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SĠYASĠ VE COĞRAFĠ OLARAK KRĠTĠK BĠR SAHA: AKDENĠZ 

Akdeniz, kimi devletler açısından bir hammadde yuvası, kimi devletler açısından sıcak 

denizler olarak nitelendirilen fakat tarih sahnesinde çoğunlukla hegemonya mücadelelerine 

sahne olan, dünya üzerinde kritik öneme sahip bölgelerden bir tanesidir. Tarihten bir örnek 

vermek gerekirseİkinci Dünya Savaşı sırasında saldırgan İtalya‟nın tutumunda söylem olarak 

kullandığı „MareNostrum‟ yani „Bizim Deniz‟ tabiri bir güç mücadelesinin tetikleyici unsuru 

olduğunu kanıtlar niteliktedir.  

Bölge üzerinde Osmanlı‟nın elinin zayıflamasının ardından çoğunlukla Avrupa 

devletlerinin güç mücadelesine şahit olmakla birlikte, 1970‟lerden sonra bu mücadele dış 

politika açısından Batı endeksli bir işbirliği yollarına gidilmesine neden olmuştur. 1990‟lar 

sonrası Avrupa Birliği açısından Akdeniz bölgesindeki ülkelerin birinci derecede stratejik 

öneme sahip olduğu belirtilmesine rağmen, pratikte Sovyet etkisinden kurtulmuş Doğu 

Avrupa devletleri üzerine yoğun mesailerin harcandığı görülmüştür. Yine de AB, bölge 

ülkeleriyle başta ekonomik ve finansal olmak üzere, politik ve kültürel açıdan işbirliğini 

önceleme yoluna gitmiştir. Çünkü bölge üzerinden Avrupa ülkelerine kaynak aktarımının 

sağlanması, yalnız ticari değil aynı zamanda ekonomik ve finansal işbirliği yoluna gidilmesi 

yönünde izlenim oluşturmuştur. Bir diğer konu ise bölgenin kuzey ülkeleri ve güney ülkeleri 

arasındaki gelişmişlik, az gelişmişlik dengesizliği sorun teşkil eden bir başka konu olmuştur. 

Bu ilişkilerin temeli, esasında 1960‟lara dayanmaktadır. Bu süreçte „Petrol Krizi‟ ve 

sonrasında İsrail- Arap devletleri arasında güç dengesinin sağlanması adına Batı devletlerinin 

birtakım girişimlerde bulunmasına sebebiyet vermiştir. Fakat 1970 sonrasında bölge üzerinde 

güç mücadelesine girişen bir başka unsur olan ABD karşısında,  „Global Akdeniz Politikası‟ 

adı altında AB‟nin çok taraflı bir Akdeniz politikası benimsemesine neden olmuştur. Bu 

politikada bölge ülkelerine üzerine temel hedefler:Sanayi mallarının serbest ticareti, bazı tarım 

ürünlerinde gümrük vergisi indirimi, teknik ve sanayi alanlarında işbirliğinin sağlanmasına 

yönelik olmuştur. 1989 yılında Berlin Duvarı‟nın yıkılmasının ardından ise AB‟nin güneye 

yönelik derinleşme sürecinin başlangıcı sinyallerini vermiştir. Bu bağlamda 1992-1996 yılları 

arasında AB ve birliğin kendisine en yakın ülkelerini hedef alarak “Yenilenmiş Akdeniz 

Politikaları” olarak nitelendirdiği finansal işbirliği, ticaret, insan hakları ve çevre korunmasına 

yönelik bir dizi temel prensip belirleme yoluna gitmiştir.  

AB-Akdeniz bölgesi ilişkilerinde kilit rol oynayan, „Avrupa Akdeniz Ortaklığı 

(AAO)‟ Avrupa Konseyi‟nin 1992 yılında Lizbon‟da, 1994 yılında Korfu‟da gündeme 

gelmiştir ve 1995 yılındaki Cannes toplantısında hazırlanan önergeyle son halini almıştır. 

Aynı yılda, Barcelona Bildirgesi‟yle AB‟nin 15 üye devleti ve 12 bölge ülkesinin dışişleri 

bakanlığı düzeyinde katılımlarıyla resmî nitelik kazanmış,iktisadi ve mali işbirliği,refah, barış, 

güvenliğe yönelik hususlar amaçlanmıştır. Bu ortaklık çerçevesinde AB‟nin Akdeniz bölgesi 

üzerine mali yardımları OECD kapsamında ve gelişmişlik düzeyiyle ilişkili olarak en az pay 

İsrail‟e, en fazla pay ise Tunus‟a yönelik olmuştur.  Bu projelerin yanı sıra bölge ülkeleriyle 



 

 

daha uyumlu çalışabilme adına Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP)  ve Avrupa 

Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) resmiyet kazanmıştır. Ayrıca bir diğer proje olan 

MediterraneanEconomicDevelopmentArea (MEDA) kapsamında Akdeniz ülkeleriyle 

ekonomik ortaklığın geliştirilmesi amacıyla önemli miktarda para kaynağı aktarılmıştır (1995-

1999: MEDA I, 2000-2006 MEDA II). Bu denli yoğun, bir dizi ortak politik ve siyasal 

işbirliğine rağmen, Avrupa Birliği‟nin Akdeniz politikaları üzerinde başarısız olmasının temel 

sebebi karar alma mekanizmalarındaki farklılıktan kaynaklanmaktaydı. Bu mekanizma AB‟de 

Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenip denetleniyorkenODGP‟de ise 6 ay gibi geçici ve 

kısa süreli başkanlık sistemleri aracılığıyla yürütülmeye çalışılmaktaydı. Dolayısıyla 

kararların uygulanması yönünde Avrupa Birliği‟nin bölge devletlerine karşı ayrımcı bir tutum 

yoluna gitmesi süreci sekteye uğratmıştır. Bir diğer yandan, AB‟nin ulus-üstü yapısı ve ikili 

karar alma mekanizması (Avrupa Konseyi-Bakanlar Konseyi) dış ilişkilerde ulus devlet gibi 

davranmasının mümkün olmaması, bölge devletleriyle barışın sağlanması kapsamında politik 

bir mutabakat sorunu yaşanmasına sebep olmuştur. Avrupa Akdeniz Ortaklığı (AAO) 

politikasının olumsuz etkilenmiş olmasındaki etkenlerden en önemlisi Soğuk Savaş sonrası 

NATO ve AB‟nin Doğu Avrupa üzerine odaklanmasıdır. Günümüzde ise Avrupa Birliği, 

Birleşik Krallığın Brexit süreci gibi önemli gündemlerin yoğunluğunu yaşamaktadır. Bu 

yüzden, Avrupa Birliği açısından Akdeniz,  ikincil-üçüncül konumunu sürdürmektedir. 

Türkiye‟nin bölge üzerindeki etkin olma ve hâkimiyet çabası ise rakipleri Yunanistan 

(daha çok Ege Denizi ve 12 Adalar üzerine ihtilaflar), AB ve ABD çabaları ile birlikte önem 

arz etmektedir. Bu açıdan, Türkiye‟nin merkeziyetçi yapısı, yerel düzeyde planların 

uygulanması ve kaynak tahsisinde etkisini yitirmeye sebebiyet vermiştir. AB ile Türkiye 

arasındaki bölgesel politikaların uygulanması yönündeki kayda değer aşama kat edilmemesi, 

bölgesel dengesizlikleri beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda Mart 2001‟de AB Komisyonu, 

atılması gereken kısa ve orta vadeli adımları belirleme yoluna gitmiştir. Kısa vade planı 

topluluk kurallarıyla uyumlu bölgesel sınıflandırma sistemi, uzun vade planı ise bölgesel 

farklılıkların giderilmesine yönelik çok yıllı bütçe prosedürünü yürürlüğe koymaya yönelik 

olmuştur. 

Akdeniz‟in siyasi olarak önemli meselelerinden biri de Kıbrıs olmuştur. Bu kapsamda, 

öncesinde 2004 yılında Annan Planı kapsamında yapılan referandum ve yakın zamanda, Eylül 

2018‟de yapılan BM destekli müzakerelerin de sonuçsuz kalması uluslararası camiayı çözüme 

yönelik yeni yöntemler izlemeye zorlamıştır. Bu hususlarla birlikte, Kıbrıs çevresindeki 

sularda kaynak enerji arama çalışmalarının hız kazanması ve bölge ülkelerinin bu çerçevede 

rekabet yarışını kızdırması Kıbrıs‟ı yeniden gerek bölge gerek dünya gündeminde ön sıralara 

taşımıştır. Zira Kıbrıs içerisindeki istikrardan çıkar sağlamaya çalışan devletler adına 

bulunmaz bir fırsat olacaktır. 

Akdeniz Bölgesi üzerindeki gerek gözlemci gerekse müdahaleci tavrıyla siyasi ve 

askeri gündemin şekillenmesine sebep olan aktörlerin en önemlilerinden birisi NATO 

olmuştur.  NATO‟nun yürüttüğü „Akdeniz Diyaloğu‟ projesi Avrupa Akdeniz Ortaklığı ile 

bazı noktalarda benzerlik taşımıştır. Bölge üzerindeki görünüşte diyalog çabası, bölgesel 

güvenlik ve istikrara katkı sağlamak olsa da bu anlamda henüz güven tesisi aşamasında 



 

 

sonuçsuz kalınması müttefikle arasındaki görüş ayrılıklarının olduğunu destekler niteliktedir. 

Nitekim Arap Baharı sürecinde Kaddafi rejimini ortadan kaldırmak üzere Libya‟ya yönelik 

operasyon gerçekleştirmesinin ardından gerek müttefikler arasında gerek dünyada çeşitli 

görüşlerde yankı uyandırmıştır. 

Bölge üzerindeki önemli hususlardan biri olan “güvenlik” konusu kaçınılmaz bir 

gereklilik olması sebebiyle Ortadoğu‟daki kalıcı barış Akdeniz için kilit önem arz eden 

faktörlerdendir. Bu hususta, ABD‟nin desteğiyle yürütülen Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)  

bölge üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiler oluşturan, en etkin düzeyde uygulamada olan uzun 

vadeli bir plandır. Bu proje kapsamında temel amaçİsrail‟in orta ve uzun vadede güvenliğini 

sağlamak, ABD‟ye muhalif yönetim ve unsurları etkisizleştirmek, bölgede mevcut kitle imha 

silahlarını ve üretim kapasitesini yok etmektir. Bu amaçlara ulaşılmasında uygulanacak 

yöntem, bölgenin toplumsal ve kültürel olarak modernizasyonunun, siyasette 

demokratikleşmenin ve ekonomide liberalleşmenin sağlanmasıdır. Etkilerinin ortaya çıkması 

ve amaçlarına ulaşması için hedeflenen tarih 2025 ve sonrası olduğuna yönelik iddialar 

bulunmaktadır. Ayrıca bu proje 26 devletin sınırlarını kapsayan ve bu devletlerin tarih 

sahnesindeki seyrini değiştirecek düzeyde hedefler barındırmaktadır. Bir başka deyişle 

özellikle Ortadoğu coğrafyası üzerindeki monarşik, totaliter ve teokratik olarak nitelendirilen 

yönetimlerin ortadan kaldırılmasına öncülük etme çabasında olduğu belirtilen bir projedir. Bu 

bağlamda, Avrupa Akdeniz Ortaklığı‟nın da öngördüğü hedeflerde benzerlik bulunduğu ve bu 

iki projenin birbirinin gelişmesine katkıda bulunabileceği söylenmiştir. 

Sonuç olarak Akdeniz, kimi zaman üzerinde çeşitli hesapların yapıldığı kimi zaman 

civar bölgelerindeki yaşanan olaylardan etkilenen, kimi zamanda politik arenada birinci 

derecede önemli olayların yaşandığı bir merkez olan dünya üzerinde önemli bir konuma 

sahiptir. Elbette bu „konum‟un hem coğrafi olarak hem jeopolitik ve jeostratejik unsurlarla 

birlikte ele alınmasında fayda vardır. Böylece meydana gelen olayların arka yüzü ve geniş 

perspektiflerle ele alabilme imkânı tanır. Her ne kadar tüm detaylara hâkim olunması güç ise 

de gerçekleşen olaylardaki ipucundan perde arkasına ulaşabilmek adına öz ve hedefe yönelik 

çalışmalar yapılması en faydalısı olacaktır. 


