986, C.2, s. 1176).
1985 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası, md. 42 (Vakıf Mallarla İlgili
Kamulaştırma, El Koyma ve Sınırlandırma), 131 (Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi).
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müstakil “ahkâmü’l-evkâf” kitapları ve Batı hukuk tekniğine uygun olarak
hazırlanıp yürürlüğe konulan Nizamnamelerden meydana gelen mevzuat
hükümlerinden oluşan “ahkâm-ı evkâf prensipleri” Kıbrıs Adası’nda dün
de bugün de yürürlüktedir. Ancak Kıbrıs Adası’nda, vakıfların yönetim
ilkeleri sadece Ömer Hilmi Efendi’nin «İthâfü’l-Ahlâf fî Ahkâmi’l-Evkâf»
kitabı5 hükümlerinden ibaretmiş gibi bir anlayış mevcuttur, bu algı doğru
değildir. «Ahkâmü’l-evkâf» adlı eser sadece «İthâfü’l-Ahlâf fî Ahkâmi’lEvkâf» kitabından ibaret olmadığı gibi6, yürürlükte başka mevzuat
hükümleri de bulunmaktadır.

İngiliz Sömürge Yönetimi Döneminde Kıbrıs Vakıfları ile İlgili
Uygulamaya Konulan Hukukî Düzenlemeler
1878 – 1914 arası dönemde yapılan hukukî düzenlemeler vakıfları
doğrudan değil, dolaylı olarak ilgilendiren düzenlemelerdir. 1914’te
adanın ilhakı kararıyla beraber, vakıflar hakkında doğrudan düzenlemeler
yapılmaya başlanmış, 1915 ve 1928 tarihli emirnamelerle esaslı
değişikliklere gidilmiştir. 1933 yılındaki bir başka düzenleme (1933/44)
ile Celâliye (Kıbrıs Mevlevihânesi) Vakfı’nın kontrolü ve yönetimi Evkâf
Murahhaslarına verilmiş, 1934 yılında (1934/19) 1928 tarihli Emirnamede
değişiklikler yapılmış; nihayet 1944 yılındaki “icareteynli”8 vakıfların
5
6

7
8
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Osmanlı döneminde kaleme alınan “ahkâmü’l-evkâf” kitaplarının yanında
taşrada bulunan vakıfların yönetim esaslarını düzenleyen mevzuatın
başında; “Taşralarda kâin bi’l-cümle evkâf-ı şerifenin cihât-ı idaresiyle
evkâf müdürlerinin harekât ve icraati hakkında yedlerinde/ellerinde
bulunan ‘atik/eski lâyıhanın ba’de izin/bundan sonra hükmü cârî/geçerli
olmamak üzere bu kerre dokuz fasıl ve elli altı bendi şâmil kaleme alınan
nizamname lâyıhasıdır”; ser levhasıyla 19 Cemâziye’l-âhir 1280/1 Aralık
1863 tarihinde yürürlüğe konulan “Evkâf Nizamnamesi” gelmektedir.7 Bu
Nizamname 17.07.1936 tarihine kadar Türkiye’de de yürürlükte kalmıştır.

Karbanizâde Ömer Hilmi Ef., İthâfü’l-Ahlâf fi Ahkâmi’l-Evkâf, İstanbul 1307.
Bu kitaplardan bazıları şunlardır: Hassaf (Ebu Bekir Ahmet bin Ömer eş-Şeybani),
Ahkâmü’l-Evkâf, Mısır 1904, B.2; Hilâl bin Yahya, Vakfü’l-Hilâl, Haydarabat 1355;
Hüseyin Hüsnü, Ahkâm-ı Evkâf (Taşbasma),Ankara Milli Kütüphane 1972 A 324, 1311;
Elmalılı M.Hamdi (Yazır), İrşâdü’l-Ahlâf fi Ahkâmi’l-Evkâf, İstanbul 1330; Öztürk,
Nazif, Elmalılı M. Hamdi Yazır Gözüyle Vakıflar, Ankara 1995; Ali Haydar Ef., Tertibü’sSunûf fi Ahkâmi’l-Vukûf, Dersaadet (İstanbul), 1330; Mardin, Ebülûlâ, Evkâf Notları
(Hukuk Medresesi Doktora Sınıfı Talebelerine 1337-1338 Seneleri Zarfında Vuku’ Bulan
Takrirlerin Zabıtlarıdır, Taşbasma.
19 Cemâziye’l-evvel 1280/1 Aralık 1863 tarihli “Taşra Vakıflarının İdaresi ve Evkâf
Müdürlerinin Harekât ve İcraatı Hakkında Nizamname” (Düstur I/II,1289: s.146-169).
Bir vakıf malın değerine yakın peşin alınan “icâre-i mu’accele/peşin alınan kira” ve her
yıl sonunda “icare-i müeccele/geriye bırakılan kira” adıyla tayın edilen cüz’î bir ücret
karşılığında iki kademeli kira bedeli ile icar edilen vakıf bina ve arazidir. İcareteynli
müsakkafât/vakıf bina ve müstegallâtı/vakıf araziyi iki kademeli kira bedeli ile kiralayan
müstecir, hayatta oldukça bu vakıf taşınmazın mutasarrıfı olur; ölümünden sonra intikal
kanunları uyarınca bu yerler belirli şartlarla mirasçılarına intikal eder. İcareteynli
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mülke, “arazi-i mevkufe tahsisat” statüsünde bulunan vakıfların “mîrî”ye
dönüştürülmesine dair kanun (1944/225) ve bu kanunun uygulama
şeklini gösteren tüzük (1944/14) hükümleriyle gerçekleştirilmiştir. 1949
ve 1955 yılındaki düzenlemelerle de vakıflar konusuna nihaî şekil verilmiş
ve Kıbrıs Adası’nda bulunan vakıfların idaresi Türk Cemaat Meclisi’ne
devredilmiştir.
1915 Senesi Kıbrıs Kraliyet Ferman-ı Kanuniyesi
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İtilaf ve İttifak devletleri arasında 1914’te patlak veren I. Cihan Harbi (19141918) gruplaşmasında Osmanlı Devleti ile Britanya İmparatorluğu’nun ayrı
bloklarda yer almaları sebebiyle tek taraflı olarak İngiliz yönetimi Kıbrıs
Adası’nı ilhak ettiğini deklare etmiş ve 1915’te Kraliyet Emirnamesini
yürürlüğe koymuştur.
5 Kasım 1914’te Kıbrıs’ın İlhakına Dair Emirname ile 4 Haziran 1878 tarihli
savunma antlaşması ve 1 Temmuz 1878 tarihli ek antlaşma münfesih
addedilmiş ve Kıbrıs Adası İngiltere’ye ilhak edilmiştir. Ek antlaşmada yer
alan vakıfların idaresine dair öngörülmüş çözümler böylece geçersiz hale
getirilmeye çalışılmıştır. Bunun üzerine, 30 Kasım 1915 tarihli Emirname
ile Kıbrıs vakıflarının idare şekli yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, daha
önce biri Osmanlı Devleti diğeri İngiltere tarafından atanan iki kişiyle
yönetilen Vakıflar İdaresi’ne, her iki murahhası da İngiltere atayacaktır.
Murahhaslardan birinin Müslüman olması şarttır (md.1). Kral, Ferman’da
değişiklikler yapma hakkını peşinen saklı tutmaktadır (md.3). Vakıflara
dair ayrıca bir hüküm getirmeyen bu düzenlemenin “ahkâmu’l-evkâf
prensipleri”ni değiştirmediğini kabul etmek gerekir.
1923 Lozan Anlaşması
İngiltere’nin Kıbrıs’ı tek taraflı ilhak kararı Osmanlı Devleti tarafından
tanınmamıştır. Sevr Antlaşması Projesi’nde (115, 116 ve 117. maddeler)
Kıbrıs’ın İngiltere’ye aidiyetine dair hükümler bulunmakla beraber, bu
metin hukuken geçerli bir antlaşmaya dönüşmediği için konu muallâkta
kalmıştır. Nihayet, Lozan Antlaşması’nın 16. ve 20 ile 21. maddeleri
Kıbrıs’ın İngiltere tarafından ilhakını hukukileştirmiştir. 16. madde genel
bir düzenleme ile, Türkiye’nin Lozan Antlaşması’nda belirlenen sınırları
dışındaki tüm topraklar üzerinde ve yine antlaşma ile üzerinde kendisine
egemenlik hakkı tanınmış bulunanlar dışındaki adalar üzerinde sahip
olduğu tüm haklardan vazgeçtiğini tespit etmektedir. 20. madde ise açık
bir şekilde, İngiltere’nin ilhak kararının tanınmasını ifade eder.
vakıfların mülkiyeti vakfına, intifa hakkı ise kiracısına aittir. Cumhuriyet döneminde
mukataalı vakıflarla birlikte icareteynli vakıflar belirli bir taviz bedeli karşılığında
mutasarrıflarına devredilmiştir.
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Lozan Antlaşması’nın 21. maddesi, Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin vatandaşlık
durumuyla ilgili hususları düzenlemekte, vakıfların ve özel kişilerin
malvarlıklarının akıbetine dair bir hüküm getirmemektedir.
1926/5 Hububattan Aşarın Kaldırılması
Kıbrıs Adası’nda, vergilere ve gayrimenkullere dair ilk düzenlemeler 1878
yılından itibaren yapılmaya başlanmıştır.
Bu düzenlemeler çerçevesinde, 52 kalem üründen öşür vergisi kaldırılarak
vakıfların önemli bir gelir kaynağı iptal edilmiştir. Öşürle ilgili kanunî
düzenlemeler şunlardır: 1881/5, 1882/14, 1884/1, 1888/11, 1891/17,
1891/21, 1896/13, 1897/11, 1900/4 ve nihayet 18 Şubat 1926 tarihli “To
Provide Fort he Abolition Of The Taking Of Tithes” başlıklı bu son kanunun
ikinci maddesiyle, öşre tabi 7 kalem üründen de öşür vergisi kaldırılmıştır.

1928 tarihli Emvâl-i Diniye-i İslâmiyye İdaresi Fermân-ı Kanunisi’ne
göre Kıbrıs Valisi, İngiliz Hükûmeti’nin onayıyla zaman zaman Kıbrıs’ta
bulunan camileri, mezarlıkları, İslâm okullarını ve diğer dinî müesseselere
ait bütün malları, paraları ve araziyi idare ve onlara nezâret etmekle
görevli biri Müslüman olmak üzere iki kişiyi evkâf murahhası olarak
tayin edecektir. Ayrıca, İslâm mâmelekini idare ve nezâret etme görevi
ile mükellef murahhasların işlerini yürütebilmeleri için Kıbrıs’ta “Evkâf
Dairesi” adıyla bir daire kurulacak, bu daire bir hükümet dairesi olacak ve
bütün konularda Vali’nin nezâreti altında bulunacaktır.
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1928 tarihli Emvâl-i Diniye-i İslâmiye İdaresi Ferman-ı Kanunisi
ve 1929 Evkâf Nizamnamesi

Evkâf Dairesi’nin geliri, Kıbrıs’ın diğer gelirlerinden ve diğer paralardan
ayrı tutulacaktır. Ayrıca bu gelirler Evkâf Dairesi’nin devamı hususunda
Vali tarafından onaylanacak, masraflar çıkartıldıktan sonra murahhaslar
tarafından idare olunan vakıf mallarının idâmesi, imarı, Kıbrıs Türk
Cemaati’nin dinî ihtiyaçları ve eğitimi için kullanılacaktır. Murahhaslar
ve Evkâf Dairesi memurları diğer memurlar gibi hükûmet memuru
sayılmayacaklar ve maaşları Evkâf Dairesi’nin gelirlerinden ödenecektir.
Bu düzenlemenin en önemli maddelerinden biri, 24. maddedir. Buna
göre, fermanın yürürlüğe girişinden önce hazırlanmış olan herhangi bir
vakfiyenin geçerliliğine, fermanın hiçbir hükmü tesir icra etmeyecektir.
Bu hüküm, 1928’den önce kurulmuş vakıfların, bu fermanla çelişen
hükümlerinin geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.
İlgili Kanun’un “istibdal-i emvâl” başlıklı 27. ve “tahvil-i emvâl” başlıklı
28. maddesi vakıflara dair kadim hükümlerden ayrılmaktadır. 27.
maddeye göre, ilgili herhangi bir kişinin talebi üzerine Valinin onayı ile
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murahhaslar bir vakıf malının “istibdal”ini gerçekleştirebilecektir. Yine
28. Maddeye göre, ilgili herhangi bir kişinin talebi üzerine, murahhaslar,
valinin onayına tabi olmak üzere, icare-i vahideli9 bir vakfın veya başka
herhangi bir statüde bulunan vakfın icareteynli bir vakfa “tahvili”ne
yetkili kılınmaktadırlar.
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Kuşkusuz ahkâmü’l-evkâf ile “1928 Evkâf Fermân-ı Kânunisi” arasında
vakıfların “istibdali” ve “tahvili” konusunda bariz farklılıklar bulunmaktadır.
Hatta şartlar oluşmadan bir vakfın “istibdal” ve “tahvile” tâbî tutulması
halinde “ahkâm-ı evkâf düzenlemeleri”, bu fiili gerçekleştiren yetkililer
hakkında cezaî hükümler getirmektedir.10
Ahkâmü’l-evkâf’a göre, icare-i vahide veya diğer statüde olan herhangi bir
vakfın “icareteyne” çevrilmesi için vakfiyede bu yönde hüküm bulunması
veya vakıf yöneticisinin (mütevellinin) uygun görüşü, mahkemenin vakfın
icareteyne çevrilmesi şartlarının oluştuğuna ve bu işlemin vakfın lehine
olduğuna dair karar vermesi ve bu kararın devlet başkanı (padişah)
tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.
Bir vakıf akarın istibdal olunması hakkında vâkıf tarafından bir şart
dermeyan olunmamış ise o surette ol akarın istibdali caiz değildir. Mücbir
sebebplerin bulunması halinde ise rey’i hâkim ve izni sultanî ile istisnaî bir
işlem olarak müsade edilmektedir.11
Az önce de belirtildiği gibi, 1928 Evkâf Fermân-ı Kânunisinin “istibdal-i
emvâl” başlıklı 27. ve “tahvil-i emvâl” başlıklı 28. maddesi vakıflara dair
kadim hükümlerden ayrılan düzenlemeler getirmiştir.12 Bir vakıf taşınmaz
malının “icareteyne” tahvili veya “istibdali” için temel şartlardan olan
vakfiyede bu konuda hüküm bulunması ve mücbir sebebin mevcudiyeti
İcare-i vahideli vakıflar, aylık veya yıllık olarak tek kira aktıyla gelir getiren vakıf akarlardır.
Ömer Hilmi Efendi, “İcâre-i vahidelü evkâf, nasıl ki bir şahıs kendi tasarrufunda
olan akarı, ay ve sene gibi bir müddet-i kasîre tayini -yle muvakkaten icâr eder ise, bi
‘aynihî o yolda mütevelli-i vakıf tarafından icâr olunagelen musakkafât ve müstegallât-ı
mevkufedir” (İthâfü’l-Ahlâf fi Ahkâmi’l-Evkâf, İstanbul 1307, s.11, mesele 38) şeklinde
tarif etmiştir.
10 Evkâf Nizamnamesi’nin Altıncı Fasıl, 38. Maddesi icare-i vahide ve tavile (icareteyn) ile
istibdale dair hususları düzenlemektedir:
“İcare-i vahideli bulunan bir vakfın icareteyne çevrilebilmesi (tahvil) için, mahkeme kararı (mesa’-ı şer’î) ve irade-i seniyye olmadıkça kat’iyyen kabul olunmayacaktır. Bu şartlar
tahakkuk etmeden kimin mührü ve rey’i ile vuku’ bulursa bulsun (Evkâf) hazinece kabul
edilmeyecektir. (Hatta) mütecâsir (buna cesaret eden kimse) 3 aydan 2 seneye kadar hapis yahut 6 aydan 3 seneye kadar nef’ (sürgün) ile mücazât olunacaktır(cezalandırılac
aktır) (md.38). Yine mahkeme kararı ve padişahın irade-i seniyyesi olmadan yapılacak
“istibdal” işlemi kat’an muteber tutulmayıp o misüllü istibdaller fesh olunacak (geçersiz
sayılmasının yanında), buna cür’et (cesaret) eden her kim ise 3 aydan 2 seneye kadar
hapis veyahut 6 aydan 3 seneye kadar nef’ olunacaktır (md.40) (1280/1863 tarihli Evkâf
Nizamnamesi, Altıncı Fasıl md. 38-40, s.20-21).
11 Ömer Hilmi Ef., Age, İcareteyn/tahvil için s. 85-99, Mesele 187-192, İstibdal için s. 199200. Mesele 416-420.
12 1928 Evkâf Ferman-ı Kanunisi Vesaire, Lefkoşa 1928, md. 27-28.
9
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ilkeleri göz ardı edilerek; hakkaniyetin tecellisi için gerekli olan mahkeme
kararı temel şartından vazgeçilerek; vakıf taşınmazların statü değişikliği
ve istibdali konusunun memur konumunda olan evkâf murahhaslarının
kararı ve müstemleke valisi veya yetkilendirdiği genel sekreterin tasdikine
bağlanması, art niyetli değiller ise yürürlükte tutulan Ahkâm-ı Evkâf
Prensipleri’nin arkasından dolanmak anlamına gelmektedir.
Ayrıca 1928 Evkâf Ferman-ı Kanunisi’nin yürürlük tarihinden önce
kurulan vakıflar bakımından bu ferman hükümlerinin bir tesir icra
etmeyeceğini düzenleyen 24. özel maddesi ile genel manada Kıbrıs’ta
mevcut yürürlükteki mevzuat ile Ferman hükümlerinin çelişmesi halinde
ferman hükümlerinin geçerli olacağını düzenleyen 33. maddesi birbiriyle
çelişmektedir. 1928 öncesi kurulmuş vakıfların işleyişine tesir edecek
hükümler olan 27, 28 ve 33. maddeler ile 24. madde hükmünün telif
edilerek yorumlanması gerekmektedir.

Celâliye vakıfları müstesna vakıflardandır. Müstesna vakıflar, hükümetlerin
ve evkâf idaresinin müdahalesi olmadan doğrudan doğruya hususî
mütevellileri tarafından serbestçe yönetilen vakıflardır.13 Zaman zaman
sayıları artıp eksilmişse de müstesna vakıflar, “eizze” ve “guzât” olmak
üzere sekiz adetten ibarettir.
“Eizze Vakıfları”, manevî yönden toplum üzerinde geniş nüfuza sahip,
yetişkinlerin yaygın eğitiminde tekke ve zâviyeler yoluyla müessir rol
oynayan din ve tarikat büyüklerine tahsis edilmiş toprakların veya bu
kişilerin özel mülkleri olan gayrimenkullerin vakıf yapılmasıyla meydana
getirilmişlerdir. Bu vakıflar; Abdulkadir Geylâni, Mevlâna/Evkâf-ı Celâliye
(bütün mevlevihânelerin vakıfları bu statüdedir), Hacı Bektâş-ı Velî ve
Hacı Bayram-ı Velî evkâfıdır.
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1933/44 Celâliye Vakıflarının İdaresinin Evkâf Murahhaslarına
Devri

“Guzât Vakıfları”ise, savaşlarda düşmana karşı büyük başarı ve sulh
zamanlarında iç huzur ve asayişin sağlanmasında yararlılıklar gösteren,
nüfuzlu gazilere tahsis edilen toprakların, genellikle bu kişiler tarafından
13

“Müstesna evkâf; Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti’nin nezâreti ve müdahalesi olmayarak
hodbe hod mütevell-i mahsusları tarafından idare olunan evkaftır” Ömer Hilmi Efendi,
Age, s.10, mesele 35.
“Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti’nin teşkilindan ve Tanzimat’ın ilânından sonra bi’l-cümle
evkâfın şahs-ı manevîlerinin birleştirilmesi arzu edildiği sırada; müstesna vakıfların
mevcut statüsünün ref’i, siyasî ve idarî bazı sebeplerden dolayı tensip edilmeyip
eskiden olduğu gibi mütevell-i mahsusları marifetiyle idare olunması kararlaştırılmış,
diğer vakıflar hakkında uygulanan merasim-i kanuniyeden harç ve benzeri vergilerden
muaf tutulması kararlaştırılmıştır. Diğer vakıflara karışmaması için Evkâf-ı Hümâyûn
Nezâreti’ne bağlanmamıştır” (M. Hamdi (Elmalılı Yazır), Ahkâm-ı Evkâf (Taşbasma),
Mekteb-i Mülkiye Derslerinden, (İstanbul) 1327, s.106.
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vakıflaştırılmasıyla meydana getirilmiş bulunan vakıflardır. Bu statüdeki
evkâf, Gazi Hüsrev Bey, Gazi Mihal Bey, Gazi Ali Bey ve Gazi Süleyman Bey
vakıflarıdır.14
Osmanlı coğrafyasında bulunan bütün mevlevihâne vakıfları gibi Kıbrıs
Mevlevihânesi vakıfları da mensup olduğu Celâliye vakıfları statüsünden
dolayı idarî ve malî özerkliğe sahipti. Kıbrıs Mevlevihânesi’nin bu özel
konumu Mevlevihâne Şeyhi M. Celâlettin Efendi’nin 1931 yılında vefatına
kadar devam etmiştir. Mevlevi Şeyhi M. Celalettin Efendi’nin yerine uygun
“post-nişin” bulamadıklarını ileri sürerek, dönemin evkaf murahhasları
M. Münir Bey ve İngiliz mevkidaşı tarafından müstemleke müsteşarına
bir mektup gönderilmiş ve 1928 tarihli Fermanı’nın 26. maddesine göre,
“mahlûl” kalan vakıflar için öngörülen bir nevi mazbutaya alma işleminin
Celaliye Vakfı için de uygulanması talep edilmiştir.15 Ferman’ın 26.
maddesi, aslında, bir vakfın mevkufun aleyhinin kalmaması, gayesinin
ortadan kalkması ya da gayesinin gerçekleştirilmesinin imkânsız hale
gelmesi durumunda “mahluliyet”ten söz etmektedir. Celaliye Vakfı için
böyle bir durumun ortaya çıktığını söylemek mümkün değildir. Belki de
bu bakımdan, 1933 yılına kadar bu konuda bir işlem yapılmadığı tahmin
edilmektedir. 2 Aralık 1933 tarihli 1933/44 numaralı “A Law To Make
Better Provision For The Management and Control of The Vakf Known as
Jelalie Privileged Vakf” başlıklı kanunla Celaliye Vakfının yönetimi vakıflar
idaresine bağlanmıştır. Böylece, Müstesna Vakıf statüsündeki bir vakfa,
istisnaî bir işlemle el konulmuştur.
Daha sonra yürürlüğe konulan 29 Haziran 1944 tarihli ve 1944/23 numaralı
kanunla, vakıf murahhaslarına Celaliye Vakıflarına ait gayrimenkuller
üzerinde, nakde çevirme/nakit para ile satma bakımından daha geniş
yetkiler verilmiştir.
1944/225 Taşınmaz Mal (İcareteynli Vakıfların Mülke, Arazi-i
Mevkufe Tahsisatın Mîrîye Dönüşümü) Kanunu ve 1944/14
Taşınmaz Mal Kanunu Tüzüğü
Chapter 225 Taşınmaz Mal (İcareteyli Vakıfların Mülke Arazi-i Mevkufe
Taksisatın Mirî’ye Dönüşümü) Kanunu ve bu kanunun uygulama şeklini
gösteren 1944/14 sayılı Tüzük; resmi evrak niteliğindeki herhangi bir
belgede “icareteyn” kelimesi görülürse bunun “mülk”, “arazi-i mevkufe
tahsisatın” ise “mirî” okunmasını hükme bağlamıştır. Burada söz konusu
olan “arazi-i mevkufe”16, rakabesi/mülkiyeti mirîye ait ve sadece geliri
Öztürk, Nazif, Menşe’i ve Tarihî Gelişimi Açısından Vakıflar, Ankara 1983, s.103, dpn
282.
15 Mustafa Haşim Altan, Kıbrıs’ta Türk Malları, KKTC(Lefkoşe), 2001, C. III, s.883-884.
16 “Arazi-i mevkufe iki kısımdır. Kısm-ı evvel evkâf-ı sahihadan olan arazi-i mevkufedir.
Kısm-ı sânî evkâf-ı gayri sahihadan yani tahsisat kabilinden olan arazi-i mevkufedir”
(Ömer Hilmi Efendi, Age, s.53-54, mesele 124). “Arazi-i emiriyeden iken bervechi
14
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vakfedilen taşınmazlardır. Kanun, yürürlük tarihinden itibaren, başka
statüdeki vakıfların icareteyne veya tahsisat kabilinden vakfa çevrilmesini
ise yasaklamaktadır.
Tahsisat kabilinden vakıflara ait gayrimenkullerin mirî araziye
dönüştürülmesi tartışılabilirse de icareteynli vakıf gayrimenkullerin
mutasarrıfların mülkiyetine geçirilmesi hukuken açıklanabilecek bir
durum değildir.
Ahkâmü’l-Evkâf hükümlerine göre, “icareteynli akarât-ı mevkufenin
rakabesi ve zatı/mülkiyeti vakfı tarafına ve hakk-ı tasarrufu bi’l-icareteyn
müstecirine aittir. Akarât-ı mezkureye bi’l-icareteyn mutasarrıf olan
kimse hayatta oldukça ol akârın mutasarrıfı olur.”17 “Bi’l-icareteyn ile bir
vakıf akara mutasarrıf olan kimse ol akarın menfaatine maliktir, yoksa
rakabesine/mülkiyetine malik değildir.”18

Herhangi bir vakfın icareteyne çevrilmesi için başta mücbir sebebin
bulunmasının yanında, yerine getirilmesi gereken bir dizi hukukî prosedür
bulunmaktadır. Her şeyden evvel harap olan taşınmazı kira bedeline
mahsuben tamir ederek icare-i vahide ile kiralamaya taliplinin çıkmaması,
bilirkişi tarafından vakfın durumunun tespit edilmesi, icâre-i müeccelenin
ecrimisil kadar olması, onarım keşif bedelinin çıkartılması, mütevellinin
izni ile yapılan ve yapılacak her türlü tamir ve ilave inşaatın vakfa terk ve
teberru edileceğinin peşinen kabul edilmesi şarttı.19 Hâkimin kararı dahil
yukarıdaki bütün şartlar yerine getirildikten sonra, kararın hüküm ifade
etmesi için ayrıca izn-i sultanî (devlet başkanının onayı) gerekiyordu.20 Bu
kurallara uyulmadan vakıf taşınmazlar üzerinde icareteyn ve mukataaya

17
18
19

20
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Vakıf mevzuatındaki bu açık hükümlere rağmen, Kıbrıs’taki uygulamaya
bakıldığında, icareteyne dönüştürmenin usulüne uygun olarak yapılmadığı,
vakfın değil mutasarrıfların menfaatleri gözetilerek icareteyne çevrildiği,
özellikle 1928 Fermanı’nındaki hükümlerin keyfi uygulanmasıyla icareteyn
statüsünün suistimal edildiği görülmektedir.

muharrer tahsisat kabilinden olarak vakf-ı gayrı sahih ile vakfedilmiş olan yerler üç
kısımdır”. Bunlardan birincisi yalnız a’şar ve rüsumu/gelirleri vakfedilen yerler, ikincisi
hukuk-i tasarrufiyesi vakfedilen yerler, üçüncüsü ise hem hukuk-i tasarrufiyesi ve
hem a’şar ve rüsumatı vakfedilen yerlerdir. Bu tür vakıflardan birincisi Arazi Kanunu
hükümlerine, ikincisi ve üçüncüsü ise Ahkâm-ı Evkâf Prensiplerine tâbîdir (Kanunname-i
Arazî, Desaadet 1258, Md. 4; Ömer Hilmi Ef., Age, s.55-60, mesele 132-138). Kapalı
Maraş’ta “Arazi-i mevkufe tahsisat” kabilinden vakıf bulunmamaktadır.
Ömer Hilmi Efendi, Age, s.88, mesele 188.
Ömer Hilmi Efendi, Age, s.134, mesele 263.
Ömer Hilmi Efendi, Age, s.85-87, mesele 187; M. Hamdi (Yazır), Ahkâm-ı Evkâf
(Taşbasma), Mekteb-i Mülkiye Derslerinden, (İstanbul) 1327, s.50-52; Ali Haydar,
Tertibü’s-Sunûf.fi Ahkâmi’l-Vukûf, Dersaadet 1340, md.986; Ebu’l-ûlâ Mardin, Hukuk
Medresesi Doktora Sınıfı Talebelerine 1337-1338 Seneleri Zarfında Vuku’ Bulan
Takrirlerin Zabıtlarıdır, Taşbasma, s.41-42.
1280/1863 tarihli Evkâf Nizamnamesi, s. 160-161, md. 38.
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çevirme işlemi yapan ya da istibdal muamelesine tevessül eden görevlilere
3 aydan 2 seneye kadar hapis veyahut 6 aydan 3 seneye kadar sürgün cezası
öngörülmektedir.21
Diğer taraftan Taşınmaz Mal (Vakıf İcareteyn ve Arazi-i Mevkufe
Tahsisat Dönüşümü) Kanunu’nun uygulama şeklini gösteren Tüzük’ün
5. Maddesinin ikinci fıkrasında; “icareteynli” vakıfların “mülke”, “arazi-i
mevkufe tahsisat” statüsündeki evkâfın “mirîye” çevrilmesine karşılık,
vakıfların kayıplarını tazmin etmek üzere ödenmesi kararlaştırılan yıllık
2230 Kıbrıs Lirası/ Sterlin, 1944 yılında 8 aylık kıste’l-yevm olarak
1486.13.3 Sterlin, 1945 yılından 1960 yılına kadar 2150 Kıbrıs Lirası “arazi-i
mevkufe tahsisat” ve “icareteynli” vakıflar, 80 Kıbrıs Lirası da Celaliye
vakıfları için olmak üzere İngiliz Sömürge İdaresi tarafından her yılın 1
Ocak tarihinde muntazaman tediye edilmiştir. Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş
Antlaşması’nın, İngiltere Sömürge İdaresi’nin mal ve yükümlülüklerinin
yeni kurulan Kıbrıs Cumhuriyetine intikal ettiğine ilişkin hükmü [EkE, Bölüm II, Madde 3-b (i)] uyarınca söz konusu tazminatı ödeme
sorumluluğu Kıbrıs Cumhuriyetine intikal etmiştir. Kıbrıs Cumhuriyeti
aynı tazminatı 1960, 1961 ve 1962 yıllarında Evkâf İdaresi’ne ödemiştir.
1963 olaylarının başlamasıyla birlikte Evkâf İdaresi’ne yapılan bu ödeme
kesilmiş ve bugüne kadar da bir daha ödenmemiştir. Kapalı Maraş Açılımı
anlatılırken bu konulara yeniden dönülecektir.
1949 ve 1955 Kanunları
2 Mart 1949’da çıkartılan kanunla, vakıflar için yeni bir düzenleme
yapılmıştır. 1949/9 numaralı bu kanunla 1928 Fermanı esas alınarak, 1944
dönüşüm kanunu sonrasında ortaya çıkan yeni durumun tanzim edildiği
söylenebilir. Bu kanun bir geçiş kanunu mahiyetindedir.
İngiliz yönetimi döneminin sadece vakıflara değil, Müslüman cemaatinin
idaresine dair ayrıntılı düzenlemeleri 22 Ekim 1955 tarihli 1955/52
numaralı kanunla yapılmıştır. 1957 (1957/18) ve 1959 (1959/27) yıllarında
bazı ufak değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca bu kanunlara ilaveten 53’ü esas, 48’i değişiklik olmak üzere Kıbrıs
vakıflarıyla ilgili 100’ün üzerinde dolaylı mevzuat düzenlemeleri daha
bulunmaktadır.
Kapalı Maraş Açılımı
Kapalı Maraş Toprağı Vakıf Malıdır
Kapalı Maraş toprağı Lala Mustafa Paşa, Abdullah Paşa ve Bilal Ağa
vakıflarına aittir ve bu konuda bütün taraflar hemfikirdir. Çözümlenmesi
gereken husus, bu taşınmazların daha sonra ne şekilde üçüncü şahısların
tasarrufuna geçtiği ve esas malikler ile mutasarrıfların haklarını gözeterek
21
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Kapalı Maraş’ın nasıl hizmete açılabileceği meselesidir?
Kıbrıs Fâtihi Lala Mustafa Paşa, Kapalı Maraş’ın da içinde yar aldığı bu
bölgenin önemli bir kısmını satın almış ve bunları, Kıbrıs’ta tesis ettiği
müessesât-i hayriyeye gelir kaynağı olarak vakfetmiştir.22 Diğer bir
Osmanlı Sadrazamı Abdullah Paşa da geri kalan önemli bir bölümünü
temlikname ile mülk edindikten sonra vakıflaştırarak Lala’dan yüz altmış
dokuz yıl sonra,1748 yılında, Kıbrıs’ta kurduğu hayratına gelir kaynağı
olarak tahsis etmiştir.23 Geriye kalan kısımlar ise 1818 yılında Kıbrıs
Muhassılı Seyyid Mehmed Emin Efendi’nin maiyetinde çalışan Kemahlı
Hacı Bilal Ağa tarafından vakıflaştırılmıştır.
Kapalı Maraş’ta başlatılan envanter çalışmalarına, özellikle de tapu
tedavülleri açısından örnek teşkil etmesi ve istibdal edilen tek parselin bu
vakfa ait olması gibi sebeplerle Bilal Ağa Vakfı üzerinde kısaca durmakta
yarar bulunmaktadır:

Bilal Ağa’nın, birisi 8 Nisan 1818, diğeri de 14 Şubat 1821 tarihli olmak
üzere iki vakfiyesi bulunmaktadır.24
Halen Kapalı Maraş bölgesinde, Tapu’da Bilal Ağa Vakfı tüzelkişiliğine
kayıtlı -biri istibdal edilmiş- dört parsel taşınmaz mal bulunmaktadır.
İlk başta bu taşınmazlar, 4 evlek 757 ayak² (1408,34 m²)25 iken,
imar düzenlemeleri sonunda, arsanın ortasından yol geçmiş, terkin
işlemlerinden sonra vakfın mülkiyetinde 1 evlek 3418 ayak² (652,09 m²)
yer kalmıştır. Bu miktarın 69,50 m²si, 1933’te 20 sterline “istibdal” edilmiş,
geriye 582,59 m² yüzölçümünde taşınmaz kalmıştır. Bu yerler halen Bilal
Ağa Vakfı tüzelkişiliği adına kayıtlıdır.
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Aslen Erzincan’ın Kemah kazası ahalisinden Hasan oğlu Bilal Ağa, Kıbrıs
Muhassılı Seyyid Mehmed Emin Efendi’nin maiyetinde çalışmak üzere
Kıbrıs’a gitmiştir. Lala Mustafa Paşa ve Sadr-ı Esbak Abdullah Paşa gibi,
çevresini gözetleyerek toplumsal ihtiyaçları tespit etmiş ve hayrât olarak,
bugün Kapalı Maraş’ın bulunduğu bölgede, Varoş Karyesi’nde bir camii
yaptırmış; aynı kazaya bağlı Limasol’da Zincirlikuyu Camii civarında iki
kuyu kazdırarak tatlı su çıkartmıştır.

T.C. VGMA, “Lala Mustafa Paşa Vakfiyesi”, Harameyn Vakfiyeleri, No: 746, sıra: 70,
s. 163 – 185. Vakfiyenin tarihi 1579 olmakla birlikte, vakfın çok daha önce kurulduğu
bilinmektedir. Çünkü Lala Mustafa Paşa Vakfı’ndan bahseden 1574 tarihli bir Ferman
mevcuttur (KVGM, Kıbrıs Şeriye Sicil Defteri, No: 001A, s. 204).
23 Abdullah Paşa’nın 1161/1748 tarihli esas ve 3 zeyil vakfiyesi için bkz. (TC VGMA 11611163: Defter No: 1605, s.1-35).
24 Birinci Vakfiye (1818) için bkz. KVGM, Kıbrıs Şer’iye Sicili, Defter No: 29, hüküm No:
29, s. 209. İkinci Vakfiye (1821) için bkz. VGMA, Anadolu Başlar Serisi, Defter No: 580,
s. 217, Sıra 103.
25 KKTC ölçü birimleriyle Türkiye’de kullanılan ölçü birimleri arasında fark bulunmaktadır.
Bu iki ayrı ölçü biriminin birbirine çevrilmesi şöyle yapılmaktadır: “1 dönüm= 4 evlek =
14,400 ayak kare = 1.338 metre karedir. 1 evlek 3600 ayak kare = 334,5 metre karedir.
10,76 ayak kare = 1 metredir.
22
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Avlu içerisinde yer alan ve üzerinde bir oda ile tuvalet bulunan 4. Parsel,
15.9.1913 yılında Bilal Ağa Vakfı adına tescil edilmiştir. Sonraki gelişmeleri
takip ettiğimizde, 1933’te de söz konusu parselin Bilal Ağa Vakfı’na ait
olduğu, ancak burayı işgal etmiş olan Akoupo Haladjian/Agop Halacyan’ın,
on beş yıldan beri vakfa herhangi bir ödeme yapmadığı anlaşılmıştır. Bu
fiilî durum karşısında, Evkâf Delegeleri, Tapu Kadastro Müdürü ve Koloni
Sekreteri arasında yapılan yazışmalar sonunda sağlanan mutabakat
doğrultusunda 192 parselde kayıtlı 69,50 m²’lik taşınmazın 20 sterlin
bedel karşılığında Maraşlı Agop Haladjiyan’a satılması kararlaştırılmıştır.
Bu satış işlemi, 1928 Evkâf Ferman-ı Kanunisi’nin 27. Maddesi uyarınca
Evkâf Murahhaslarının teklifi, Koloni Sekreteri’nin Vali adına onayı ile
karara bağlanmıştır. Bu onay üzerine Agop Haladjiyan 25 Mayıs 1933
tarihli ve 50906 numaralı makbuzla 20 sterlini ödemiş, 25 Temmuz 1933
tarihinde “istibdal” işlemi tamamlanmıştır.26
Zaman içerisinde imar düzenlemeleriyle bu parsel, 748 ayak²’ye düşmüş,
çeşitli tedavüller sonunda 31 Ağustos 1966’da 9136 koçan numarasıyla,
altında bir dükkân ve üst katta iki odası bulunan bir bina ile birlikte Vartan
Agop Haladjian adına tescil edilmiştir. Bu istibdal, şer’î mahkeme yerine
Evkâf Murahhaslarının kararı, izn-i sultanî yerine Müstemleke Valisi’nin
onayı ile gerçekleşmiştir. Bu bakımdan, ahkâmu’l-evkâf’ presiplerinin
istibdal hükümlerine tıpatıp uymasa da karşılıklı yapılan müzakereler
sonunda, tarafların bu yerin isibdalinin vakfın yararına olacağında mutabık
kalmaları ve alıcının, taşınmazın gerçek değeri oranında satış bedeli ödemiş
bulunması, bu satış işleminin sahiden bir “istibdal” muamelesi olduğunu
göstermektedir.
1928 Kraliyet Kanun-i Fermanisi’ne uygun olarak gerçekleştirilen bu
“istibdal” işlemi ile aslı Bilal Ağa Vakfı’na ait 192 parselde kayıtlı 748 ayak²
yer, Maraşlı Agop Halatsiyan’a satılmıştır. Günümüzde Haladjiyan’ın
ahfadı olduğu anlaşılan Vartan Agop Halatsian adına kayıtlıdır. Vakıflarla
hiçbir alakası kalmamıştır; bugün de yarın da bu şahısların malı olmaya
devam edecektir.
Arşiv belgeleri arasında, Bilal Ağa Vakfı’na ait 192 parselin haricinde, “Kapalı
Maraş” bölgesinde meydana gelen mülkiyet intikallerinde “istibdal” işlemi
yapıldığına dair herhangi bir evrak bulunmamaktadır. Bunun aksini kim
iddia ediyorsa, iddiasını belgelere dayalı olarak kanıtlamak zorundadır. Bu
sorumluluk da bugün, “Kapalı Maraş” bölgesinde mal ve mülkü olduğunu
iddia eden ve yüklü miktarda tazminat talep edenlere düşer.
Yaptığımız ve yapacağımız analizler ışığında meseleyi değerlendirdiğimizde
Kapalı Maraş arazisinin tamamı, Osmanlılar döneminde olduğu gibi
İngiliz Sömürge yönetimi, Kıbrıs Cumhuriyeti ve KKTC dönemlerinde de
26
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yürürlükte bulunan kanunlara göre, hukuken sahih, sürekli, dokunulmaz
ve değiştirilemez vakıf malları olduğu anlaşılmaktadır. Vakıf mallarının
sınırları belirtilerek hazırlanan aşağıdaki harita da söylediğimiz bu hususu
doğrulamaktadır.
Lala Mustafa Paşa’nın Komutanlık ya da Kışlakyeri ile Abdullah Paşa’nın
Varoş-ı dürrü’l-merâk-ı Kal’a-i Mağusa’sı ve Bilal Ağa Vakfı üzerine oturan
Kapalı Maraş haritası.
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İngiliz Raporları Doğrultusunda Sömürge Yönetiminin Kıbrıs
Vakıflarına Yaklaşımını Sergileyen Uygulamaların Analizi
İlk İngiliz Evkâf Delegesi olan Binbaşı Seager, Kıbrıs Evkâfı ile ilgili 1879
tarihli Raporunda27 Abdullah Paşa Vakfı’nı, vâkıfın evlâd ve ahfadından
gelen kimseler tarafından yönetilen şarta bağlı bir vakıf olarak nitelendirmiş,
kiracıların arazileri, icare-i vahide usulüyle değil icareteyn usûlüyle
kiraladıklarını ifade etmiştir. Ancak Abdullah Paşa Vakfı’nın icareteyne
çevrildiğine ilişkin hiçbir kaynak/kanıt zikretmemiştir. Raporun ilerleyen
bölümünde, sömürge yönetimi tarafından vakıfların idaresinde temel
hedef olarak benimsenen, “önemli olanın vakıf mallarının mutasarrıfların
kullanımında tutulmasıdır” görüşünü dile getirmektedir. Bu düşünce ile
hareket eden peşin hükümlü İngiliz yöneticilerinin yanında; Abdullah Paşa
Vakfı’nın sıhhat ve statüsü konusunu hukukî zeminlerde tartışan, hukuk
ve devlet adamları da bulunmaktadır. Bu hukukçulardan bir tanesi de
Başsavcı C. C. Gerahty’dir.
27

Bu Raporun baskıda kullanılan özgün adı şöyledir: Reports on the Evkaf Properties,
Cyprus, 1883.
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Başsavcının “Özel Öşür Tazminatları” başlığı altında hazırladığı 16.1.1928
tarihli Rapor’da, a’şar konusunu; Evkâf, Abdullah Paşa Vakfı, Mahpeyker
Valide Sultan Vakfı/Kukla Çiftliği alt başlıkları altında incelemiştir. En çok
da Abdullah Paşa Vakfı üzerinde durmuştur:
Savcının raporu, “elimizde Abdullah Paşa Vakfı ile ilgili Mülkname,
Vakfiye, İlam/hudutname ve Ferman bulunmaktadır” cümlesi ile
başlamaktadır. Raporun ilerleyen bölümlerinde; “mülkname, doğrudan
Karpaz Mukataasını ilgilendirmektedir. Karpaz Mukataası, Büyük Vezir
Abdullah Paşa’nın mutlak mülküdür ve her türlü tasarrufu kendisine
aittir. Mağusa’da bulunan ve Ayasofya olarak bilinen mukaddes camiin
lehine vakfedilen bu mülkler; Karpaz, İskele, Büyükkonuk, Yedikonuk,
Medossi ve Maraş’da bulunmakta ve adı geçen köylerdeki tüm tarlaları,
tepeleri, nehirleri, kuyuları bahçeleri, üzüm bağlarını içine almaktadır.
Bu malların tamamı Karpaz Sancağı olarak adlandırılmaktadır. Bu
taşınmazların tasarrufu konusunda hiçbir devlet varisi (tahta çıkan
padişah) ya da vezir, kumandan, defterdar Abdullah Paşa’yı rahatsız
etmeyecektir.”
“Bu belgeler, meşrutunleh olan Abdullah Paşa ahfâdının hak ve
menfaatlerini güvence altına almıştır. Abdullah Paşa’nın, Vakfiye’ye,
gelir fazlasının mütevelli ve ahfâda ödenmesi şartını koymak suretiyle
Karpas Mukaatası’nı dinî amaçlar için vakıf yapmak üzere mülke
dönüştüren Mülkname şartlarına aykırı davrandığı söylenebilir. Ancak
Vakfiye’nin mahkeme kararıyla tescil edilmiş olması, İlam ve Ferman ile
şartların geçerliliğinin kuvvetli bir şekilde teyid edilmesi, gelir fazlasının
evlâda ve ahfâda dağıtımı konusunu, hukuken uyulması gereken geçerli
bir kural haline getirmiştir.”
Kıbrıs’ta bulunan vakıfların statüsünün tespiti ve nasıl idare edileceği
konularında, İngilizlerin yaşadığı kafa karışıklığını göstermesi bakımından,
Tapu Tescil Genel Direktörü G.Smith’in Kraliyet Savcısı’na sunduğu 19
maddelik 28.10.1907 tarihli rapor, önemli ipuçları taşımaktadır.
G. Smith, raporu’nda, Mülkname, Vakfiye, Hudutname ve Fermandan
hareketle Abdullah Paşa Vakfı’nın statüsü hakkında yazılı görüş bildiren
şahıslardan aktarmalar yapmaktadır. Bu alıntılarla bir bakıma İngiliz
görevliler arasında Abdullah Paşa Vakfı hakkında sürdürülen tartışmaları
özetlemekte ve raporuna Mr. Ongley’in görüşünü aktararak başlamaktadır.
“Mr. Ongley’nin 2603/07 nolu tutanağına ve 3 Ekim 1907 tarihli
pusulasına dönersek, bu vakfın icareteyne dönüştürüldüğünü
gösteren hiçbir delil yoktur.”
“Aslında bütün vakıflar, icare-i vahidelidir. Mütevellileri tarafından
sınırlı dönemler için kiralanarak işletilirler.28 İcareteyne dönüşüm
süreci, özel bir muameleyi gerektirmektedir. Bence, icare-i müeccele
28
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ödenen ve defterlerde bu şekilde kayıtlı olan bir vakıf malını,
doğrudan ya da dolaylı başka kanıtımız olmadan icareteynli olarak
sunmakta haklı olamayız. Belgeler arasında Abdullah Paşa Vakf’nın
icareteynli olduğuna dair, doğrudan veya dolaylı herhangi bir kanıt
yoktur.”
G. Smith Kraliyet Savcısı’na sunduğu bu raporda, “Abdullah Paşa
Vakfı’nın a’şar gelirinin yanında vakfedilen yerlerin mülkiyetinin de
sahibi olduğunu, bu taşınmazlardan bazılarından icare-i müeccele adı
altında zemin kirası tahsil ediliyor olmasından hareketle, ellerinde başka
deliller olmadan Abdullah Paşa Vakfı’nı “icareteynli” veya “mukataalı”
addedemeyeceklerini, mülkname ile mirîden ayrılarak Abdullah
Paşa’ya mülk olarak devredilen taşınmazları, hazineye ait yerlermiş
gibi niteleyerek “arazi-i mevkufe tahsisat” sayamayacaklarını açıkça
belirtmektedir.
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Yaptığı bütün bu tespitlerden sonra Abdullah Paşa Vakfı’nın gayrimenkule
dayalı, icare-i vahideli, sahih ve lazım bir vakıf olduğunu, meşrutiyet
üzere mütevellisi tarafından idare edilmesi gerektiğini ve a’şârla birlikte
bu yerlerin hem mülkiyet hem de tasarruf hakkının vakfedildiğini
söyleyerek hakkı teslim etmesi gerekirken; teamül ve gelenek/uygulama
kavramlarının arkasına saklanarak; zeminin mülkiyetinin vakıfta kalması,
her türlü harçların vakıf yönetimi tarafından alınması kaydıyla vakıf
taşınmazlar üzerine inşa edilecek bina, dikilecek ağaç, açılacak kuyu vb.
muhtesatın bağış olarak yapanın mülkiyetine kaydedilmesi ve vakıflara öşür
değeri kadar icare-i zemin kirası ödenmesi uygulamasının sürdürülmesini
önermektedir. Hemen belirtelim ki böyle bir önerinin hiçbir hukukî
dayanağı ve geçerliliği yoktur. Ne yazık ki, 1900’lerin başından itibaren
uygulama bu doğrultuda cereyan etmiştir.
Tapu Tescil Genel Direktörü sıfatıyla imzalanan aynı konudaki 6.12.1907
tarihli bir başka belgede, G. Smith daha önceki görüşlerine ilaveten şu
hususları da dile getirmektedir: “Abdullah Paşa Vakfı’nın aslının tespiti
konusunda ısrar edilirse, mahkemeye başvurulabileceğini,
ancak
mahkemelerin yasal görüşü ne olursa olsun, uygulamanın mevcut
haliyle devam etmesinin uygun olacağını, eskiden de vakfın statüsünün
tartışıldığını, delillerin sahih vakıf olduğunu desteklediğini, bununla
birlikte, icare-i vahideye dönüşün mümkün olmadığını” açıkça ifade
etmektedir.29
G. Smith’e göre, ortaya çıkacak problemlerin çözümünde, geleneklere/fiilî
uygulamaya tâbî olmak daha faydalı olacaktır.30 Zapt edilen araziden icare-i
zemin ücreti alınması, arazi üzerine inşa edilen binaların bağış suretiyle
mülk olarak kaydedilmesi, mevkuf araziden intikal harcı alınması, arazi-i
29
30

KVGM, İngiliz Dönemi Dosyaları, (6.12.1907), D. No: 63/88.
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mevkufe tahsisat olmadıkları halde mevkuf arazi ve arsalar hakkında da
uygulanması iyice yerleşmiştir. Harçlar, icare-i zemin, mahlül satışları
ve hâliden gelen gelirler, evkâfa ödenmeye devam edilecektir. Mütevelli
dışarıda olduğu durumlarda, bu paraları onun adına Evkâf İdaresi alacak
ve ona yollayacaktır.31
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Abdullah Paşa’nın Mağusa’ya bağlı Maraş, İskele, Büyükkonuk, Yedikonuk
ve Dipkarpaz köylerindeki ve Lala Mustafa Paşa’nın Mağusa çevresinde ve
Bahçeler mevkiindeki vakıf arazileri üzerine, bu yerlerin kiracıları ya da bu
yerlerle hukukî hiçbir ilgisi olmayan işgalciler, vakıf yöneticilerinden izin
almaksızın, günümüzün gecekondu anlayışı ile bina yapmış, kuyu kazmış
ve ağaç dikmişlerdir.
Tapu Tescil Genel Direktörü George Smith32 ile Evkaf Delegeleri ve
mütevellilerin, 1901-1904 tarihleri arasındaki yazışmalarından bu durumun
Osmanlı ve İngiliz dönemlerinde nasıl geliştiğini takip edebiliyoruz. Tapu
Tescil Genel Direktörü G. Smith, Evkaf Delegelerine yazdığı Mayıs 1901
tarihli mektubunda sorunu şu şekilde tanımlamaktadır.
Abdullah Paşa Vakfı sınırları içinde olan arazilere inşa edilen binaların
kayıtları için, bu fiilî durumu gerçekleştirenler tarafından Tapu Dairesine
başvuru yapılmıştır. Arazi “mevkuf arazi”; bina da “mülk” olarak tavsif
edilmiştir. Bu durumda, evkâfa icare-i zemin ödenmelidir. Ancak ben
herhangi bir ödeme bulamadım. Kayıt listelerine bakarsanız, İngiliz
hâkimiyetinden önce mevkuf araziler üzerine 59 adet bina inşa edilmiştir.
9 tanesi için dönümü 5 cp ile 30 cp arasında değişen oranlarda kira
tahakkuk ettirilmiştir. Bu da ortalama dönüm başı 10.4cp eder. İngiliz
hâkimiyetinden sonra ise aynı tarzda 532 bina yapılmış olup, 122 tanesi
için dönüm başına 15 paras ile 3840 cp arasında değişen ücret tahakkuk
ettirilmiştir. Ortalaması dönüm başı 8 -22/40 cp’dir.
“Bundan sonra da aynı kuralın uygulanması gerektiğini düşünüyorum.”
Bu şekilde sorunu ortaya koyan ve “bununla ilgili malumat ve önerilerinizi
bekliyorum” diyerek konuyu tartışmaya açan Smith, görüşlerini
açıklamaya devam ediyor. Ona göre, icare, mahsûl üzerinden öşür toplama
hakkına sahip olanlara ödenebilecek bedeldir. Bağ ve bahçelerden (küçük
öşür) bedel-i öşür 1897 yılında 11 numaralı Kanun ile kaldırılmıştır.
Bunun için Abdullah Paşa Vakfı gelir fazlasından pay almaya hak sahibi
olan ahfâda herhangi bir tazminat ödenmemiştir. Bu durumda, binaları
da içine alacak şekilde vakıf arazileri için icar (kira) almaya devam
etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ancak, Kira miktarının belirlenmesi
gerekmektedir. Alınacak kira öşür bedeli karşılığı olduğundan, bana
31
32
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Delegesi olmuştur.
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öyle geliyor ki belirlenecek miktar, arazi üzerinde yetişebilecek mahsule
göre hesaplanmalıdır. Maraş’takiler gibi arazilerin bazıları değerlidir;
bununla birlikte hepsinden alınacak miktarın eşit olması gerekmektedir.
Bu mütalaalardan sonra Smith, arpa ve buğday üzerinden hesap yaparak
bir dönüm yere 14 cp’lik icare-i zemin tahakkuk ettirilebileceğini ifade
ediyor.”33
Evkaf Delegeleri, Tapu Tescil Genel Direktörü ve Koloni Sekreteri
arasındaki yazışmalardan vakıf araziler üzerindeki binalar için dönüm
başına alınacak icare-i zemin miktarının 14 cp olması hususunda
mutabakata varmışlardır.34 Bu miktarı, Abdullah Paşa Vakfı Mütevellisi
Muhsinzâde Tahsin Bey de kabul etmiştir.

Mağusa Sancak arazilerinin icare-i zemin kirası konusunda yapılan
bu son öneri 1903 Mayıs’ında evkâf delegeleri tarafından onaylanmış
ve mütevelliye sunulmuştur.36 Evkâf delegeleri, aynı tarihte başka bir
mektupla da mütevelliye “Mağusa Sancak arazilerinin icare-i zemin
kirası konusunda, Tapu Dairesiyle hemfikir olduklarını” bildirmişlerdir.37
Sonraki yazışmalardan mütevellinin zemin kiralarının düşürülmesini
uygun bulmadığı anlaşılmaktadır38 .Ancak daha sonraki belgelerden,
mütevellinin dönüm başına icare-i zeminin değiştirilmemesi,14cp’de olarak
33
34
35

36
37
38
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Ancak Tapu Tescil Genel Direktörü Nisan 1903 tarihli bir başka yazısında,
Mağusa’ya yaptığı son ziyarette, Abdullah Paşa Vakfı’na ait mevkuf araziler
üzerindeki mülk sahiplerinden(!) icâre-i zemin kiraları konusunda bazı
şikâyetler aldığını bildiriyor. Bu 14 cp’lik icare-i zeminin öşür bedeline
göre hesaplanmış olduğunu; ancak kiranın bütün yerler için aynı miktarda
tahakkuk ettirildiğini; araziden her yıl mahsul alınamadığını, ziraat müdürü
ve bilirkişilerin de bu miktarın yüksek olduğunu söylediklerini, kendisinin
de bu kanaatte olduğunu, icare-i zeminin “vakıf arazi üzerindeki mülk
sahipleri tarafından kolayca kazanılabilir” nitelikte olması gerektiğini
ifade ediyor.35 Birtakım değerlendirmeler ve hesaplar yaparak şu sonuca
varıyor: “Benim önceki teklifim hatalıydı. Ürün miktarlarının yeniden
gözden geçirilmesi ile dönüm başı yıllık zemin kiraları yarı yarıya
indirilerek miktar 6 cp’ye düşürülebilir.”

KVGM, İngiliz sömürge dönemi dosyaları, dosya no: 362, gömlek no:7416, Eski no:
74/1901, s. 8-9, 31-32.
KVGM, İngiliz Sömürge Dönemi Dosyaları, Dosya No: 362, Gömlek No:7416, Eski No:
74/190, s. 35,36.
KVGM, İngiliz Sömürge Dönemi Dosyaları, Dosya No: 362, Gömlek No: 7416, (Eski No:
74/1901), s. 43, 44.
KVGM, İngiliz Sömürge Dönemi Dosyaları, Dosya No: 362, Gömlek No: 7416, (Eski No:
74/1901), s. 50.
KVGM, İngiliz Sömürge Dönemi Dosyaları, Dosya No: 362, Gömlek No: 7416, (Eski No:
74/1901), s. 46.
KVGM, İngiliz Sömürge Dönemi Dosyaları, Dosya No: 362, Gömlek No: 7416, (Eski No:
74/1901), s. 59-60.
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kalması konusundaki ısrarına rağmen39; zemin kiralarının %50’nin altına
düşürüldüğünü ve bu şekilde uygulamaya konulduğunu anlıyoruz. Nitekim
diğer bir belgede, Tapu Dairesi’nde bu doğrultuda düzenlenen Abdullah
Paşa ve Lala Mustafa Paşa’ya ait vakıf bina, arsa ve arazilere tahakkuk
ettirilmesi gereken icare-i zemin bedelleri liste halinde gösterilmiştir.40
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Kıbrıs Adası yönetiminin geçici olarak İngiltere’ye bırakıldığı 1878
tarihinden önce, Osmanlı Dönemi’nde vakıf araziler üzerine inşa edilen
59 evin, zemini ile birlikte muhtesatın mülkiyeti, alakalı vakfın üzerine
kaydedilmiştir. Vakıf taşınmazlar için icare-i müeccele namıyla yıldan
yıla ödenecek belli miktarda zemin kirası takdiri yapılmıştır. Tespit
edilen icare-i müecceleyi ödemeleri kaydıyla zemin ve üzerindeki binanın
tasarruf hakkı ilgili şahıslara bırakılmıştır.
Vakıf malları üzerine kaçak olarak yapılan bina sayısı 1900’lerin başında
648 iken, daha sonraki dönemlerde bu sayı hızla artmıştır. Kapalı
Maraş’taki tapu kayıtları üzerinde yapılan çalışmalar sonunda elde
edilen verilere göre, 2047’si Abdullah Paşa Vakfı’na, 206’sı Lala Mustafa
Paşa Vakfı’na ait olmak üzere toplam 2253 adet, zemini arazi-i mevkufe,
üzerindeki muhtesatın mülk olduğu kayıt tespit edilmiştir. Kıbrıs
Vakıflarını Araştırma ve Değerlendirilme Projesi tamamlandığında bu
sayının daha da artması kaçınılmazdır.
Görüldüğü gibi, Osmanlılar yapılan bina, dikilen ağaç ve kazılan kuyunun
mülkiyetini vakıfta tutmuşlar, İngilizler yasadışı yapılan muhtesatın
mülkiyetini, bu kanunsuz eylemi gerçekleştiren kişilerin uhdesine
geçirmişlerdir. Zemin için belirlenen kiraya Osmanlılar icare-i müeccele,
İngilizler ise icare-i zemin adını vermişlerdir. Her iki dönemde de bu
işlemi yaparken Abdullah Paşa ve Lala Mustafa Paşa vakıf malları arasında
herhangi bir ayırım yapılmamıştır. Aynı olay karşısında, Osmanlı ve İngiliz
yöneticilerinin değerlendirmeleri farklı olmuştur. Osmanlılar hem vakıf
hem de ilgililerin menfaatini gözetirken, İngilizler vakfı göz ardı ederek
sadece kişilerin yararını dikkate almışlardır.
İlgili belgelerin tamamı bir bütün halinde değerlendirildiğinde, İngiliz
müstemleke yönetimi yetkililerinin, vakıf malların mutasarrıfların
kullanımında tutulması için planlı bir program uygulandığını
göstermektedir. Önce ahkâmu’l-evkaf’a ve fiili tatbikata göre vakıf
taşınmazlar üzerine izinsiz bina yapılmaması, ağaç dikilmemesi, şayet
aksine bir durum meydana gelmişse yapılan muhtesatın yıktırılarak
kaldırılması gerektiği halde; vakfın, dolayısıyla kamunun yararını ön
planda tutan bu ilkeye uyulmayarak, vakıf taşınmazlar üzerine inşaat
KVGM, İngiliz Sömürge Dönemi Dosyaları, Dosya No: 362, Gömlek No: 7416, (Eski No:
74/1901), s. 56-57.
40 KVGM, İngiliz Sömürge Dönemi Dosyaları, Dosya No: 362, Gömlek No: 416, (Eski No:
74/1901), s. 55.
39
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yapılmasına göz yumulmuştur. İkinci olarak inşa edilen binalar, dikilen
ağaçlar ve açılan kuyular, bugünkü tabirle bu eylemi bir gecekondu anlayışı
ile gerçekleştiren mutasarrıfın mülkiyetine geçirilmiştir. Bu da yetmemiş
üçüncü olarak da çaresizlikten kabul edilen dönüm başına yıllık 14 cp’lik
icare-i zemin bedeli, işgalcilerin isteği doğrultusunda %50’den daha fazla
düşürülmüştür. İstibdal, statü değişikliği, kiralama ve benzeri vakıflarla
alakalı her türlü iş ve eylemde, vakıfların lehine olanın tercih edilmesi
gerekirken, bu uygulamalarda tam tersine mutasarrıfların yararına olan
tercih edilmiştir.
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Kiracı veya işgalcilerin izinsiz olarak vakıf taşınmazlar üzerine yaptıkları
bina ve diğer muhtesatın, ahkâmu’l-evkâf’a aykırı olarak bu eylemi
gerçekleştiren şahıslar adına tapulanması hukukî dayanaktan yoksun ve
geçerliliği olmayan bir uygulamadır. Kapalı Maraş bölgesinde bulunan
parsellerin tamamına yakını bu hukuk dışı uygulama sebebiyle bugün üçüncü
şahıslar üzerinde görülmektedir. Hâlbuki bu taşınmazlar,”icareteyn”
kelimesinin “mülk”, “arazi-i mevkûfe” “arazi-i mevkûfe tahsisat” kökenli
olan -burada rakabesi mirî ve gelirleri vakfedilen yerler kast edilmektedirteriminin “mirî” okunmasını öngören ve bu şekilde kadim vakıf mallarının
şahısların mülkiyetine geçirilmesini hükme bağlayan, Chapter 1944/225
Taşınmaz Mal (İcareteyli Vakıfların Mülke Arazi-i Mevkufe Tahsisatın
Mîrî’ye) Dönüşümü Kanunu ve bu Kanunun uygulama şeklini gösteren
1944/14 sayılı Tüzük kapsamında değildir. Bu yerler için ne icare-i
mu’accele ödenmiş, ne de icareteyne çevrilme muamelesi yapılmıştır.
Kaçak olarak yapılan bina ile birlikte vakıf arsa ve araziye takdir edilen
kira icare-i zemindir. İcare-i zeminin icare-i müecceleye benzetilerek bu
yerlerin icareteynli sayılması mümkün değildir. Kapalı Maraş bölgesinde
bulunan vakıf mallarının tasarruf tapusu/temessük senedinde, hukuk dışı
gecekondu yapımından önce “category of, property/emlak” kategorisi ve
“grounds/zemin” kategorisi kutularının her ikisinde de “arazi-i mevkufe”
yazılı iken muhtesat inşasından sonra emlak kategorisi kutusuna “mülk”
yazılmıştır. Kapalı Maraş Bölgesinde “arazi-i mevkûfe tahsisat” yoktur.
Çünkü hem Lala Mustafa Paşa’nın hem Abdullah Paşa’nın hem de Bilal
Ağa’nın vakıfları tahsisat kabilinden değil sahih ve lazım vakıflardır. Bu
durumu hem Osmanlı belgeleri hem de İngiliz belgeleri açıkça ortaya
koymaktadır. Demek ki Kapalı Maraş’a ait kayıtlarda geçen “arazi-i
mevkûfe” ibarelerini “arazi-i mevkufe tahsisat” okumak mümkün
değildir. Yine tasarruf hakkını düzenleyen binlerce koçan arasında bir tane
bile “icareteyn” sınıfından vakıf taşınmaz mal bulunmamaktadır. Kapalı
Maraş’ta istibdale tabi tutulan 69,50 metre karelik 192 numaralı parsel
Bilal Ağa Vakfı’na aittir ve tek uygulamadır.
Vakıf mallarında bu şekilde mülkiyet intikallerinin ahkâmu’l-evkâf
hükümlerine aykırılığı bir yana, İngiliz İdaresi dönemi düzenlemelerinde
de Kapalı Maraş bölgesinde bulunan vakıf malların şahısların mülkiyetine
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geçirilmesine dair hiçbir yasal dayanak bulunmamaktadır. Demek ki,
zeminler halen vakıfların mülkiyetindedir, sonradan yapılan binaların
mülk olarak yazılmasının ise geçerli hukukî dayanağı yoktur. Belgelere
dayalı olarak yaptığımız çalışmanın bizi ulaştırdığı nokta budur. Gerçek
böyle olduğu halde, “arazi-i mevkufe”nin “arazi-i mevkufe tahsisat”mış
gibi kabul edilmesi ve hiçbir belgede icareteyn yazmadığı, icareteyne tahvil
muamelesi yapılmadığı, peşin olarak icare-i mu’accele ödenmediği ve icare-i
müeccele takdiri yapılmadığı halde, “icare-i zemin/zemin kirası”ından
hareketle bu yerlerin “icareteynli” gibi muameleye tabi tutulması mümkün
değildir. Yasal dayanaktan yoksun indî mütalaalarla vakıf taşınmazlar
üzerine inşa edilen yapıların şahısların mülkiyetine geçirilmesi, en hafif
tabiriyle demokrasiye beşiklik yaptığı ve adaleti temsil ettiği (!) iddiasında
bulunan bir ülkeye ve o ülkenin Kıbrıs’ta görevlendirdiği yöneticilerine
yakışmamıştır.
Netice itibariyle diyebiliriz ki, elde edilen verilerin tahlili; Gazi Mağusa
Kaza Mahkemesi’nin 28.01.2002 gün ve 272/2000 sayılı Lala Mustafa Paşa
Vakfı ile 27.12.2005 gün ve 271/2000 sayılı Abdullah Paşa Vakfı emlaki
hakkında verdiği tespit kararları; Kapalı Maraş bölgesinde, 1.105 dönüm,
3 evlek, 2.661 a²’lik yerin Lala Mustafa Paşa, 1.472 parselde kayıtlı 2.743
dönüm, 0 evlek, 1.018 a²’lik yerin Abdullah Paşa; ve 1 dönüm, 2 evlek, 452
a²’lik yerin de Bilal Ağa Vakfı’na ait olduğunu ortaya koymaktadır.
Kapalı Maraş’ın yüzölçümü, 4.637 dönüm, 3 evlek, 3,900 a²’= 4638
dönüm, 0 evlek 300 a²dir. Abdullah Paşa, Lala Mustafa Paşa ve Bilal Ağa
vakıflarının kapladığı saha, 3.850 dönüm, 2 evlek 531 a²’dir. Geriye kalan
787 dönüm 1 evlek, 3.369 a² ise, genel kamu alanlarına ve yollara aittir.
Demek ki, Kapalı Maraş’ın %73’ü işgal ve gasp edilmiş durumdadır.
Mal Dönüşüm Yasasıyla Gelinen Son Nokta
Taşınmaz Mal (Vakıf İcareteyn ve Arazi-i Mevkufe Tahsisat) Dönüşümü
Kanunu’nun uygulama şeklini gösteren Tüzük’ün 5. Maddesinin ikinci
fıkrasında öngörülen yıllık 2230 Kıbrıs Lirası=/İngiliz Sterlini, (1944
yılında 8 aylık kıste’l-yevm olarak 1486.13.3 Sterlin) 1945 yılından 1960
yılına kadar 2150 Kıbrıs Lirası icareteynli vakıflar, 80 Kıbrıs Lirası da
Celaliye vakıfları için olmak üzere İngiliz Sömürge İdaresi tarafından her
yılın 1 Ocak tarihinde muntazaman ödenmiş olması; bugün karşımıza
mülkiyet sahibi olarak çıkanların, iddialarının aksine malik değil mutasarrıf
olduklarını ortaya koymaktadır.
“İcareteynli” vakıfların” mülke”, “arazi-i evkâf tahsisatın” “mirîye”
çevrilmesine karşılık 1944’ten itibaren Evkâf İdaresi’ne tediye edilmekte
olan zemin kirası ödeme yükümlülüğünün; İngiltere Sömürge İdaresi’nin
mal ve yükümlülüklerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne intikal ettiğine ilişkin
hükmü uyarınca, uluslararası antlaşma ile sonsuza kadar/sürekli bir
şekilde ödenmesi gereken bir mükelefiyet haline getirilmesi, yukarıda
yaptığımız tespiti doğrulamaktadır.
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Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Antlaşması’nın İngiltere Sömürge İdaresi’nin
mal ve yükümlülüklerinin yeni kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne intikal
ettiğine ilişkin hükmü [(Ek-E, Bölüm II, Madde 3-b (i)] uyarınca, aynı
tazminat 1960, 1961 ve 1962 yıllarında Ortak Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti
tarafından ödenmiştir.
1963 olaylarının başlamasıyla birlikte Evkâf İdaresi’ne yapılan bu ödeme
kesilmiş ve bugüne kadar da bir daha ödenmemiştir. Madde 3-b’nin (i)
bendinin İngilizce metni ve Türkçe anlamı aşağıda verilmiştir:

Bu anlatılanlardan açık bir şekilde anlaşıldığı üzere, 1963’te zemin kirası
ödemelerinin durdurulması sebebiyle mutasarrıfların kiracılık hakları
tartışmalı hale gelmiş ve hukukî tabirle “temerrüte” düşmüşlerdir.
• Mal Dönüşüm Yasası şartlı bir kanundur.
• Tek yanlı olarak Rum tarafı 1963’te tazminat ödemesini
durdurmuştur.
• Tazminatın tek taraflı ödenmemesi sebebiyle şartlardan birisi
fiilen ortadan kalkmıştır.
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Bu antlaşma yürürlüğe girmeden önce hazırlanmış olan yasaya uygun
olarak “icareteyn” ve “arazi-i mevkufe tahsisat”larının lağvedilmesi
mukabilinde evkâf ve vakıflara ita edilen yıllık ödemeler” [(Ek-E, Bölüm
II, Madde 3-b (i)].

Bu durumda iki ihtimalden söz etmek mümkündür:
Türk Evkâf Delegesi Sir Mehmet Münir’in teklif ettiği ama İngilizler
tarafından kabul edilmediği için yasalaşmayan, “eğer herhangi bir
sebepten dolayı tazminat ödemeleri durdurulur veya ertelenirse; evkâf,
kendinden alınan haklarına geri dönmelidir”41 anlayışına uygun olarak,
ya Kanun’un öbür şıkkı olan “icareteynli” vakıfların “mülke” ve “arazi-i
mevkufe tahsisat”in “miriye tahvili” hükmü de ortadan kalkmıştır. Ya
da Vakıflar İdaresi’nin anapara, enflasyon kaybı ve faizler ilave edilmek
suretiyle yapılacak hesaplamalara göre Kıbrıs Cumhuriyeti’nden büyük bir
alacağı doğmuştur.
Orijinal belgelere dayalı ve objektif kriterlere uygun olarak yapılan
araştırmalar sonunda ulaşılan bu sonuç, Kapalı Maraş’ta bulunan vakıf
malların nasıl mülke dönüştürüldüğünü gözler önüne sermektedir.
41

KVGM, İngiliz Dönemi Dosyaları, Dosya No:357, Gömlek No:7328, s. 3.
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Kıbrıs Adası’nın bazı yörelerinde gerçekten hukuka uygun bir şekilde
icareteyne çevrilen vakıf malları bulunmaktadır. Arazi-i mevkufe tahsisat
statüsünde olan ve sadece geliri bir hayır cihetine tahsis edilerek kurulmuş
vakıflar da mevcuttur. Vakıf mallarının istibdal veya istimlak gibi hukuken
geçerli bir muameleye tâbî tutulmadan mutasarrıfların mülkiyetine
geçirilmesinin ahkâmu’l-evkâfa aykırılığı bir yana; gerçek manada
icareteyne çevrilmiş veya hakikaten arazi-i mevkufe tahsisat statüsünde
olan yerlerin Mal Dönüşüm Yasası ile mülke tahvil edilmesi belki
düşünülebilir. Fakat Maraş’ta bu statüde bir vakıf kaydı mevcut değildir.
Buradaki mülke dönüştürme işlemleri yasal dayanaktan yoksundur. Tapu
kütükleri ve koçanlar üzerinde hukuka aykırı olarak, özel şahıslar lehine
yapılan değişiklikler yok hükmündedir. Evkâf Nizamnamesinin “Madde-i
Mahsusa Bend 55”42 yan başlığı altında; yanlışlık veya kasten vakıf bina ve
arazilere şer’î mahkemeler ve arazi memurları tarafından; arazi-i emiriye ve
mülk yerlere de evkâf müdürleri tarafından verilen hüccet, tapu ve temessük
senetlerinin; evkâf müdürleri ve arazi memurlerının hazır bulunacağı şer’i
şerif ve mahallî meclis huzurunda görüşülerek yanlışlıkların düzeltilmesi
ve bir daha da bu tür hataların yapılmaması istenmektedir.
Tarafların ve uygulayıcıların hazır bulunacağı bir ortamda hukuken yetkili
merci olan Mal Tazmin Komisyonu huzurunda objektif hukuk kurallarına
göre mevcut belgeler ışığında meselenin derinlemesine tartışılması ve
varılacak sonuca göre, 1280/1863 tarihli Evkâf Nizamnamesi’nin 55.
Bendine dayanılarak alınacak kayıt düzeltme kararları doğrultusunda,
mutasarrıfların hakları da gözetilerek, en temel haklardan olan mülkiyet
hakkı ihlallerinin ortadan kaldırılması, Kapalı Maraş’taki taşınmazların
esas mal sahibi vakıflar adına tescil edilmesi gerektiği, yapılması gereken
ilk adım olarak ortaya çıkmaktadır.

Sonuç
Doğrudan ve dolaylı olarak Kıbrıs vakıflarını ilgilendiren mevzuat ve
bu mevzuata göre dönemler itibariyle yapılan uygulamaların belgeleri
arşivlerde mevcuttur.
42 Nizamnamenin orijinal metni aynen şöyledir: “el-hâleti hezihi arazi-i mevkufe ve
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musakkafâtı saireye mahkeme-i şer’iye ve arazi memurları tarafından; ve arazi-i emiriye
ile mülk yerlere dahi evkâf müdürleri canibinden bazı hüccet ve tapu ve temessük i’ta
olunmakta bulunmuş olunmasıyla şer’i şerif ve meclis marifetiyle evKâf müdürü ve arazi
memuru hazır oldukları halde ol misüllü arazi vesairenin keyfiyetleri gereği gibi bi’t-tahkik
kadim vakıf olan mahallere mehakim/mahkemeler ve mültezimîn ve arazi memurları
tarafından verilmiş olan hüccet ve senet ve tapuların ahz/olunarak (ibtal edilerek) usulü
veçhiyle vakıfları tarafından temessükât verilmesi; ve mülk olan ve arazi-i emiriyeden
bulunan mahallere evkâf müdürleri tarafından verilmiş temessük olduğu halde onların
dahi tebdil ettirilmesi lâzimeden olduğu misüllü ba’de izin/bundan böyle dahi bervechi muharrer arazi-i mevkufe ve musakkafât vesaireye mehâkim ve arazi memurları
tarafından; ve arazi-i emiriye ile mülk mahallere dahi evkâf müdürleri canibinden hüccet
ve tapu ve temessük verilmemesine ziyadesiyle dikkat olunacaktır” 1280/1863 Tarihli
Evkâf Nizamnamesi, s. 167).

Kıbrıs Vakıflarının Hukukî Statüsü ve Kapalı Maraş Açılımı

Maraş toprağının vakıf malı olduğunun kabulü, 1963-1974 tarihleri
arasında ödenmeyen zemin kiralarının ödenmesi ve ilgili vakıflar ile
yatırımcılar arasında uzun süreli tasarruf hakkı tanınmasına imkân veren
sözleşmelerin imzalanması, eski mutasarrıfların öncelik hakkına sahip
olmaları kaydıyla hem mal sahibi vakıfların hem de yatırımcıların hak ve
çıkarları adil bir şekilde gözetilerek; Kapalı Maraş’ın, KKTC egemenliğinde
hizmete açılmasının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.
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Öz
Hutbeler yaygın din eğitimi faaliyetlerinden biridir ve dinî mesajın geniş
kitlelere doğru olarak ulaştırılmasında tarihin her döneminde önemli bir yere
sahip olmuştur. Bu faaliyetler vasıtasıyla dinle ilgili en temel bilgiler halkın
anlayacağı bir sadelik ve netlikte anlatılmış, dinî duygu ve düşünceler toplumu
kaynaştırmaya vesile kılınmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluşuyla
birlikte hutbeler tek elden hazırlanmaya başlanmış, içerikleri dönemin
ihtiyaçlarına ve anlayışına uygun olarak düzenlenmiştir. Osmanlı Devleti’nin son
döneminde, İslam tarihi boyunca aralıksız süregelen bu hizmetin sunulma dilinin
Türkçe mi Arapça mı olması gerektiği tartışılmaya başlanmıştır. Cumhuriyet’in
ilanının ardından ilgili tartışmalar alevlenmiş ve nihayetinde hutbelerin halkın
daha iyi anlayıp faydalanabileceği Türkçe olarak okunması meclis kararı ile
zorunlu hale getirilmiştir. Bu süreçte Diyanet İşleri Reisliği Hey’et-i Müşavere
azası olarak görev yapan Üryanizade, kitabındaki düzen ve sistemle kendinden
sonra yazılacak hutbelere örneklik teşkil eden ve 40 hutbeden oluşan Türkçe
Hutbeler isimli eserini kaleme almıştır. Eserde ibadet, içtimaiyat, iman, insan,
dinî gün ve geceler, ahlak, eğitim, helal ve haramlar üst başlıklarında, dönem
halkını yönlendirme eğilimindeki dinî içerikler halka sunulmuştur. Bu makalede
literatür taraması yapılarak Hz. Muhammed’den Cumhuriyet’e hutbenin tarihi
seyri anlatılmış; akabinde bu dönemde yaşanan Türkçe hutbe tartışmaları
etraflıca ele alınmıştır. Arşiv taraması yöntemiyle de Üryanizade’nin biyografisi
oluşturularak hayatı hakkında bilgi verilmiş ve Türkçe Hutbeler isimli eserinin
içeriği analiz edilmiştir. Neticede hem Üryanizade’nin hem de ilgili eserinin ilim
dünyasının dikkatine sunulması hedeflenmiştir.
*

Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Anabilim Dalı, ORCID
ID: 0000-0003- 3322-0723 serefgokus@akdeniz.edu.tr

** Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı,
ORCID ID: 0000-0002-2548-211X mehmetsahin@akdeniz.edu.tr
*** Yüksek Lisans Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din
Bilimleri Anabilim Dalı, ORCID ID: 0000-0002-9516-7924 zzhdylmz@gmail.com

130

Geliş tarihi: 10.06.2020 / Kabul Tarihi: 15.08.2020

Cumhuriyet Dönemi Türkçe Hutbe Tartışmaları ve Ali Vahid Üryanizade’nin “Türkçe Hutbeler” Adlı Kitabı ...

Anahtar Kelimeler: Ali Vahid Üryanizade, Türkçe Hutbeler, Diyanet,
Cumhuriyet, Yaygın Din Eğitimi
Abstract
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The sermons are one of the common religious education activities and have had
an important place in conveying the religious message to the masses in every
period of history. Through these activities, the most essential information about
religion was explained in simplicity and clarity that the public could understand,
and religious feelings and thoughts were made a means of coalescing society.
With the establishment of the Presidency of Religious Affairs, the sermons began
to be prepared from a single source and their contents were organized by the
needs and understanding of the period. In the last period of the Ottoman Empire,
it has been started to be discussed whether the language of this service, which has
been continuing throughout the history of Islam, should be Turkish or Arabic.
After the proclamation of the Republic, the discussions flared up, and ultimately,
it was made obligatory by the decision of the parliament to read the sermons in
Turkish so that the people could understand and benefit better. During this period,
Üryanizade, who served as the member of the Presidency of Religious Affairs
Committee (the highest advisory and decision-making body of the Presidency),
wrote his work “Turkish Sermons” consisting of 40 sermons, which set an example
for the order and system to be written after him. In the work, religious contents
that tend to channel the people of the period were presented to the public under
the headings of worship, social events, faith, people, religious days and nights,
morality, education, halal and harams. In this article, the historical course of
the sermon from Muhammad (pbuh) to the Republic was explained by scanning
the literature; subsequently, discussions on Turkish sermons in this period were
discussed in detail. The biography of Üryanizade was created with the archive
scanning method and information was given about his life and the content of his
work titled Turkish Sermons was analyzed. As a result, it was aimed to bring both
Üryanizade and his related work to the attention of the world of science.
Keywords: Ali Vahid Üryanizade, Turkish Sermons, Religion, Republic,
Common Religious Education
Giriş

Bir topluluk huzurunda gerçekleştirilen etkileyici konuşmalar anlamına
gelen hutbe, dinî literatürde bayram ve cuma namazları başta olmak
üzere bazı ibadetler esnasında okunan vaaz ve nasihatleri içeren1, hatibin
minberde yaptığı, Türkçe ve Arapça olmak üzere iki bölümden oluşan dinî
konuşmadır. Hutbe, İslam âlimleri tarafından Cuma namazının sıhhatinin
bir şartı olarak da görülmekte;2 onu îrâd eden kişiye ise hatip ismi
verilmektedir. İslam dininde imamlık ve hatiplik görevini ilk olarak, Hz.
1

2

Mustafa Baktır, “Hutbe”, DİA, C.18, İstanbul, 1998, s.425; Şeref Göküş, “Diyanet İşleri
Başkanlığı Hutbelerinde Çocuk ve Çocuk Eğitimi (2010-2015)”, Geçmişten Günümüze
Şehir ve Çocuk II, Ed: Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, 2016,
s.1345.
Ahmet Aslantaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hutbelerinde Kullanılan Hadislerin Tahriç
ve Tenkidi (2001-2005), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 2009, ss.3-4.
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Peygamberin bizzat kendisinin yaptığına dair kaynaklarda pek çok rivayet
bulunmaktadır. Zamanla, Müslümanların sayısının artmasıyla birlikte,
mescitler inşa edilerek buralarda toplanan cemaate dinin esaslarını
öğretecek, imam ve hatiplik görevini uygulayacak donanımlı kimselere
ihtiyaç duyulmuştur. Hz. Peygamber söz konusu ihtiyacı karşılamak üzere
genellikle Mescid-i Nebevi’de yetişmiş olan “Suffa” ashabını tercih etmiştir.
Dört Halife döneminde ise imam ve hatiplik görevini merkezde halifeler,
büyük şehirlerde valiler ile tayin edilen kişiler, köy ve mahallelerde ise
cemaatin itimat edip seçtiği ehliyetli kimseler yürütmüştür.3
Din ve devlet işlerini uhdesinde bulunduran Hz. Ebubekir’in imam ve
halife olarak kıldırdığı namazlarda dinî konuların yanında siyasî konuları
dile getirmesinin ardından Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin de aynı
uygulamayı devam ettirmesiyle birlikte hutbeler, dinî fonksiyonu yanında
siyasi bir hüviyet de kazanmıştır. Hz. Ali ve Muaviye b. Ebû Sufyan’ın
arasında cereyan eden huzursuzluk zamanında, Basra valisi Abdullah
b. Abbas hutbe sonunda Hz. Ali’yi zikredip ona dua ederek halife adına
ilk hutbeyi okumuş, halkın sükût ederek dinlemesi de biat olarak kabul
edilmiştir. Böylece bir gelenek başlamış, takip eden yıllarda hitabe bitimine
hükümdar adlarının da eklenerek kendilerine dua edilmesi neticesinde
hutbeler adeta bir egemenlik sembolüne dönüşmüştür.4 Emevîler
dönemiyle birlikte halifeler yalnızca siyasi otoriteyi üstlenirken, bu tarz dinî
görevleri ise daha çok âlimlerin sorumluluğuna bırakmışlardır. Abbasilere
gelindiğinde ise hutbeyi hatipler îrâd etmeye başlayarak sanatkârane
bir üslup geliştirmişlerdir.5 Abbasi hanedanlığının dağılmasından sonra
birden fazla İslam hükümdarı ortaya çıkmış ve her biri kendi meşruluğunu
ispat etmek için hutbelerin sonunda ucu Abbasi halifesine dayanan bir
isim silsilesini zikretmeye başlamışlardır.6
Osman Bey’in ilk kez kendi adına para bastırması ve hutbe okutması, uç
beyliğinden bağımsız bir beyliğe dönüşmesinin sembolleridir. Bu eylemler
Osmanlı devletinin kuruluşu anlamına gelmiş, böylece hutbeler egemenlik
sembolü olma işlevini burada da göstermiştir. 16.yy’da halifeliğin
devralınmasıyla beraber bu sembolün kullanımı pekişmiş, sultanlar
3

4
5
6
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Recai Doğan, “Cumhuriyet Öncesi Dönemde Yaygın Din Eğitimi Açısından Hutbeler”,
Dini Araştırmalar Dergisi, C.1, S.2, 1998, ss.9-10; Kasım Kocaman, Dini İletişimde
Hutbe, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Sakarya, 2006, ss.70-71. Ayrıca bkz. Ahmet Ali Çanakcı, “Cami Cemaatinin
Din Görevlilerine Bakışı: Balıkesir Örneği”, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, C.1, S.2, 2015, ss.253-255.
Baktır, “Hutbe”, C.18, s.426.
Doğan, “Cumhuriyet Öncesi Dönemde Yaygın Din Eğitimi Açısından Hutbeler”, s.13;
Kocaman, Dini İletişimde Hutbe, s.71.
Nurettin Ürün, Erken Cumhuriyet Döneminde Dinin Merkezileşmesine Bir Örnek:
Cuma Hutbeleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2019, s.2.
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hanedan isimlerinin geçtiği hutbeleri bastırarak bunları okutmaya
gayret etmişlerdir.7 Bu noktada Abbasilerde ilk örneği görülen Arapça
ve makamlı hutbe okuma geleneğini Osmanlılar da sürdürmüşlerdir.8
Ancak devletin yayıldığı coğrafyaya bakıldığında Arapça bilmeyen ciddi
bir kesimin olduğu da görülmektedir. Buna rağmen hutbelerde dil ayrımı
yapılmamış, anlayan ve anlamayan herkese hazırlanan mevcut Arapça
hutbe okunmuştur. Belâgatin büyüleyici havası huşu içinde dinlenmesine
neden olsa da bu durum şeklin muhtevadan daha fazla öne çıktığına işaret
etmektedir.9 Bununla beraber kalabalık camilerde Cuma namazı sonrası
cemaate okunan hutbelerin açıklanması için Kürsü Şeyhliği müessesesi
kurulmuştur.10 Fakat genele oranla az sayıda Müslümana hizmet veren
Kürsü Şeyhliği müessesesi kapsayıcı bir uygulamaya dönüşememiştir.11
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Osmanlı’nın son dönemlerinde, hutbelerin zaman içinde kullanıldığı
gibi, bir devletin meşruluğunun sembolü olarak işlev görmesinin
sağlayacağı avantaj fark edilmiştir. Buna bağlı olarak da “mahalli dilde”
hutbeler yoluyla “halka gitme” hareketinin gerçekleşmesi için dil ve
içerik bakımından yeniden şekillendirilebileceği üzerinde durulmaya
başlanmıştır.12 Böylece hutbelerin halk tarafından idrak edilmesi meselesi
her geçen gün daha geniş bir gündem oluşturmaya başlamış, bu yüzden
muhtevalar düzenlenirken, anlaşılır olmasının nasıl sağlanacağı yolunda
değişik görüşler ileri sürülmüştür. Namazdan evvel ve Türkçe olarak
izahının yapılması, Türkçelerinin namazdan sonra hatip tarafından tekrar
edilmesi ya da Arapçasının ardından Türkçesinin de okunması gibi görüşler
ileri sürülmüş, hatta bazı yayın organlarında Türkçelerinin yayımlanması
dahi önerilmiştir. Konunun güncel oluşu ve getirdiği hararetli tartışmalar
neticesinde, mesele dönemin neşriyatlarında ve süreli yayın organlarında
ciddi yankı bulmuş, pek çok hutbe örneği yayımlanmıştır. Üstelik ülkenin
çeşitli yerlerinde ya da Osmanlı’dan kopan bazı eski vatan topraklarında,
Kazan’da dahi Türkçe hutbe örnekleri okunmuştur.13 Hatta Omsklu Niyaz
Ürün, Erken Cumhuriyet Döneminde Dinin Merkezileşmesine Bir Örnek: Cuma
Hutbeleri, s.3.
8 Hidayet Aydar, “Türklerde Anadilde İbadet Meselesi -Cumhuriyet Dönemi-”, İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.15, 2007, s.89.
9
Murat Kılıç, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Devlet ile Vatandaş Arasında Bir İletişim Aracı
Olarak Hutbeler”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.XVII, S.35, 2017,
s.139.
10 İrfan Başkurt, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kürsü Şeyhliği”, İslâm Araştırmaları Dergisi,
S.27, 2012, ss.120-122; Nesimi Yazıcı, “Karesi Gazetesi Penceresinden Balıkesir’de Dini
Hayat Üzerine Bazı Gözlemler (1916-1917)”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, C.XXXVII, 1997, ss.112-113.
11 Nesimi Yazıcı, “Osmanlı Son Döneminden Cumhuriyet’e Hutbelerimiz Üzerine Bazı
Düşünceler”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (Cumhuriyet’in
75. Yıldönümüne Armağan), 1999, s.213.
12 Ürün, Erken Cumhuriyet Döneminde Dinin Merkezileşmesine Bir Örnek: Cuma
Hutbeleri, s.5.
13 Yazıcı, “Osmanlı Son Döneminden Cumhuriyet’e Hutbelerimiz Üzerine Bazı Düşünceler”,
7
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Mehmed Süleymanof kendi okuduğu hutbeleri 1910 yılında iki cilt halinde
“Türkçe Hutbeler” adıyla yayımlamıştır.14

TYB AKADEMİ / 2021 / 31: 130-163

Hutbeler yoluyla halka gitme hareketinin amacına ulaşması için
hutbelerin halk tarafından anlaşılır olması ve muhtevasının İslam’a uygun
bir biçimde genişletilerek, yapılmak istenene elverişli hale getirilmesi
icap etmektedir. Bu süreçte, hutbelerin Türkçeleştirilmesi noktasında
ilk olarak Ali Süavi’nin 29 Muharrem 1287 / 1 Mayıs 1870 tarihli Ulûm
Gazetesi’ndeki makalesi yayımlanmıştır. Süavi, “Zemâne Hutbesi” adını
verdiği makalesinde 1870’teki Osmanlı hutbelerini değerlendirmiş, şekil ve
muhtevaya dikkat edilmemesini eleştirmiştir. Kısmen hitabenin diline de
değinen Süavi’nin hutbelerin Arapça yerine Türkçe olarak îrâd edilmesini
istediği ilgili makalesinde açıkça görülmektedir. Bu dönemde hutbelerin
anlaşılmaması noktasına vurgu yapan bir diğer yazar da Muallim Naci’dir.
Ancak 1908 inkılabı öncesi süreçte ileri sürülen hutbe ile ilgili görüşler o
dönemin yazarlarının kendi fikir ve gayretlerinden başka bir şey değildir.15
İkinci Meşrutiyet’in ilanı 1700’lerde başlayan çağdaşlaşma bunalımının
tüm problemlerinin gündeme gelmesine neden olmuş, 1908 ile 1918 yılları
arasındaki dönem bu konuların yoğun tartışmalarıyla geçmiştir.16 Bu
noktada Türkçe hutbe meselesi de gündemdeki yerini almış; konuyla ilgili
devrin gazete ve mecmualarında yoğun bir biçimde kalem münakaşaları
yapılmıştır. Sırât-ı Müstakîm, daha ilk sayılarından itibaren Türkçe
hutbe taleplerini dile getirmiş, bu durum diğer mecmualar arasında da
gittikçe yaygınlaşmış, bir süre sonra onlar da mevzuyla ilgili isteklerini
seslendirmeye başlamışlardır.17 Bu konuda ilk makale Halim Sabit’in
kendi kaleminden Sırât-ı Müstakîm mecmuasında yayımlanmıştır. Sabit,
makalesinde, hutbeleri ve hatipleri çeşitli konularda eleştiriye tâbi tutmuş,
bu eleştirilerin ana omurgası ise hutbelerin asıl amacından uzaklaşması
ve anlaşılmadan okunup geçilen metinler olmasından teşekkül etmiştir.

14

15

16
17

134

ss.213-214; Yazıcı, “Karesi Gazetesi Penceresinden Balıkesir’de Dini Hayat Üzerine
Bazı Gözlemler (1916-1917)”, ss.113-114. Ayrıca bkz. Işıl Göktaş, “Ahmet Hamdi Akseki
ve Türkçe Hutbeler”, Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu-Sempozyum Bildirileri, DİB
Yayınları, Haz: Ahmet Ögke, Sabri Yılmaz, 2. Bsk., Ankara, 2017, ss.320-322.
Nesimi Yazıcı, “Hutbelerimizin Dili veya Türkçe Hutbe Meselesi II”, Diyanet Aylık
Dergisi, S.70, 1996, s.30; Yazıcı, “Karesi Gazetesi Penceresinden Balıkesir’de Dini Hayat
Üzerine Bazı Gözlemler (1916-1917)”, s.114.
Doğan, “Cumhuriyet Öncesi Dönemde Yaygın Din Eğitimi Açısından Hutbeler”, ss.1617; Yazıcı, “Osmanlı Son Dönemlerinden Cumhuriyete Hutbelerimiz Üzerine Bazı
Düşünceler”, ss.210-212; Yazıcı, “Karesi Gazetesi Penceresinden Balıkesir’de Dini
Hayat Üzerine Bazı Gözlemler (1916-1917)”, s.114; Göküş, “Diyanet İşleri Başkanlığı
Hutbelerinde Çocuk ve Çocuk Eğitimi (2010-2015), s.1345.
Doğan, “Cumhuriyet Öncesi Dönemde Yaygın Din Eğitimi Açısından Hutbeler”, s.18.
Dücane Cündioğlu, Bir Siyasi Proje Olarak Türkçe İbadet I, Kitabevi Yayıncılık, İstanbul,
1999, ss.31-32; Halil Arslan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Din Algısı: 1972 ve 2011 Yılları
Cuma Hutbeleri Örneği, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Harran Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa, 2015, s.27.
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Genel olarak Sırât-ı Müstakîm Mecmuası ilk başlarda Türkçe hutbenin
caiz olup olmadığı meselesi üzerine yayımlar yapmasına rağmen daha
sonra siyasi muhtevalı Arapça hutbe örnekleriyle birlikte Türkçe hutbe
örneklerine de yer vermeye başlamıştır.18 Bunu hutbelerin asıl gayesinin
halkın anlamayacağı sözleri tekrar edip durmak değil, cemaate nasihat
edip onları zararlı şeylerden sakındırmak olduğu iddiasına dayandırmıştır.
Hatta Arapça hutbe îrâd etmenin bidat, Türkçeleştirilmesi için yapılan
girişimlerin de bidatle mücadele olduğunu savunmuştur. Bunun yanı sıra
yayımladıkları hutbelerin diliyle beraber muhtevaları da değişmiş, îmân ve
ahlâk konuları yerine dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik problemlerine
de değinmişlerdir.19

18

19

20

21
22

23
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Devrin diğer mecmuaları; İslâm Dünyası, Medrese İtikadları,
Hayru’l-Kelâm, İslâm Mecmuası ve Ceride-i Sûfiye de “hutbelerin
Türkçeleştirilmesi, muhtevalarının ıslah edilmesi” hususunda çeşitli
makaleler yayımlamışlardır. Ayrıca Meşihat’a ve Şeyhülislam’a yazılan
açık mektuplara da yer vermeleri nedeniyle Türkçe hutbe meselesi hep
gündemde kalmıştır. Bu girişimleri sayesinde de dönemin en iyi propaganda
aracı olan dergileri aktif bir biçimde kullanmışlardır.20 Yurdun çeşitli
camilerinde Türkçe hutbe okuma teşebbüsünün yayılmaya başlamasının
ardından,21 1914 yılında Gümüşhanelilerin cuma ve bayram namazı
hutbelerinin Türkçe okunmasının caiz olup olmadığı hakkında fetva talep
ettiği Bâb-ı Vâlâ-yı Fetva’dan “tahrimen mekruh” cevabını alması üzerine,
İslâm mecmuası hadiseyi haber konusu yapmış ve eleştirmiştir. Zira
insanın dinlediği hutbenin kendi dilinde okunması gayet mantıklıdır.22
Ancak Meşihatın bu görüşünün talep edenleri tatmin etmemiş olması,
Türkçe hutbe hakkında daha yoğun bir baskının oluşmasına sebebiyet
vermiştir.23
Cündioğlu, Bir Siyasi Proje Olarak Türkçe İbadet I, ss.33-34; Doğan, “Cumhuriyet Öncesi
Dönemde Yaygın Din Eğitimi Açısından Hutbeler”, ss.27-29; Yazıcı, “Karesi Gazetesi
Penceresinden Balıkesir’de Dini Hayat Üzerine Bazı Gözlemler (1916-1917)”, s.115.
Doğan, “Cumhuriyet Öncesi Dönemde Yaygın Din Eğitimi Açısından Hutbeler”, s.38;
Ürün, Erken Cumhuriyet Döneminde Dinin Merkezileşmesine Bir Örnek: Cuma
Hutbeleri, ss.48-49
Cündioğlu, Bir Siyasi Proje Olarak Türkçe İbadet I, s.35; Arslan, Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın Din Algısı: 1972 ve 2011 Yılları Cuma Hutbeleri Örneği, s.27; Göküş,
“Diyanet İşleri Başkanlığı Hutbelerinde Çocuk ve Çocuk Eğitimi (2010-2015), s.1345.
Ayrıca bkz. Dücane Cündioğlu, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Din ve Siyaset, Kaknüs
Yayınları, İstanbul, 2005, ss. 36-48.
Cündioğlu, Bir Siyasi Proje Olarak Türkçe İbadet I, ss.37-38.
Cündioğlu, Bir Siyasi Proje Olarak Türkçe İbadet I, ss.36-37; Yazıcı, “Karesi Gazetesi
Penceresinden Balıkesir’de Dini Hayat Üzerine Bazı Gözlemler (1916-1917)”, s.120; Şeref
Göküş, II. Meşrutiyet Dönemi Türkçülük Akımında Eğitim, Din Eğitim ve Öğretimi,
(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,
2013, ss.220-221.
Ürün, Erken Cumhuriyet Döneminde Dinin Merkezileşmesine Bir Örnek: Cuma
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Hutbelerin Türkçelerinin de verilmesini ya da tamamen Arapça îrâd
edilmesini savunan grubun dayanağı ise; Arapçanın din dili, buna bağlı
olarak da Müslümanların ortak dili olmasıdır. Bu görüşte olanlar mahalli
dillerde hutbe okunmasının Türk camisi, Laz camisi, Çerkez camisi,
Kürt camisi gibi bölünmelere neden olacağını ileri sürmüşlerdir.24 Bir
başka husus da diğer ibadetlerle bütünlük içerisinde yapılması açısından
hutbelerin Kur’an dili olan Arapça ile îrâd edilmesi gerektiği iddiasıdır.25
İlgili tartışmalar devam etse de Cumhuriyet’in ilanından evvel Türkçe
hutbe okuma meselesi bireysel teşebbüslerle sınırlı kalmış, resmî bir
kimlik kazanamamıştır.26
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1. Cumhuriyet Dönemi Türkçe Hutbe Tartışmaları
Eğitimin temel amaçlarından biri mevcut geleneğin yeni nesillere
aktarılması ve böylece toplumun eski düzeninin devam ettirilmesidir.
Fakat Osmanlı’nın son dönemlerinde “ilerleme” ve “devrim” kavramlarının
gösterdiği gelişim devleti pek çok yönden değişime zorlamış, bundan din
eğitimi de nasibini almıştır. Artık geleneği aktarmanın yanında, insanların
değişime uyum sağlayabilecek nitelikte olması için çaba sarf etmek de
eğitimde önemli bir amaç haline gelmiştir.27 Zira yeni tutum ve davranışlar
eğitim yoluyla kazandırılır, bu kazanım ise zihniyet değişiminin ilk
basamağıdır. Aynı doğrultuda din de iyi özümsenmesi halinde kendisine
inanan insanların ruhlarına işleyerek somut dünyada etkisini gösterir
bir hale gelir. Bu yönüyle din, eğitim ön koşuluyla birlikte, zihniyet
değiştirmede önemli bir role sahiptir.28 Bunun yanı sıra din, sahip olduğu
toplumsal denetim ve meşrulaştırma fonksiyonu ve sosyal yapılandırma
ve düzenleme işlevi ile müntesiplerine karşılaştıkları olaylar karşısında
gösterecekleri tavır ve davranış kalıpları sunar. İşte böyle bir ihtiyaç
sonucu ülkemizde görevi din hizmetlerini düzenlemek olan Diyanet İşleri
Reisliği kurulmuştur.29 Öte yandan ilgili dönemde “dine tanınan yaşam
hakkı” sınırlandırılmak istenmiş30, devlet dine modernleştirilmesi icap
Hutbeleri, s.61.
24 Doğan, “Cumhuriyet Öncesi Dönemde Yaygın Din Eğitimi Açısından Hutbeler”, ss.37-38.
25 Ürün, Erken Cumhuriyet Döneminde Dinin Merkezileşmesine Bir Örnek: Cuma
26
27
28

29

30
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Hutbeleri, s.53.
Cündioğlu, Bir Siyasi Proje Olarak Türkçe İbadet I, s.38.
Tuğrul Yürük, Cumhuriyet Dönemi Din Öğretimi Program Anlayışları, (Yayımlanmamış
Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2011, ss.61-62.
Niyazi Usta, “Yaygın Din Eğitimi Hizmetlerinin Zihniyet Değişimindeki Rolü (Hutbe
ve Vaazların Zihniyet Değişimine Etkileri Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme)”, I.
Din Hizmetleri Sempozyumu (3-4 Kasım 2007), Ed: Mehmet Bulut, C.I, Diyanet İşleri
Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2008, s.469.
Abdullah Özbolat, “Hutbelerde Söylem Değişimi: Diyanet Hutbeleri Örneği”,
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.7, S.29, 2014, s.665. Hutbeler aracılığıyla
verilen dinî bilgilerin bireylerin (din eğitimi/dinî yaşamı) üzerindeki etkisi için bkz.
Mustafa Başkonak, Türkiye’de İşitme Engellilerin Din Eğitimi, Eğitim Yayınevi, Konya,
2019.
Zeynep Özcan, Cumhuriyet Dönemi Dinî Hayat (1938-1950), (Yayımlanmamış Doktora
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eden bir vakıa olarak bakmış31, uygulanan laiklik yorumuyla halkın din
anlayışı yönlendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Diyanet’in eğitim
fonksiyonu olan hutbelere dilinden içeriğine kadar devlet tarafından
müdahale edilmiş, “Allah’a ve Cumhuriyet yönetimine itaate” davet eden
hutbeler hazırlanmıştır.32 Yani bir bakıma hutbelerin “yaygın eğitim”
modeli olmasından faydalanılarak, devrimlerin ahaliye izah edildiği, bu
yolla “seküler” bir modelin “dinsel” bir araç kullanılarak oluşturulmaya
çalışıldığı söylemler üretilmiştir.33

Hutbelerin Türkçe okunması hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ilk
önerge (1920) veren kişi, Dersim (Tunceli) Milletvekili Tevfik Bey’dir. Ancak
bu önerge “bir kanun teklifi niteliğinde” olmadığından reddedilmiştir.37
Sonraki zamanlarda hutbe meselesinin geleceği, Atatürk’ün, “halkın
anlayabileceği lisanla” okunmalı yaklaşımı ile iyice şekillenmiştir.38 Bu
konudaki görüşlerini 1 Mart 1922’de Meclis’in üçüncü toplanma yılını
31

32
33
34

35

36

37
38

Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2014, s.71.
Şeyma Dutar, Cumhuriyet Dönemi Din Politikaları ve Toplumsal Tepkiler (1923-1960),
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Afyonkarahisar, 2015, s.18.
Erol Şimşek, Atatürk Dönemi Din-Siyaset İlişkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon, 2014, s.125.
İslam Can, “Türkiye Camilerinde Okutulan Hutbelerin Birlikte Yaşama Söylemleri
Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme: Adana Örneği”, SEFAD, S.38, 2017, s.511.
Kamil Çoştu, 1924-1949 Yılları Arasında Din Eğitimine Yönelik Yayınlanan Eserlerin
Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015, s.78.
Ürün, Erken Cumhuriyet Döneminde Dinin Merkezileşmesine Bir Örnek: Cuma
Hutbeleri, ss.65-67. Ayrıca bkz. Yasin Pişgin, “Kur’an’ın Tercümesi Meselesine Eyüp
Sabri Hayırlıoğlu’nun Bakışı”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, C.6, S.1, 2019, s.64.
Hüseyin Kara, “Tek Parti Dönemi Din Politikası (1923-1946)”, Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.9, S.19, 2017, s.128. Ayrıca geniş bilgi
için bkz. Birgül Bozkurt, Mehmet Şerefeddin Yaltkaya: Hayatı, Eserleri ve Düşünce
Dünyası, Divan Kitap, İstanbul, 2017, ss.295-316.
Abdullah Akın, Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi (1920-1950), (Yayımlanmamış Doktora
Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2010, s.254.
Ürün, Erken Cumhuriyet Döneminde Dinin Merkezileşmesine Bir Örnek: Cuma
Hutbeleri, s.69
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Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından ülkede yürürlüğe giren yeni hukuki
düzenlemeler toplumun sosyal ve kültürel yapısına etki edecek biçimdedir.34
Bu doğrultuda laiklik politikasına genel bir perspektiften bakıldığında, pek
çok dinî sembol, söylem, uygulama ve kurumun etkilendiği dönüşümden
dinde reform hareketinin bir parçası olarak hutbelerin de nasibini aldığı
görülür. Latin alfabesinin kabul edilmesiyle beraber Türkçeleşme hareketi
canlanmış, hutbeler de Türkçe ibadet projesinin bir alt basamağı durumuna
gelmiştir.35 Hatta bu hususta İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde
uzmanlar heyeti toplanarak dinin yenileşmesi adına birtakım öneriler dile
getirmişlerdir. Sunulan önerilerde, “hiçbir hutbe ve dua Arapça olmamalı,
ulusal dilde okunmalıdır.” görüşü ısrarla vurgulanmıştır.36
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açarken dile getiren Atatürk, hutbelerin muhtevasının halka yol gösterici
olması ve bunu cemaatin anlayıp öğrenebilmesi hususunda Şer’iye
Vekâletini çalışmaya davet etmiştir. Bundan yaklaşık bir yıl sonra, 7 Şubat
1923 Cuma günü, Balıkesir Zağnos Paşa Cami’inde halka hitap ederken
hutbelerden de söz etmiştir.39 Konuşmasının sonunda hutbelerle ilgili
gelen bir soruyu cevaplarken “halkın anlayamayacağı bir lisanla olması
ve onların bugünkü icabât ve ihtiyaçlarımıza temas etmemesi” yönünden
hutbeleri eleştirmiş, hatiplerin toplumsal olay ve gelişmeleri günlük
takip etmeleri gerektiğine, bunları bilmedikleri takdirde halkı yanlış
bilgilendireceklerine de değinmiştir. Neticede Atatürk hutbelerin Türkçe
ve çağa uygun olması gerektiğini özellikle vurgulamıştır.40
3 Mart 1924’te Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin ilga edilmesinden bir gün sonra
Diyanet İşleri Reisliği kurulmuştur. 1925’in şubatında kurumun bütçe
görüşmeleri vesilesiyle, hutbe meselesi Abdullah Azmi Efendi’nin verdiği
takrir sonrasında Meclis’te tartışılmaya başlanmış,41 Kangırı (Çankırı)
Mebûsu Talat ve Ziya beylerin “Türkçe bir hutbe mecmuası tertip ve
neşriyle Türkçe hutbe kıraatinin mecburi tutulması” konulu 4/162 nolu
önergesinin karara bağlanıp Diyanet İşleri Riyâseti’ne bildirilmesiyle
bu tartışma noktalanmıştır.42 Buradan da anlaşılacağı üzere Diyanet
İşleri Reisliği bütçesinin görüşüldüğü tarihe kadar hutbeler Arapça
olarak okunmaya devam etmiş, Meclis’teki bütçe görüşmelerinden sonra
değişikliğe gidilmiştir.43
Meclis’te ilgili tartışmalar devam ederken, görev yapan hatiplerin
tamamının istenen seviyede olmamasından dolayı örnek bir hutbe
kitabı hazırlamanın uygun olacağı fikri ön plana çıkmıştır. Zaten daha
evvel çeşitli mecmua ve dergilerde Türkçe bölümler içeren hutbeler
yayımlanmış, bu hususta müstakil eserler neşredilmiştir.44 Bu bağlamda
o ana kadar yapılan çalışmalar daha sonra yayımlanacak olan ilk resmî
Türkçe hutbe kitabına da örnek teşkil etmiştir. TBMM’de hutbelerin
dilinin ve içeriklerinin düzenlenmesi konusunun gündeme gelmesi sonucu,
39 Nesimi Yazıcı, Kâmil Miras: Hayatı ve Eserleri, DİB Yayınları, 2. Bsk., Ankara, 2012,

40
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s.55; Kılıç, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Devlet ile Vatandaş Arasında Bir İletişim Aracı
Olarak Hutbeler”, s.140.
Ahmet Gürtaş, Atatürk ve Din Eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1981,
ss. 29-31.
Ürün, Erken Cumhuriyet Döneminde Dinin Merkezileşmesine Bir Örnek: Cuma
Hutbeleri, ss.73-75.
Cündioğlu, Bir Siyasi Proje Olarak Türkçe İbadet I, ss.39-40.
M. Kâmil Yaşaroğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hutbe Hizmetlerine Genel Bir
Bakış”, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Dergisi, C.2, S.1, 2016, s.96; Recai Doğan,
“Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Tevhid-i Tedrisat Çerçevesinde Din Eğitim-Öğretimi ve
Yapılan Tartışmalar”, Cumhuriyet’in 75. Yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi,
Türk Yurdu Yayınları, Haz: Fahri Unan-Yücel Hacaloğlu, Ankara, 1999, s.279.
Yazıcı, Osmanlı Son Döneminden Cumhuriyete Hutbelerimiz Üzerine Bazı Düşünceler,
s.215.
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Diyanet İşleri Riyâseti, zamana ve zemine uygun, ayrıca hatiplere rehber
olacak hutbeler hazırlama görevini Ahmed Hamdi Akseki’ye vermiştir.45
Akseki tarafından 1927’de Arap harfleriyle tertip edilen ve yurdun dört bir
yanındaki camilere gönderilen Türkçe Hutbe isimli bu kitap, geliştirilerek
1936-37’de 2 cilt halinde Latin alfabesiyle neşredilerek Yeni Hutbelerim
adını almıştır.46 Ayrıca Diyanet İşleri Reisliği tarafından daha sonra farklı
tarihlerde, bazıları benzer hutbelere yer vermiş olmakla birlikte, yaklaşık
olarak 15 adet hutbe kitabı yayımlanmıştır.47

45 Kasım Kocaman, “Geçmişten Günümüze Dinî İletişim/Hitabet Türü Olarak Hutbede

46

47
48
49

50

Konu”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.12, S.63, 2019, s.1264; Göküş,
“Diyanet İşleri Başkanlığı Hutbelerinde Çocuk ve Çocuk Eğitimi (2010-2015), s.1346.
Yazıcı, Osmanlı Son Döneminden Cumhuriyete Hutbelerimiz Üzerine Bazı Düşünceler,
s.215; Mevlüt Tosun, Ahmet Hamdi Akseki’nin Günümüz İslâm Düşüncesindeki Yeri,
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Isparta, 2015, s.23; Göküş, “Diyanet İşleri Başkanlığı Hutbelerinde Çocuk ve
Çocuk Eğitimi (2010-2015), s.1346;
Yaşaroğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hutbe Hizmetlerine Genel Bir Bakış”, s.96.
Ürün, Erken Cumhuriyet Döneminde Dinin Merkezileşmesine Bir Örnek: Cuma
Hutbeleri, s.92
Saadettin Kaynak da 5 Şubat 1932’de Süleymaniye Camii’nde üzerine frank giyinmiş
ve başı açık olduğu halde, Cuma hutbesinin dua ve öğüt kısımlarının tamamını Türkçe
okumuş ancak bu girişimin de devamı gelmemiştir. Geniş bilgi için bkz. Cündioğlu, Bir
Siyasi Proje Olarak Türkçe İbadet I, ss.39-40; Gürtaş, Atatürk ve Din Eğitimi, s.41;
Hasan Gümüşoğlu, “Modernizmin Din Politikalarına Etkisi ve İtikad Açısından Sonuçları
(Cumhuriyetin İlk Yıllarında)”, EKEV Akademi Dergisi, Y.17, S.57, 2013, s.300; Ali
Dikici, “İbadet Dilinin Türkçeleştirilmesi Bağlamında Türkçe Ezan Denemesi ve Buna
Gösterilen Tepkiler”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, S.10, 2006/5, ss.8182. (Sadettin Kaynak’ın okuduğu Türkçe Hutbe için bkz. Dücane Cündioğlu, Türkçe
Kur’an ve Cumhuriyet İdeolojisi, Kitabevi Yayıncılık, İstanbul, 1998, ss.92-94).
Cündioğlu, Bir Siyasi Proje Olarak Türkçe İbadet I, ss.64-66; Abdurrahman Kaplan,
Kurtuluş Savaşının Manevi Reisi M. Rıfat Börekçi, Hitabevi Yayınları, Ankara, 2014,
ss.354-355; Aydar, Türklerde Anadilde İbadet Meselesi –Cumhuriyet Dönemi-, ss.7778; Ayşe Yanardağ, Atatürk Devrimleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı (1924-1938),
(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü,
Ankara, 2012, s.235.
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1925 ile 1926 yılları arasında Türkçe hutbe mecmualarının yaygınlaşmasına
rağmen, hatiplerin çoğunluğu Arapça hutbe okumayı sürdürmüştür.48
Bununla birlikte Türkçe hutbe ve Türkçe namaza yönelik bazı uygulama
girişimleri de yaşanmıştır. 1926 yılında Göztepe Camii İmam-Hatibi
Cemaleddin Efendi, Ramazan ayının ilk Cuma hutbesinde Kur’an
ayetleri dahil bütün hutbeyi Türkçe okumuş,49 ardından namazı tüm
sure ve dualarıyla beraber Türkçe kıldırmış, hatta selamı dahi Türkçe
olarak vermiştir. Tabi söz konusu imam-hatibin Cuma namazı ile hutbe
konusundaki girişimi halkın büyük bir tepkisine neden olmuştur. Bu
süreçte cemaatin bir kısmı hocayı Üsküdar Müftülüğü’ne şikâyet ederken
diğer bir kısmı da ona tehditkâr mektuplar yazıp göndermiştir. Bunun
üzerine Riyaset toplanarak durumu incelemiş; ardından Cemaleddin
Efendi, 23 Mart 1926 tarihli ve 743 sayılı karar ile Diyanet İşleri Reisi
Mehmet Rıfat Efendi tarafından görevden alınmıştır.50
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Yaşanan bu gelişmeler neticesinde Diyanet İşleri Reisi Mehmet Rıfat
Börekçi 1927 yılında hatiplere bir talimatname göndermiş, bu talimatname
gereğince; hutbelerin sadece öğüt kısımlarının Türkçe okunmasına devam
edilmiş ve bu uygulama günümüze kadar süregelmiştir.51 Cumhuriyetin
erken dönemlerinde alınan bu karar, hutbelerin dilsel değişimlerinin çok
ötesinde, içeriklerinin “zamana ve zemine uygun hale getirilmesi”, böylece
milli ve seküler bir hal almasıyla ilgilidir.52 Zira bir tarafta yeni devletin
meşruiyet basamağı olarak halka gitme amacıyla hutbelerin kullanılması,
diğer yanda modernleşen devlet düzeninde dinin değişen yeri ve milli
mücadele içerisinde dönüşüme tanıklık eden bir halk bulunmaktadır.53
Buna Diyanet’in modern devletle uyumlu İslam anlayışını halka vaaz etme
görevinin eklenmesiyle birlikte hutbelerin devam edegelen seyrinde esaslı
bir farklılaşma meydana gelmiştir. İşte bu çalışmada, yukarıda verilen
bilgiler ışığında Ali Vahid Üryanizade’nin eserini değerlendireceğiz.
2. Ali Vahid Üryanizade’nin Hayatı
Ali Vahid Üryanizade, 1879 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çocukluk
yıllarında Haseki’de Evliya Mekteb-i İbtidaiyesi’nde eğitim görmüş ve
Davutpaşa Rüşdiyesi’ni bitirmiştir. Beyazıd Camii dersiâmlarından Hâdîmî
Hasan Efendi’nin derslerine devam etmiş ve 4 Eylül 1904’te icâzetnâme
almıştır. 22 Ekim 1902’de Mekteb-i Nüvvab’dan mezun olan Üryanizade,
bunun dışında hesap, hendese, tarih, coğrafya, jeoloji, Türk ve Acem
Edebiyatı ile Fransızca gibi farklı alanlarda da kendisini geliştirmiştir.
23 Haziran 1895’te Meşihat Sicil-i Ahvâl Şubesi Kâtibi olarak görevine
başlayan Ali Vahid, daha sonra sırasıyla; 28 Mayıs 1903’te Beyrut’a
bağlı bulunan Sahyun’da, 07 Mart 1904’te Haleb’in Münbiç kentinde, 21
Ağustos 1906’da Hadim’de, 30 Haziran 1908’de Antakya’da, 25 Aralık
1908’de Halilurrahman naiblikliği görevlerinde bulunmuştur. 30 Mart
1910-25 Mart 1911 tarihleri arasında Eyüp Kadılığı vazifesini ifa etmiş olan
Üryanizade, 14 Nisan 1911’de Canik, 14 Şubat 1913’te Cidde, 7 Ağustos
Akın, Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi (1920-1950), s.256; Mustafa Göleç, “II. Meşrutiyet,
Milli Mücadele ve Erken Cumhuriyet’te Din ve Siyaset: Mustafa Fehmi Gerçeker ve
Faaliyetleri”, FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, S.1, 2013, s.189.
52 Ürün, Erken Cumhuriyet Döneminde Dinin Merkezileşmesine Bir Örnek: Cuma
Hutbeleri, s.125.
53 Şüphesiz bu bağlamda hatırlanması gereken en önemli girişim, şiddetli muhalefete
rağmen 18 yıl (1932-1950) gibi uzun süre devam eden Türkçe ezan denemesidir. Bu
konunun toplumsal hafızada yol açtığı travmaların etraflıca değerlendirmesi için, bkz.
Rıfat Atay, “Türkçe Ezan Uygulamasının Toplumsal Hafızada Yol Açtığı Travmalar
Üzerine,” Mukaddime, C.9, S.2, 2018, ss.49-65; Rıfat Atay, “Türkçe Ezan Uygulamasının
Toplumsal Hafızada Yol Açtığı Travmalar”, Ortak Dilimiz Ezan, Ed. Mahmut Öztürk, Nida
Akademi, İstanbul, 2018, ss.107-148; Rıfat Atay ve Esra Çiftçi, “Din Dili Çerçevesinde
Süleyman Çelebi’nin Mevlid’inde Tanrı Kavramının Serüveni,” M. Ü. İlahiyat Fakültesi
Dergisi, S.44, 2013/1, ss.291-322.
51
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1913’te İzmit sancağı naibliklerine tayin edilmiştir. 4 Ocak 1914-9 Temmuz
1917’de Evkaf Kadılığı ikinci müşavirliği görevinde bulunan ve 1916-1919
yılları arasında “Medreset’ül-Huteba”da Türkçe Kitabet müderrisliğini
yürüten Ali Vahid, 5 Kasım 1921’de Ankara Sultanisi’nde, 23 Şubat 1923’te
ise Ankara Erkek Muallim Mektebi’nde din dersi muallimi olarak görev
yapmıştır.
Ali Vahid Üryanizade, 24 Kasım 1925 tarihli Kararname ile Diyanet
İşleri Reisliği Hey’et-i Müşavere Azalığına tayin edilmiş ve bu görevde
iken 22 Aralık 1932 tarihinde emekliye ayrılmıştır. Fakat kendi isteği
üzerine 18.01.1937 tarih ve 12788 sayılı kararname ile aynı vazifeye tekrar
getirilmiş; bu görevde iken 21 Temmuz 1940 tarihinde Ankara Numune
Hastanesi’nde vefat etmiştir.54

54

55
56
57
58

59
60
61
62
63

Geniş bilgi için bkz. Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Arşivi, Sicil No: Eski 19, Yeni
230932; Hasan Demirbağ, Kuruluşundan Bugüne Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat
Albümü 1924-2009, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, C.1, Ankara, 2010, s.71; Serpil
Sürmeli, “Çanakkale Cephesi’nde Arap İlmi Heyeti ve Uryanizade Ali Vahid Efendi’nin
Anıları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XVIII, S.53, 2002, s.379; Önder Yazıcı,
“Milli Mücadele Dönemi Yerel Basınında Bir Örnek: Köy Hocası Mecmuası”, Mustafa
Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.12, S.31, 2015, s.300; Ahmet
Uyanıker, 1921 Tarihli Köy Hocası Mecmuasının Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi,
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Gaziantep, 2010, s.145; Önder Yazıcı, 1918-1920 Yılları Arası Köy Hocası Mecmuasının
Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, 2011, ss.12-13; Doğan Alkaç, 1922
Tarihli Köy Hocası Mecmuasının Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, 2012,
ss.209-210.
Ali Vahid, Asker İlmihali, İstanbul, 1927.
Üryanizade Ali Vahid, Çanakkale Cephesinde Duyup Düşündüklerim, Dâru’l-Hilafeti’lAliye-Necm-i İstikbal Matbaası, İstanbul, 1322-1334.
Ali Vahid, Köy Hatibi, Samsun, 1327.
1918-1922 yılları arasında 15 günde bir yayımlanan dergi, Matbuat ve İstihbarat Genel
Müdürlüğünde, İstanbul Hukuk Matbaası ve Evkaf-ı İslâmiyye Matbaasında 3 cilt 71
sayı olarak basılmıştır. Bkz. Yazıcı, 1918-1920 Yılları Arası Köy Hocası Mecmuasının
Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, s.12.
Üryanizade Ali Vahid, Köylü İlmihali, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1338.
Üryanizade Ali Vahid, Türkçe Hutbeler, Âmidi Matbaası, İstanbul, 1928.
Ali Vahid, Terbiye Dersleri I, Hakimiyet-i Milliye Matbaası, Ankara, 1928; Ali Vahid,
Terbiye Dersleri II, Köy Hocası Matbaası, Ankara, 1930.
Üryanizade Ali Vahid, Vücud Sağlığı, Dâru’l-Hilâfeti’l-Aliye Evkaf-ı İslamiye Matbaası,
1334-1336.
Üryanizade Ali Vahid, Vaaz, Hakimiyet-i Milliye Matbaası, Ankara, 1926.
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Üryanizade’nin bilinen ve yayımlanmış olan eserleri şunlardır: Asker
İlmihali55, Çanakkale Cephesinde Duyup Düşündüklerim,56 Köy Hatibi57,
Köy Hocası Mecmuası58, Köylü İlmihali59, Türkçe Hutbeler60, Terbiye
Dersleri61, Vücud Sağlığı62, Vaaz.63
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368 sayfalık hacimli ve oldukça sistematik bir eser olan Türkçe Hutbeler
isimli kitap 40 ayrı hutbeden oluşmaktadır. Kitaptaki hutbelerin her
birinde “hutbe”, rakam ve hutbenin adı yer almakta, ardından Arapça
hutbe duası ile giriş yapılmakta, daha sonra Türkçe metine geçilmektedir.
Eserin dipnotunda belirttiği üzere hatip 1. ve 2. hutbe arasında oturarak,
kitabında yer verdiği duayı okumakta64, sonra ayağa kalkıp ikinci hutbeyi
îrâd etmekte ve Arapça dua ile bitirmektedir. Hutbelerin uzunluğu
konuların içeriğine göre değişmekte, en az dört en fazla on iki sayfa
arasında farklılık göstermektedir.
Hutbelerdeki hitap şekilleri incelendiğinde; tüm hutbeler “Ey Cemaati
Müslimin” şeklinde başlamaktadır. Bununla birlikte on farklı hitap şeklinin
de kullanıldığı görülmektedir. 63 yerde “Ey Cemaati Müslimin”, 26 yerde
“Ey Müslümanlar” ifadeleri geçmekte, ara bölümler de ise “Ey Allah’ın
Kulları”, “Ey Aziz Kardeşler”, “Ey İnsanlar” ve “Ey Gençler, Ey Evlatlar”
gibi hitaplar tercih edilmektedir. Ancak bu hitap şekilleri nadiren tercih
edilmektedir. Ayrıca kitaptaki hutbelerde kullanılan hitap şekillerinin
genel anlamda az olduğu ve belirli ifadelerin sıklıkla kullanıldığı dikkat
çekmektedir.
Üryanizade’nin Arapça duanın ardından zikrettiği ayet ve hadislerin konuyla
bağlantılı olarak seçildiği dikkat çekmektedir. Buradan anlaşıldığına göre
yazar ilgili ayet-hadisleri hutbe içerisinde değil, Arapça hutbe metninin
bitiminde vermektedir. Ancak Ali Vahid, bu ayetlerin Kur’an’da hangi
surede olduğunu belirtmediği gibi, hadislerin kaynağı hakkında da bilgi
vermemektedir. İlgili hususu incelememiz neticesinde, Üryanizade’nin
hadis kaynağı kullanımında sadece Kütüb-i Sitte’den yararlanmadığı,
geniş bir kaynak yelpazesinden faydalandığı görülmektedir.
Hutbelerin Türkçe metinlerinin içeriğine bakıldığında sadece iki
tanesinde ayete yer verildiği görülmektedir. Halbuki, Hz. Peygamberin
konuşmalarının çoğunda ayetlerden deliller getirdiği bilinmektedir. Hem
bu nedenle hem de cemaatin dinini sahih kaynaklar vasıtasıyla öğrenmesi
için hutbe ve vaazlarda ayet-hadisler yeterince kullanılmalıdır. Fakat
bu eserde giriş duasının ardında iki hutbede ayete ve on dokuz hutbede
hadise hiç yer verilmemiştir. Türkçe metinlerin içerisinde ise beş hadise
yer verilirken, hutbe içerisinde Hz. Peygamberin hayatından kesitlere hiç
değinilmemiştir. Oysa bu hususlar dinin doğru anlaşılmasında ve konunun
sahih kaynaklarca delillendirilmesinde oldukça önemlidir.
3.1. Hutbelerin Konu ve İçeriğinin Değerlendirilmesi
Hutbeler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan
temalara göre sınıflandırmaya tabi tuttulduğunda Îmân, İbadet, Dinî Gün
64
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ve Geceler, Ahlâk, Helaller-Haramlar, İçtimaiyat, İnsan ve Eğitim olmak
üzere sekiz ana başlığa ayrılabilmektedir.
Tablo 1. Hutbe Konuları
Sıra No

Hutbe Konusu

Hutbe Sayısı

Yüzdesi

1

İbadet

8

%20

2

İçtimaiyat

8

%20

3

Îmân

7

%17,5

4

İnsan

6

%15

5

Dinî Gün ve Geceler

3

%7,5

6

Ahlâk

3

%7,5

7

Eğitim

3

%7,5

8

Helaller ve Haramlar

2

%5

3.1.1. İbadet
İbadetle ilgili bölümler incelendiğinde toplamda sekiz hutbeyle, içtimaiyatla
birlikte, en fazla işlenen tema olduğu görülmektedir. Kendi içerisindeki
konu dağılımına bakıldığında İslam’ın ana omurgasını oluşturan namaz,
oruç, zekât ve hac gibi farz ibadetler temel alınmıştır. Bunun dışında zaman
zaman nefsi terbiye etme, Kur’an-ı Kerim’i okuma ve onun hükümlerine
göre yaşama ile tefekkürün ehemmiyetlerine ve cuma-cenaze namazlarının
farziyetine de değinilmiştir.
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Konu dağılımı incelendiğinde ibadet, içtimaiyat ve îmân konusunun
ağırlıklı olarak ele alındığı görülmektedir. Ancak burada dikkati çeken en
önemli husus îmân konusunun, ibadet ve içtimaiyat konularından sonra 7
hutbe ile hutbelerin %17,5’lik bir bölümüne tekabül etmesi ve daha düşük
bir yüzdeye sahip olmasıdır.

Üryanizade, Kur’an-ı Kerim’in Allah’ın insanlara verdiği en büyük nimet
olduğunu belirtirken, onun kadrini bilmemenin, onu okuyup anlamamanın
ne büyük bir noksanlık olduğuna da dikkat çekmiştir. Ayrıca “Biz Kur’an-ı
Kerimi yalnız okumakla kalmayacağız. Yalnız iyice anlamakla vazifemiz
bitti sanmayacağız. Belki el alemden geri kalmamak için o kitap bize
ne yol gösteriyorsa o yolu tutacağız. Böylelikle dünyada da ahirette de
selameti bulacağız. Asıl Müslümanlığımız bu olacak!”65 ifadelerine yer
verdikten sonra Kur’an’ı Kerim’in öpüp başa koymak, duvara asmak,
dolaplara kaldırmak ve sadece ölülere okumak için indirilmediğine; aksine
onun ruhlara gıda ve gönüllere sefa olarak, doğru yolu göstermek için
gönderildiğine değinmeyi de ihmal etmemiştir.
65

Üryanizade, “Kur’an-ı Kerim”, s.76.
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Ali Vahid Üryanizade, ibadetlerin en büyüklerinden birinin düşünmek
olduğunu, bir saat tefekkür etmenin, düşünmeden anlamadan bin yıl ibadet
etmekten daha hayırlı bir salih amel olarak kabul edildiğini, çünkü insanın
ancak tefekkür sayesinde Allah’ı tanıyabileceğini beyan etmiştir. Bununla
birlikte bütün kötülüklerin Allah’ı tanımamaktan kaynaklandığına dikkat
çekerken, “İnsana Mevlasını unutturmayacak olan ibadetlerin en birincisi
namazdır. Namaz kılmak dünya gailesini bir tarafa atarak, gelip “Allah”
divanına durmak demektir.”66cümleleriyle de namazın önemine vurgu
yapmıştır.
Cuma namazı konusuna başlı başına bir hutbe ayıran Üryanizade,
beş vakit namazın cemaatle kılınmasının sünnet olmasına rağmen;
Cuma namazı ile Cuma hutbesinin cemaatle birlikte eda edilmesinin ve
dinlenilmesinin ise farz olduğuna dikkat çekmiştir. Bununla ilgili olarak
da İslam’ın halkın bir haftadan fazla nasihatsiz kalmasına razı olmadığı
çıkarımında bulunmuştur. Ayrıca Cuma namazının önemine, usulüne,
adabına ve faziletine değinirken; “İşte Müslümanlık böylece ayrı seçi
etmeksizin fakirle zengini yan yana koyup bir safta onlara namaz
kıldırıyor. Hem böylelikle din kardeşleri arasında aşinalık peyda olup
yabancılığın kalkmasına sebep oluyor. Hem de Müslümanların birbiriyle
konuşup görüşüp dünyaya ahirete yarar işler tutabilmelerine meydan
veriyor. Cumanın cuma oluşunda daha böyle birçok hikmetler vardır.”67
ifadelerine yer vererek Müslümanların birleşerek samimi bir topluluk
haline gelmelerine ve beraber pek çok işin altından kalkabilmelerine işaret
etmiştir.
Cenaze namazının ehemmiyetine müstakil bir hutbeyle değinen
Üryanizade, “Ölüm oyuncak değildir, irkilinecek, durulup düşünülecek bir
kıyamettir”68 sözleriyle konuya dikkat çekmiş, insanın Müslüman kardeşine
son vazifesi olan o namazdan madden-manen, aklen ve kalben ibret alması
gerektiğini beyan etmiştir. Tıpkı kişinin kendisi gibi o mevtanın da bir
zamanlar yiyen, içen, gezen, yapan, eden bir kimse olduğunu hatırlatan
Ali Vahid, oysaki ölüm geldiğinde artık her şey bitmiş, arzular son bulmuş,
eylemler nihayete ermiştir. Bu ise ibret alan bir insanın irkilmesine neden
olacak bir şeydir. Ölüm herkesin başına geleceği için insan onu bir an
olsun hatırından çıkarmamalı, vazifelerini zamanında yaparak yarına
bırakmamalıdır, demiştir.
Zekât ve sadaka ile ilgili hutbesinde dünya malının geçici olduğunu, insan
yığınlarca mal biriktirse bile hepsini dünyada koyup gideceğini belirten
Üryanizade, Allah’ın mal verdiği kimseleri muhtaç olanlara bakmakla
yükümlü tutuğuna vurgu yapmıştır. “Benim yarattığım nimetleri yine
Üryanizade, “Namazın Sebep ve Hikmeti”, s.219.
Üryanizade, “Cuma Namazının Sebep ve Hikmeti”, s.107.
68 Üryanizade, “Çok Ehemmiyetli Bir Vazife”, s.208.
66
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benim verdiğim kol ile kuvvet ile, akıl ile, fikir ile kazanıp zengin olunca
fakirleri acizleri unutmasınlar. Milletin, memleketin muhtaç olduğu
şeyleri asla hatırdan çıkarmasınlar.”69 ifadesinde görüldüğü gibi sonucu
memleketin ihtiyaçlarına getirdiği dikkat çekmektedir. Bu kısımda da
ibadetlerin ahiret kadar dünya için olan menfaatlerinin ön plana çıkarılması
dolayısıyla dönemin etkisine bariz bir biçimde rastlanmaktadır.

Tablo 2. İbadet ile İlgili Müstakil Hutbeler

İbadet

•
•
•
•
•
•
•
•

Namaz Kılmak, Muhtaçlara Bakmak
Namazın Sebep ve Hikmeti
Cuma Namazının Sebep ve Hikmeti
Ramazan-ı Şerif
Orucun Sebep ve Hikmeti
Kur’an-ı Kerim
Çok Ehemmiyetli Bir Vazife
Hac Etmek
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Üryanizade, orucun insana birtakım meziyetler kazandırdığı üzerine
değerlendirmelerde de bulunmuştur. Nefsine hâkim olmanın yanında,
açların halinden anlayarak merhamet sahibi olmak, sabırlı olmakla
beraber oto kontrol sağlayabilen bir birey haline gelmek saydığı
meziyetler arasındadır. Ali Vahid bunların yanı sıra oruç ibadetinin insanı
itaatkâr yapacağını, kişinin görev uğruna engel tanımayacağını özellikle
vurgulamıştır. “Öylesine askerlikte bir vazife verilse de “şunun şurasında
dur, nöbet bekle. Kimseyi geçirme!” denilse yahut muharebede “şu işi
şöyle yapacaksın; bunun için her tehlikeyi göze alacaksın!” denilecek olsa
o mübarek soğuk sıcak demeyip o denildiği yerde bekler, kuş uçurtmaz.
O, verdikleri emiri yerine getirmek için güçtür kolaydır demez sabreder,
tahammül eder. Ölerek, kalarak vazifesini yapmanın çaresine bakar”70
diyerek konuyu bu cümleleriyle yine titizlikle vatanın müdafaasına
getirmiştir. Üryanizade, örneklerde de görüldüğü gibi yalnızca uhrevi
boyutlarını anlatmakla yetinmediği ibadetlerin hem birey hem de toplum
açısından disipline eden taraflarını ön plana çıkararak milletin menfaatleri
noktasındaki hedefe ince ve devamlı bir yönlendirmede bulunmuştur.

%20

3.1.2. İçtimaiyat
İçtimaiyat teması altında ise 8 hutbe bulunmaktadır. Bu bölümde
akarsularından devlet menfaati için yararlanma yolları, denizcilik ve
gemilerin önemi, zenginliğin Allah’tan alıkoymadıkça ne büyük bir nimet
olduğu, salgın hastalıklar ve aşıyla korunma, ağaçların ekolojik dengedeki
yeri ve korunmasının önemi, vatan uğruna insanların canlarından ve
69
70

Üryanizade, “Namaz Kılmak, Muhtaçlara Bakmak”, s.38.
Üryanizade, “Orucun Sebep ve Hikmeti”, ss.198-199.
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mallarından fedâkarlık etmelerinin îmânla beraber anılması, merhamet
ve yetimlere bakmanın, onları hor görmemenin herkesin vazifesi olduğu
konularına değinilmiştir. Her devrin kendisine has problemleri olduğu
göz önünde bulundurulduğunda, toplumu ilgilendiren birçok meseleye
rağmen Üryanizade’nin neden bu konuları seçtiği anlam kazanmaktadır.
Bu bölüm toplumun gelişmesi, devletin ileri medeniyetler seviyesine
çıkması için pek çok öğütle doludur. Akarsulardan faydalanmak ile ilgili
kısımda, kendi haline başıboş bırakılan ırmakların deli dolu bir şekilde akıp
zarar ziyan getireceğine, sazlıklar bataklıklar oluşturup salgın hastalıklara
sebebiyet vereceğine değinilerek insanların hayrı için kullanmak gerektiği
vurgulanmıştır. Ancak bunlardan sadece sulama anlamında yararlanmanın
yetersiz olduğu, dinamolar kurarak, makineler üreterek, elektrik enerjisi
elde ederek, her şekilde istifade ederek diğer milletlerden geri kalmamak
gerektiği üzerinde durulmuş ve eski düzenin devleti öteki uluslardan geri
bırakacağı uyarısında bulunulmuştur. “Muharebe meydanında nasıl
arslanlar gibi çarpışıp yüzümüzü ak ettikse, ilm-i sanat meydanında da
öylece çalışıp çabalayacağız! Ne yapıp yapıp bu dünyada hiç kimseden geri
kalmamanın çaresine bakacağız! İlimce, marifetçe cihanın en ileri gitmiş
milletleri sırasına geçmeyi kendimize farz bileceğiz! Öyle makine denince,
aman biz yapamayız demeyeceğiz. Şöyle makinenin kurdu olacağız!
Elektriğin ıccığınıcıccığını bileceğiz. Öyle şeylerin erbabı kesileceğiz!
Madenlerimizi çıkaracağız, denizlerde dağ gibi gemiler dolaştıracağız.
Irmaklar da arı gibi vapurcuklar gezdireceğiz! Akarsuların hızıyla
elektrik çıkarıp işlerimizi yine türlü makinelerle gördüreceğiz! Az masraf
edeceğiz; çok para kazanacağız! İşte nimetin kadri böyle bilinir. İşte
bu mübarek memleketin şükrü biraz böyle ödenir!”71 cümlelerinde de
görüldüğü üzere Üryanizade, milleti sanayileşmeye teşvik etmiş ve bu
hususta cemaati coşturacak etkili bir hitabet dili kullanmıştır.
Deniz ve denizcilikle ilgili hutbesinde de vatan menfaatleri için aynı
hassasiyetle gemilerin öneminden ve yeni dünya düzenindeki getirilerinden
bahsetmiştir. Hava, su, ağaçlar, demirler ve kömürler gibi nimetlerin yolu
yordamınca hesapla, sanatla işlenmesiyle hayatı kolaylaştıran nimetler elde
edilebileceğine, bunlardan biri olan gemiyle de ağır yükler ve binlerce insanı
taşıyarak denizlere hükmedilebileceğine dikkat çekmiştir. Ayrıca “Binlerce
esrarın bir araya gelmesinden meydana çıkan gemi Allah’ın büyük bir
nimetidir. Cenabı Hakk Kur’an-ı Kerim’inde kaç yerde bunu bildiriyor.
Bu nimetin büyüklüğünü tekrar tekrar bize hatırlatıyor. İnsanlara olan
nimetlerini sayarken yağmurdan yiyecekden sonra en başa gemiyi
koyuyor.”72 cümleleriyle İslam’ın denizcilik konusuna önem veren bir
71
72
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Üryanizade, “Akar Sulardan Faydalanmak”, ss.31-32.
Üryanizade, “Deniz, Denizcilik”, ss.50-51.
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din olduğuna vurgu yapmış, Müslümanların bu emirleri anlaması ve ona
göre verilen nice nimetin kadrini ve kıymetini bilerek gerekeni yapması
gerektiğine, yer altında yatıp duran nice kıymetli madeni işleterek dünyaya
hükmedilebileceğine işaret etmiştir. Allah’ın methettiği bu nimetleri
kullanan diğer milletlerin dünya ticaretini ele geçirdiğini, Müslümanların
ise miskinlikleri ve beceriksizlikleri sayesinde geri kaldığını ifade etmiştir.
Bu hutbeler devletin sanayi, medeniyet ve ticaret gibi yönlerden gelişip
güçlenmesi ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması açısından halka
bir teşvik ve bilinçlendirme niteliğindedir.

Birinci Dünya Savaşı’yla başlayıp Kurtuluş Savaşı’yla devam eden süreçte,
sosyo-ekonomik yetersizlikler nedeniyle ülkemizde salgın hastalıklarda
artış meydana gelmiştir.73 Durumun ehemmiyetine binaen Üryanizade,
mikroplar ve çiçek aşısı merkezli bir hutbe îrâd etmiştir. O bu konuda
cemaati uyarmış, aydınlatmış, halkı hem çiçek hem de diğer bulaşıcı
hastalıklarla ilgili aşıya davet etmiştir. Konu üzerinden yine hiçbir
tedbir almadan Allah’a tevekkül etmenin yanlışlığına değinerek, tıpkı bir
köpek saldırdığında insanın kendisini koruduğu gibi, salgın hastalıklar
karşısında da koruması gerektiğini ifade etmiştir. Üryanizade’nin sırf
halkı aşıya davet etmek üzere hastalık, sağlık, zararlı ve faydalı mikroplar
hakkında bir başlık açması dikkat çekicidir. Bu hutbe dahi o günün önemli
bir meselesi hakkında halkın hutbeler yoluyla bilinçlendirildiğini, zaten
savaşlarda bitap düşmüş milletin kalan fertlerinin de hastalıklarla telef
olmasının önüne geçilmeye çalışıldığını bize göstermektedir. Ayrıca model
bir bireyin her yönden sağlıklı, güçlü, zengin bir kimse biçiminde istendiği,
yönlendirmelerin buna göre yapıldığı izlenmektedir.
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Bir başka hutbesinde ise zenginliğin öneminden bahseden Üryanizade,
dünyaya meyletmemek adına fakirliğe özenmenin bir erdem olmadığını
ifade ederek, bunu bir hadisi şerifle delillendirmiştir. Ayrıca dinimizce
para-mülk sahibi olmanın yasaklanmadığını, menedilen şeyin ise dünya
malına tapmak olduğunu vurgulayarak zenginliğin nimetlerine değinmiş;
hac, zekât ve kurban gibi ibadetlerin zenginlerce yapılabileceği, fakirlerin
ise bundan mahrum olduğu üzerinde durmuştur. İbadet zemininden
girdiği zenginlik konusunu, cami ve çeşme yapımı gibi ihtiyaçlara,
toplumun yetim ve muhtaçlarına yardıma getiren Üryanizade, böylece bu
hususu dinin emirleriyle destekleyerek, toplumda vatandaşı ve memleketi
sahiplenme ve dayanışma temeline oturtmuştur.

Üryanizade’nin bunun dışında ağaç dikmek ve var olan ağaçları korumak
üzerine de ilgi çekici bir hutbesi bulunmaktadır. Çünkü bu gibi konular
hakkında hutbe kaleme alması ve yalnızca dinin ana konularına bağlı
kalmaması dikkate şayandır. Ali Vahid ilgili hutbede insanların ağaçları
yalnızca odun olarak görmek yanılgısına düşmesini eleştirirken, onların
73

Geniş bilgi için bkz. Hilal Özkaya, “Cumhuriyet Döneminde Bulaşıcı Hastalıklarla
Mücadele”, Türk Aile Hekimliği Dergisi, C.20, S.2, 2016, ss.77-84.
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yokluğunda sel, kuraklık, kıtlık, toprak kayması ve bataklıklara bağlı salgın
hastalıklar şeklinde pek çok felaketin baş göstereceğini hatırlatmaktadır.
Buna ek olarak Üryanizade, ormanlık, güzel yağış alan, bereketli yerlerde
sağlıkla yaşayan insanların, ağaçların kökünü kazımaya gayret etmesi
halinde bulundukları bölgenin yaşanmaz hale geleceğini bildirmektedir.
“Ağaçlar azaldıkça hava ağırlaşır. Hastalık çoğalır. Bet beniz solar.
Ağızlarda tat kalmaz. Vücutlardaki eski sağlık görülmez. Ağaçsız kalan
tepelerde, bayırlarda yağmurlar sebebiyle toprak tutmaz olur. Çünkü
yaprak, dal budak yağmurun hızını alır. Ağaç kökü, ağaç damarı yerleri
tutar, zapt eder. Ağaç olmazsa hep topraklar aşağılara doğru akar. Dereler
dolar, tepeler çıplak kalır. Yatakları dolup yolunu şaşıran akarsular
da öteye beriye yayılır. Her tarafta sazlıklar bataklıklar meydana gelir.
Vaktiyle ağaçların kurutmak da olduğu sulak yerlerde de ağaçsızlık
yüzünden ayrıca bataklıklar baş gösterir. Yağmurlar da vaktiyle yağmaz
olur. Toprağın da eski bereketi kalmaz. Bir vakitler o mübarek ağaçların
zümrüt gibi yaprakları arasından nazlı nazlı esen rüzgarlara bedel artık
zehir gibi sam esmeye başlar. Eskiden tatlı tatlı ötüşen kuşlardan eser
kalmaz. Onların yerini akrep gibi sokucu sivri sinekler tutar. Bir zamanlar
rahat huzur içerisinde gülüp oynayan halk artık hastalıktan baş kaldıramaz
olur. Yoksulluktan sağını solunu bilmez bir hale gelir. Ahalinin kimi alır
başını gurbete düşer. El kapısına sığınıp aleme kölelik eder. Kimi de o
bataklıklar içerisinde çürüye çürüye mahvolur gider. Sonra bir de bakarsın
ki o güzel köyün yerinde yeller esip baykuşlar mekân tutar. İşte Allah adama
ağaç kesmenin seyyiesini böyle çektirir. Hor görülen bir nimetin cezası
da elbette böyle ağır olur.”74 ifadeleriyle ürkütücü bir manzara resmeden
Üryanizade, bir bakıma devletin verimli arazilerinin korunmasına dikkat
çekerken diğer yandan da halkın sağlığının ve refahın devamı ile de ağaçlar
arasında bir bağlantı kurmuştur. Bunun yanı sıra dikili ağaçlardan insan
ya da hayvan kim faydalanırsa faydalansın, insanın amel defterine sevaplar
yazılacağına da değinerek, konuyu ahiret menfaatleriyle de birleştirmiştir.
Pek çok hutbesinde vatanın savunmasına konuyu getiren Ali Vahid’in
askerliğin fazileti ve vatan uğruna can ve mal fedakarlığıyla ilgili iki
müstakil hutbesi de bulunmaktadır. İnsanların askerliğe çağırıldıkları
zaman yüksünmemesini, canla başla gitmesini teşvik eden Üryanizade,
“Bir askerin aldığı emre göre kalkıp yola gitmesi; sade Peygamber
hutbesi dinlemekten, sade Peygamber arkasında Cuma kılmaktan değil
belki bütün dünyanın malını da sadaka etmekten daha sevaplıymış.
Aman yarabbi; askerlik etmek ne büyük hizmetmiş ne büyük işmiş!”75
ifadeleriyle dinî amillerden yola çıkarak bu görevi yüceltmiştir. Allah’ın
Âdiyat suresinde atların soluk alışverişleri ve nallarından çıkan kıvılcımlara
yemin etmek suretiyle süvarileri methetmesine özellikle işaret etmiştir.
74
75
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Üryanizade, “Ağaç Faydası, Ağaç Düşmanlığı”, ss.153-154.
Üryanizade, “Askerliğin Fazileti”, s.162.
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Peygamberlikten sonra en yüce mertebenin şehitlik olduğunu dile getirerek,
askerliğe gönülsüz olanlarda bir istek ve arzu meydana getirmeye çalışmış,
bunun iftihar edilmesi gereken bir vazife olduğunu vurgulamıştır.

Üryanizade kırk hitabe örneğinin içinde yetimlere bakmak ile ilgili de
bir hutbe yazmıştır. Taş yürekli ve merhametsiz olan kimselerin Allah’ın
rahmetinden mahrum olduğunu dile getirerek söze başlayan Ali Vahid,
babasız kalmış yavruların halinin insanın kalbine tesir edeceğine hatta
arşı alayı titreteceğine dikkat çekmiştir. Savaşlarda verilen nice şehidin
ardında bıraktığı çocukların çok olduğu erken Cumhuriyet döneminde
dile getirilen bu hutbede yetimlerin bakıma, yetiştirilmeye ve sevgiye
muhtaç oluşuna değinen Üryanizade, böylece annesiz ve babasız kalmış
çocukların mesuliyetini dinî argümanlar kullanarak ahaliye yüklemiştir.
Genele bakıldığında eşiktekinden beşiktekine kadar her ferdin devlet için
önemi, korunması, eksiğinin giderilmesi vazifesinin herkese yüklenmesi,
yani bir bakıma arzu edilen toplumun kenetlenerek kendi yaralarını saran
bir toplum olması hutbeler vasıtasıyla halka arz edilmiştir.

76
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İnsanları pek elemli bir azaptan kurtaracak olan bir ticaret yoluna davet
eden Ali Vahid, bu ticaret yolunun Allah’a ve Peygambere îmân ve Allah
için mallar ve canlarla muharebe etmek olduğunu belirtmiştir. Kişi bu yolla
günahlarından kurtularak ebedi cennet nimetlerine erebilecektir. Hatta
kazancı bununla da kalmayacak Allah’ın yardımıyla şereflenip, tez vakitte
düşmana galip gelecektir. Hutbe boyunca Allah yolunda mal ve canla harp
etmeyi îmânla beraber zikreden Üryanizade, muharebe meydanında en
çok dayanabilen kimselerin îmânı en güçlü kimseler olduğunu söyleyerek,
savaşta sebat etmeyi ulvi bir duyguya bağlamıştır. Buna rağmen mal
fedakarlığının can fedakarlığından evvel geldiğini söylemiş, “Muharebeye
asker lazım olduğu gibi; askeri besleyecek, askere yarayacak erzağın,
silahın, cephanenin bin türlüsü lazımdır. Bu da hep para ile olur. Bu parayı
da verecek elbette millettir. Hükümete lazım olan mesarifi millet tedarik
edecektir. Sırası gelince kimse bir şeyini asla esirgemeyecektir. Kimse;
ben vergimi verdim, hükümetin ne hali varsa görsün diyemeyecektir.”76
cümleleriyle devletin milli mücadele içerisinde bulunduğu o süreçte
halka sorumluluklarını hatırlatmıştır. Söz konusu söylemler meselenin
ehemmiyetinin anlaşılması ve gerekenin yerine getirilmesi gayesiyle, ödev
ahlâkının yerleştirilmesi için hutbelerin araç olarak kullanıldığına açık
örneklerdir.

Üryanizade, “Vatan Uğrunda Mal, Can Fedakarlığı”, ss.261-262.
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Tablo 3. İçtimaiyat Konusuyla İlgili Müstakil Hutbeler

İçtimaiyat

•
•
•
•
•
•
•
•

Akarsulardan Faydalanmak
Deniz, Denizcilik
Zenginlik Nimeti
Mikrop, Çiçek Aşısı
Ağaç Faydası, Ağaç Düşmanlığı
Askerliğin Fazileti
Vatan Uğrunda Mal, Can Fedakarlığı
Yetimlere Bakmak

%20
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3.1.3. Îmân
Ali Vahid Üryanizade, kitabının îmân ile ilgili başlıklarında genel
hatlarıyla; Allah’ın sıfatları, kader algısı ve insan iradesi, ölüm, ruh, kabir
azabı, dünyanın ve ahiretin mamur edilmesi, kıyamet, mahşer, cennet ve
cehennem konularına değinmiştir. Konu dağılımına baktığımızda, îmânın
şartlarından yalnızca Allah’a, kadere ve ahirete îmâna değindiği, bunlar
arasından da çeşitli alt başlıklarıyla en kapsamlı olarak ahiret inancını ele
aldığı görülmektedir.
Ölüm ve ölüm ötesinin sıkça üzerinde duran Üryanizade, bedenin ruhun
bineği olduğunun ve beden çürürken ruhun toprakla yok olmadığının,
insanın işlediği işlerin bir sonucu olarak cennete veya cehenneme
gideceğinin izahını yapmıştır. Ali Vahid, Asıl marifetin Allah’ın istediği gibi
bir kul olmak olduğunu belirtmiş ve ahiret hayatında insanın karşılaşacağı
sıkıntılara işaret ettikten sonra “Allah’ın emrini tutup Peygamberin
gösterdiği yola gidenler; millet, memleket uğrunda can verip şehit
düşenler hiç ölüm ayrılık acısı çekmezler. Kabir azabı görmezler. Allah
onlara o acıları, o sıkıntıları duyurmaz; o korkunç şeyleri göstermez.
Onların ruhuna Cenab-ı Hak bir neşe, bir lezzet verir…”77 diye zikrederek
tam da milli mücadele zamanında can fedakarlığına vurgu yapmış,
bu sorumluluğu bireyin ahiretini kurtaracak bir müjde olarak halka
sunmuştur.
Bunun dışında döneme vurgu yapan mesajlarından biri de tembelliğin
İslâm dininde sevilmeyeceği, mü’min kişinin ahireti gibi dünyası içinde
çalışması gerektiğidir. Üryanizade’nin “Müslümanlık böyle ilimsizliğe,
marifetsizliğe razı olur sanmayın. Hem dünyanızı hem ahiretinizi
ma’mur etmek için çalışın, çabalayın! Okuyun, öğrenin, didinin,
çırpının! Bütün bu yorgunlukları da bir nevi ibadet sayın! Tembelliği,
uyuşukluğu, cahilliği, gafilliği cinayet bilin! Hıyanet bilin!”78 şeklindeki
vurguları Cumhuriyet’in yeni kurulmasının akabinde toplumu çalışmaya
yönlendirmek, ülkenin gelişmesi ve ilerlemesi için kitleleri kanalize etmek
açısından özenle seçilmiş gibi durmaktadır.
77
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Üryanizade, “Dünya ile Ahiret Arası”, s.238.
Üryanizade, “Hem Dünya Hem Ahireti Ma’mur Etmek”, ss.246-247.

Cumhuriyet Dönemi Türkçe Hutbe Tartışmaları ve Ali Vahid Üryanizade’nin “Türkçe Hutbeler” Adlı Kitabı ...

İnsan ömrünü dünyada kendi nöbetini tutmak olarak tanımlayan
Üryanizade, Allah’tan gayrısının fani olduğuna, bir gün olup bu düzenin
bozulacağına ve kıyametin kopacağına da değinmiştir. Ali Vahid’in bu
konuda özellikle belirttiği husus ise kıyametin ne zaman kopacağının
bilinemeyeceği hususudur. “Siz öyle şunun bunun kıyamet zamanını haber
vermesiyle değil; hatta kıyametin koptuğunu gözünüzle görseniz bile
elinizdeki işinizle meşgul olun! İşte artık kıyamet kopuyor, olmaz olsun
bu dünya derdi diye elinizdekini atıp gitmeyin!”79 ifadeleriyle de değil
kıyamet söylentisi, kıyametin kendini görseniz dahi vazifenizi yapmaya
devam edin mesajı vermiştir.

İnsanlardaki kader algısının yanlış olmasının onları birtakım hatalara
sevk edeceği hakkında da başlı başına bir hutbe îrâd eden Üryanizade,
bu konuda iki temel yanlışa işaret etmiştir. Bunların birincisi insanın
kader kısmet diyerek her şeyin ucunu bırakması ve tembelliğe düşmesi,
ikincisi de büsbütün kaderi inkâr ederek, yapacağı her işin sonucundan
korkmasıdır. Ali Vahid, bu iki fikrin ortasında bir yol olan, insanın kendi
iradesine bağlı olan şeylerde aklını ve fikrini hayra kullanarak gerekeni
yapması ve ondan sonra Allah’a bağlanması yolunu tutması gerektiğini
belirtir. “Zira ne zaman bir iyilik yapmak istersek kendi arzumuzla
yapıyoruz. Elimizi bağlayan yok. Ne zaman da bir fenalık yapmak
istersek yine kendi isteğimizle yapıp ediyoruz. Zorla bizi çekip götüren
yok! Elimize ayağımıza hükmümüz geçiyor. İstediğimiz gibi kendimize
kumanda edebiliyoruz. Demek ki artık gemisini kurtaran kaptandır.
Siz isterseniz iyilik yaparsınız, cenneti bulursunuz, isterseniz fenalık

79
80
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Bir hutbesinde mahşerin dehşetini gözler önüne seren Üryanizade,
yeryüzünün altüst olmasının ardından gelmiş geçmiş tüm insanların
mahşer meydanında bir araya geleceğini, herkesin kabahatlerinin ortaya
döküleceğini, insanların acz içerisinde olup kimsenin kimseye yardımının
dokunmayacağını belirtmiştir. Nasıl ki dünya yok iken var olmuştur,
tıpkı bunun gibi yeniden yok olacaktır. Bunun ötesinde mahşerde mizan
kurulacak ve insanlar hesaba çekilecektir. Bütün bunları yaratmak Allah’ın
gücünün ve kudretinin yanında hiç mesabesindedir. “Lakin şunu da
unutmayalım ki sade bunlara îmân etmek para etmez. Bunları düşünerek
ona göre davranmak icap eder. Yoksa sade kuru îmân insanı kolay kolay
kurtaramaz. Zaten öyle îmânın temelli kalacağı da şüphelidir.”80 diyen
Üryanizade, ahirete îmânın insanı hizaya getirmesi gerektiğine vurgu
yapmaktadır. Neticesinde kişinin zihnini oynatacak nimetlerle dolu bir
cennet ya da Allah’ın rahmetinden mahrum bırakılanların gideceği,
dayanılmaz azaplarla dolu bir cehennem vardır.

Üryanizade, “Kıyametin Ne Zaman Kopacağı Belli Değildir”, ss.253-254.
Üryanizade, “Mahşer Kaygısı”, s.323.
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edersiniz, cehenneme müstahak olursunuz.”81 sözleriyle insanın karar
verebilme ehliyetine de değinen Üryanizade, hiçbir tedbir almadan sadece
kadere yüklenmenin yanlış olduğunu, ancak üzerine düşeni yaptıktan sonra
başa gelebilecek bir kaza hakkında “kaderim böyle imiş” diyerek boyun
bükmenin doğru ve tutarlı bir yaklaşım tarzı olabileceğini belirtmiştir.
Bu hutbelerde îmân kavramları üzerinden gözle görülebilir derecede
insanları bireysel çalışmaya motive edip hem ülke menfaatleri hem
de cenneti kazanmaya teşvik etmek, bu sayede toplumda sosyal ahlâk
normlarını da yerleştirmek amacı olduğu ifade edilebilir. Ele alınan
konular üzerinden görev bilincine sahip düzgün bir insan olmak detaylıca
işlenirken, kıyametin dahi insanı dünya işinden alıkoymaması gerektiği ve
tembellerin cehennemlik olduğu özenle vurgulanmıştır.
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Tablo 4. Îmân ile İlgili Müstakil Hutbeler

Îmân

•
•
•
•
•
•
•

Dünya ile Ahiret Arası
Hem Dünya Hem Ahireti Ma’mur Etmek
Kıyametin Ne Zaman Kopacağı Belli Değildir
Ahirete Îmânın Dünyaya Faydası
Kaderi Yanlış Anlamak
Cennet Kimler İçindir
Mahşer Kaygısı

%17,5

3.1.4. İnsan
Bu tema altına yerleştirilen başlıklarda Üryanizade, genel hatlarıyla kişinin
sıhhatini koruması ve sağlıklı bir hayat sürmesinin ehemmiyeti, insanın
en verimli yaş aralığı olan gençlik yıllarının iyi değerlendirilmesi ve onun
tembellikle ziyan edilmemesi gerektiğine değinmiştir. Bunun yanı sıra Ali
Vahid, her insana ölümün gelip çatacağının, bu yüzden de yapılacak işlerin
ertelenmeden, mutlak son gelmeden zamanında yapılmasının lüzumunun,
zaman denen mefhuma sahipken onun kıymetinin bilinmesinin, zira
telafisinin olmadığının üzerinde durmuştur. Ayrıca Üryanizade yapılan
işleri elinden geldiğince en iyi bir biçimde yapmanın gerekliliği ve insanın
Allah tarafından kendisine bahşedilen nimetlerin farkında olarak yaşaması
konularını ele almıştır.
Erken Cumhuriyet döneminde İtalya’da Mussolini’nin “azami doğum, asgari
ölüm” politikası Türkiye’yi oldukça etkilemiştir. Bu bağlamda hastalıklara
bağlı ölümleri azaltmak, sağlıklı ve üretken bir toplum oluşturabilmek
konusu TBMM’nin gündemine de taşınmıştır.82 Üryanizade de insan teması
81
82
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Üryanizade, “Kaderi Yanlış Anlamak”, ss.296-297.
İbrahim Erdal, “Ülkü Mecmuasına Göre Erken Cumhuriyet Dönemi Nüfus Politikası
(1923-1938)”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi,
S.48, 2011, ss.781-783.
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altında “vücud sağlığı” başlıklı müstakil bir hutbede, sağlığın önemini
uzun uzun anlatarak, kıymetini bilmenin gerekliliğine işaret etmiştir.
“Sıhhat ve afiyet insan için öyle bir nimet, öyle bir büyük devlettir ki
ondan mahrum olan kimse asla rahat huzur göremez. Gönül hoşluğuyla
dünyasını ahiretini ma’mur edemez. Aklını başına alıp da şöyle kendini
bir çekip çeviremez. Zira sağlam akıl, sağlam fikir hep sağ kafada olur.
Çürük adamın aklı da fikri de işi de gücü de çürüktür.”83 cümlelerinde
görüldüğü gibi Ali Vahid, nitelikli insan olma mesajları vermiş, buna bağlı
olarak da hem dünya hem de ahiret hayatına dair görevlerin daha bilinçli
bir şekilde yerine getirileceğine vurgu yapmıştır.
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Yine gençlik nimeti başlıklı hutbesinde de çocukluğun toyluğu geçtikten
sonra ve ihtiyarlık gelmeden önce geçen en verimli çağında, insanın bahane
üretmeden memleketin işlerini yüklenmesinin önemini izah etmiştir.
Gençliğin kıymeti bilinmesi gereken çok değerli bir nimet olduğunu, ancak
bu nimetin zaman içinde yavaş yavaş kaybolduğunu belirten Üryanizade,
“düşünseniz bir kere siz o kadar ucuz musunuz? Siz kolaycacık mı bu çağa
geliyordunuz? Zavallı analar babalar sizi bu boya getirinceye kadar ne
emekler verdi. Ne muhabbetler ne meşakkatler çekti. Yazık değil mi size?
Yazık değil mi onlara? Siz kendinize ve ananıza babanıza acımıyorsunuz
bari memleketinize acıyın. Milletinize biraz merhamet edin. Bakın
alemin emrindeki şu canım memleket nice asırlardan beri bakılmamış,
edilmemiş. Layıkıyla ekilmemiş, biçilmemiş. Ormanlar öyle harap olmuş,
madenler öyle topraklar altında gizli kalmış. Muharebe etmekten, ateşten
ateşe koşmaktan göz açmaya vakit bulamayan millet için bugünkü
günde yapılacak işlerin haddi hesabı yoktur. İşte ey gençler, ey evlatlar;
bütün bu işler hep sizleri bekliyor!”84 ifadeleriyle o günün gençlerine
sorumluluklarını hatırlatmış, ayağa kaldırılması gereken bir memlekette
en verimli yaş grubuna birtakım görevler yüklemiştir. Ayrıca Ali Vahid,
insanın sağlığına dikkat ederek, zararlı şeylerden uzaklaşarak yaşlanmayı
geciktirmesi ve gençlik dönemini uzatması gerektiğine de değinmiştir.
Allah’ın çeşitli organlar vererek süslediği insanın bir uzvunun eksik
olmasının, o kişide ne gibi mahrumiyetlere neden olacağını Allah’ın
nimetleriyle ilgili bir makalede dile getiren Üryanizade, tepeden tırnağa
insan vücudunun kişiye Allah’ı tanıtacak bir mucize olduğunu ifade
etmiştir. Ayrıca insana ihsan edilen en üstün nimetin akıl ve fikir olduğunu
dile getirmiş; bununla birlikte yerin ve göğün yaratılışında, özü ateş olan
dünya üzerindeki nice yaşamın vuku bulmasında ve her gün gerçekleşen
sayısız doğa olaylarında nice hikmetler olduğunu belirtmiştir. Akabinde
ise Ali Vahid, “İnsanoğlu yine bir kere düşünse ki onun bir lokma ekmeği
meydana gelinceye kadar ne gökler gürlemiş ne şimşekler çakmış ne
yıldırımlar düşmüş ne yağmurlar yağmıştır? Ne demirler dökülmüş ne
topraklar sürülmüş, nice rüzgârlar esmiş, ne harmanlar olmuştur? Nice
83
84

Üryanizade, “Vücud Sağlığı”, ss.4-5.
Üryanizade, “Gençlik Nimeti”, ss.100-101.
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sular akmış, nice değirmenler dönmüş, nice odunlar yanmış, ne kadar
hadsiz hesapsız işler görülmüştür? Bunun için insan önüne gelen ekmeği
yemezden evvel her lokmasını öpüp başına koysa billahi yeri vardır.”85
diyerek Allah’ın nimetlerini yaratmada ve onları kullarına sunmadaki
sanatına da bazı misaller getirmiştir.
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Ali Vahid, ölümün herkesin başına geleceğini ifade ettiği hitabesinde o gün
gelmeden bireylerin üzerlerine düşen vazifeleri yapmaları ve bugünün işini
yarına bırakmamaları gerektiğini özellikle vurgulamıştır. “Kendine karşı;
anasına babasına, evladına iyaline karşı; yerine yurduna, milletine
memleketine karşı bu dünyada herkesin yapacağı birçok vazifeler vardır
ki bunların hepsi de Allah borcudur. Herkes ölmezden evvel kendi hissesine
düşen hizmeti görecek, boynunun borcunu ödeyecektir.”86 cümlelerinden
de anlaşılacağı gibi, yapılacak işlerin çokluğu sebebiyle insan gücünden
azami olarak faydalanmanın yolu yapılmaya çalışılmış ve bu husus dinî
vazifeler içerisinde sayılmıştır.
Ayrıca Üryanizade, vaktin ehemmiyetini bilmekle ilgili hutbesinde de
başa gelen felaketlerin nedenini zamana gereken önemi vermemek olarak
tespit etmiştir. Ali Vahid, her dakikanın kıymetini bilerek ilimde ve sanatta
ilerlemeye mecbur olunduğunun, aksi takdirde bu topraklarda yine zayıflık
nedeniyle düşman istilasına uğranılacağının cemaate izahını yapmış ve
halkı bu konuda gayrete davet etmiştir: “Ey Cemaat-i Müslimin! Bilmiş
olalım ki; bizim şimdi yapılacak pek çok işlerimiz vardır. Telef edilecek
bir dakikamız yoktur. Vaktimizi öyle eskisi gibi boşuna geçirmeyelim.
Ömürler bir daha geri dönmemek üzere hemen uçup gidiyor. Bir yanda
dünya kadar işler yüzüstü durup hep bizi bekliyor. Aklımızı başımıza
alarak zamanımızın kıymetini bilmezsek ziyanımız pek büyük olacaktır.”87
Özenerek çalışmak hutbesinde ise yapılan işin baştan savma olmaması
ve aşkla şevkle icra edilmesi gerektiğini vurgulayan Ali Vahid, istemeye
istemeye yapılan işlerden yarar görülmeyeceğini belirtirken, Allah’ın
sanat ve beceri sahibi olup da işe asılmayan insanları sevmeyeceğini dile
getirmiştir. Aksine O’nun ister dünya ister ahiret hakkında olsun yaptığı
işi özenerek, en güzel biçimde yapanları sevdiğine dikkat çekmiştir.
Üryanizade’nin bu hutbelerinden gerek din gerek millet ve gerekse bireysel
bazda mevcut insan potansiyelini en yüksek verimlilikte ve en faydalı
biçimde kullanabilme amacı güttüğü sonucuna ulaşılabilir. Görüldüğü
gibi hutbeler müstakil başlıklar halinde olsa bile birbiriyle bağlantılı ve
birbirini destekler nitelikte olup parçalar bir bütünü oluşturmaktadır.

85
86
87
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Üryanizade, “Allah’ın Nimetleri, Hikmetleri”, s.128.
Üryanizade, “Ölüm Tehlikesi”, s.134.
Üryanizade, “Vaktin Kıymeti ve Ehemmiyeti”, s.281.
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Tablo 5. İnsan ile İlgili Müstakil Hutbeler

İnsan

•
•
•
•
•
•

Vücud Sağlığı
Gençlik Nimeti
Ölüm Tehlikesi
Vaktin Kıymeti ve Ehemmiyeti
Özenerek Çalışmak
Allah’ın Nimetleri, Hikmetleri

%15

3.1.5. Dinî Gün ve Geceler

Üryanizade bu hutbelerde, mübarek günlere dahi evvelden insanın kendisini
hazırlaması gerektiğine, bu özel vakitler dolayısıyla insanın kendisini
düzeltmesinin ve geliştirmesinin elzem olduğuna değinmiş, hayırlar
düşünerek hayırlara ermek gerektiğine ve Allah’ın rızasından sapmamaya
vurgu yapmıştır. Bununla beraber Ali Vahid, “Gönülsüzlüğü bırakıp
faidelerimizi düşünelim. Elden geldiği kadar hayır hasenatta bulunalım.
Fakirlerin, yoksulların imdatlarına koşalım. Vatanın muhtaç olduğu şeyleri
daima göz önünde tutalım. Hep elimiz işte güçte olsun, gönlümüz millette
memlekette bulunsun. Vatanın derdini asıl kendi derdimiz gibi bilelim.
Bu uğurda yılmayalım, yüksünmeyelim. Durmayalım, dinlenmeyelim!
Alacaksak alalım, dikeceksek dikelim. Okuyalım, öğrenelim, her şeyi
güzelce belleyelim. Bütün bu işleri ibadet bilelim. Böylelikle dünyamızı da
ahretimizi de ma’muredelim.”88 ifadelerinde bulunarak yine bu konuları
da vatan ve millet menfaatlerine bağlamış, her vesile ile kitleleri çalışmaya
sevk etmeye gayret göstermiş, bunları da ibadet olarak nitelendirmiştir.
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İslâm’ın dinî duyguları tazeleyici, motive edici ve toplumsal bir ahenk
oluşturucu özellikleri bulunan bayramlar, üç aylar ve kandiller gibi dinî
gün ve geceler hakkında üç adet müstakil hutbe bulunmaktadır. Kurban
Bayramı, Berat Kandili ve genel olarak mübarek geceler hakkında hutbe
kaleme alan Üryanizade’nin, Ramazan Bayramı ve Kadir gecesi gibi
dinimizce önemli görülen diğer gün ve gecelere değinmemesi ise dikkat
çekmektedir.

Bilhassa Kurban Bayramı için ayrılan hutbe bu hususta özellikle dikkat
çekicidir. Çünkü ilgili bölümde bir ibadet olarak kurban kısa geçilmiş,
hayvanların derilerinin devlet menfaatleri için bağışlanmasına ise yoğun
olarak değinilmiştir. Üryanizade’nin, “Sakın deriden, bağırsaktan ne
olacak demeyin! Bundan çok şey olur. Eğer her kurban kesen kimse deri
ile bağırsakları, boynuzları Tayyare Cemiyetine verecek olsa bu yüzden
memleket belki elli tane tayyare kazanmış olur. Siz buna ehemmiyet
verin. Bu kadar bir iyiliği tayyareciliğimizin ilerlemesi uğrunda
88

Üryanizade, “Berat Kandili”, ss.310-311.
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sakın esirgemeyin!”89 cümlelerini kullanmış olması da bize o dönemin
atmosferini ve hutbelere etkisini ciddi ölçüde yansıtmaktadır. Özellikle
bu bölümde kurban ibadetinin öyküsüne değinilmemesi ve hiç ayethadis kullanılmaması gözden kaçmamaktadır. Fakat kurban derileri uçak
alabilmek maksadıyla maddi bir kaynak olarak görülmüş, devletin tayyare
açığını kapatabilmek için vatandaş evvelden evinde bulunan deriler dahil
olmak üzere bağışlamaya teşvik edilmiş, böylece kurban kesen her bir
kimse toplumsal seferberliğe davet edilmiştir. İlgili hutbede konunun dinî
yönünün/asıl vurgulanması gerekenlerin zayıf tutularak toplum için güncel
olan gereksinimlerin ön plana alınması, hutbelerin yeni düzende kitleleri
yönlendirmek için bir araç olarak kullanıldığının bariz bir örneğidir.
Tablo 6. Dinî Gün ve Geceler ile İlgili Müstakil Hutbeler
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Dinî Gün ve Geceler

Mübarek Aylar, Mübarek Günler
Berat Kandili
Kurban Bayramı

%7,5

3.1.6. Ahlâk
Ali Vahid, ahlâkla ilgili üç hutbesinde tefekkür, tevekkül ve cimriliğe
değinmiştir. Ayrıca insanın görmeye alıştığı şeylerin üzerinde düşünülmeye
ne derece layık olduklarına dikkat çekmiş; gecenin, gündüzün, yağmurun,
otların, gözle görülmeyecek mikropların, kısacası kainâttaki küçük-büyük
her şeyin Allah’ın kudretini gösteren mucizevi ve hayret edilecek şeyler
olduğunu vurgulamıştır.
Üryanizade, tevekkülün pek çok yolunun olduğuna, fakat doğru tevekkül
etmenin püf noktasının elden gelen her şeyi yaptıktan sonra ortaya çıkacak
sonuç hakkında Allah’a güvenilmesi gerektiğine işaret ederken, insanları
özellikle çalışmaya davet etmiş; tembellikten ve cahilce kendini belaya
atmaktan sakındırmıştır. Üzerine düşeni yaptıktan sonra ötesini Allah’a
havale etmenin kalbe güç verdiğine değinen Ali Vahid, “Harp etmesini
iyice öğrendikten sonra sıdkını bütün edip Allaha bel bağlayan bir askerin
önüne kimse duramaz. Onun gösterdiği cesareti kimse gösteremez. Çünkü
bir defa düşmana karşı gücü yettiği kadar hazırlanmış, hakkın emrini
yerine getirmiştir. Zaten kadere de îmânı var. Allah dokuzda verdiğini
sekizde almaz diyor. Hak Teâlâ Hazretlerinin Müslümanlara yardım
edeceğini pek âlâ biliyor, böylece itikat ediyor. Eceli gelmişse şehit,
gelmemişse gazi. Daha neden korksun?”90 deyip tevekkülle savaş ortamı
arasında bağlantı kurarak askerin ön hazırlığına ve içinde bulunacağı
duyguya biçim vermeye çalışmıştır.
89
90
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Tablo 7. Ahlâk ile İlgili Müstakil Hutbeler

Ahlâk

•

Tevekkül Nasıl Olur, Neye Yarar

•

Faydalı Düşünceler

•

Nekeslik, Cimrilik
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Bunun dışında cimriliği işlediği hutbesinde de Ali Vahid, paranın, malın,
mülkün Allah yolunda sarf edilebildiği ölçüde değerli olduğuna, kalbe
yerleştiği zaman ise insanı felakete götürebileceğine değinmiştir. Bir
savaş esnasında gücü olanın canıyla, parası olanın ise malıyla muharebeye
destek verdiğini ifade eden Üryanizade, gerektiğinde parasına kıyamayan
zenginleri kınayarak, “Behey insafsız dese birisi, askerler, o ümmet-i
Muhammed’in sevgili evlatları vatan uğrunda aziz kanlarını dökerler
de sen başından arta kalan paranı, pulunu ne için feda etmezsin? Senin
paraların o gençlerin canlarından daha mı kıymetli? Düğüm düğüm
üstüne örüp o paraları ne zaman için saklarsın? Ak akçe kara gün için
değil midir? Neuzubillah öylesine göre ak akçe sade üst üste istif edip
seyretmek içindir. Kara günden kendisinden bir iane istendiği gündür. O
zavallı ne yapsın, paracıklarını nasıl birbirinden ayırsın? İstenen şey can
değil ki versin. Para isteniyor. Ona hiç kıyılır mı, o istifler hiç bozulur mu?
Ama bir de memleket tehlikede imiş ona ne? O sade para bilir, paraya
tapınır başka bir şey bilmez. Başka bir şey tanımaz.”91 diyerek önemli bir
yanlışa işaret etmektedir. O, bu cümlelerinde de görüldüğü gibi cimrilik
ve mal fedakârlığı hususunu da yine vatan konusuna itina ile bağlamıştır.
Üryanizade’nin bu bölümde değindiği konulara bakarak, cemiyetin
ahlâkının toplum düzenini koruyucu yönü kadar, vatan koruması için
olan önemine de değindiği dikkat çekmektedir. Bu şekilde toplumsal bir
sorumluluk, bir ödev ahlâkı geliştirilmeye çalışıldığı görülmektedir.

3.1.7. Eğitim
Eğitim temasında üç hutbe bulunmaktadır. İçeriğine baktığımızda
ilmin, fennin önemi, eşyaya ibret gözüyle bakarak yeni şeyler keşfetmek
gerektiği, eski İslâm âlimlerinin dünya ilimlerinde ne kadar ileri gittikleri
gibi temel hususlar anlatılmakta, çeşitli hadislerle kuvvetlendirilen bu
bölümde bir saat tefekkürün bir yıl ibadetten daha üstün olduğu özellikle
vurgulanmaktadır. Burada Üryanizade’nin dinin münzevi bir hayat
yaşamaktan ibaret olmayıp, çalışmanın, düşünmenin, öğrenmenin ve fende
ilerlemenin de dinî bir görev olduğunu ifade etmesi, kendi döneminde
ilimde ne kadar geri kalındığını, bilime gereken önemin verilmediğini, bu
yüzden konuyla ilgili de hutbelerin kitaba girdiğini bize göstermektedir.
91
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Üryanizade, eğitimle ilgili hutbelerinde geri kalmışlığın sebebinin
ilimsizlik olduğunu, milletleri yükseltecek olanın da alçaltacak olanın da
ilim olduğunu vurgulamıştır. Cahilliğin Müslümanlığa yakışmayacağı, yaş
bahanesi olmadan herkesin okuması, öğrenmesi gerektiği üzerinde pek
çok kez duran Ali Vahid, bir saat ömrü kalanın dahi ilimle meşgul olması
gerektiğini söylemiştir. Halka bu hususta arz ettiği hutbesinde, “Hâlbuki
Peygamber Efendimizin (s.a.v) bildirdiğine göre; ilim müminin yitiğidir
adeta kaybetmiş olduğu bir malıdır. Onu nerde bulursa, kimin elinde
görürse almalıdır. Yine Peygamber Efendimizin (s.a.v) bildirdiğine
göre; dünyayı isteyen ilme sarılacaktır. Ahireti isteyen ilme sarılacaktır.
Hem dünyayı hem ahireti isteyen de yine ilme sarılacaktır. Bunun hiç
ötesi yoktur. Bunu ben söylemiyorum, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)
söylüyor. O iki cihan serveri bize ilmin ehemmiyetini böyle bildiriyor.”92
cümlelerini sarf ederek, ilimle uğraşmanın hem dünya hem de ahiret
hayatını kurtaracağına değinmiş, böylece savaşlardan çıkmış yıkık bir
ülkenin imarına ve dünyayı isteyen, ahireti isteyen her ikisini de isteyen
insanların ödev ahlâkıyla yeniden inşasına gayret sarf etmiştir.
Hz. Peygamberin pek çok hadisinde ilme verdiği önemin bahis olmasına
dikkat çeken Üryanizade, bundan dolayı eski dönem büyük İslâm âlimlerinin
kitaplarını ilim ve hikmetle doldurduklarını ifade etmiştir. Ayrıca onların
yerler, gökler, hayvanlar ve insanlara dair birçok alanda çalışmalar yapıp
elde ettikleri sonuçları halka anlattıklarını, kendi dönemlerinde ilim ve
fende en önde geldiklerini ve daha evvel hiç bilinmeyen birçok yeni şey
icat ettiklerini övücü bir şekilde vurgularken; tüm bunlardan uzaklaşarak
İslâm’ın ilim ve fenle bağdaşmayan bir din olduğu zannına kapılınmasını
ise şiddetle eleştirmiştir. Ali Vahid, “Hiç şüphe etmeyin ki yerler, gökler
hakkında bütün cihanın bulup kabul ettiği ince ince hesaplardan, acayip
acayip tertiplerden nizamlardan bizim dinimize itikadımıza asla zarar
gelmez. Belki çok faide gelir. Adeta onlar bizim için çalışmışlardır.
Onların bulup çıkardıkları şeyler bize çok yardım etmektedir. Onların
buldukları şeyler adeta bizim ekmeğimize yağ sürmektedir. Bilmiş olun
ki Ey Müslümanlar! Bizim dinimiz; cihana karşı gözümüzün yumulu
kalmasını asla arzu etmiyor.”93 ifadelerinde görüldüğü üzere sadece
ahiret değil, dünyanın ma’mur edilmesinin de dinimizin emri olduğuna
değinmiş, yapılan çalışmalardan Müslümanların ne çok faydalandıklarının
da izahını yapmıştır. O, bu çalışmalar sayesinde kişinin tefekkürünün
artacağını ve ibret nazarıyla bakarak îmânının güçleneceğini söyleyerek,
dinini önemseyen her ferdi ilim ve fende ilerlemeye davet etmiş, böylelikle
cehalete karşı savaş açmıştır.
Ekin ekmek, ateş yakmak, yemek pişirmek, dikiş dikmek; demircilik,
gemicilik gibi pek çok ilmin ilk kez peygamberler tarafından insanlara
92
93
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öğretildiğini vurgulayan Üryanizade, eğer Allah, peygamberler vasıtasıyla
lütfetmeseydi insanların yanlışta çok oyalanacaklarına dikkat çekmiştir.
Öyle ki Allah her devirde kendi döneminin gereksinimlerine uygun bir
peygamber göndermiş, tıpkı bir merdivenin basamaklarını tırmanır gibi,
insanlar ilerledikçe başka peygamberler gelmiştir. Ali Vahid, işte İslâm’ın
son devirde inmesinden dolayı “Kur’an-ı Kerim insanların kemale erdiği
zamana göre bir kitaptır. Layıkıyla anlayıp insafla düşünen kimse îmân
eder ki Kur’an bir nurdur. Kararmış kalpler her zaman ona muhtaçtır.
Kur’an bir şifadır! İnsana insanlığını unutturacak hastalıkların,
ahlâksızlıkların dermanı en çok odur. Kur’an âleme rahmettir! Dost
düşman, bilerek bilmeyerek onun yüzünden bin türlü hayır görmüştür.
Hatta bugünkü günde Dünya’yı tutmuş olan ilimlerin sanatların bile
bu boya gelmesine hep Kur’an-ı Kerim sebep olmuştur. Kur’an elde
mihenktir. Yani bir mihenk taşıdır. İyi kötü daima onunla anlaşılır.
Kur’an elde bir terazidir! Kıyamete kadar gelip geçecek şeyler hep onunla
tartılır.”94 ifadeleriyle insanlık için Kur’an’ın önemine işaret etmiştir.

Eğitim

•

İlim, Sanat, Marifet

•

İlim, Fen

•

Din, Şeriat, Kur’an-ı Kerim
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3.1.8. Haramlar ve Helaller
Haramlar ve helaller konusu kitabın en kısa başlığını oluşturmakta olup,
içerisinde yalnızca kötü ahlâk örneği olan içki ve kumar ile ilgili birer
müstakil hutbe bulunmaktadır. Üryanizade, “İnsanları birbirine düşürmek
için şeytanın kullandığı zehirler”95 diye tanımladığı içkinin ve kumarın
zararları üzerinde durduğu bölümde, insanın aklına, sinir sitemine ve genel
olarak sağlığına verdikleri hasarlardan üzerine basa basa bahsetmiş, “bilmiş
olunki bizi kasıp kavuran dertlerin en büyüklerinden biri de içki belasıdır.
Biz muharebelerden, salgın hastalıklardan çok zarar gördük; bu yüzden
nice ziyanlar çektik. Lakin içkiden gördüğümüz zararı hiçbir şeyden
görmemişizdir.”96 diyerek toplumu bu haramdan şiddetle menetmiştir.
İlgili hutbesinde içkinin nesilleri de bozduğunu, içkiye devam edenlerin
zamanla aklî melekelerini yitirdiğini ve kendilerini kaybedip kontrolsüz
davranışlar sergilediğini ifade eden Ali Vahid kumar hakkında ise; “Oyun
üstüne oyundan, ziyan üstüne ziyandan bunalıp kalan bu zavallı artık
94
95
96
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yaptığını bilmez, söylediğini işitmez bir hale gelir. Kafası kazan olur…
ona buna çatmak için bahane arar. Şöyle dokunsalar ağlayacak gibi
olur. İşte o zaman kavganın kıyametin en belalısı hazırdır, hemen bir
işarete bakar. Zira kafa dönmüş, sinirler boşanmış olduğundan hiç
söz kaldıramaz. Hiç kimsenin hatırını sayamaz. O sırada bir tek lakırtı
kıyametlerin sonunu koparıverir.”97 cümlelerini sarf ederek bu iki kötü
hasletin önce insanın kendisini, sonra çevresini, böylece toplumu ifsad
eden yönlerine ciddiyetle değinmiştir. Görüldüğü üzere Üryanizade, bu
kötü hasletlerle ilgili bahislerde yeni oturtulmaya çalışılan devlet düzeni
içerisinde kendine ve millete faydalı kimselerin yetişmesi ve toplumun her
şekilde kargaşadan uzaklaşıp, bireylerinin uyumlu kimseler olabilmesi için
önemli ikazlarda bulunmuştur.
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Tablo 9. Helaller-Haramlar ile İlgili Müstakil Hutbeler
Helaller-Haramlar

•

İçki, Sarhoşluk

•

Kumar

%5

Sonuç
İkinci Meşrutiyetten sonra Türkçe hutbe tartışmaları dönemin dergi ve
gazetelerinin meseleyi gündemde tutmasıyla iyice ivme kazanmıştır. Bu
süreç içerisinde dilini anlamak, faydalanmak, bidatlik ve caizlik ekseninde
gündeme gelen husus, zaman içerisinde halka gitme hareketine bir araç
haline gelmiştir. Cumhuriyet’in ilanından sonra ise yön değiştirerek milli
dil üzerinden ulusalcılık tartışmasının bir parçası olmuş, laik düzende
dinin yeri krizi sebebiyle sadece din âlimlerinin değerlendirdiği bir konu
halinden çıkarak, dönemin elit ve münevverlerinin de müdahale ettiği bir
konuya dönüşmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne konunun önerge
olarak sunulmasıyla resmiyet kazanmış, Meclis’teki görüşmeler sonucunda
bir Türkçe Hutbe kitabı hazırlama fikri ortaya çıkmıştır. Ahmet Hamdi
Akseki’nin başkanlık ettiği bir heyetle 1927’de anadilde ilk resmi hutbe
kitabı basılmıştır.
Ali Vahid Üryanizade’nin Türkçe Hutbeler kitabı da içinde bulunduğu
dönemin bu bunalımından etkilenmiştir. Kitaptaki hutbelerin içeriği ahiret
hayatını önceleyen dinin temel esaslarıyla kalmamış, kitapta insanı ve
toplumu korumaya yönelik konulara da titizlikle değinilmiştir. Eserin tek
bir kişi elinden çıkmasının bütünlük sağlayan yönü dikkat çekmektedir. Bu
yüzden müstakil hutbeleri temalar halinde ayırmak sübjektif olmaktadır.
Zira müstakil başlıklar halinde ele alınsa da iç içe geçmiş konular birbirini
yapılandıran bir örüntüye sahiptir. Hutbelerde kullanılan dil akıcı
97
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ve sade bir Türkçe olup, günümüzde dahi rahatlıkla anlaşılmaktadır.
İçinde bulunduğu dönemin kanayan yaralarına işaret eden; çalışmak,
sanayileşmek, insanı ve devleti güçlendirmek, birlik ve beraberliğin
önemi ve bundan doğacak güçle ilgili mesajlara sıklıkla rastlanmaktadır.
Bununla beraber yazılan hutbe örneklerinde yeteri kadar âyet ve hadise yer
verilmemiş, içerikler dinin temel naslarıyla zenginleştirilmemiştir.

Üryanizade’nin bu eseri Türkçe hutbe örneklerinin ilklerinden olması ve
kendisinden sonra yazılan eserlere yol göstermesi bakımından önemli bir
eserdir. Burada dikkat çeken en önemli husus; laiklikle beraber dinin yeni
devletteki yeri ve konumunun tartışıldığı o hassas dönemde dahi, hutbeler
vasıtasıyla, devletin kurulması, güçlendirilmesi ve vatandaşa bu hususta
sorumluluk yüklenmesi noktasında dinî argümanların en üst düzeyde
kullanılmış olmasıdır. Bu süreçte, bir bakıma, halka karşı bildiği ve
hassas olduğu din diliyle konuşarak insanları etkileme yoluna gidilmiştir,
denilebilir.
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Üryanizade’nin yaygın din eğitiminin en etkin kullanıldığı alanlardan biri
olan hutbelerde dinî bilgi ve mesajların halka ulaştırılmasında güçlü bir dil
kullanıldığı görülmektedir. Hutbelerde dinî ve millî duygu ve düşünceler
oldukça coşkulu bir şekilde ele alınmıştır. Din-devlet ilişkilerinin
şekillendiği ve yeniden oluşturulduğu bir dönemde konular genel nitelik
arz ederken, konulara getirilen yorumlar ise oldukça yüzeyseldir. Bu
durum ayet ve hadis kullanımının azlığında da görülebilmektedir. Bunun
en belirgin sebebi dinin ve dinî yapıların devlet tarafından sıkı şekilde
denetlenmesidir. Hutbeler eliyle halkın aydınlatılması, irşad ve ıslah
edilmesi, talim ve terbiyesinin şekillendirilmesi hedeflenmiştir. Hutbelerin
tek elden yazılıp geniş kitlelere ulaştırılması, geniş kitleleri denetim altında
tutma gayretinin de bir sonucudur. Bu durum Üryanizade’nin hutbelerinde
de açıkça görülmektedir.
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Abstract
Some of the anti-Israel, pro-Islamic, and pro-Arab literature related with the
foundation of Israel is widely based on the assumption that the foundation of
Israel is a result of an Anglo-Jewish alliance initiated with the Balfour Declaration
and supported by the British sympathy for the Jews. In this article it is aimed to
review the history of the British perception of the Jews starting from 19th century
to search for the essence of British Semitism in order to comprehend that it was
Great Britain and its Semitist politicians united with the Jews founded the Balfour
Declaration through a literature review. Through the review of the literature of
the various approaches it is found out that the British society from its social to
political institutions was an antisemitic society. Therefore, it was the national
and international political requirements of the British politicians which produced
pro-Jewish policies, and instrumentalized the Jews to realize strategies of British
imperialism.
Keywords: British, Arab, Jewish, Antisemitism.
Öz
İsrail’in kuruluşuyla ilgili İsrail karşıtı, İslam ve Arap yanlısı bazı akademisyenler,
İsrail’in kuruluşunun Balfour Deklarasyonu ile başlatılan ve İngilizlerin Yahudi
sempatisi ile desteklenen bir İngiliz-Yahudi ittifakının sonucu olduğu varsayımına
dayandırmaktadır. Bu makalede 19.yüzyıldan başlayarak İngilizlerin Yahudilere
yönelik algısının tarihi gözden geçirilerek Balfour Deklarasyonu’nun bir
Yahudi-İngiliz iş birliğinin ve İngilizlerin Yahudi sempatisinin sonucu olduğu
varsayımının incelenmesi amaçlanmaktadır. Literatürde var olan çeşitli
yaklaşımların incelenmesi sonucunda İngiltere’nin gerek toplumsal gerekse
siyasal kurumlarının antisemitist/Yahudi karşıtı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
İngiltere’nin Yahudi yanlısı olarak görülmesinin nedeninin ise İngiliz dış
politikası ve İngiliz emperyalizminin stratejilerini gerçekleştirmek için Yahudileri
araçsallaştırması olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İngiliz, Arap, Yahudi, Antisemitizm.
*
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Introduction

It is a very common perception among the pro-Islamic and pro-Arab
literature published during the Arab-Israel conflict but rooted in the
Second World War years to connect the Balfour Declaration with the
British sympathy towards the Jewish Return.2 According to some Arabs
Britain had destroyed Arab unity and murdered Arab patriots. It was
Great Britain that handed Palestine over to the Jews. It is righteous and
legitimate that the Palestinians never forgot the fake promises made by
Britain to them during the collapse of the Ottoman Empire.3 Britain did
not only have forgotten the promises but also oppressed to the Palestinian
patriots to ensure its mandate administration in Palestine founded after
the First World War. Using these Arab sentiments Nazi Germany grasped
the opportunity to present herself to the Arabs as the only actor of antiimperialism and provided shelter to the exiled British opposed-Arab
leaders and intellectuals in Berlin. Not only the Arab scholars but also the
Arab nation have been the subject of severe Nazi propaganda targeted to
1

2

3
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How British antisemitism paved the way for a more imperialistic foreign
policy in and around Jerusalem? In other words, how, the so-called British
sympathy was used to shape a Britain favored foreign policy in and around
Jerusalem? It is widely accepted that Israel State in the Middle East was
founded as a result of the policies followed by Great Britain and these
policies were widely connected with the assumed sympathy the British
have for Zionism and the Jews.1 There is a vast amount of literature based
on this assumption which prevents the social scientist to reveal the facts
behind the establishment of Israel. Parallel to this fact, there is plenty of
literature, as discussed in this article which focuses on the decision-making
process of the Balfour Declaration, which is considered as the first official
document, and promise to the Zionist movements for the establishment of
Israel. In this article, it is aimed to understand the British behavior towards
the Jewish community living in Great Britain and around the world, and
the evaluation of that behavior through some of the British institutions like
political parties, press, intellectual behavior, and parliament throughout
the19th century and the first quarter of the 20th century to examine the
existence of the British Sympathy approach for the establishment of the
Israel state.

Macide Başlamışlı, “By the British Reports British Administrations in Palestine and
their Roles in the Constituent Process of the Israel State,” Asia Minor Studies 6 (2018),
accessed January 2, 2021, doi:10.17067\422198.
Zeliha Sağlam, “İngiltere’nin Ortadoğu Politikası”, İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi,
January 10, 2014, 4.; Mim Kemal Öke, Siyonizm ve Filistin Sorunu (1880-1914) (İstanbul:
Üçdal Neşriyat, 1982), 60.; Mustafa M. Tahhan, Filistin’e Büyük Komplo,( İstanbul: Azim
Yayıncılık, 1995), 272.; Hasan Kösebalaban, “İsrail, Batı medeniyetinin son şövalyesi
mi?,” Anlayış 69 (2009), accessed January 2, 2021.; Kadir Kasalak, “İngilizlerin Filistin
Polititkası ve Filistin Mandası,” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi 3 (2016): 25, accessed January 2, 2021.;
Bernard Regan, “The Implementation of Balfour Declaration and the British Mandate in
Palestine (1917-1936)” (PhD diss., University of Surrey, 2016).
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the British policies during the war years to violate the British Mandate in
Palestine is considered one of the main reasons behind the anti-British
perception of Arab Scholars.4 It seems the existence of the collaboration
of Arab leaders and forces with Nazi Germany and Fascist Italy during the
war years shaped the anti-British Arab public perception and consequently
the pro-Arab scholars. Although many mainstream Arab political leaders,
intellectual forces and movements rejected and opposed the totalitarianism,
racism, and imperialism of Nazism and Fascism5 in the public spheres,
the implications of Nazi propaganda were strong enough on keeping the
perception that the British and the Jewish were strongly united.
The literature about establishment of an Israel State is enormous and some
of them connect the Balfour Declaration with the Jewish wish of Jewish
return to Palestine and having a national state in the so-called promised
lands rather than the inner reasons constituting the process of British foreign
policy decision-making.6 Besides, the subject is studied in the light of the
neoclassical approach, and clearly shown that the decision of the Balfour
Declaration was made under certain conditions and it was a concession
of the British government of that time mainly aimed to gain the support
of Zionists to ensure Jewish money to finance the war expenditure of the
First World War.7 It should be remembered that there is no single, decisive
and ultimate British foreign policy towards Palestine and towards the Jews
throughout 19thcentury until the establishment of Israel. On the contrary,
the British policy towards the region and the Jews evolved according to
Britain’s requirements of political, social, and economic conditions of
not only the international but also the national politics. British interest
towards the region was mostly about generating influence and protection
over the Ottoman Jews to have a social base in the region for the security
of the trade route/ her life-line to India.8 However, the British protection
directed to the Ottoman Jews throughout the 19th century, some British
politicians having alliances with the Zionist organizations, and policies
directed to the Jewry in Eastern Europe and Russia during the First World
War years do not necessarily imply that the British were Semitist. On the
contrary, there was an absolute antisemitic culture embedded in British
4

5

6

7

8

166

Lukasz Hirszowicz, The Third Reich, and the Arab East (London: Routledge, 1966);
Robert Lewis Melka, “The Axis and the Middle East: 1930–1945” (PhD diss., University
of Minnesota, 1966).
Ulrike Freitag and Israel Gershon, “The Necessity for Historical Investigation into Arab
Responses to Fascism and Nazism,” Geschichte und Gesellschaft 37 (2014), accessed
January 2, 2021, doi:10.13109/2011.37.3.311.
İbrahim Serbestoğlu, “19. Yüzyılda Filistin’de Yahudiler Üzerinde İngiliz ve Amerikan
Himayesi,” History Studies International Journal of History 4 (2012), accessed January
2, 2021.
İsmail Ediz, “A Neoclassical Realist Explanation of the Balfour Declaration and the
Origins of the British Foreign Policy in Palestine,” Tarih İncelemeleri Dergisi 34 (2019),
accessed January 2, 2021,; Alexander Schölch, “Britain in Palestine, 1838-1882: The
Roots of the Balfour Policy,” Journal of Palestine Studies 22 (1992), accessed January
2, 2021,; Bernard Regan, “The Implementation of Balfour Declaration and the British
Mandate in Palestine 1917-1936” (PhD diss., University of Surrey, 2016).
Joe Stork, “Understanding the Balfour Declaration”, MERIP Reports, November 1972.
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society and in British institutions which is aimed to be researched and
examined in this article.

There is plenty of valuable literature, discusses the essence of British
Zionism, and dig for the reasons why it is perceived that the Balfour
Declaration was connected with the so-called British sympathy for the
Jews. One of the first scholars who studied this issue is Mayir Verete.12 The
British entrance to Jerusalem historically starts with the foundation of the
British Consulate in Jerusalem in 1838. Verete, digs for the reasons of this
scholarly misunderstanding and criticizes some of the Jewish historians
for intentional misinterpreting of the historical facts. In their voluminous
works on Jewish history, the Jewish scholars make no mention of the
foundation of the British Consulate in Jerusalem and give no particular
significance to it until the Declaration. Verete, underlines the remarkable
change in the understanding of Jewish historians towards British politics
related to the Jews after the Balfour Declaration.
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The Balfour Declaration signed in 1917 is taken as the main evidence
for those historians who assume the British-Jewish alliance and British
Semitism somehow connected. However, there are other scholars who,
question the existence of such a connection. According to Stork, the
declaration was not a humanitarian gesture of the British politicians. On
the contrary, even the British statesmen most closely connected with the
Balfour Declaration were openly antisemitic. Additionally, the Zionist
leader and later an Israel stateman Chaim Azriel Weizmann notes that
even Lord Balfour who was the architect of the famous declaration, himself
admitted that he shared many German antisemitic postulates.9 Sir Mark
Sykes who signed the Treaty of Sykes-Picot, expressed negative feelings
about the Zionists. According to Sykes the Zionists manage to create the
impression of a greatly exaggerated estimate of Jewish wealth, power,
and influence in other countries, led the British politicians to favor Zionism
as a means of solving the Jewish Question.10 The sentiments expressed
by Sykes is a kind of confession about how the Zionists directed and used
the British politicians. From the very beginning, the Zionists themselves
and their prominent British supporters saw the movement as a means
of undercutting the strength among Jews of radical, socialist political
movements such as the Jewish Labor Bund. The main motivation behind
Balfour was to gain the Russian Jews’ support to prevent the Russian
Revolution and to ensure the support of the rich Zionists. However, later
it’s revealed that the Balfour Declaration neither prevented the Bolshevik
Revolution nor could draw the support of the world Jews to Britain’s side.11

The foundation of the British Consulate occupies, however, someplace in
Barnet Litvinoff, Letters and Papers of Chaim Weizmann, (Routledge, 1983).
Stork, “Understanding the Balfour Declaration,” 4
11 Stork, “Understanding the Balfour Declaration,” 12
12 M. Verete, “Why Was a British Consulate Established in Jerusalem?” The English
Historical Review 85 (1970): 316-345.
9

10
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Zionist historiography published after the Balfour Declaration. The Jewish
historians connect the foundation of the British Consulate in Jerusalem
with the sympathy felt by the British Government for the Jews or for
their return to Palestine and perceives the foundation in some way as the
beginning of the process of foundation of Israel State.13 A. M. Hyamson’s
work of British Projects for the Restoration of the Jews, James Parkes’s
work of A History of Palestine published after Balfour Declaration are
examples of the Zionist historiography connect the foundation of the
consulate in Jerusalem with the sympathy British politicians had for the
Jewish Return. Additionally, the British sympathy for the Jewish return
to Palestine is somehow confused with the British sympathy for the Jews.
This paper aims to distinguish these two from one another.
While examining British histography about the Jews in the Victorian period,
Green, takes the Oxford Dictionary of British Empire’s index, listing only
two entries of Jews as an indicator to show the intentional ignorance of
British historians of the Jewish existence. Green connects this intentional
ignorance of the British historians with the cultural situation of the Jews
as them being the most prominent ‘other’.14 Nevertheless, three important
stages of British foreign policy made some of the Jewish historians to take
the idea that the British governmental officers either had been pro-Zionist
and pro-Israel or not the British had played a special role in the evolution
of Zionism. The last of these stages is the Balfour Declaration itself and the
idea that the British were pro-Zionist propounded.
The first of these stages was Palmerston’s policy of British protection of
the Jews in Palestine and his proposal to find a Britain-directed Jewish
colony there through the activities of the British Consulate in Jerusalem.
The second was the role of the first Protestant Jewish prime minister of
Great Britain Benjamin Disraeli (1804-1881) for colonization plans of the
Jews in Palestine in 1879. According to Green the Jewish historians were
blinded to figure out that the Victorian plans of Jewish Return to Palestine
were eminently practical for the British until the1960s.15 Later they
could figure out that the ultimate British purpose for the Jewish Return
was extensively used by the British to hold a population base in Ottoman
Palestine to overcome the Russian influence until the 1870s and against
the German influence until the end of the Second World War to secure its
route to India. To clarify the misinterpretation of the Jewish historians
Verete, clearly shown that the main motivation of Palmerston’s policy was
to expand the British influence in the Ottoman lands, and it was nothing to
do with the British sympathy for the Jewish return.16
Praising westernized, assimilated British Jews, and their contribution to
Verete, “Why Was a British Consulate Established in Jerusalem?” 317-320.
Abigail Green, “The British Empire and the Jews: An Imperialism of Human Rights?”
The Past and Present Society 199 (2008): 175-176.
15 Green, “The British Empire and the Jews,” 176-178.
16 Verete, “Why Was a British Consulate Established in Jerusalem?” 317-320.
13

14
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Different appearances of antisemitism in continent Europe and in Britain
is considered as one of the reasons of the assumption that the British
weren’t antisemitic. Kushner, makes this point explicit with the comment;
‘Britain, when it is convenient to be so, can be regarded as outside Europe.’
This approach asks attention to the different appearances of anti-Semitism
in continent Europe and in Britain.21 Reisenauer, underlines the reasons
behind the different appearances of anti-Semitism in continental Europe
and Britain. His findings confirm the firm foothold of antisemitism among
both the ‘snobs and yobs’ of British society but he underlines the fact that
antisemitism never went to the degree to which it did elsewhere in Europe.
Additionally, Reisenauer, also digs for some other reasons for the different
experiences of antisemitism in both lands. He counts the claim of socalled profound affinity, indebtedness, and even kinship existed between
the British people and the ancient Hebrews and other Semitic nations as
the root reasons for the different antisemitic experiences. However, this
definition is limited to some modern Jews in defined frame only and never
implies a total acceptance of the Jews to British society. The approach
of so-called profound affinity, and even kinship existed between the
British people and the ancient Hebrews and other Semitic nations mostly
perceives a Jew as a Semite but not as Judaic. In other words, modern
British antisemitism distinguishes the Jews’ Semitic/Hebraic character
17
18
19
20
21
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constructing the national identity of Englishness and rejecting those who
were deemed foreign, especially those from the east of Europe gave the
impression that the British were not Antisemitic.17 However, the recent
phenomenon of antisemitic events in Britain explicitly shows how deep
the issue still is in British culture and British society. British golf clubs
for instance, probably have the highest entry barriers not against only to
the Jews but also to the members of lower British social classes. A specific
study focused on the British golf clubs reached the conclusion that there
was a solid barrier against the growing middle-class Jewish population
and the Jewish golfers faced racial hostility and exclusion.18The Jewish
Cemetery in Southampton being desecrated and tombstones’ being
daubed in 1993, beating up of a Southampton Jewish teenager in 2003
by an 18-year-old English are just a few signs of British anti-Semitism in
contemporary Britain.19 Deborah Cohen, summarizes the issue as ‘on the
continent the Jewish question erupted; in Britain, it merely simmered.’20
These two current examples are referred to show the existence of British
antisemitism at present, too.

Tony Kushner, “Anti-Semitism in Britain: continuity and the absence of a resurgence?”
Ethnic & Racial Studies 36 (2013): 141.
David Dee, “There is no discrimination here, but the Committee never elects Jews’:
antisemitism in British golf, 1894-1970,” Patterns of Prejudice 47(2013): 117.
Kushner, “Anti-Semitism in Britain: continuity and the absence of a resurgence?” 146.
Deborah Cohen, “Who was Who? Race and Jews in Turn-of-the-Century Britain,” Journal
of British Studies 41 (2002): 470.
Kushner, “Anti-Semitism in Britain: continuity and the absence of a resurgence?” 147.
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from their Judaic character. They may agree with the Semite character but
hostile to the Judaic one which suggests a bifurcation of Jewish identity in
British perception.22
Bifurcation of Jewish identity in the British perception
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The above-mentioned bifurcation of Jewish identity in the British
perception goes back to the 17th century. The British colonizing texts refer
to the Israelites’ possession of the Promised land. The old text related to
the Jews consistently make a distinction between Hebrew and Jew identity.
The Hebraic elements embodied the eternal “spirit” of the Old Testament,
nourishes Christianity, that makes the Hebrew nearly acceptable. However,
the spiritual “Hebrew” had little to do with the historical one, and even less
to do with the living Jews.23
The approach to distinguish a Jew from his Hebraic essence in the 18th and
19th centuries is connected to the increasing importance of racial theories
of that time. Perceiving the Hebrew favored in the eyes of God made some
British racial writers make some historical connections between the ancient
Britons to the Hebrew race based on literary imagination than antiquarian
research.24 The racial and even religious similarities were based on the idea
that the first colonizers of the British Isles came from the land between the
Black and Caspian Seas. If the ancient British could not be barbarians, then
the similarities between the laws and customs of the British Druids with
the Israelites should be evidence of a common identity.25
The writers who seek a racial and cultural affinity between the British
and the Semites forced the limits of the romantic approaches aimed to
justify Britain’s natural rights of possessing the holy lands. This romantic
approach positions the British nation due to both its geographic position
and racial type as the queen of all nations. This approach which was
named as British-Israelism though dismissed and criticized by a vast
majority of historians, anthropologists, philologists, and ethnologists,
appealed to the national pride of imperialist Britain and found nearly two
million supporters in the1870s including English aristocracy and the Royal
Family.26
Although the so-called close affinity between the British and Semitic
peoples was propagated and found supporters from all sides of the British
society how at the same time was a base of acute anti-Jewish attitudes
in the nineteenth century Britain? Reisenauer’s answer to this question
22 Eric Michael Reisenauer, “Anti-Jewish Philosemitism: British and Hebrew Affinity and

Nineteenth Century British Antisemitism,” British Scholar, 1 (2008): 80.

23 Reisenauer, “Anti-Jewish Philosemitism,” 82.
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is the British perception of the bifurcating the Jew into his Semitic and
Judaic elements of philosemitic and anti-Judaic which made the British
sympathize with the dead Jews and dislike the living ones. The claim of the
British people’s being the Christian descendants of the northern tribes of
Israel was used by the British to take all the advantages of God’s promise
of the holy lands to the British Empire. This theory justified the perception
of the British Empire’s being an institution for the ultimate elimination
of Judaism. In other words, the divine duty of the Anglican Church was
to convert the Jews into Evangelism that is called mainly the Jewish
Restoration. The scholars who, studied this problematic subject reached
this conclusion: for the British-Israelism was clearly anti-Judaic if not
traditionally antisemitic.27

The affinity and the kinship between the Arian and Semitic races and the
way this approach found supporters among the British was instrumented
by the British foreign policy-makers made ground for the British
expansionism in Ottoman Palestine. In other words, the British claimed
the right of being the inheritor/ legitimate successors of the holy lands
promised to the Israelites by God30 due to the kinship theorized by some
romantic British writers.31 Green, termed this tendency and described
the situation of the Jews as eminently practical for British imperialism.32
While founding an additional ground for British claiming new rights over
the Promised Lands the 19th Century British scholars who contributed
or agreed with this approach saw this approach as an opportunity for
sweeping racial, cultural, and linguistic debts, and even hold esteem for
ancient Semites accepting the modern/living Jews. Some scholars termed
this approach as Semitic British tradition as a relatively muted or sporadic
antisemitism.33 It can be concluded that this muted antisemitism masked
the British antisemitism, and it could be one of the reasons for the different
appearance of ambiguous British antisemitism different than the violent
continental one.
27
28
29
30
31
32
33
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It should be remembered that the protestant stream in Europe considered
Catholicism degenerated and Evangelists supported the idea that research
and further studies on Judaism would complete the missing parts of
Protestantism.28 This understanding of the Anglican Church prepared the
ground for the church-Jewish collaboration in Jerusalem and this belief
system of the church people was instrumented by the British policy-makers
for protection of the Jews in Ottoman Palestine.29
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Why the Holocaust did not take place in the Anglo-terra?
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The number of Anglo-Jews being relatively less in Britain than in the
continent, the national character of the British people, the efforts of the
Anglo-Jews to assimilate, British legal traditions, and the existence of
liberal government, are described as the other factors that played a role
in the different experience of antisemitism in Britain. This different
experience of antisemitism also could be considered as one of the reasons
for some historians to think about the role of British sympathy towards
the Jewish Return to Palestine and mainly to the Jews.34 Therefore, this
article aims to make an overview of British anti-Semitism and to figure
out whether there was such British sympathy for the Jews and Jewish
Return to Palestine or the Jews were only eminently practical instrument
for British imperialism.
It can be observed that there are concrete examples of anti-Semitist
approaches and applications within various British institutions alongside
with anti-Semitist British public culture. The efforts of the Jews to
assimilate to British society, the inheritance of British legal traditions,
and liberal government are listed by Reisenauer as some of the reasons for
different experiences of anti-Semitism in Britain and continental Europe.35
The findings of Micheal Clark confirm that the two factors listed by
Reisenauer were effective together in some degree for the Jewish
Emancipation process. The case study of Lionel de Rothschild as the first
Jewish MPs in the House of Common, described by Clark as columniation
of an Anglo-Jewry’s 30-year campaign of emancipation, contributes new
sights to the issue under discussion.36 For such an achievement the Jews
had struggled for decades and eventually were granted this political right
based on the perception of Judaism being merely another sect dissenting
from the Established Church. Jewish acceptance of their religion’s being
simply a dissenting sect could be a tactic of Anglo-Jewry’s adaptation of
Jewish Restoration of Evangelical Church to gain Jewish emancipation
during the 18th and early 19th centuries. Thus, over the following decades
after the Jewish emancipation in the 1850s the Anglo-Jews faced with
controversial issues from marriage to education. During these years it
became clear to the Jews that their political requirements often differed
from those of Anglicans.37
Jewish Emancipation and Jewish Representation in the House
of Commons
Since 1847 the Jewish emancipation which is about allowing non-baptized
Jews to have a sit in the House of Parliament was one of the phenomena of
Reisenauer, “Anti-Jewish Philosemitism,” 79-80.
Reisenauer, “Anti-Jewish Philosemitism,” 80-82.
36 Michael Clark, “Jewish Identity in British Politics: The Case of the First Jewish MPs,
1858–87,” Jewish Social Studies 13 (2007): s.93–126.
37 Clark, “Jewish Identity in British Politics,” s.94-97.
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behavioral change of British towards the Anglo-Jewry.38 While accessing
this behavioral change Sack, examines whether there was a uniformity of
understanding among the leaders of the Conservative party. He clearly
states that the leaders of the Conservative Party conflicted with each other
on the issue of Jewish emancipation more than the conservative press
and lower ranks of the party itself. The conservative press described the
Jew as great apostles of infidelity, hyper-powerful and, had their foot on
the neck of kings and cabinets throughout Europe. During the1840s the
Christ-killing Jews were blamed also with the revolution taking place all
over Europe for overthrowing of dynasties.39

During these years the Jewish MPs were not as active as the other MPs
of the House of Commons. Rothschilds as one of the strongest financial
groups in Britain were relatively influential in general due to their ability
offering financial aid, advice, and information gathered from their extensive
international relational capital to both the Liberals and the Tories.
However, for the Rothschilds being members of the British Parliament
was a matter of status rather than Jewish representation. The Rothschilds
understood being present in the parliament reflected their wealth and
membership to an upper class rather than their desire for active political
participation in favor of the Anglo-Jews. Although the majority of those
MPs were members of London’s most important political gentile clubs,
they were not that active in the Parliament. Although acculturated AngloJewry like the Anglo-Jewish MPs’ struggled to look to be quite patriotic
and devoted to the British interests and institutions their as assimilated
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It is widely accepted that the Anglo-Jewry on those years experienced
greater social and economic integration in Britain than other European
Jewries had achieved. The civil rights the Anglo-Jewry received were
facilitated by British liberal society.40 The Jewish representation in the
House of Commons is the most important one. The total number of Jewish
MPs between 1858 and 1887 in the House of Common was 18. It can be
described as one of the reasons for the different appearances of British and
European antisemitism. The economic situation of some Jews played the
main role during the emancipation process and Jewish representation in
the British Parliament. The Jewish MPs were overwhelmingly members of
international banking notables. In other words, Jewish bankers dominated
Jewish representation in the House of Common. The barristers were the
second common group among the Anglo-Jewish MPs who could practice
law and contribute to the legislation if they can for the Jewish emancipation
campaign.41
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but different position didn’t change.42 Julian Goldsmid (1838-1896) one of
the first MPs suffered the worst treatment of the period during the 1870’s
election. He was attacked and was blamed as a man devoted to commerce
and denigrating the validity of Old Testament religion. He was attacked
with interjections shouts: ‘Jew, Who, sold the Savior!’43
The Anglo-Jewish MPs’ basis of authority, as politicians was based on
sources totally external to Jewry and made it difficult to represent Jewish
interests in the Parliament for which the MPs were criticized by the Jewish
society of Britain. The reason for their being silent on their Jewishness
basically was British anti-Semitism. The terms used by Count de ClermontTonnerre (1757-1792) for the French Jews in 1789: “The Jews should be
denied everything as a nation but granted everything as individuals... It
is intolerable that the Jews should become a separate political formation
or class in the country.” 44According to Clark the British approach of
the Anglo-Jewry was not different than Count de Clermont-Tonnerre’s
approach. Therefore, the Jews could be equal citizens providing that their
specificity was limited to the confessional area.45
The most important legislation of these years of Anglo-Jewish representation
in the House of Commons was The Jewish United Synagogues Act of July
1870 about the scheme of the charity commissioner. This act represented
the beginning of the amalgamation of the main Ashkenazi synagogues of
Eastern Europe.46 Religious issues constituted important space during the
post-emancipation period for the Anglo-Jewish MPs. Historically, British
Jews had supported a strong Established Church in Britain. They thought
the Church’s moderate, latitudinarian, notable philosemitic features
would contribute to their acceptance to the British society. However, the
Anglo-Jewry overwhelmingly didn’t agree with the secularization of the
educational system of Britain. They took the secularist system as a danger
to their minority faith protection of Jewish specificity and Jewish identity.
It was now time for the Jew to protect their ethno-religious identity. They
emphasized the differences of the Jewish system of theology from the
Christians’.47
The Anglo-Jewish community’s representation in the House of Commons
involved in British Foreign policy when William Ewart Gladstone (18091881) lead a nationwide campaign on dismembering the Ottoman
Empire for so-called liberating the Eastern Christians in the Balkan
Provinces of the Empire.48 The Jewish intellectual of the time were quite
aware of the benefits and rights granted to the non-Muslims as a result
Clark, “Jewish Identity in British Politics,” s.94.
Clark, “Jewish Identity in British Politics,” s.100.
44 Clark, “Jewish Identity in British Politics,” s.101.
45 Clark, “Jewish Identity in British Politics,” s.102.
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No matter how the Anglo-Jews politicians defended the British interest
they were still blamed to be unpatriotic and anti-English.53 The Jewish
MPs’ entering into the House of Commons contributed to the Jewish legal
rights as British citizens, but the Jewish definition remained unclear and
problematic, and the Jews’ status in Britain remained unresolved.
The British Institutions’ indecisiveness between Anti-Semitism
and Semitism
After the Anglican Church’s failure of converting the Jews and later the
Orthodox Arabs into Anglicanism, the Jewish Return to Palestine to enable
Britain to have a population under its protection became an option for
the salvation of Britain. It was an explicit declaration of the Tory Church
and State Gazette that the Jew’s country was Judea/Palestine, not the
United Kingdom and it was a common belief that Unlike the Hindu, the
Buddhist, or the Muslim the Jew had no redeeming feature.54 Other than
the necessity for a Jewish population to balance the Russian influence
over the Orthodox Arabs in Palestine55 While analyzing the pro-Jewish
press discourse Sack, also draws attention to the role of the Rothschild
banking family. However, generally speaking until the 1870s the Jews
49
50
51
52
53
54
55
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of the Ottoman Dhimmi law system.49 Therefore, the Jewish community
opposed Gladstone’s campaign and supported the British Empire policy
of upholding Porte rule to counter Russian influence in the Danubian
Principalities. This opposition of Jews met with anti-Jewish criticism and
the community’s Britishness was questioned immediately.50 However,
their concerns for the Jewish community under Russian influence in
Eastern Europe were taken into consideration by the British politicians.
Jewish rights in the named region were protected at the Congress of Berlin
in 1878 where civil equality for Jews was guaranteed thanks to the intimate
relations between the Anglo-Jewish community and Benjamin Disraeli.51
Baron De Worms (1840-1903) one of the grandchildren of the Rothschilds,
a politician of Conservative Party, defended the Turkish rule in the Balkans
and Danube not only for the better treatment of Ottoman rule for his
coreligionists but also for the Ottomans’ necessity of securing the route to
India by preventing Russian approach to the Mediterranean Sea.52 It can
be said that the Jewish representation in the House tried to overleap the
British foreign policy interest with their coreligionists.
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were described in the Conservative press as vicious, malevolent, and unEnglish.
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On the 1880s it is widely observed that public antisemitism in the British
Conservative press was not that remarkable. Clark describes the period
from the 1858 to the early 1880s as the “Golden Age” in communal
history, a time of grace when Jews lived in relative harmony with their
surroundings.56 Sack, examines the role of the quixotic career of Benjamin
Disraeli (1804-1881) on this change. In Disraeli’s novel named Tancred,
he claims that Jews deserved emancipation not for the sake of freedom
of conscience, but because of their special relationship with Christianity.
In that book, Disraeli, though quite romantically, stresses the role of
Great Britain in conquering the holy lands occupied by the Ottomans. He
explicitly expresses an Anglo-Jewish collaboration for this holy mission
replacing the Ottomans rule with the British one.57
The severe human rights abuse against the Jews in Russia and Germany
met with the British politicians’ opposition in 1880s and 1890s. To
interfere internal relations of these countries a pro-Jewish discourse was
used by the conservative press for the requirement of British politicians
who needed British public support.58
Britain’s annexation of Ottoman Egypt was the end of Britain’s policy of
supporting the integrity of the Ottoman Empire.59 Germany’s appearing as
the recent rival of Britain after Russia intensified the competition between
these two rivals in the eastern Mediterranean and mainly in Palestine.
60
Thus, the claim over the protection of Jews was more important to
strengthen the British foothold in the area which was one of the reasons of
a pro-Jewish discourse in the British conservative press.
It should be remembered that the British policy towards the Jews takes the
attention of political history scholars due to the establishment of the British
Consulate of Jerusalem in 1837. Evangelical organizations founded in 1809
aimed to convert Jews to Christianity was established as a joint BritishPrussian venture. This organization was Britain’s attempt to gain influence
in Ottoman Palestine against Britain’s European competitors. The official
duties of the consulate decreed by Lord Palmerston (1784–1865) when he
was the foreign secretary in 1841, was mainly political protection of the
Jews in Palestine. The Jews already inhabited in Palestine were few and far
away to comply with the Britain’s influence requirement.
56 Clark, “Jewish Identity in British Politics,” s.95.
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Thus, baptized Christian Israelites if they could be assembled would
give a tolerable population to Palestine would comply with the British
influence policy for the region. Other than the consulate there were many
British organizations in Palestine for the charity of the Jews who are to be
helped in the process of conversion to Christianity. Syrian and Palestine
Colonization Society, the Jewish Colonization Association, and the
Syrian Colonization Fund are some examples. These organizations were
superseded by the Zionist settlements able to control their own colonies
in northern and central Palestine, providing funds through the Jewish
National Fund established in 1901.61
End of the Golden Age of pro-Jewish Discourse

One can observe the implications of this immigration even in vernacular
English language. The word “Jew” ranges in a variety of public forums with
a peculiarly pejorative connotation. Although some British intellectuals and
politicians condemned and criticized the Tsarist regime for its persecution
of the Jews on 1880s after Jewish immigration to Britain at the beginning
of the 20th Century, the Jewish immigrants from Russia and Poland
met with an anti-Semitist discourse. These immigrants were described
as pauperized, Yiddish–speaking, morally suspect, and physically
degenerate individuals, who brought disease, dirt, and strange habits to
British shores.64
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The failure of the Evangelical Church for converting the Jews into
Christianity was a disappointment not only for the Evangelical Church but
also for the British politicians. The appearance of Jewish organizations with
the support of international Zionist finance was one of the reasons for the
confrontation between British foreign policy62 officials and world Zionists
in Palestine. Besides massive Russian Jews’ immigration to Britain in the
1880s accelerated British antisemitism. Jewish immigration from Eastern
Europe significantly increased after 1880 and resulted the anti-Semitist
Aliens Act of 1905 which unmasked the British pro-Jewish policies.63

Before the massive immigration in most cases at the beginning of the
1880s the British intellectuals who visited Russia borrowed antisemitic
discourse from the Russians. In their travel notes, they blamed the Jews
for the fate which had befallen them and directly adapted a whole manner
of anti-Jewish accusations from Russian to British discourse.65 On the
61
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other hand, one of the visitors, an Irish-born journalist and an academic,
Dr. Emile J. Dillon, noted the miserable Jewish survival in the Pale
with sympathy. Dillon described the life of the Jews in the Pale prisonlike in its characteristics, as if confined inside the walls of a medieval
ghetto. However, his conclusion included conversion wishes for Jewish
Restoration66 an approach of British anti-Semitism as discussed above used
for British foreign policy requirements. Generally speaking, the writers
who had visited the Pale perceived the immigrant Jews as superstitious as
the West African Negro aliens, seeking a new life in Britain as the greatest
threat to the integrity of Anglo-Saxon England.67
The British policy towards the Tsarist persecution of the Jews in the 1880s
was limited only to condemnation until Germany’s advance to Eastern
Europe during the First World War. Germany’s publicity against Tsar who
exiled the Jews worried Great Britain that such a policy by Germany would
earn the Jews sympathy living in the United States and Russia and increase
anti-Entente feelings68 which resembles varying pro-Jewish British attitude
according to the foreign policy requirements. This process as stated earlier
paved the way to Balfour Declaration. When the requirements of foreign
policy necessitated the British foreign policymakers took a pro-Jewish
action as they did in the late 1830s after the Treaty of Unkiar Skelessi
signed in July 1833 between the Ottoman Empire and Russia which
granted Russia the protection rights of the Ottoman Orthodox subjects.69
The Anglo-Boer War of 1899 was described as the most controversial
conflict in all of Britain’s long imperial history strengthened the antiJewish feelings of British society at the turn of the century. The members
of the anti-war movement who were generally men with liberal and
humanitarian credentials and leftists blamed some financiers due to their
Jewish identity in South Africa. Although the Jews inhabited peripheral
areas of South Africa after the 1880s the discovery of gold resulted a
sudden increase of Jewish immigrants to the area ranging from Jewish
Businessmen to impoverished Jews. Additionally, during this very period,
Jewish finance was blamed among the anti-war circles and described as
shady and disreputable.70 The intense competition for gold mining and
gold trading among the Jewish and British people including some other
Europeans drew the attention of the British public and parliament to South
Africa. The Jews who went to South Africa were blamed positioning their
interest over the British national interest.71
66
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Anti-Semitism of the British Left

When comparing the British owned newspapers with the Jewish owned
ones, Hyndman described them as more dangerous because of their acting
practically in accord with their fellow capitalist Jews all over the world.
Moreover, Hyndman in 1895 blamed the Jewish newspaper owners for being
the poisoners of the wells of public information.74 Hyndman’s resentment
goes to a degree of blaming some Jews bearing English names who were
foreign Hebrew origin. The Jews were widely described as strange Asian
people who pretended to be English but have secret order established in
the heart of every nation, and each branch of the community supports the
other branches internationally.75 It was the Jew clique that dragged Lord
Salisbury (1861-1947) into war, it was the Jewish blackmail killed Joseph
Chamberlain (1836-1914), and it was fear of Rothschilds made Arthur
Balfour to favor the Jews according to Hyndman.76
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The British leftist scholars mostly identified imperialism with Judaism.
J.A. Hobson, an economist associated imperialism with Jewish conspiracy
and Victorian capitalism. He blamed the Jews hiding behind English
names were the true manipulators of the Boer War.72 Leftist press such
as the Poor Man’s Guardian and Northern Star were upset about the
excessive financial influence of wealthy Jews. Engels had for years used
the word “Jew” as a contemptuous synonym for “speculator” or “financier,”
though, later he became a loyal critic of socialist antisemitism.” Henry M.
Hyndman, a wealthy businessman and founder of the chief organ of the
Social Democratic Federation in 1881, had remarkable comments represent
the anti-Semitic views of the British left. Hyndman however, repeatedly
kept identifying Judaism with the universal domination of money. He
also took Jewish capitalists responsible for the Vienna riots of 1885 and
the Panama Canal scandal of 1892. He mentions “Imperialist Judaism in
Africa” at the turn of the century. The British leftist scholars were upset
about the close relations of Jews with the British politicians and described
it as the formation of an “Anglo-Hebraic Empire” in the continent. 73

It could be concluded that Jew-hatred in Britain was not limited to any
social institution or political party. Throughout the 19th century and during
the war years varying according to the circumstances antisemitism was
used in Britain by foreign policy-makers and movements of both the Right
and the Left institutions depending on their legitimacy and propaganda
requirements.77 However, it is understood later in the 19th century Britain
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represented much better years for the Jews. After the First World War
antisemitism in Britain kept increasing and reached its peak during the
Second World War. While there was Holocaust taking place in Europe,
Jew-hatred was on the increase in anti-Fascist, and so-called democratic
Britain.
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Conclusion
The developments of the First World War, like the military failure in
the Western front, Dardanelles and Iraq, and an economic crisis in
Britain necessitated policy-makers to take the support of Jewish finance.
Although the British foreign policymakers used Semitism as a tactical
device to comply with its foreign policy strategy, there were few members
of the War Cabinet like Lloyd George who had sympathy for the Jews. To
evaluate further implications of British attitudes towards the Jews after
the First World War the following examples seem worthy to mention. W.
G. A. Ormsby-Gore (1885-1964) who spoke to the Permanent Mandates
Commission of the League of Nations in 1937 said that “the establishment
of an independent sovereign state not certainly, was the conception in
Lord Balfour’s mind.” The British foreign policymakers didn’t agree with
the content of the Balfour declaration. Harold Nicolson, in 1952 wrote that
Lord Balfour “did not foresee that Zionism would entail the creation of
an independent sovereign state.” Thus, some scholars’ claim of Balfour’s
idea of the Jewish state is a result of altruism, idealism, and regard for
justice78 is groundless. Lord Curzon (1859-1925) and Edwin Montagu
(1879-1924) the other members of British Foreign affairs were recalled
with their sympathy with the Jews were also against the idea of a national
state for the Jews in Palestine.79 Therefore it can be said that the British
politicians only prioritized foreign policy requirements, and even a proZionist politician like Lord Balfour didn’t aim a Jewish state in Palestine.
In 1943 the slogans that appeared on the walls of public places in London
were as following: “Who persecuted Christ?” “Get rid of the Jews,” “Smash
the Jewish press and peace is yours,” “Smash Jews’ shops”; in Cambridge”Castrate the Jews”; in Bournemouth —”All Jews are cowards, who kill
a Jew is a saint.”80 Those slogans represent the level of antisemitism in
Britain when the Israel State was about to be recognized internationally.
As this article through review of the literature on British antisemitism
and its connection with British foreign policy requirements of the 19th
century until the Balfour Declaration it’s understood that the British
politicians instrumented the Jews and the Jewish question according to
its national and international policy requirements and it was nothing to do
“Lord Balfour’s Personal Position on the Balfour Declaration,” Middle East Journal 22
(1968): s.340.
79 Ediz, “A Neoclassical Realist Explanation of the Balfour Declaration,” s.115.
80 Goldman, “The Resurgence of Antisemitism in Britain during World War II,” s.37-38.
78

180

How the British Could lose their Arab and Jewish Friends at Once? An overview of British Antisemitism

with the British Semitism. It is also understood that the perception of the
pro-Islamic and pro-Arab literature that there was a close Anglo-Jewish
alliance to hand Palestine over to the Jews due to the British sympathy for
the Jews is groundless.

It is also claimed that the reasons behind this assumption, though needs
further studies, and not the subject of this paper, were strengthened by
the severe propaganda of Nazi Germany started on the 1930s. During the
years of the British-Mandate administration of Palestine, the Arabs fell
in the ocean and few exiled Arab leaders had to get help from the snakes
which in that situation were the Nazis. Falsification and manipulation of
the Holy Quranic verses to imply a kind of closeness between Islam and
Nazism by German orientalists to produce discourse for propaganda has
been run by the Nazis among the Muslims strengthened the anti-British
sentiments and confirmed the so-called Anglo-Jewish alliance during the
Second World War years. The harm and the damage the Nazis made to
international perception of Islam and its implications in the post-war
years up to our time have not been studied and are other further study
suggestions.
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The righteous and legitimate opposition of the pro-Arab literature
against the policies followed by Britain and later by Israel mislead by
the assumption of so-called British sympathy for the Jews. The changing
British wish and sympathy for the Jewish return to Palestine and some
of the British politicians being under the leading of the Zionists was and
is still confused with the British sympathy for the Jews. After the Balfour
Declaration, some Jewish historians intentionally did not correct this
assumption. The reasons behind the intention of the Jewish historians also
need further study. However, it can be said that the Jewish Historians and
the Zionist leaders might have considered benefiting from the impression
of Britain’s Jewish sympathy to keep Great Britain, the superpower of the
time on the side of the Jews either to pacify the Palestinians struggle for
self-determination or to keep the pro-Zionist British politicians in their
side.
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Abstract
After the demise of Prophet Muhammad, Muslims faced with a huge crisis of
political legitimacy. As a matter of fact, the disputes, riots and civil wars that
broke out during the Caliph Osman and Ali eras and the assassination of three
of the four caliphs, considered as Rashidun Caliphs, are the important indicators
of the political crisis in Islamic society after the Prophet. The root of this political
crisis derives from the question of who will gain the leadership and how to lead
the Islamic State which allege to be found by Prophet Muhammed. The main
purpose of this study is to criticize the historical validity of the claim that an
Islamic State was established under the leadership of Prophet Muhammad. In
this article, it is discussed whether the elements of the period of Asr-ı Saâdet (The
Era of Prosperity), which constitute a historical background to the discourse of
*
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Hz. Muhammed’in ölümünden sonra Müslümanlar, büyük bir siyâsî meşrûiyet
kriziyle karşı karşıya kalmıştır. Nitekim Halîfe Osman ve Ali dönemlerinde
patlak veren anlaşmazlıklar, isyanlar, iç savaşlar ve Hulefâ-yi Râşidin olarak
kabûl edilen dört halîfeden üçünün sûikast sonucu öldürülmesi, Peygamber
sonrası İslâm toplumundaki siyâsî krize işâret eden önemli göstergelerdendir. Bu
siyâsî krizin kökeninde, Hz. Muhammed tarafından kurulduğu öne sürülen İslâm
Devleti’nin liderliğini kimin, hangi usûllere göre yapacağı sorunsalı yatmaktadır.
Bu çalışmanın temel amacı, Hz. Muhammed’in önderliğinde bir İslâm Devleti
kurulduğu iddiasının târihsel geçerliliğini irdelemektir. Makalede, İslâm Devleti
söylemine târihsel arka plan oluşturan Asr-ı Saâdet döneminin ihtivâ ettiği
unsurların, dönemin koşulları içerisinde bir devlet formu sunup sunmadığı
tartışılmakta ve Hz. Muhammed’in siyâsî tecrübesinin mâhiyeti ele alınmaktadır.

Arş. Gör, Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü, mnk550@hotmail.com, ORCID ID: orcid.org/0000-0002-8905-195X

** Arş. Gör., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih
Bölümü, masallahnar@gmail.com,ORCID ID: 0000-0002-9474-2608
1

Bu çalışma, Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi’nde 5(2), “The Concept of Islamic
State Through Prophet Muhammad’s Political Experience” başlığıyla İngilizce olarak
yayımlanan makalenin Türkçe çevirisidir. Bkz: Kalkan, N, Nar, M. (2020). The Concept
of Islamic State Through Prophet Muhammad’s Political Experience. Uluslararası
Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 5 (2), 182-198
Geliş tarihi: 08.12.2020 / Kabul Tarihi: 29.12.2020

183

Nurettin KALKAN - Maşallah NAR

the Islamic State, presents a state form or not within the conditions of the era, and
evaluated the essence of Prophet Muhammad’s political experience.
Keywords: Islam, Islamic State, state, Prophet Muhammad, Medina Charter.
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İslâm’ın Arap Yarımadası’nda ortaya çıkması; dînî, siyâsî ve iktisâdî birçok
veçheyi içeren bir değişim ve hareketlilik dalgası yarattı. Arapların kabîle
asabiyeti etrafında şekillenen çok parçalı siyâsî yapısını daha merkezî bir
forma dönüştüren İslâm inancı, zamanla Araplığı da içeren bir üst kimliğe
evrildi. Müslümanlar, kurdukları siyâsî ve askerî teşkîlâtlar vâsıtasıyla
dünya siyâsî dengesine müdâhale edebilen bir aktöre dönüştü. Böylelikle
İslâm, bir inanç grubu teşkil etmenin de ötesinde, dönemin en önemli
iki siyasî gücü olarak kabul edilen Sâsânî ve Bizans İmparatorlukları’nın
sınırlarını da etkileyen, değiştiren güçlü bir siyâsî aksiyon meydana getirdi.
İslâm’ın böyle bir vasıf kazanmasının dönüm noktası, Hz. Muhammed’in
Mekke’deki sıkıntı ve tazyikten kurtulma; bu sâyede de tebliğ vazîfesine
uygun bir alan bulma amacıyla Medîne’ye hicret etmesidir. Hz. Muhammed,
Hicret’ten sonra Medîne’nin kozmopolit demografik yapısı içerisindeki
uzlaşmazlıkları sona erdirmek ve kabîlelerden müteşekkil parçalı siyasî ve
sosyal yapıyı merkezî bir idâre altında toplamak adına birtakım siyâsal,
hukukî, sosyal ve iktisâdî düzenlemeler yapmıştır. Onun önderliğinde bir
siyâsî organizma olma evresine geçen Medîne merkezli İslâm toplumu,
kısa bir süre sonra bütün Arabistan’ı hâkimiyeti altına almıştır. Fakat
Müslümanların tedrîcen kazandıkları bu siyasî fâilliğin, İslâm inancının
birleştirici ve bütünleştirici karakterinin yarattığı doğal bir sonuç mu yoksa
bizzat inanca mündemiç planlı bir amaç mı olduğu sorunsalı tartışılmaya
devam edilegelmiştir. Hz. Muhammed’in Medîne döneminde üstlendiği
rollerin dînî ve siyâsî bağlamları arasında bir ayırım yapma meselesini de
bu sorunun bir parçası olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Hz.
Muhammed’in Müslümanların liderliğini üstlenmesini, risâlet vazîfesinin
bir gerekliliği ya da bu ilâhî görevden kaynaklanan karizmatik etkinin bir
sonucu gibi görmek arasında yapılacak tercih -vakayı değiştirmese bileMüslüman siyâsî pratiğinin çözüm imkânlarını doğrudan etkileyen bir
sonuç doğuracaktır. Hz. Muhammed’in siyâsî yetkesi risaletine mündemiç
bir cüz olarak okunduğunda, onun ölümünden sonra bu rolün dinen
meşru ve makbul aktörler tarafından yürütülmeye devam etmesi zaruri
hale gelmektedir. Keza onun tarafından tesis edildiği iddia edilen devletin
şekil ve uygulamarı dönem siyasetinin bir gerekliliği olmaktan çıkmakta
ve İslâm’ın en önemli ikinci referansı konumundaki Sünnet-i Seniyye
alanına dâhil olmaktadır. Bu durum İslâm’ın modern siyasetle ilişki kurma
imkanını târihsel bir tecrübeye hapsetmekte ve günümüz Müslüman
toplumunun yaşadığı siyâsî krizleri aşmak için ihtiyaç duydukları içtihad
özgürlüğünü köreltmeketdir.
Bu çalışmada ilk olarak, devlet kavramının, İslâm’ın zuhur ve teessüs
ettiği şehirler olan Mekke ve Medîne’yi de kapsayan Hicaz Bölgesi
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içerisindeki Arap toplumunda nasıl mâkes bulduğu, ne anlam ifâde ettiği
incelenmektedir. İkinci olarak ise, Hz. Muhammed’in lideri olduğu siyâsî
yapının, dönemin şartları çerçevesinde bir devlet formuna karşılık gelip
gelmediği sorunsalı ele alınmakta; onun siyâsî tecrübesiyle irtibatlandırılan
İslâm Devleti kavramının târihsel geçerliliği tartışılmaktadır.
İslâm Öncesi Arap Toplumunda Devlet Mefhumu
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Aristoteles’in Politika isimli eserinin girişinde kullandığı zoōn politikon
ifâdesi insan doğasının toplumsal ve siyasal olma özgüllüklerine vurgu
yapar. Zamanla aksiyomatik bir ilkeye dönüşen zoōn politikon üzerinden
tasvir edilen insan doğası bir anlamda, insanı diğer canlı türlerinden
temel olarak ayıran vasıfları, iktidar ve devlet gibi kavramlarla olan irtibat
potansiyelini ihtivâ eder. Buna göre, insanın olduğu yerde toplumsallaşma
eğilimi ve bu eğilime bağlı olarak bir siyâsî organizma inşâ etme çabası
görmek mümkündür. İşte, devlet olgusunu da söz konusu toplumsallaşma
bağlamında kurulan siyâsî örgütlenme biçimi olarak değerlendirmek
yanlış olmayacaktır. Gauchet’in deyişiyle; “Devletin kökenini, sosyal
bütünlüğün bir iktidar odağı yaratılması üzerine ortadan kaybolduğu
anın çok öncesinde, insanların toplum olarak bir araya geldikleri andan
başlayarak ortaya çıkan, kendi kaderine hâkim olamama olgusunu
doğuran zorunlulukta aramak gerekmektedir.” Ancak toplumsal açıdan
önemli bir dönüşüme karşılık gelen devletten önce de kendi kurucu
ilkelerini, kendi örgütlenme biçimlerinin kökenini, kendi kaidelerini,
geleneklerini ve törelerinin varlık sebeplerini kendilerinin dışında arayan,
bölünmüş iktidarlı toplumların varlığı unutulmamalıdır.2 Bir başka
ifadeyle devlet, yöneten ve yönetilenleri ayıran, toplum içerisinde yaşayan
bireyler üzerinde meşrû tasarruflarda bulunabilen tek dışsal kurum
değildir. İnsanlar, içinde bulundukları dönemin, coğrafyanın, geleneklerin
ve toplumun koşulları ölçüsünde siyâsî bir yapılanma biçimi kurabilir
ancak bu biçimin söz konusu dönemin devlet formuna tekabül etmesi gibi
bir zorunluluk yoktur.
İslâm öncesi Arap toplumunun da devlet mefhumuyla kurduğu ilişki
yukarıda zikredilen koşullardan bağımsız değildir. Çöllerle kaplı Arap
Yarımadası, o dönem için henüz aşılması zor görünen denizlerle kuşatılmış
olup büyük ölçüde izole vaziyettedir.3 Aden dışında ulaşıma elverişli
bir limanı olmayan coğrafya, sâhillerinin kullanılabilirliği itibariyle de
tâlihsizdir. Bölgenin görece sulak ve ılıman güney batısı ile oldukça kurak
olan iç kısımları iklim koşulları açısından belirgin bir şekilde birbirinden
farklılaşmamaktadır. Arap Yarımadası’nın güneyi ile kuzeyi arasındaki
farkı yaratan ana unsur olan su, bölge ve insanının yaşam koşullarını da
belirleyen temel ölçüdür. Özellikle su imkânlarından yoksun bölgelerde,
2
3

Marcel Gauchet, “Anlam Borcu ve Devletin Kökenleri İlkellerde Din ve Siyaset,” İçinde
Devlet Kuramı, der. Cemal Bali Akal (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2005), s.35.
Philip Khuri Hitti, History of The Arabs, (London: Macmillan Publishers, 1970), s.17.
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insanlar deveye bağımlı bir hayat sürmektedir. Arap, çöl ve deveyle ontolojik
düzeyde bir ilişki içindedir. Kahir ekseriyeti kurak bir çöl arazisinden ibâret
olan bölgenin iklim koşulları, gündelik hayatın en temel belirleyicisidir.
Kurak bölgelerde, sınırlı vâhalar istisnâ tutulduğunda göçebelik en yaygın
yaşam tarzıdır. Göçebe yaşam şekline bağlı olarak ortaya çıkan geçim
faâliyetlerini şu üç başlık altında toplamak mümkündür: sürekli otlak
arayışına mecbur eden hayvancılık, yağmacılık ve çapul yapma. Her
anlamda bir var olma mücadelesinin vuku bulduğu coğrafyada, savaş ve
çoğu zaman onu tâkip eden uzun kan dâvâları, günlük hayatın olağan
bir parçası, rutini hüviyetindendir. Kuraklığın hüküm sürdüğü kuzey
ve orta kesimlerin aksine, güney bölgesinde yerleşik bir kültür hüküm
sürmektedir. Bu bölge, sağlam inşâ edilen ve nüfus bakımından yoğun olan
şehirlerin olduğu yerdir. Maîn, Sebe, Kataban ve Hadramut Krallıkları,
bölgenin kadim yerleşik kültürünün en önemli nişâneleridir.4 Yerleşik
hayat ve göçebe hayat (bedevî hayatı) olmak üzere yaygın iki yaşam tarzının
olduğu Arap Yarımdası’nda, Hicaz Bölgesi çöllerle kaplı yapısından dolayı
daha çok göçebelerin tercih ettiği bir bölgedir. Arap Yarımadası’nın diğer
bölgelerine nazaran Hicaz’da devletleşme teşebbüsü çok daha geç bir
dönemde meydana gelmiştir. Hz. Muhammed’ten önce bu bölgede, kabîle
sistemini aşan ve devletleşmeye yaklaşan bir anlayış görülmemiştir.5
Yukarıda genel hatlarıyla tasvir edilen coğrâfî şartların etkisi altında
yaşamlarını sürdüren İslâm öncesi Arap toplumunun hemen her bireyi,
ortak çıkar ve akrabalık motivasyonunun şekillendirdiği kabîlelerin
üyesi durumundaydı. Kabîle mekanizması ise aşiret altruizmi olarak
tanımlanabilecek bir esasla işlemekteydi. Bu esasın temel gereklerinden
biri olan fedâkârlık ruhu, kabîle mensuplarını dâhilde birbirlerine kardeşlik
bağıyla bağlamakta ve hâriç kabîlelere karşı güçlü bir dayanışmayı husûle
getirmekteydi. Bireylerin onur, güvenlik ve mülkiyet gibi değerleri, bağlı
oldukları kabîleler tarafından korunmaktaydı. Kennedy’e göre, bu durum,
devlete özgü hukuk düzeninden yoksun bir târihsel vasattaki en mâkul
yoldu.6 Kabîle mensuplarına hem dâhilde güvenli bir alan yaratan hem de
ihtiyaç hâlinde düşman(lar)a karşı savaşma motivasyonu temin eden en
önemli unsur ise asabiyetti. Asabiyet, kabîle içinde muhkem bir dayanışma
duygusu yaratan veçhesiyle birleştirici, ancak coğrâfî ya da etnik bir esasa
istinat eden daha geniş kapsamlı bir siyâsî organizasyon vücûda getirebilme
imkânı açısından oldukça parçalayıcıydı.7 Bu kabîle aristokrasisinin
oluşturduğu kabîle meclisleri, politik karar alma süreçlerini yönetir,
4

5
6
7
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toplumu ilgilendiren temel meseleleri karara bağlar ve yargı faâliyetlerini
yürütürdü. Mâsûmiyet ve cürüm, yemin ya da delil yoluyla kanıtlanmaya
çalışılırdı. Polislik gibi hukuka ilişkin kurumların ve hapishâne gibi cezâî
infaz mekanizmalarının var olmamasından dolayı yaptırıma mâruz kalan
birey veya kabîlesi, verilen hükmü tanımayabilirdi. Bu durumda, kendi
adaletlerini tesis etmek ve kısas haklarını sağlamak isteyen kabîleler
birbirleriyle savaşırlardı. Kabîle meclisleri, mutlak emredici nitelikte
kararlar alan bir yapıdan ziyâde, yol gösterici ve düzenleyici karakteri ile
hakemlik fonksiyonu icrâ eden basit bir siyâsî teşkîlâttı. Hakemlik vasfını
hâiz kişi veya heyetin soyluluk, şeref, tecrübe, dürüstlük ve liderlik gibi
husûsiyetleriyle ön plana çıkması beklenirdi.8 Kaynakları korumanın
yanında, merkezî ve hiyerarşik kurumları vasıtasıyla onları dağıtan ve
yöneten devlet yapılanmalarının aksine, kabîle sistemleri, kaynakları
sâdece basitçe korurlardı.9

İslâm öncesi Arap toplumunun bu parçalı ve basit siyâsî yapısına kıyasla,
dönemin iki önemli siyâsî aktörü olarak kabûl edilen, Hourani’nin deyişiyle;
dünyanın batı yarısındaki yerleşik ve yüksek kültürün ana bölgelerini
kapsayan Bizans ve Sâsânî İmparatorlukları, son derece düzenli kurumlarla
bezenmiş siyâsî yapılanmalara sâhipti. Her iki imparatorluğun da hukukî
ve iktisâdî faâliyetleri, sâbit kurumlar ve kurallara göre işlemekteydi.12 Bir
imparatorun mutlak irâdesi altında, ona yardım eden bir senato ve atanmış
konsüllerle birlikte yönetilen Bizans İmparatorluğu’nun 6. yüzyıldaki
hukuk sisteminin temeli, Justinianos Kanunları’na (Codex Justinianus)
dayanıyordu.13 5. yüzyılda îlân edilen Theodosius Kanunları’nın (Codex
Theodosianus) reforme edilmiş bir versiyonu olan Justinianos Kanunları ile
dînî, sosyal ve ekonomik meseleler, hukukî bir içeriğe kavuşturulmuştu.14
Bu noktada vurgulanması gereken asıl husus, Bizans’ın Roma Hukuku’ndan
tevârüs eden kadim bir yazılı hukuk geleneğini tatbik etmesi ve çağın
8
9
10
11
12
13
14

Robert Hoyland, Arabia And The Arabs From The Bronz Age To The Coming of Islam,
122-123.
Greg Fisher, “Editor’s Introduction”, içinde Arabs and Empires Before Islam, ed. Greg
Fisher, (London: Oxford University Press, 2015), s.5
Ahmet Akbulut, “Hz. Muhammed Sonrası İlk Siyasi Krizin Teolojik Yansımaları”, Kelam
Araştırmaları 4, sayı 2 (2006): s.3.
William Robertson Simith, Kinship And Marriage in Early Arabia, s.41.
Albert Hourani, Arap Halkları Tarihi, çeviren Yavuz Alogan, (İstanbul: İletişim
Yayınları, 1997), s.30.
Hugh Kennedy, The Prophet And The Age Of The Caliphates, s.2.
Judith Herrin, Byzantium: The Surprising Life Of A Medieval Empire, (London:
Penguin, 2007), s.113.
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Kabîle kimliğinin var olmayla özdeş bir anlam taşıdığı ve hayatın tüm
yönlerini kuşattığı bu vasatta, bir devlet kurma idealinden söz etmek
mümkün değildi. Zirâ daha önce de vurgulandığı gibi, Hicaz Bölgesi’nde
bulunan kabîlelerin birçoğunun yerleşik bölgeleri yoktu. Bir savaşta
mağlup olan kabîle, başka bir yere göç ederdi. Bu yüzden galip olan, mağlûp
olanın bölgesini istîlâ ederek genişleme ve büyüme imkânı buluyordu.10
Çok gevşek bir teşkîlâtlanmaya sâhip Arap toplumunda, tek siyâsî ve sosyal
birim hayy adı verilen kabîlevî birlikti.11

187

Nurettin KALKAN - Maşallah NAR

TYB AKADEMİ / 2021 / 31: 283-200

ihtiyaçlarına göre yeni içtihatlar üreterek hukukunu yenilemesidir. Öyle
ki, Bizans tebasının mîras, mülkiyet ve boşanma gibi problemlerine dâir
bağlayıcı hükümler, mahkemeler aracılığıyla verilmekteydi.15 Her ne kadar
İmparatorluk ticârete karşı tutucu bir yaklaşım benimsese de -düşmana
yardım etmesi muhtemel demir, kereste, tuz, altın gibi ürünlerin ihraç
edilmesi yasaktır- kommerkiarios isimli memurlar aracılığıyla başarılı bir
vergilendirme politikası tatbik edebiliyordu.16
Tıpkı Bizans İmparatorluğu’nda olduğu gibi, bölgenin diğer önemli
aktörü Sâsânî İmparatorluğu’nda da -bölgede sonra kurulan devletlere
model olacak- merkezî bir otorite ile gelişmiş bir ekonomik ve toplumsal
organizasyonun varlığı cârî idi.17 İmparatorluğu yöneten erk, hanedan
üyeleri, din adamları, ordu komutanları ve soylulardan oluşmaktaydı.18
Dadastan Namak adıyla bilinen, muhtelif hukukî konuları içeren ve
periyodik olarak güncellenen bir hukuk kitabı, devletin yönetiminde yoğun
olarak kullanılmaktaydı.19 Söz konusu kitap aracılığıyla kölelik, evlilik,
boşanma, evlât edinme, mîras, mülkiyet hakları, vakıflar, krediler, borçlar,
zinâ, hırsızlık gibi hususlarla ilgili kararlar verilebiliyordu.20
İslâm’ın ortaya çıktığı şehir olan Mekke, Hac vazîfesi için gelenlerin
hizmetlerini görmeye mâtuf, nispeten şehirli bir organizasyona sâhipti.
Ancak Mekke’nin de bir devlet ya da şehir devleti hüviyeti taşıdığını
söylemek mümkün değildir. Şehrin siyâsî vaziyetini; Hz. Muhammed’in
atalarından biri olan Kusay’ın mîrası olarak intikal eden ve sâkin kabîlelerin
sâhip oldukları güç ve îtibar doğrultusunda hac vazîfelerini üstlenip söz
sâhibi oldukları ilkel bir konfederasyona benzetmek yanlış olmayacaktır.21
Bu zâviyeden bakıldığında, Hz. Muhammed’ten önce kabîle asabiyetinin
gücü kudretli olmak ya da olmamanın bizâtihi kendisidir. Dolayısıyla,
Arap muhayyilesinde, güçlü kabîle mekanizmasını aşan bir siyâsî
organizasyonun bulunduğu söylemek zordur.22
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İslâm Devleti İddiası ve Hz. Muhammed’in Siyâsî Tecrübesi
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Hz. Muhammed’in ilâhî vahye muhatap olması, kendi şahsı ve yaşadığı
toplum açısından çok köklü bir değişikliğin başlatıcısı oldu. İlk aşamada
daha yakın çevresini hedef alan Hz. Muhammed, yavaş yavaş davet dâiresini
genişletti ve açıktan bir tebliğ faâliyetine girişti. Peygamber, tebliğini
açıktan ilk yaymaya başladığında, Mekke aristokrasisi tarafından ciddî bir
tehdit olarak görülmedi, hatta alaya alındı. Fakat zamanla Hz. Muhammed,
Mekke’nin geleneksel inançlarını ve bu inanç etrafında şekillenmiş düzenini
doğrudan hedef alarak açık bir meydan okumaya girişti. Bu noktada Mekke
aristokrasisi, Hz. Muhammed’in tebliğinin geleneksel güç kompozisyonunu
değiştirecek sonuçları olabileceğini fark etti. Mekke’nin ileri gelenleri önce
mal ve makam vadeden bazı tekliflerle uzlaşma arayışına girişti ise de bu
teşebbüs sonuçsuz kaldı. Bu türden bir pazarlığın Hz. Muhammed’i iknâ
etmek için sonuçsuz kaldığı görülünce de, henüz sınırlı sayıda olan son
dâvetin tâbileri ve liderine yönelik şiddetli bir hücum ve tazyike başlandı.
Özellikle Müslümanlara yönelik boykot yıllarında bu baskı zirveye çıktı.
Kendisini koruyacak güçlü bir âilesi ya da hâmîsi olmayanlar bu şiddetli
baskıya daha fazla mâruz kaldı. Hz. Muhammed, bu süreçte âilesinin güçlü
himâyesinin avantajlarını çoğu zaman hissetti.23 Ancak Hz. Muhammed,
şiddetli bir baskı altında artık tebliğ faâliyetini sürdüremeyeceğinin
de farkındaydı. Bu sebeple hac ziyâreti ya da ticâret maksadıyla çevre
şehirlerden Mekke’ye gelen kafilelerle görüşüyor ve Allah’ın vahyini onlara
tebliğ ederek risâlet vazîfesini yürüteceği daha elverişli bir yer arıyordu.24
Bu arayış, o dönem Yesrib olarak isimlendirilen komşu şehirden gelen
altı kişilik küçük bir grupta karşılık buldu. Hz. Muhammed’in hicretten
sonra Medîne olarak isimlendireceği Yesrib’ten gelen bu grup, Mekke’de
ortaya çıkan peygamberin, yaşadıkları siyâsî ve içtimâî sorunlara çözüm
olabileceğini düşünüyordu. Dolayısıyla, gerçekleşen ilk buluşma, her iki
taraf için de, bir arayışın neticesinde gerçekleşmiş, tesâdüfî olmayan bir
buluşmaydı. Medîne Arapları, Evs ve Hazrec Kabîleleri arasında süregelen
dâhilî çatışmalarla tükenmiş ve güç dizginlerini büyük ölçüde eline almış
Yahudiler karşısında zayıf duruma düşmüşlerdi. Temel olarak kabîle
asabiyetinden kaynaklanan çatışmalar bazen uzun kan davalarına sebep
oluyor ve taraflar ancak o dönem Arap coğrafyasında sorun çözücü olarak
görülen nüfuzlu ve mûteber hakemlerin arabuluculuğuyla bu çatışmayı
sona erdirme imkânı buluyordu. Fakat bu yöntem artık Medîne için çok
yavaş ve yetersiz kalıyordu. Bu sebeple, Medîne Arapları arasındaki dâhilî
çatışmaya son verecek karizmatik bir liderliğe ihtiyaç vardı. Medînelilerin
beraber yaşadıkları Yahudiler, uzun süredir kurtarıcı bir peygamber
beklentisi içindeydi. Bu mesiyanik söylemin Medînelileri Hz. Muhammed’le
buluşturmak konusundaki etkisi de yadsınamayacak derecede önemliydi.25
23 Ebû Muhammed b. Abdülmelik ibn Hişam, es-Siret’ün Nebeviyye 1, (Thk. Muhammed

Nebîl Tarîf: Beyrut 2010): s.260-267.

24 Muhammed b. İshak b. Yesâr (trz) ibn İshak, Siret-ü İbn İshak, (Thk. Muhammed

Hamidullah), byy., Ebû Muhammed b. Abdülmelik ibn Hişam, es-Siret’ün Nebeviyye, 38,
Muhammed b. Sa’d b. ez-Zührî İbn Sa’d, et-Tabakâtu’l-Kübrâ I, (Thk. Ali Muhammed
Amr: Kahire, 2001), s.184-185.
25 W. Montgomery Watt, Prophet and Statesman, s.85-87.
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I. Akabe Bîatı26 olarak isimlendirilen ilk buluşmanın ertesi yılı,
Medînelilerin daha geniş bir katılımla hazır bulunduğu II. Akabe Biatı
gerçekleşti.27 Peş peşe gerçekleşen bu iki bîat, belirgin inanç motifleri
taşımakla beraber, daha çok İslâm öncesi Arap geleneğinde var olan ittifak
ilişkilerinin bir parçası görüntüsündeydi. Hatta bu bîatı, özellikle İslâm
öncesi Arap toplumunda sıklıkla rastlanan birey ya da kabîle düzeyindeki
ittifak ilişkilerinin, yani Hılf Velâsı’nın tipik bir örneği olarak tanımlamak
da çok abartılı değildir.28
Hz. Muhammed’in bir grup Medîneliyle vardığı anlaşma muvâcehesinde
Medîne’ye yaptığı hicret, onun açısından bir ferahlama içerdiği kadar
mukabele zarûreti bulunan pek çok meydan okumayı da beraberinde
getiriyordu. Hz. Muhammed, artık Mekke aristokrasinin doğrudan baskı
ve hücumlarından kurtulmuş ve hatta ilerleyen dönemlerde Mekkelilerin
ticâret kervanlarına yapılan küçük baskınlarla en çok önem verdikleri
faâliyetlerini tehdit eder hâle gelmişti. Ancak Müslümanların Medîne’ye
kitlesel hicretinin getirebileceği olası içtimâî ve siyâsî sorunların yanı sıra,
Medîne toplumunun müzmin problemleri de çözüm bekliyordu. Bu yüzden,
onun siyâsî tecrübesini ele almak, büyük ölçüde Medîne’de geçirdiği yılları
mütâlaa etmek anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed’i bugün de mutlak
şekilde taklit edilmesi gereken politik bir figür olarak tasvir eden görüşler,
daha en başında onun bir devlet kurma niyetinde olduğu ve Medîne’de bu
düşüncesini eyleme geçirmek noktasında muvaffak olduğu ön kabûlüyle
tartışmayı başlatırlar. Örneğin, Cemâat-i İslâmî teşkîlatının önderi
Mevdûdi29 bu görüşün önde gelen temsilcilerinden biridir. Mevdûdî’ye
göre, peygamberlerin gönderiliş amaçlarından biri de ilâhî kanunlarla
yönetilen bir devletin tesisidir.30 Peygamberler ise bu devletin -Allah
tarafından- atanmış devlet başkanlarıdır. Mevdûdî, Hz. Muhammed’in
Medîne’de bir İslâm Devleti kurduğunu, bu devletin kuruluş sürecine de
Allah’ın bizâtihi müdâhalelerde bulunduğunu öne sürer. Mevdûdî ayrıca,
Hz. Muhammed’in ilâhî bir tensiple Medîne merkezli İslâm Devleti’nde hem
devlet başkanı hem de ordu komutanı olarak görev yaptığını da ekler.31 Hz.
Muhammed’in bir İslâm Devleti iddiası söz konusu olduğunda, bu iddiayı
destekleyen en önemli fiilî karîne şüphesiz Medîne Vesîkası’dır. Târihi bir
metin olarak Medîne Vesîkası’nın niteliği oldukça tartışmalı bir husus iken,
konu özelinde de oldukça keskin yorumlar yapıldığını söylemek gerekir.
İslâmî pek çok disiplinde otorite kabûl edilen Muhammed Hamîdullah,
26
27
28
29
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31
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Medîne Vesîkası’na târihteki ilk anayasa olma özelliğini yükleyecek kadar
iddialı olabilmektedir.32
Yukarıda Mevdûdî ile Hamîdullah isimleri üzerinden örneklenen, Hz.
Muhammed’in Medîne’de liderlik ettiği toplumun bir devlet; Medîne
Vesîkası’nın da bu devletin anayasal tapusu olduğu fikri, çok geniş bir
nüfuz alanını hâizdir ve tartışmaya kapalı bir postüla durumundadır.
Bu çalışmada ise söz konusu mesele iki temel soru etrafında tartışmaya
açılacaktır:
Hz. Muhammed’e tevdi edilen nübüvvet vazîfesi siyâsî bir müessese ya
da devlet kurma sorumluluğu içeriyor muydu yoksa elde ettiği karizmatik
etki alanı ve siyâsî liderliği yaşadığı konjonktürün de katkıda bulunmasıyla
peygamberliğine eklemlenen neticeler miydi?

Tartışmanın ilk maddesine dâir bir cevap arayışına girişildiğinde; Kur’an-ı
Kerîm’in Hz. Muhammed’e devlet kurma ya da siyâsî bir organizasyon inşâ
etme sorumluluğu yükleyen açık bir âyetine rastlamanın mümkün olmadığı
tespit edilmektedir. Bâzı âyetlerde, Hz. Muhammed’in vazîfesinin ona
vahyedileni tebliğ etmekten ibâret olduğu vurgulanırken,33 bazı ayetlerde
ise müminlere Peygamber’e tâbi olmaları noktasında güçlü tembihler
yapılmaktadır.34 Hz. Muhammed’in vazîfesini tebliğ etmekle sınırlayan
ve Müslümanların O’na itâatini emreden bu âyetlerin bütününden
peygamberlik otoritesine yapılan vurguyu çıkarsamak yanlış olmayacaktır.
Hz. Muhammed’in peygamberlik dışında bir vasfına işâret eden ve ona
siyâseten hükmetmenin zarûri lazımlarından biri olan icbar hakkını
açık şekilde tevdî eden bir âyete rastlamak ise mümkün değildir. Hz.
Muhammed’in tebliğ vazîfesine ek olarak bir de ona devlet kurma görevi
verildiğini savunan görüşün açmazı işte tam bu noktada başlamaktadır. Eğer
Hz. Muhammed’e ilâhî bir kudret tarafından devlet kurma ödevi verildiyse,
müntesipleri üzerinde zor kullanabilme ayrıcalığı da verilmeliydi.35 Zirâ
icbar monopülü, târih boyunca devlet aygıtının temel gerekliliklerinden biri
olagelmiştir. Siyasal iktidar, aynı zamanda da bir icbar kudreti anlamına
gelir. Bu noktadan hareketle, Hz. Muhammed’in hicretle beraber ulaştığı
dünyevî gücü, risâletine mündemiç aslî bir vazîfe olarak değerlendirmek,
nübüvvet ve velâyet pratikleri arasında bir ayırım ve temyizi zarûri hâle
getirmektedir. Çünkü, Hz. Muhammed’in dînî ve siyâsî rollerini aynı
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Hz. Muhammed’in tesis etmeye muvaffak olduğu siyâsî organizasyon
o dönem için devlet olarak isimlendirilebilecek işlevsel ve kurumsal
olgunluğa sahip miydi? Eğer sahipse bu yapı günümüz Müslümanları için
nasıl bir yol göstericilik ifâde etmektedir?

32 Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, çeviren Salih Tuğ, (Ankara: Yeni Şafak

Armağanı, 2003), s.11-18.
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kaynaktan beslenen vasıflar olarak mezcetmek, Peygamber’in vefatıyla
beraber aşılması muhal bir krize dönüşmektedir. Eğer Peygamber’in siyâsî
otoritesi nübüvvetinin aslî bir cüzüyse, otoritenin meşrû şekilde devrini
sağlayacak dînî usûl ve esaslar olmalıdır.36 Ancak, Sünnî fıkhı, bu otorite
devrini tâyin eden usûl ve esasların varlığını kabul etmemekle beraber,
imâmetin vücûbunu ve devir şeklini nassa dayandıran Şiî teolojiyi şiddetle
reddetmektedir.37 Dolayısıyla, burada bir anayasanın ve kuşattığı siyasal
bir varlık olarak devletin sâhip olması gereken özelliklerin tartışılması
zarûreti vardır. Aksi takdirde, Hz. Muhammed’in siyâsî tecrübesinin
Müslümanlar için ifâde ettiği anlam literal bir okumanın sığlığına kurban
gitmekte ve çözüm üreten bir kaynak olması gerekirken, İbn-i Haldûn’un
dinamik olarak tanımladığı toplumun değişim hızına ayak uyduramayan
bir sorun kaynağına dönüşmektedir.38 Bu durumda cevaplanması gereken
asıl soru, ikinci sorudur.
Müslüman Mekkelilerin Medîne’ye hicreti aşılması gereken pek çok
idârî ve içtimâî problem içeriyordu. Mekke’den gelen muhâcirler, sâhip
oldukları varlıklarının çoğunu geride bırakarak hicret etmek zorunda
kalmışlardı. Bu nedenle, barınma gibi çok temel gereksinimlerin çözülmesi
ve aralarında çölden gelen bedevîlerin de bulunduğu muhâcirlerin Medîne
hayatına intibaklarının sağlanması gerekiyordu. Bu sorunları çözmek için
ellerinde Mekke hayatlarından kalma görece basit tecrübelerden başka
somut formlar mevcut değildi. Ancak bu aşamada Kur’an âyetlerinin
ilkesel yol göstericiliği, Hz. Muhammed’in liderlik meziyetleri, sabrı ve
sorunlara çözüm bulmadaki mahâreti problemlerin çözümü noktasında
yeni bir referans düzlemi oluşturuyordu.39 Hz. Peygamber, bu sorunlara
ensar ve muhâcirin maddî ve mânevî kaynaşmalarını hızlandıracak ve
İslâm toplumundaki bütünleşmeyi gerçekleştirecek kardeşlik (muâhât)
uygulamasını hayata geçirerek çözüm bulmaya çalıştı. İlk olarak Mekke
Müslümanları arasında tatbik edilen bu uygulama, hızla halledilmesi
gereken sorunlar için ivedi bir çözüm üretti.40 Fakat bu çözüm, İslâm’ın
politik etki alanı genişledikçe çözülmeye yüz tuttu ve ensarla muhâcir
arasında örtülü bir rekabet gelişmeye başladı. Hz. Muhammed’in
vefatından sonra ise bu örtülü rekabet çok açık şekilde su yüzüne çıktı.41
Müslümanlar arasındaki sorunlara çözüm bulmaya yönelik çabalardan
sonra, bütün Medîne’yi kapsayan bir düzenin tesisi elzemdi. Medîne
ahâlisinin Hz. Muhammed’i şehirlerine dâvet etme motivasyonlarından
biri de bu düzen beklentisiydi. Bütün Arap Yarımadası’nda güçlü şekilde
36 Ali Abdel Razek, Islam and the Foundations of Political Power, translator Maryam

Loutfi, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012), s.104.

37 Mehmet Âkif Aydın, “İmamet”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cilt:22, (İstanbul: TDV

İslam Araştırmaları Merkezi, 2000), s.203-207.

38 Akif Kayapınar, “İbn Haldûn’un Asabiyet Kavramı: Siyaset Teorisinde Yeni Bir Açılım”,

İslâm Araştırmaları Dergisi, sayı 15, (2006): s.83-114.
W. Montgomery Watt, Prophet and Statesman, s.101.
40 İbn Hişam, a.g.e., s.94-95., İbn Sa’d, a.g.e., s.110.
41 Muhammed Abid El-Câbirî, Arap-İslam Aklının Oluşumu, çeviren İbrahim Akbaba,
(İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2001), s.170.
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hâkim olan kabîle asabiyeti motivasyonuyla kurgulanmış bir siyâsî yapıya
alternatif çözümler üretmek ve onu reforme etmek kolay değildi. Ayrıca bu
yapıyı bir anda bütünüyle ters yüz etmek stratejik açıdan doğru bir hamle
olmayabilirdi. Bu sebeple, kabîleler arasındaki çatışmaları sonlandıracak ve
toplumsal bir bütünlüğü mümkün kılacak bir mutâbakata ihtiyaç vardı. İslâm
Devleti fikri söz konusu olduğunda en önemli atıf noktasına dönüşen Medîne
Vesîkası, bu mutâbakatı mümkün kılmaya mâtuf önemli bir çabaydı. Bununla
beraber, bu vesîka pek çok açıdan tartışmaya konu olmuş ve hâlâ da olmaya
devam etmektedir. Bazı müellifler, ilk dönem kaynakların vesîkaya eşit
önem ve ihtimamı vermemesi ve bazılarının da hiç bahsetmemesi nedeniyle
bu vesîkanın gerçekliği noktasında şüphe duymaktadırlar. Ancak vesîkanın
gerçekliğine yönelik mutâbakat daha yaygındır ve esasında tartışmaya daha
açık olan kısım bu vesîkanın imzalanma zamanı ve mâhiyetidir. Yaygın kanaat
baz alınıp vesîkanın hicretin ilk yıllarında imzalandığı kabûl edildiğinde,
vesîkanın maddeleri ile Müslümanların o dönem bulundukları vaziyet
arasında çelişkili bir durum ortaya çıkmaktadır. Çünkü, vesîkanın teşkil
edildiği iddia edilen hicretin ilk yıllarında Müslümanlar, gayri müslimleri
böyle bir anlaşmaya mecbur edecek siyâsî ve askerî güçten yoksundur. Kütüb-i
Sitte’den dördünde yapıldığına dâir güçlü rivâyetler bulunan Medîne’deki
nüfus sayımına göre Müslümanların hicretten sonraki ilk yıllarda ulaştığı
âzamî sayı 1500 civarındadır. Buna mukabil gayrimüslimlerin sayısı ise
8.500 dolaylarında tahmin edilmektedir.42 Vesîkanın zaman ve mâhiyetine
dâir yürütülen bu tartışmalar, günümüzdeki vesîka metninin aynı anda
oluşturulmadığı ve zamanla yapılan ilâvelerle son hâlini aldığı fikrini
vermektedir. Yukarda çelişki olarak ifâde edilen gayrimüslimlerle ilgili kısmın
da, Müslümanların gücünün arttığı bir dönemde yapılan karşılıklı anlaşmalar
neticesinde eklenmiş olması yüksek bir ihtimaldir.43 Medîne Vesîkası’nın
hicretin henüz ilk döneminde bütünlüklü bir metin olarak oluşturulduğu fikri
kabûl edildiğinde, ortaya cevaplanması gereken bir soru daha çıkmaktadır.
Eğer Hz. Muhammed’in risâlet otoritesi mutâbakatın Müslüman olmayan
taraflarından da kabul gördüyse, neden ona iman etmeyip ilerde onunla
yeniden savaşma yoluna gitmişlerdir? Medîne Vesîkası’na dâir yaygın ama
yanlış kanaat, Hz. Muhammed’in Medîne’ye hicretten sonra kazandığı politik
pozisyonu yorumlarken düşülen temel hatayla ilgilidir. Hz. Muhammed,
Medîne’ye hicret eder etmez şehirde yaşayan herkesin kabûl ettiği, otoritesi
ve hakemliği tartışılmaz bir lidere dönüşmemiştir. Bu kanaat, ne târihin tabiî
işleyiş şekliyle ne de kaynakların işâret ettiği gerçeklikle örtüşmektedir.44 Hz.
Muhammed’in Medîne’deki siyâsî etkinliğinin artması, Müslümanların askerî
ve ekonomik gücünün gelişmesine paralel olarak cereyan etmiştir. Bedir
Savaşı’nın kazanılması, bu tedrîcî yükselmenin bir basamağı olduğu gibi,
Hendek savaşında Medîne’nin başarıyla müdâfaası ve sonrasında şehirde
yaşayan Yahudilerin yapılan ikili anlaşmalara uymamalarından sebep tedrîcî
tasfiyeleri Hz. Muhammed’in politik güçlenme vetîresinin merhaleleridir.45
42 Tayyib Okiç, “İslâmiyette İlk Nüfus Sayımı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

7, sayı 1 (1958): s.11-20.

43 Mehmet Azimli, Siyeri Farklı Okumak, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013), s.234-235.
44
45

Mehmet Azimli, Siyeri Farklı Okumak, s.236.
W. Montgomery Watt, Prophet and Statesman, s.96.
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Öte yandan Hamîdullah’ın yaptığı gibi Medîne Vesîkası’nın anayasa
niteliğinde bir belge olduğunu varsaymak zorlama bir yorum olacaktır.
Medîne Vesîkası’nı modern anayasacılık düşüncesine temel teşkil eden bir
belgeden ziyâde bir sözleşme ya da işbirliğine dayalı örgütsel bir antlaşma
metni olarak değerlendirmek çok daha sıhhatli bir okumadır.46 Çünkü
anayasa kavramı, -anayasacılık düşüncesinin kökenlerini Antik Yunan’a
dayandıran görüşler olsa da- Medîne Vesîkası’nın îlân edildiği döneme
kıyasla çok daha modern bir birikimin ürünüdür. Anayasa teriminin bugün
taşıdığı üç temel anlam bulunmaktadır: İlk olarak anayasa bir ülkedeki
üstün hukuk gücüne sahip bir metni ifâde eder. İkinci anlamda ise anayasa
bir ülkedeki fiilî devlet sisteminin mevcûdiyetini belirtir. İlgili literatürde
anayasacılık fikrinin temellerini Antik Yunan’a ve özellikle Aristoteles’in
çalışmalarına dayandıran görüşler de mevcuttur. Vile, Anayasacılık ve
Kuvvetler Ayrılığı başlıklı eserinde anayasacılık ve kuvvetler ayrılığı
gibi fikirlerin nüvelerinin Aristoteles’te bulunabileceğini belirtir.47
Gerçekten de Aristoteles’in Politika isimli eseri incelendiğinde, filozofun
yasa ve kuvvetler ayrılığı gibi kavramlardan bahsettiği görülmektedir.
Politika’nın IV. kitabında düzenin sağlıklı bir biçimde işlemesi için iyi
yasaların yapılmasının ve yapılan bu yasalara uyulmasının gerekliliğini
anlatır.48 III. kitapta da yetkinin şahsî ve keyfî bir irâdenin elinde olması
yerine, yasaların kontrolünde -yasaların kötü rejimlerin kontrolüne girme
ihtimalini vurgulamakla birlikte- olması gerektiğini söyler.49 Aristoteles,
Politika’nın IV. kitabında, toplumsal çapta önem taşıyan meselelerin
istişâre edildiği bir müzâkere mecrâsından, bütün görev ve yetkileri içeren
bir yürütme erkinden ve yetkilerin sınırlarını çizen bir yargı düzeninden
söz eder.50 İtalyan siyâset bilimci Sartori ise anayasacılık terimini
Aristoteles’in eserlerine ve Antik Yunan mîrasına dayandıran görüşleri
kabûl etmez. Bu durumun Aristoteles’in kullandığı politeia kavramının
anayasa olarak yanlış tercüme edilmesinden kaynaklandığını öne sürer.51
Sartori’ye göre, anayasa sözcüğü modern kullanımdaki anlamını İngiliz
hukuk terminolojisindeki evrimine borçludur.52 Öte yandan anayasacılık
ifâdesi, bir devletin varlığına istinaden kurgulanan bir kavramdır. Antik
Yunan’da cereyan eden demokrasi tartışmalarında bugün kullanılan
anlamda bir devlet modelinden bahsedilmemektedir.53 Anayasacılık
kavramının Antik Yunan mirasından tamamıyla bağımsız teşekkül ettiğini
46 Abou El Fadl, “The Centrality Of Shari’ah To Government And Constitutionalism In Islam,”

47
48
49
50
51
52
53
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M.J.C. Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers, (Indianapolis: Liberty
Fund, 1998), s.24.
Aristoteles, Politika, çeviren Özgüç Orhan (İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2018), s.123.
Aristoteles, Politika, s.283.
Aristoteles, Politika, s.366.
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Science Review 56 No 4, (1962): s.863.
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iddia etmek nominalist bir yaklaşım olacaktır. Ancak, bu görüşün tam aksi
istikametinde yer alan, bugün kullanılan anayasacılık kavramıyla Antik
Yunan tecrübesi arasında doğrudan irtibat kuran tezlerin de hayli iddialı
olduğunun altı çizilmelidir. Çünkü Antik Yunan siyâsî düşüncesinde,
devlet-yurttaş birlikteliğinin dışında konumlanan, iktidara karşı hak sâhibi
bir birey tasavvurunun bulunduğunu söylemek çok güçtür.

Hz. Muhammed’in Vefatı ve Siyâsî Meşrûiyet Krizi
Hz. Muhammed, risâlet vazîfesini yürüttüğü yaklaşık 23 yıllık süre
boyunca, İslâm akîdesini hayatın her veçhesini kuşatan bir ölçü olarak
vazetmeye çalıştı. Bu hususta büyük ölçüde başarılı olsa da Arapların
hayatın her noktasına nüfuz etmiş asabiyete olan bağlılıklarını bu denli
kısa bir süre zarfında kökünden değiştirmek mümkün değildi. Buna karşın
Hz. Muhammed’in hem dînî hem de dünyevî bir otoriteyle mücehhez
karizmatik liderliği, O hayatta olduğu müddetçe Müslüman toplumunda
vücûda gelmesi muhtemel pek çok sorunu gün yüzüne çıkmadan bertaraf
edebilecek bir güçteydi. Bu sebeple de Hz. Muhammed’in vefatı hayatının
sâhip olduğu güçlü tesir nispetinde travmatik sonuçlar doğurdu. Bu
sonuçların belki de en önemlisi, bugün bile hâlâ bütünüyle çözülememiş
olan siyâsî meşrûiyet sorunuydu. Hz. Muhammed’in vefatına verilen ilk
tepki de doğrudan bu sorunla ilgiliydi.
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Anayasa teriminin üçüncü anlamı anayasacılık felsefesi, kısaca devletin
sınırlandırılması düşüncesini ifade eder. Anayasacılık, bireyin özgürlüğüne
karşı devlet iktidarından gelebilecek olan tehdit ve icbarları bertaraf
etmek için devlet aygıtını hukukla ve yazılı bir anayasayla sınırlandırma
amacı güden modern bir düşüncedir.54 Anayasacılık, bireyin özgürlük
alanının muhâfaza altına alınması ve iktidar aygıtının sınırlandırılmasıyla
alakalıdır.55 Anayasa kavramına ilişkin bu çerçeve tanımdan sonra
denilebilir ki, Medîne Vesîkası’nın anayasa mesâbesinde bir belge olması
için, Hz. Muhammed’in Medîne’de liderlik ettiği siyasal yapının, söz konusu
dönem koşullarında devlet olarak kavramsallaştırabilecek bir muhteviyata
sâhip olması gerekmektedir.

Hz. Muhammed, hayatta olduğu müddet boyunca bir vâris tâyin etmemişti.
Bunun yanı sıra Müslümanların kendilerini nasıl yöneteceklerine dâir
bir usûl ya da yöntemi de mîras bırakmamıştı. Müslümanların kutsal
kitabı ise yönetsel meselelerde referans kabûl edilecek düzeyde şûraya
vurgu yapmasına karşın,56 bir devlet ya da yönetme formuna işâret
eden âyetler içermiyordu. Bu sebeple, Peygamber’in vefatıyla beraber,
kabîle yakınlıklarının birinci derecede etkili olduğu bir hilâfet tartışması
yaşandı.57 Hz. Muhammed’in vefatının hemen akabinde ensar, ortaya
Mustafa Erdoğan, Anayasa Hukuku, (Ankara: Orion Kitabevi, 2011), s.27-28.
Norman Barry, An Introduction to Modern Political Theory, (London: The Macmillan
Press, 1995), s.184.
56 “Onların işleri aralarında şûra iledir” Şûra 38.
57 Abdulaziz Dûrî, İlk Dönem İslâm Tarihi: Bir Önsöz, çeviren Hayrettin Yücesoy, (İstanbul:
Endülüs Yayınları, 1991), s.91.
54
55
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çıkan yeni durumu tartışmak ve belki de yeni bir lider seçmek niyetiyle
Benî Saide gölgeliğinde toplandı. Henüz son peygamberin naaşı dahi
defnedilmemişken bir lider seçme telâşının ortaya çıkması, doğrudan
ensar ve muhâcir arasındaki örtülü iktidar mücâdelesiyle ilgiliydi. Hz.
Muhammed hâlâ hayattayken emâreleri görülen bu gerginlik58, onun
vefatıyla beraber bütünüyle gün yüzüne çıkmıştı. Ensar, hızlı davranarak
bu yarışta avantajlı bir pozisyon almak istiyordu. Ancak, muhâcirin ileri
gelenlerinin bu toplantıyı haber alması işlerin seyrini değiştirdi. Hazrec
Kabilesi’nin Reisi Sa’d b. Ubâde, ensar tarafından halîfe seçilmek üzere
iken, Ebû Bekir, Ömer ve Ebu Ubeyde Benî Saide’deki meclise dâhil oldu. İki
taraf arasında yaşanan tartışmalar neticesinde Ebû Bekir, Müslümanların
Hz. Muhammed’ten sonraki ilk yöneticisi oldu. Ancak, bu mecliste
yaşananlar uzun süre tartışılmaya devam etti. Halîfe Ömer döneminde,
Ebû Bekir’in seçiminin bir oldubitti ve aceleyle gerçekleştiğine dâir bazı
dedikodular devam ediyordu. Bu söylentiler Halîfe’nin kulağına kadar
ulaşınca bir açıklama yapma zarûreti ortaya çıktı. Bunun üzerine Halîfe
Ömer bir Cuma hutbesinde Benî Saide’de yaşananlara dâir tanıklığını
ve görüşlerini paylaştı. Bu hutbe başlıca bütün ilk dönem İslâm târihi
kaynakları tarafından kaydedildi.59 Bu nakle göre; ensar Hazrec’ten Sa’d b.
Ubâde’yi halîfe seçmek üzereyken, Ebû Bekir ve Ömer ve Ebu Ubeyde’nin
başını çektiği muhâcir grup ensarın halîfe seçmek üzere toplandıkları
meclise dâhil oldu. Ensar, tartışmanın başında, İslâm’ın tesisindeki
hizmetleri ve saydıkları başka fazîletleri sebebiyle hilâfetin kendi hakları
olduğunu iddia etti. Ebû Bekir bu iddiaya cevaben; ensarın saydıkları
fâziletlerini inkâr edemeyeceklerini, fakat Arapların Kureyş’ten olmayan
birine itâat etmeyeceklerini, bu sebeple de mecliste bulunan muhâcirlerden
Ömer veya Ebû Ubeyde’den birine bîat etmenin daha uygun olacağını
teklif etti. Bu gerekçe ile kısmen iknâ olan ensar, bu sefer ikili bir başkanlık
şekli teklif edip, ensar ve muhâcirden iki ayrı emir seçilmesini önerdi.
Bu teklif iki taraf arasında sert münâkaşalara sebep olunca, işin daha da
tatsızlaşacağını öngören Ömer, elini uzatarak Ebû Bekir’e bîat etmiş ve
onu diğer muhâcirlerle ensar tâkip etmiştir.60 Gerçekleşen ilk halîfe seçimi
sırasında yaşanan tartışmalara bakıldığında, temel belirleyicinin İslâmî
referanslardan ziyâde geleneksel kabîle ilişkileri olduğu görülmektedir.61
Bazı kaynaklarda muhâciri temsil eden sahâbe grubunun Hz.
Peygamber’den “İmamlar Kureyş’ten olacaktır”62 şeklinde bir hadis
aktararak ensarı iknâ ettikleri iddia edilmektedir. Fakat bu iddia güvenilir
kabûl edilmemektedir. Hz. Muhammed’in evrensel dâvetinin, halîfelik
vazîfesini bir kabîleye inhisar ettirmesi kendi mesajını tekzib manasına
58

İbn Hişam, ibn Hişam, es-Siret’ün Nebeviyye, s.196.

59 İbn Hişam, es-Siret’ün Nebeviyye, s.201, Ebû Abdullah Muhammed b. Buhârî, İsmâil

(trz). Sahîh, İstanbul, s.86.
İbn Hişam, es-Siret’ün Nebeviyye, s.200
61 Muhammed Abid El-Câbirî, Arap-İslâm Siyasal Aklı, çeviren Vecdi Akyüz, (İstanbul:
Kitabevi Yayınları, 2003): s.170-172., Cem Zorlu, İslâm’da İlk İktidar Mücadelesi,
(Konya: Yediveren Yayınları, 2002): s.80-81.
62 Buhârî, Menâkıb, 2; Ahkâm, 2, Enbiyâ, 1; Müslim, İmâret, 4.
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gelir. Zirâ Hz. Muhammed’in en çok gayret sarf ettiği noktalardan biri,
kabîle toplumunun yerine bir akîde toplumu inşâ etmektir. Dolayısıyla bu
rivâyet, akîdenin bütünsel olarak içinde barındırdığı ilkelerle muvâfakat
etmemektedir. Bu rivâyeti şüpheli bulmamıza sebep olan bir diğer husus
da, ensarın böyle bir hadisten habersiz olmasıdır. Ensar, en az muhâcir
kadar Hz. Muhammed’in söylediklerini dinleme veya en azından haberdar
olma imkânına sâhip olmuştur. Bu rivâyet sahih farz edildiğinde, ensarın
Hz. Muhammed’in sözünü çiğnemekle kalmayıp, Müslümanlar nazarında
meşrûluğu olmayan bir liderliğe tâlip olduğu öne sürülmüş olmaktadır. Bu
durum çok mâkul görünmemektedir. Elbette Ebû Bekir’in halîfe seçilmesi,
tek başına mensup olduğu kabîleyle ilgili değildi. Hz. Muhammed’e olan
yakınlığı, zaman zaman namazlarda ona vekalet etmesi, Mekke’den
Medîne’ye gerçekleşen hicretteki yol arkadaşlığı gibi husûsiyetler de bu
seçimde etkili olan unsurlardı. Fakat, nihâî olarak ilk hilâfet tartışması,
oldukça kabîle eksenli argümanlar etrafında cereyan etmiştir.63
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Yukarıda ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştığımız ilk halîfe seçimi,
çalışmamızın temel iddiasını teyit eden bir mâhiyettedir. Müslümanların,
Hz. Muhammed’in vefatı karşısında yaşadıkları şaşkınlık, ilk halîfenin
seçimi esnâsında cereyan eden tartışmalar ve ilk halîfenin tâyinini
tâkip eden süreçte ortaya çıkan Ridde Olayları ve Yalancı Peygamberler
hadiseleri, son peygambere atfedilen devlet müessisi vasfını tekzip eder bir
istikamettedir. Eğer iddia edildiği gibi Hz. Muhammed bir devlet kurma
ve siyâsî düzen tesis etme göreviyle muvazzaf olsaydı, Müslümanların
kendisinden sonra kendilerini nasıl idâre edeceklerine dâir usul ve
esaslar vazetmesi zarûrî hâle gelirdi. Ancak Hz. Muhammed, kendisine
tevdî edilen ilâhî vazîfenin vefatıyla beraber sonlandığının farkındaydı ve
Müslümanlar’a mîras olarak bir devlet ya da dünyevî nizam yerine, onları
her şart ve zamanda bir arada tutmaya muktedir mukaddes bir kitap ve
ümmet ruhunu bırakmıştır.
Sonuç
Bu makale, İslâm’ın bütünüyle siyâsetin dışında, yalnız inanca münhasır
bir din olduğu iddiasında değildir. Bilakis, İslâm’ın siyâsete dönük
tarafları da kabul edilmektedir. Ancak Hz. Muhammed dönemini
bugün için bile mutlak taklit edilmesi gereken bir fikir, eylem ve şekil
manzûmesinden ibâret gören anlayışın İslâm Devleti iddiasına karşı bir
eleştiri geliştirilmektedir. Dönemin husûsî şartları ve zarûretleri altında,
Hz. Muhammed tarafından meydana getirilen cemaatin siyâsî tecrübesi,
kendi zaman ve mekânsallığında olabilecek en ideal fikir ve eylemleri
barındırıyor olsa dahi, bu fikir ve eylemleri bugün aynıyla taklit etmenin
Müslümanların yaşadığı sorunlara çözüm üretebilme kabiliyeti henüz
tasdik edilebilmiş değildir. Ayrıca, sorunların çözümünü İslâm Devleti’nin
tesisi şartına bağlayan iddia, İslâm’ın sorunlara cevap üretme imkânını
temelinden sarsmaktadır. Kezâ İslâm’ı, târihselliğin zamana hapseden
cenderesinden kurtaran husûsiyeti, dönemsel pratiklere değil de evrensel
ilkelere atıf yaparak insanlığa mesaj taşımasıdır.
63 Mehmed Said Hatiboğlu, “İslâm’da İlk Siyasî Kavmiyetçilik: Hilâfetin Kureyşiliği”,
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Sünnî ve Şiî gelenekler tarafından farklı şekillerde yorumlansa da, Asr-ı
saâdet ifâdesi içine oturtulmuş, her şeye çözüm üretme gücüne sâhip
İslâm Devleti tasavvurunun târihî gerçeklik zeminini tespit etmek ve bu
târihî örnekliğin bugüne çözüm üretme imkânını incelemek, Müslüman
düşünce dünyasının içine girdiği siyâsî krize çözüm bulma yolundaki
önemli merhalelerden biridir. Zirâ Hz. Muhammed’in kısa süre içerisinde
hem İslâm inancını yayma hem de yeni bir siyâsî güç oluşturma noktasında
elde ettiği başarıların ardından vefatı, bütün Müslüman siyâsî târihîni
etkileyecek derin bir meşrûiyet krizi yaratmıştır. Kendisinin henüz naaşı
bile defnedilmemişken Müslümanlar arasında baş gösteren iktidar
krizi, geleneksel anlatının tasvir ettiği, sorunlardan arındırılmış, -adeta
azizlerden müteşekkil- ensar-muhâcir ilişkisini tekzip eder bir mâhiyette
gelişmiştir. Akîde etrafında gelişen siyâsî hareket güçlendikçe, ensar ve
muhâcir arasında bazen örtülü bazen de açık şekilde cereyan eden rekabet
büyümüş, Hz. Muhammed’in vefatından hemen sonra Sakifetü Benî
Sa’îde’de yaşanan tecrübeyle de bütün çıplaklığıyla gün yüzüne çıkmıştır.
Kabîle gelenek ve alışkanlıklarının daha müessir olduğu harâretli
tartışmalardan sonra Ebû Bekir, Müslümanların ilk halîfesi olarak seçilse
de bu durum Hz. Muhammed’in vefatıyla baş gösteren meşrûiyet krizini
ortadan kaldırmak noktasında uzun süreli ve kalıcı bir etki yaratamamıştır.
Ebû Bekir’in halîfe seçilmesi, Peygamber’den sonra Müslüman toplumuna
kimin liderlik edeceği ve bunu hangi esaslara binâen yapacağı sorunlarına
geçici bir çözüm olmaktan öteye gidemedi. Çünkü asıl sorun, Ebû Bekir’in
şahsından değil; bizzat hilâfet kurumunun muhtevâsındaki boşluklardan
kaynaklanmaktaydı. Hz. Muhammed, dînî ve dünyevî meselelerin
çözümünde hakemlik yapan, nihâî hükümler veren bir liderdi. Onun verdiği
hükümlerin, Müslüman cemiyet üzerinde mutlak bir bağlayıcılığı vardı.
Çünkü otoritesi dünyevî bir güç ve iktidardan ziyâde ilâhî bir yetkeden
kaynaklanıyordu. Bu ilâhî yetke, toplumunun lideri kontrol etme ya da
onun hatalarını düzeltme gibi yükümlülüklerini de ortadan kaldırıyordu.
Zirâ toplum O’na itâat etmekle, ilâhî rehberiyete, yâni Allah’a itâat
etmiş sayılıyordu.64 Ancak Hz. Muhammed’in bu nevi şahsına münhasır
karizmatik otoritesinin bir bütünlük ve ayniyet içinde parçalanmadan
devri mümkün değildi. Nitekim Ebû Bekir halîfe seçildikten sonra yaptığı
konuşmada bu gerçeği şöyle vurguluyordu:
Ey cemaat! İçinizden en hayırlısı ben olmasam da, sizlerin velayeti
işi bana verildi. Eğer ki, güzellik eylersem, bana el uzatınız,
fenalığa eğilirsem beni doğruya getiriniz. Hakikat dürüstlük, yalan
hıyanettir. Zayıf olanlarınız, benim yanımda kuvvetlidir, ta ki
Allah’ın ona bahşettiği şeyi ben ona Allah’ın izniyle geri verinceye
dek... Ben Allah ve O’nun resulüne itaat ettikçe siz de bana itaat
ediniz. Eğer ki ben, Allah ve resulünden dönersem bana itaat sizlere
vacip değildir.65
64 Abdulvahhab el-Efendi, Nasıl Bir Devlet?, çevirenler Hasan T. Kösebalaban ve Murat
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Hülâsa, halîfelik Müslümanların, Peygamber’den sonra bir siyâsî meşrûiyet
kriziyle karşı karşıya olduğu gerçeğini zâhiren çözmüş ve bu minvalde
yaşanacak problemleri kısa bir süreliğine ertelemiştir. Ebû Bekir ve Ömer’in
halîfelik yıllarındaki hilâfet makamının, -kısa süreli uzlaşma dönemleri
hâriç- Müslümanlar arasında yaşanan iktidar kavgalarını ve hizipleşmeleri
daha da perçinlediğini ve hatta bunlara zemin hazırladığını söylemek yanlış
olmayacaktır. Erken dönem Müslüman toplumunun, mâruz kaldığı bu
büyük meydan okumalara karşı cevap üretmede yaşadığı zorluk, İslâm’ın
siyâsî bir müessese vazetme veya siyâsî iktidarın hangi usûllere göre tesis
edileceği konusundaki iddiasızlığına delâlet eden önemli emârelerdir.
Ancak buna karşın, İslâm’ın özünde politik olduğu, bu meyanda sâdece
ibâdet, ahlâk ve îtikat kurallarını belirleyen bir din olmanın çok ötesinde;
aynı zamanda da siyâsî, sosyal ve iktisâdî alanlarda da emredici hükümler
içeren, hayatın her alanını kuşatan bir doktrin olduğu önermesi hâlâ canlı
bir tartışma alanı olarak varlığını sürdürmektedir.
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Ebû Bekir’in bu sözleri, halîfenin yetkisinin temeli ve sınırlarındaki
muğlaklığı açığa serer. Bu muğlaklığın temelinde Müslüman toplumunun
en üst egemeni konumunda bulunan halîfenin vekâleten hükmetmesi
yatar. Vekâleten hükmeden bir egemen, iktidarını otoriteye dönüştürmede
ve toplumun itâat etme ödevine meşrû bir temel atfetmede zorluk yaşar.
Weber’in ünlü meşrûluk tipolojilerinden hareket edecek olunursa, ne
geleneksel ne de karizmatik meşrûiyet biçimi, halîfenin otoritesinin
meşrûluğunu tam olarak normatif çerçeve içine alabilir. Gelenek ve
görenekler üzerine temellenen geleneksel meşrûiyet, bu normatif
çerçeveyi bütünüyle kuramaz. Çünkü halîfelik, -atıf noktası Peygamber’in
mîrası olsa da- esasında Müslüman toplumu için yeni bir durumdur.
Liderin fevkalbeşer görülen husûsiyetlerinden kaynaklanan karizmatik
meşrûiyet biçimi de halîfenin meşrûluğunun normatif bağlamını eksiksiz
olarak kurgulayamaz. Lider ile kitle arasında oluşan duygusal terkibten
mülhem otorite ve toplumsal itaatin vekil(ler) aracılığıyla ilânihâye
devam ettirilebilmesi olanaksızdır. Ayrıca, vefat etmiş bir Peygamber’in
bu dünyadaki vekili, yâni bir anlamda nübüvvet naîbi olarak tasavvur
edilen halîfenin, Peygamber kültünü aşması mümkün değildir. Hilâfet
kurumunun bir diğer yumuşak karnı da Lewis’in de belirttiği gibi halîfenin
Peygamber’in ardından gelen bir vekil kral mı, yoksa Allah’ın vekil kralı mı
olduğu sorunsalıdır.66
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