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STRATEJİK GÜVENLİK BAĞLAMINDA DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS ADASININ 

STRATEJİK POZİSYONU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

                                                                                                          Ulvi Keser-Serdal Akgün 

          Kıbrıs adası tarihin her devresinde tek bir kıtasal veya küresel gücün egemenliği altında 

kalmamış bir stratejik pozisyondadır. Ortadoğu coğrafyasından Avrasya’ya uzanan çok geniş 

katmanlı ve çok uluslu bir satranç oyununun tam orta yerindeki Doğu Akdeniz ve Kıbrıs adası 

Kıbrıslı Türklerin Rumlarla veya Türkiye’nin Yunanistan’la çözeceği bir sorun olmanın çok 

ötesindedir. Akdeniz ise dünya üzerinde “Batı demokrasilerinin, komünist rejimlerin, 

bağlantısızların, zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarının, fakir ve gelişmekte olan ülkelerin 

yan yana yaşamakta”
1
  oldukları stratejik bir çatışma bölgesidir. Bu bölge sadece bazı NATO 

ülkelerine kıyı veren deniz olmanın ötesinde uluslararası menfaat gruplarının, kıtasal ve 

küresel güçlerin ekonomik, siyasi ve stratejik menfaatlerinin çarpıştığı bir bölge olarak da 

önemlidir.
2
 “Batı Asya’nın anahtarı”

3
 olarak ifade edilen Kıbrıs’ta hâkim olan, bu bölgedeki 

enerji kanalları, ticari yollar ve askeri strateji açısından büyük bir üstünlük sağlamaktadır. 

Özellikle bugün gelinen noktada Kıbrıs adasının Akdeniz’de bu kadar hassas bir bölgede ve 

coğrafyanın ne denli stratejik bir unsur olduğunu gösteren bir coğrafyada yer alması önemini 

bir kat daha arttırmaktadır. Bugünün dünyasında küresel jeopolitik güç merkezi olarak 

görülen ABD, kıtasal jeopolitik güç merkezi olarak görülen Çin, İngiltere ve Fransa yanında 

bölgesel jeopolitik güç olarak Türkiye de Ortadoğu’dan Balkanlara ve Orta Asya’ya açılan 

kapı üzerindedir.
4
 Tarih boyunca her türlü saldırıya maruz kalan ancak hiçbir zaman huzur 

bulamayan bu coğrafyada hâkim güç olmak isteyen bir ülkenin Akdeniz’de sabit bir üs 

konumundaki Kıbrıs’ı göz ardı etmesi beklenemez ve bugün bu durumu en iyi değerlendiren 

ülke pozisyonunda ise İngiltere, Fransa ve ABD vardır. Bütün bunlara koşut olarak AB, 

Güney Kıbrıs’ı tam üyeliğe alarak bu bölgelerdeki zayıf konumunu güçlendirmeye 
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çalışmaktadır. Bu kararın ne kadar yanlış olduğu ise zamanla çok net bir şekilde görülecektir.
5
 

Doğu Akdeniz’in en büyük, Akdeniz’in ise üçüncü büyük adası olan Kıbrıs; Türkiye, Suriye, 

Lübnan, İsrail, Filistin, Mısır, Yunanistan ve Libya’nın ortasında yer almaktadır. Kıbrıs 

adasına komşu ülkelerden en yakın ülke yalnızca 65 km ile Türkiye, Kıbrıs adasına en uzak 

ülke ise 965 km ile Yunanistan’dır. Kıbrıs adası Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkaslardaki enerji 

kaynaklarının dış dünyaya açılımı ve Karadeniz,  Cebelitarık ve Süveyş Kanalı üzerinden 

işleyen deniz ticaretini kontrol edebilen stratejik bir noktadadır. Ada, aynı zamanda Ortadoğu’ 

ya müdahalede bir sıçrama noktası ve ileri karakol niteliği taşımaktadır. Akdeniz’ in 

tamamını, Avrupa’yı, Ortadoğu’yu ve çevresindeki ülkeleri etkilemesi nedeniyle güç 

odaklarının ve adanın durumundan doğrudan etkilenen ülkelerin kontrol altında bulundurmak 

istediği bir konumdadır. Son zamanlarda ortaya çıkan çevresinde bulundurduğu petrol ve 

doğalgaz rezervlerinden ötürü de ayrı bir stratejik öneme kavuşmuştur. Ortadoğu petrol 

havzası, Bakü-Ceyhan hattı ve Nabucco projesi hesaba katıldığında özellikle ilerleyen yıllarda 

adanın bu geçiş konumundan ötürü önemini daha da artıracağı anlaşılmaktadır. Ayrıca 

Kıbrıs’ın dünyanın şuan en yoğun ve gündemde olan çatışma alanı Filistin bölgesine yakın 

olması da Kıbrıs’ın stratejik önemini artıran faktörlerdendir. Ortadoğu coğrafyasında etkili 

olmak isteyen güçler, Kıbrıs adasının jeopolitik konumundan mümkün olduğunca 

yararlanmışlardır. Nitekim İngiltere Kıbrıs’taki askeri üslerini hala muhafaza etmektedir. 

Kıbrıs adası; askeri bir yığınak bölgesi, savaş uçakları için bir uçak gemisi özelliği taşımakta 

ve vurgulamak gerekirse özellikle 11 Eylül sonrasında Churchill’in “gizli savaş” olarak 

adlandırıp “Bütün çabalar, savaşan insanların bütün kahramanlıkları, bütün cesaret ve 

insanların kurban edilmesi nafile bir uğraş olurdu.”
6
 dediği istihbarat

7
 faaliyetleri için çok 

değerli imkânlar sağlamaktadır. Kıbrıs’ın güvenliği stratejik açıdan son derece önemlidir, 

özellikle de Türkiye için. Kıbrıs; güneyden Akdeniz’ e emniyetli çıkış imkânı sağlayan, 

karasuları, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, hava sahasının kontrolü gibi Türkiye’nin 

stratejik savunma derinliği açısından önem taşıyan bir bölgedir. Hazar-Kafkas enerji hattının 

İskenderun Körfezi’nden akıyor olması bu terminalde Kıbrıs’ı bir kez daha önemli yapmıştır.  

ABD Kıbrıs’taki güvenliği, Doğu Akdeniz’ in ve kendisi için hayati öneme haiz bölgelerin 

güvenliğinin bir parçası olarak algılamaktadır. İngiltere garantörlük hakkını, adadaki üslerinin 
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korunmasına yönelik bir imtiyaz olarak görmekte, çözümde de İngiliz çıkarlarının 

korunmasını esas almaktadır.
8
 Kıbrıs; Türkiye, Britanya, Yunanistan, Amerika ve Rusya’yı 

ilgilendiren ayrıca BM'nin de ilgi sahası içinde olan,  NATO ve AB’nin politika saptayıcı 

statüsü üzerinde de etkili olduğu uluslararası bir konudur. Kıbrıs konusunda aslında adanın 

geleceği beş faktör tarafından şekillenmektedir;
9
 

           "...Türkiye’nin KKTC'nin güvenliği ve korunması konusuyla ilişkisi ve 

motivasyonu, Rum tarafının algıladığı Türk tehdidiyle ilgisi ve birleşmiş Kıbrıs 

konusuna olan bağlılığı, Amerika’nın NATO’nun güneydoğu kanadındaki istikrar ve 

güvenliği konusundaki sorumluluğu, Rusya’nın Akdeniz ve Ortadoğu’da daha önemli 

bir rol almak istemesi, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs’ın iç politikaları..."  

          Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada şu kesindir ki “Kıbrıs’ı ihmal eden bir ülkenin 

küresel ve bölgesel politikalarda etkin olabilmesi mümkün değildir.”
10

 Öte yandan ABD 

dışında uzun süreli görevlendirmeler bağlamında şu anki ve gelecekteki güçlerinin ulaşım 

gücünü artırabilmek maksadıyla bir destek ve lojistik altyapı olarak ABD'nin yerleşebileceği 

deniz üsleri bulması veya ileri karakol mevzileri tesis etmesi gerekmektedir.
11

  Bu ileri 

karakol noktaları diğer ülkelerle ikili anlaşmalar yapmak veya o ülkelerde bulunan uygun 

tesislerin geliştirilmesi yoluyla kullanılabilir hale gelecektir. Buralarda oluşturulacak üslerin 

24 saat esasına ve her türlü hava koşullarında görev yapılabilecek altyapıya, en az 2.500 

metrelik pistlere, yeterli hava trafik kontrolüne, ağır kargo uçaklarının iniş kalkışına uygun 

altyapıya, hava araçlarına yönelik modern yakıt dolum tesislerine, AWACS türü erken uyarı 

uçaklarının depolanmasına ve gerekli hallerde Amerikalı personelin barınmasına uygun 

olması gerekmektedir.
12

 Bu maksatla İncirlik Üssü'nden Arap Yarımadası'na geniş bir 

coğrafyada özellikle hava gücü bulunduran ve istihbarat çalışması yapan ABD için Doğu 

Akdeniz tam anlamıyla bir atlama tahtası durumundadır. Bölgede oluşturulacak ileri 

karakollar ise siyasi, pratik ve şüphesiz mali yükü azalttığı gibi anakara dışındaki askeri 

gücün daha esnek, kabiliyetli ve mobil olmasını da sağlayacaktır. Bu tarife uyan Akdeniz 

coğrafyasında tek yer ise Kıbrıs adasıdır. Coğrafi, kültürel ve demografik yapı itibarıyla 

Anadolu yarımadasının bir parçası olduğu belirtilen Kıbrıs adasının Türkiye açısından en 

önemli stratejik özelliği ise coğrafi konumundan gelmektedir. Askeri strateji bağlamında 

tartışılmaz bir öneme sahip olan coğrafi konum, deniz gücü ile bir araya getirildiğinde 
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tartışılmaz bir üstünlük sağlayacağı da kesindir. Deniz gücünün ve coğrafyanın azami şekilde 

kullanılması sadece askeri güvenlik konusuyla değil, ayrıca ekonomik ve politik menfaatlerle 

de ilgilidir. Kara Avrupa’sına karşı deniz gücünü kullanarak tarih boyunca gücüne güç katan 

İngiltere göz önüne alındığında bu durum daha iyi ortaya çıkar. Özellikle deniz 

taşımacılığının ve ticaretinin gelişmesi doğal olarak deniz ticaret yollarının, buralardaki 

pazarların ve kaynakların ve özellikle de bu bölgelerdeki hassas coğrafi noktaların korunması 

ve güvenlik çemberine alınmasını gündeme getirdiğinden Kıbrıs adası Türkiye için çok büyük 

önem arz etmektedir. Alfred Thayer Mahan’ın jeostratejik teorisine göre deniz hâkimiyetinin 

dünya hakimiyeti anlamına geldiği, denizlere hâkim olanın dünyaya hâkim olacağı 

düşünülecek olursa adanın önemi bir kat daha artar. Elde mevcut güçlerin ve kaynakların 

zenginliğine ve avantajlarına rağmen denizde bu avantajları kullanamamak kontrol ve 

hâkimiyetin karşı tarafa geçmesine neden olacaktır. Jeostratejinin değişen unsurları olarak 

politik, askeri, sosyal ve ekonomik güçler birer tehdit vasıtası olmasının yanında ilk ve ara 

tehdit hedefleridir.
13

  

        Öte yandan coğrafi güçler ise tehdide açık olan hedefler olarak ortaya çıkar. Bununla 

beraber coğrafi konum, coğrafi bütünlük ve stratejik kaynaklar bağlamında coğrafi özellikler 

tehdit için kullanılabilecek özellikler olarak da düşünülebilir. Süveyş Kanalı, Basra Körfezi, 

Kıbrıs adası bu bağlamda ilk akla gelenlerdir. Türkiye’nin güney emniyeti açısından Doğu 

Akdeniz'de hayati önem taşıyan Kıbrıs, düşman eline geçtiği takdirde “vatanın karnına 

saplanmış bir hançer gibi”
14

 olacaktır. Denizaşırı ticaret yapılması, bunun 

gerçekleştirilebilmesi için de güçlü bir donanmaya sahip bulunulması ve güvenli ticaret için 

denizlerde kritik noktaların, adaların, adacıkların, dar geçitlerin, kritik sahil şeridinin kontrol 

altında tutulması gerekmektedir. Güçlü bir donanmaya sahip olmak, kritik coğrafi noktaları 

kontrol altında tutmak; denizlerin mutlak hâkimi olmak anlamına gelmektedir. Özellikle 

bugün gelinen noktada Kıbrıs adasının Akdeniz’de bu kadar hassas bir coğrafyada yer alması 

önemini bir kat daha arttırmaktadır. Bugünün dünyasında global jeopolitik güç merkezi olarak 

görülen ABD, kıtasal jeopolitik güç merkezi olarak görülen Çin, İngiltere ve Fransa yanında 

bölgesel jeopolitik güç olarak Türkiye; Ortadoğu’dan Balkanlara ve Orta Asya’ya açılan kapı 

üzerindedir.
15

 Bu coğrafyada hâkim güç olmak isteyen bir ülkenin Akdeniz’de sabit bir üs 

konumundaki Kıbrıs adasını göz ardı etmesi beklenemez. Mustafa Kemal Atatürk’ün 

Antalya’da bir tatbikat esnasında belirttiği üzere “Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece, bu 
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bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs’a dikkat ediniz. Bu ada bizim için önemlidir.”
16

 

Böylece “Akdeniz’in medeni çevresinde her zaman sevilmiş, fakat hiç sevmemiş fettan bir kız 

olan”
17

, Ortadoğu’nun anahtarı, bir atlama taşı ve dünya ticaret, petrol ulaşımı ve Asya ile 

Avrupa’yı birbirinden ayıran Boğazlar ile Asya ve Afrika’yı birbirinden ayıran Süveyş Kanalı 

bölgesinde Hazar, Aden ve Hürmüz su yollarının arasındaki konumuyla önemli bir üs olan 

Kıbrıs için eski İngiliz Başbakanlarından Disraeli de “Batı Asya’nın anahtarı” olarak 

bahseder.
18

 Bu noktada özellikle Ortadoğu coğrafyasında petrol gibi zenginliklerle ilgili 

çıkarlarını koruyabilmesi için Süveyş Kanalı’na hakim olması gereken İngiltere’nin bölgeden 

ayrılması ve askeri gücünü de geri çekmesi ise Kıbrıs adasını bölgede son derece kritik bir 

noktaya getirmiştir. Kıbrıs’ta hâkim olan bir askeri gücün Kafkaslardan Balkanlar’a, Basra 

Körfezi’nden Orta Asya’ya kadar çok geniş bir yelpazede stratejik askeri açılımlar 

gerçekleştirebileceği göz önüne alınacak olursa Kıbrıs’ın önemi bir kere daha ortaya çıkar. 

Özellikle Basra Körfezi-Hürmüz Boğazı-Babülmendep Boğazı-Kızıldeniz-Girit-Malta-

Cebelitarık Boğazı petrol ulaşım hattının en hassas noktalarından birisinde yer alan Kıbrıs 

adası, bu konumuyla Avrupa’nın Ortadoğu ve Uzakdoğu ile ticaretini sağladığı hat üzerinde 

de yerini almaktadır.
19

 Söz konusu bu ticaret hattı küresel ve kıtasal jeostratejik açıdan gerek 

ABD, gerekse AB üyesi ülkeler için son derece önemlidir. Örneğin 2 Nisan 1946 tarihinde 

İngiltere Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan bir raporda İngiltere'nin büyük güç 

olarak kalmak istiyorsa Ortadoğu'nun önemini mutlaka kavraması gerektiği, bunun yolunun 

da Asya, Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlayan kara köprüsü olarak Ortadoğu'nun ve Kıbrıs 

adasının stratejik önemini kavramaktan geçtiği belirtilir.
20

 Küresel egemenlik konseptini 

benimseyen ve askeri, politik ve ekonomik alanda dünyanın bir numarası ve dünyanın 

jandarması konumuna gelmek isteyen ABD, yurttaşı Mahan’ın teorilerine uygun olarak deniz 

gücünü Akdeniz’den açık denizlere kadar yayma ve deniz ulaşım güzergâhlarını kontrol ve 

denetleme altına alma telaşındadır.  Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında, bu kıtaların 

hemen hemen hepsine aynı mesafede bulunan ada, Girit ile birlikte su geçiş yollarının da 

üzerindedir. Bu bağlamda bakıldığında Kıbrıs adasının coğrafi özelliği ve deniz gücü 
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bağlamında Türkiye’nin ekonomik, politik ve askeri güvenlik açısından konumu Alfred 

Thayer Mahan’ın jeopolitik konseptinin hala geçerliliğini korumakta olduğunu 

göstermektedir. Ada sadece Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler açısından da önemli değildir. Başta 

Yunanistan olmak üzere, İngiltere, ABD ve son dönemde AB üyesi ülkeler de adanın kendi 

çıkarları açısından öneminin farkındadırlar. Doğu Akdeniz’de jeopolitik önemine bağlı olarak 

Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında kilit noktada bulunan ada her dönem stratejik 

önemini korumuştur. Stratejik açıdan Doğu Akdeniz’in düğüm noktasını teşkil eden Kıbrıs 

adası, Anadolu ve Suriye kıyılarına olan yakınlığı, Ege Denizi’nin giriş ve çıkışına etkisi ve 

Mısır ile Süveyş Kanalı’na olan yakınlığıyla İngiltere için de önemli bir adadır. Bir devletin 

ulusal çıkarları söz konusu olduğunda ön plana çıkan unsurlar; vatan ve milletin bölünmezliği 

ile bağımsızlığı, ekonomik menfaatler, bölgesel güvenlik ortamlarının sağlanmasıyla ilgili 

çıkarlar ve ulusal değerlerin korunmasıyla ilgili çıkarlar olarak sıralanabilir. Ulusal çıkarları 

derecelendirmek gerektiğinde karşımıza çıkan hususlar ise bunların ölüm kalım derecesinde, 

hayati öneme haiz, çok önemli ve önemli olarak sıralanabileceğidir.
21

 Bu sıralama 

çerçevesinde Kıbrıs adası Türkiye açısından hayati ulusal çıkarlar çerçevesinde ele 

alınmalıdır. Bu çıkarların korunmasında en son çare savaş olmakla birlikte askeri güç 

kullanımı da söz konusu olabilir. Söz konusu bu güç gösterisinin ne şekilde olacağı ise 

zamanın şartlarına bağlı olarak ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte sağlam devlet geleneklerine 

sahip ülkelerin ince diplomasi ve dış politika yanında ülke menfaatlerinin ön plana çıktığı 

dönemlerde zaman zaman güç kullanımı veya en azından güç gösterisinde bulundukları da 

akıldan çıkarılmamalıdır. Bu bağlamda özellikle Kıbrıs gibi stratejik güvenlik ve Kıbrıslı 

Türklerle olan kan bağı nedeniyle Türkiye’nin kendisine yakışan sağlam ve dik duruşu her 

şart altında sergilemesi gerekmektedir. Öte yandan özellikle soğuk savaş döneminde, 

savunma stratejisini ön plana çıkartan ve kuzeyden gelecek muhtemel bir tehlikeye karşı 

savunma planları içerisinde olan Türkiye’nin değişen dünya konjonktüründe tehdit 

değerlendirmelerini gözden geçirmesi ve “caydırıcılık, topyekun savunma, ileri cephe 

savunması” gibi stratejileri benimsemesi kaçınılmaz olur. Kıbrıs sorununa bu bağlamda 

bakıldığı takdirde adanın stratejik konumu ve ilgili tarafların bu adaya neden bu kadar önem 

verdikleri de ortaya çıkacaktır. Doğu Akdeniz’de bulunan ada aslında tüm Akdeniz’in 

jeopolitiğinde yadsınamaz bir stratejik öneme sahiptir. Zira adanın stratejik değeri önemini 

gerçekte Akdeniz’in stratejik değerinden alır. Akdeniz’in bugün günlük gemi trafiği günde 

yaklaşık 4000 gemidir. Bu aslında tüm dünya gemi trafiğinin hemen hemen yarısıdır. 
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Akdeniz’deki bu günlük 4000 geminin de yarısından çoğunu tankerler oluşturmaktadır. Bu 

gemi trafiği, gemilerden oluşan ve birçok kolu olan geniş bir ırmak misali Akdeniz’de 

özellikle batı-doğu istikametinde akar, durur. NATO’nun choke-point diye adlandırdığı 

düğüm noktalarından en hayatileri Akdeniz’de yer alır; Cebelitarık Boğazı, Sicilya Kanalı, 

Türk Boğazları ve Süveyş Kanalı. Bu dar deniz geçitlerini de kullanan ve enerji gereksinimi 

nedeniyle her geçen gün artan yoğun gemi trafiği, doğal olarak Akdeniz’i stratejik yönden 

daha da önemli bir duruma getirmiştir. Nitekim Prof. Dr. Fahir Armaoğlu’na göre Kıbrıs bir 

‘ada’ olarak dahi, Akdeniz’de söz konusu geçitler ve boğazlar kadar stratejik bir geçittir; “Bir 

kapalı deniz görünümü arz eden Akdeniz’in jeopolitik ve jeostratejik yapısında iki temel 

unsur vardır. Bunlar, Akdeniz’in stratejik kapıları ve stratejik adalardır.”
22

 Armaoğlu aynı 

makalesinde “Avrupa, Asya, Afrika’yı birleştiren Akdeniz’in kapıları olarak Cebel-ü Tarık 

Boğazı, Süveyş Kanalı, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarını; stratejik adaları olarak da Malta, 

Girit ve Kıbrıs’ı işaret eder.”
23

 Ayrıca Akdeniz, Ortadoğu’ya ve Doğu Afrika’ya yakınlığı 

dolayısıyla ABD’nin Irak’a müdahalelerinde, Somali operasyonlarında, diğer deyişle 

Ortadoğu’ya yönelik tüm operasyonlardan görüldüğü üzere, gerek ekonomik yönden, gerek 

bir gerginlik durumunda veya çatışma halinde stratejik kıta intikalleri yönünden daha da önem 

kazanmıştır. Buna paralel olarak, Kıbrıs, Türkiye’nin bölgedeki deniz ve hava sahaları alaka 

ve menfaatleri için hayatidir. Zira bugün adada ihdas edilen deniz ve hava üsleri vasıtasıyla, 

Kıbrıs’ın bütün çevresi etki ve kontrol altına alınabilmektedir. İlaveten gelişen teknoloji ile 

Kıbrıs elektronik dinleme, izleme ve kontrol sistemlerinin de merkezi konumundadır.
24

 

Dolayısıyla Akdeniz’in Sicilya ve Sardunya’dan sonra üçüncü büyük adası olan Kıbrıs, 

böylesine önemli, aktif ve stratejik değeri olan bir denizin doğusunda, Doğu Akdeniz’de, 

gerek deniz, gerek havayollarını kontrol edebilen ve hiçbir zaman batmayacak bir uçak 

gemisidir adeta… Stratejik açıdan büyük önemi olan adanın son yıllarda uluslararası düzeyde 

jeopolitik ve jeoekonomik önemi giderek daha belirgin bir hal almaya başlamıştır. Mısır ve 

Doğu Akdeniz ticaret yolları üzerinde yer alması, tarihin bilinen ilk devirlerinden itibaren 

Kıbrıs’ın önem kazanması ve bu önemin sürekli olması neticesini doğurmuştur. Kıbrıs adası 

tarih boyunca bölgede etkin durumda olan ve Ortadoğu’yu kontrol altında tutmak isteyen 

başat güçlerin cazibe merkezi olmuştur. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin güneyden göğsüne 

yönelmiş bir hançer konumuyla Kıbrıs, Türkiye’nin milli güvenlik siyaseti için vazgeçilmez 
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stratejik değer taşımaktadır.
25

 Hatta bu konumuyla Kıbrıs, hiç şüphesiz ki ulusal ve 

uluslararası güvenlik boyutunda Türkiye için hayati önemi haiz bir coğrafya parçasıdır. Bu 

bağlamda Kıbrıs adasının, Doğu Akdeniz’de merkezi konumu nedeniyle her zaman stratejik 

önemini korumaya devam edeceği yadsınamaz bir gerçektir. Zira Kıbrıs’ın Türkiye’nin yakın 

kara havzası olarak kabul edilen Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu bölgeleri ile Anadolu’nun 

güney sahillerine olan yakınlığı, Ege Denizi’nden Akdeniz’e geçişleri kontrol etme olanağına 

sahip olması, Ortadoğu, Mısır ve Süveyş Kanalı’na yakın bulunması onu geniş alanlar 

üzerinde hâkim bir konuma getirmektedir. Dolayısıyla Kıbrıs’ın, Türkiye açısından Doğu 

Akdeniz’deki hassas coğrafi konumunu ulusal güvenlik
26

 ve stratejik konum
27

 gibi 

kavramlarla tanımlamak hiç de yanlış olmayacaktır. Adanın Türkiye açısından her zaman 

büyük olan stratejik önemi, özellikle son yıllarda uluslararası alanda ve bölgede meydana 

gelen hızlı siyasi ve ekonomik gelişme ve değişimler nedeniyle daha da artmaktadır. Bakü-

Tiflis-Ceyhan (BTC), Kerkük-Yumurtalık ve gelecekteki Samsun-Ceyhan boru hatları gibi 

Türkiye’nin deniz yetki alanlarını geçmişe nazaran çok daha önemli kılan enerji projelerinin 

hayata geçmesi, Türkiye-İsrail ilişkilerinin bozulması, GKRY’nin Doğu Akdeniz deniz yetki 

alanlarında İsrail’i de yanına alarak tek taraflı girişimlerle sözde münhasır ekonomik 

bölgesinde hidrokarbon zenginliklerini arama faaliyetleri gibi uluslararası hukuka aykırı 

eylemlere kalkışması, Türkiye’nin Kıbrıs özelinde Doğu Akdeniz’e bambaşka bir dikkat, 

önem ve özen göstermesini gerekli kılmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’a 

ilişkin eski ve yeni deniz ve hava sahası problemlerinin, Yunanistan’la Ege’de yaşanan 

sorunlarla da direk ilintili olması, günümüz Kıbrıs’ını Türkiye için daha hayati bir statüye 

sokmuştur. Bu hayati konumunun paralelinde Kıbrıs’ın önemi sadece Türkiye’ye 

yakınlığından ileri gelmemektedir. Zira eski çağlardan beri Doğu Akdeniz’deki deniz ticaret 

yolları ile deniz ulaştırmasını ve enerji nakil hatlarını
28

 kontrol altında bulunduran Kıbrıs’ın, 

Doğu Akdeniz’in ortasında batmaz bir uçak gemisi olarak, çok değerli bir mavi vatana sahip 

olmasından kaynaklanan jeostratejik, jeopolitik ve jeoekonomik önemi ve değeri 
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bulunmaktadır. Bu bağlamda bölgeyle ilgili sonuç olarak şu değerlendirmeler yerinde 

olacaktır;  

 “…Kıbrıs adası, Anadolu’nun en önemli ihracat ve ithalat limanları olan ve 

NATO’nun Ortadoğu’daki bir harekâtında silah, malzeme ve personel transferi 

maksadıyla kullanılmak üzere ‘hub-port (toplanma limanı)’ olarak benimsediği Mersin 

ve İskenderun’a giriş ve çıkışı kontrol etmektedir. Ayrıca Türkiye'nin denizlere 

açılabilmesi de Kıbrıs adasının sağladığı imkânlar ve lojistik altyapıyla gerçekleşebilir. 

Bu da özellikle Ortadoğu'ya yönelik hâkimiyet kurma düşüncesinde olan devletler için 

adanın kilit rol oynayacağı anlamına gelmektedir.
29

  Doğu Akdeniz’deki, hatta Türk 

Boğazlarının ve Süveyş Kanalı’nın açıldığı Akdeniz’deki bütün deniz ticaretini, deniz 

ulaştırmasını kontrol edebilecek olanaktadır.  1990 sonrasında Kafkas coğrafyasından 

gelen petrolün Türkiye üzerinden dağılması, böylece Kafkasya, Hazar havzası ve 

Kerkük-Musul petrollerinin ve doğal gaz boru hatlarının ulaştığı en önemli enerji 

terminallerinden birisi olarak İskenderun Körfezi’ni koruma ve kontrol bakımından 

eşsiz bir stratejik konuma sahiptir.  Kıbrıs’ta konuşlandırılacak askeri güçler, özellikle 

deniz ve hava kuvvetleri ile orta/uzun menzilli füzeler, adanın merkezi konumu 

nedeniyle, Anadolu ve güney sahillerimiz dâhil bölge ülkelerini etkileri altına 

alabileceklerdir. Türkiye, yeni gelişmekte olan Asya ekonomik pazarının batı kapısı 

üzerindedir. Asya, dünya ile deniz bağlantısını Batı’da, Türkiye’nin Akdeniz kapısı 

üzerinden sağlayacaktır. Dolayısıyla bu batı kapısının kilidi Kıbrıs’tır. Kıbrıs, 

Türkiye’nin güney sahillerinin ve limanlarının emniyetini ve denizden/havadan 

güvenliğini tamamen sağlamakta, diğer limanlarını da kısmen güvenli hale 

getirmektedir. Böylece güney sahillerindeki askeri güçler için ileri bir harekât üssü, ileri 

karakol ve ikmal üssü vazifesi görmektedir.  Kıbrıs bir mütecaviz devletin elinde 

bulunması durumunda, Türkiye’yi güneyden tehdit ederek, güney bölgesinde büyük 

çaplı bir askeri kuvvet bulundurulmasını zorunlu kılacaktır. Ayrıca Doğu Akdeniz'de 

deniz ve hava sahası da kontrol altında tutulacağından bu durum Ortadoğu ve Doğu 

Akdeniz'de o ülkeyi etkin hale getirecektir. Ege adalarının Akdeniz'i ve Karadeniz'i bir 

diğerine karşı kapatmasıyla elde ettiği politik üstünlük Kıbrıs Yunanistan'ın elinde 

olduğu takdirde daha da artacaktır. Bu durum Yunanistan'ı Akdeniz, Ortadoğu ve 

Süveyş Kanalı'nı kontrol eden stratejik noktalara sahip bir ülke haline getirecektir.
30

 

Kıbrıs, Ege’de Yunanistan’a verilmiş adalarla büyük ölçüde bir Yunan gölü haline 

geldiği göz önüne alınacak olursa batıdan kuşatılmış durumda bulunan Türkiye’ye 

güneyden Akdeniz’e emniyetli çıkış imkânı sağlamakta, bölgeye yönelik deniz ulaştırma 

hatlarını kontrol altında bulundurmakta ve Türkiye’nin stratejik savunma derinliği 

açısından hayati önemi bulunmaktadır.  Kıbrıs’ın Türkiye’nin etkin olmadığı bir siyasi 

birliğin kontrolüne girmesi durumunda, örneğin Yunanistan'ın elinde veya kontrolünde 

olması halinde günümüzde Ege’de Yunanistan’la yaşanan kara suları, kıta sahanlığı, 

hava sahası, gibi sorunların benzerleriyle Kıbrıs ve civarındaki deniz ve hava 

sahalarında da karşılaşılacaktır. Bu durum ayrıca Ege adalarıyla birlikte Türkiye'yi 

tamamen kuşatmış bir çember anlamına da gelmektedir. Bütün Ortadoğu’yu, petrol 

bölgeleri ve özellikle Türkiye açısından Anadolu’yu menzili içine alabilecek kapasitede 

olan füzelere rampa, uçaklara hava alanı hizmeti verebilecek ‘batmayan bir uçak 

gemisi’ niteliğindedir. Son zamanlarda Yunanistan ile GKRY arasında ortak savunma 

doktrini çerçevesinde sürdürülen askeri faaliyetler, Yunanistan-GKRY-İsrail arasında 

siyasi, askeri ve ekonomik yakınlaşma ve işbirliği faaliyetleri ve GKRY’nin AB’ye tam 
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üyeliği ile Ocak-Temmuz 2012 arasında AB Dönem Başkanlığı dahi icra ettiği dikkate 

alındığında Kıbrıs’ın öneminin daha da arttığı görülmektedir. Kıbrıs’ta yaklaşık 

300.000 egemen Türk nüfus yaşamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi ve kültürel 

mirasıyla birlikte bu Türk nüfusun yaşama hakkını, temel hak ve özgürlüklerini 

korumak gibi milli, tarihi, hukuki ve insani bir görevi bulunmaktadır. Sadece bu görevi 

yerine getirebilmesi ve Doğu Akdeniz yanında Ortadoğu'da ekonomik ve siyasi 

mevcudiyetini devam ettirebilmesi için dahi Türkiye’nin Kıbrıs’ın mukadderatı ile 

ilgilenmesi kaçınılmaz bir sorumluluk ve görevdir.” 

 


