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M ısır Petrol Bakanlığı
tarafından “Doğu
Akdeniz Gaz Foru-
mu”nun düzenle-

neceği bilgisi basınla paylaşılmıştı.
Açıklamada forumun, gaz üretimi
ve tüketimi kapsamındaki ülkelerle
geçiş ülkelerini aynı çıkarlar ve he-
defler doğrultusunda bir araya ge-
tireceği ifade edilmiştir. Forumun
kurucu ülkeleri Yunanistan, İtalya,
Kıbrıs, Ürdün, İsrail, Filistin ve Mısır
olup, her ülkenin enerji bakanlarının

foruma katılacak olması forumun
ilk odak noktasını oluşturmaktadır.
Forumun genel hedefi, arz ve talep
sağlayarak, daha iyi kaynaklar ge-
liştirerek, rekabetçi fiyatlar sunarak
ve ticari ilişkileri iyileştirerek üye
devletlerin menfaatlerine hizmet
edecek bölgesel bir gaz pazarı kur-
mak olarak belirtilmiştir. Bunun
karşılığında ise ihtiyaçlarının gide-
rilmesi için tüketici devletlere yardım
sağlanacak, bölgedeki gaz politika-
larının geliştirilmesinde geçiş dev-
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letlerinin sürece dahil olmalarına
izin verilecek ve gaz endüstrisinin
her aşamasında faal taraflar arasında
daimî ortaklık kurulabilecektir.

Söz konusu forumun gerçekleştiri-
leceği, İsrail’in, kendi doğalgazını
Mısır’a ihraç etmek üzere tasarladığı
İsrail-Mısır Gaz Hattı Projesi ile
ilgili yayınladığı raporun ardından
duyurulmuştur. İsrail, Mısır’a gaz
ihracatını ya (IŞİD’in aktif olduğu)
Sina’daki eski gaz borusunu revize
ederek ya da (Hamas kontrolündeki)
Gazze Şeridi sahilinden geçen Ak-
deniz içerisinde bir boru hattı dö-
şemekle sağlayabilmektedir. 2019
Nisan ayı başlarında İsrail gazının
Mısır’a ihraç edilmesi halinde Mısır,
gazı buradan Ürdün’e, ardından da
yakın zamanda Avrupa’ya ulaştıra-
caktır.

Hem Hamas hem de Fetih,
İsrail’in 2000 yılından bu
yana Gazze Marine enerji
sahasından Filistinlilere ait
gazı çaldığı hususunda
müttefikse de keşfedilen
tahmini gaz miktarı 28
milyar metreküptür. 

Filistin ve Forum

Filistin siyaset sisteminde İsrail ile
ilişkilerde farklı yaklaşımlar vardır.
Birçok hususta ve özellikle bu hu-
susların nasıl ele alınacağı konu-
sunda ciddi görüş ayrılıkları yaşan-
maktadır. Filistin Hükümeti’nin yö-
netimini elinde tutan Fetih Hareketi,
barış politikaları izlemeyi, müzake-
relere ve harici ortaklıklara sıcak
bakmayı Filistin halkının haklarını
garanti edecek en iyi yöntemler ola-



rak ifade etmektedir.

Hamas ve İslami Cihat Hareketleri
ise İsrail işgali ile en iyi mücadele
yönteminin direnişe devam etmek
olduğu görüşündelerdir. Hem Ha-
mas hem de Fetih, İsrail’in 2000
yılından bu yana Gazze Marine
enerji sahasından Filistinlilere ait
gazı çaldığı hususunda müttefikse
de keşfedilen tahmini gaz miktarı
28 milyar metreküptür. Bu saha Fi-
listin karasularına aittir. Bahsi geçen
duruma nasıl müdahale edileceği
hususunda ise taraflar farklı görüş-
lere sahiptir. Filistin ulusal yönetimi,
kendisini Filistin halkının yasal tem-
silcisi olarak kabul etmekte ve Filistin
halkının kendi kaderini tayin ede-
bilmesi için yönetimin gaz husu-
sunda yürütülecek tüm süreç ve
faaliyetlerde yer alması gerektiğini
belirtmektedir. Ayrıca Filistin yö-

netimi, bölgesel meselelerde
var olmaya ve Mısır-Ür-

dün desteğini

sürdürmeye çalışmaktadır. Özellikle
de yüzyılın anlaşması olarak kabul
edilen Filistin sorununun çözümün-
de Amerika’nın istekleri doğrultu-
sunda ikinci planda kalmaktan en-
dişe etmektedir. Böylece Filistin
Hükümeti’nin neden Doğu Akdeniz
Forumu’nda yer almak istediği de
anlaşılmaktadır.

Gazze Şeridi’nde kontrolü elinde
bulunduran Filistin Direniş Kuv-
vetleri (Hamas ve İslami Cihat Ha-
reketleri) ise foruma davet edilme-
mişlerdir. Ayrıca, Gazze Şeridi’ndeki
ablukanın devam etmesi durumunda
ya da Filistin Direniş Kuvvetleri ile
İsrail arasında ilerde bir anlaşmazlık
söz konusu olduğunda, Mısır ve İs-
rail’i birbirine bağlayacak olan gaz
boru hattı projesini kendi lehlerine
dönüştürebilecekleri askeri bir koz
olarak görüyor olmaları da müm-
kündür.

Denizaltı sayısı, komando kuv-
vetleri ve hız tekneleri vb.
gibi Hamas’ın deniz gücünü
ölçebilecek veriler bulunma-

maktadır. Fa-

kat, İsrail ordusunun bazı basın ra-
porları, Hamas’ın deniz gücünün
oldukça büyüdüğüne işaret etmekte
ve İsrail ordusunun 10 Haziran
2018 tarihinde Hamas’ın askeri mü-
dahalelerde kullandığı denizaltı gru-
bunu hedef aldığını açıklaması da
bunu doğrulamaktadır.  

Hem Hamas hem de Fetih,
İsrail’in 2000 yılından bu
yana Gazze Marine enerji
sahasından Filistinlilere ait
gazı çaldığı hususunda
ittifak etse de bahsi geçen
duruma nasıl müdahale
edileceği hususunda ise
taraflar farklı görüşlere
sahiptir.
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Yediot Aharonot gazetesi de 14 Ha-
ziran 2018’de, İsrail’in deniz sınır-
larının korunmasından sorumlu
“Şayetet 13” ve Debur, Şeldak, Tes-
raut gemileri ile hizmet veren 916.
Tugay’a bağlı özel kuvvetlerin, Ha-
mas deniz güçlerine 30’un üzerinde
saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştır.
Bir diğer İsrail gazetesi ise İsrail’in,
Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Ha-
mas’a ait bir tüp geçidini hava sal-
dırılarıyla tahrip ettiği haberine yer
vermiştir. Bunun askeri bir harekât
olmasının yanı sıra bu harekatla de-
niz yoluyla askeri teçhizat ve mal-
zemelerin nakliyesi de amaçlanmış-
tır. Bunun yanı sıra Hamas, İsrail’i
hedef alarak yüzlerce denizaltı tat-
bikatı gerçekleştirmektedir. İsrail,
İran sürat botlarının Filistin dire-
nişinde kullanılmasından endişe
duymaktadır. İsrail Jerusalem Post
gazetesi bünyesinde 2016 yılında
deniz yetkililerinden nakledilen bir
raporda “Hamas’ın, askeri sürat bot-
larını geliştirme teknolojisini İran’dan
aldığı ve herhangi olası bir savaş
durumunda İsrail aleyhine kullanı-
lacağı” ifade edilmiştir. Bu bağlamda
İsrail yönetimi söz konusu durumu

sıkça dile getirmiştir. Hamas,
askeri gücü elinde bu-

lundurmaya çalı-
şarak İsra-

i l ’ i

Akdeniz’de sahip olduğu gaz statü-
sünden mahrum etmeye çalışmak-
tadır. 

Gazze Şeridi ve gaz platformları
arasındaki mesafe 40 km olup, bu
mesafenin kolaylıkla aşılabilmesi
mümkündür. İsrail donanması, bir
hafta boyunca sözde deniz füzelerini
denemek ve savaş gemileriyle tat-
bikat yapmak amacıyla doğal gaz
platformlarına saldırıda bulunmuş-
tur. ABD ve İsrail, Gazze Şeridi sa-
hilini işgal eden askeri deniz tatbi-
katında ortak hareket etmişlerdir.

Gazze Şeridi ve gaz
platformları arasındaki mesafe
40 km olup, bu mesafenin
kolaylıkla aşılabilmesi
mümkündür. ABD ve İsrail,
Gazze Şeridi sahilini işgal
etmek üzere askeri deniz
tatbikatında ortak hareket
etmişlerdir.

Sonuç olarak, İsrail ve Mısır’ın “Gaz
Hattı Projesi”ni kendileri için stra-
tejik bir adım olarak gördükleri söy-
lenebilir. Her iki ülke de her şekilde
bu projenin başarıya ulaşmasını is-
temektedir. Projenin başarıya ulaş-
ması ise Filistin’in onayına bağlıdır.
Dolayısıyla Mısır’ın Filistin’i foruma

davet etmesinin nedeni budur.
Ayrıca Hamas ile iletişim kurma

çabaları ve Gazze ile Mısır
arasındaki Refah Sınır
Kapısı’nı açarak Gaz-
ze ambargosunu ha-

fifletmesi de söz ko-
nusu proje ile bağlantı-

lıdır.

Mısır, halen bu forumun ve
projenin başarısız olmasından

endişe etmektedir. Çünkü daha önce
bu konudaki çabaları bir sonuca
ulaşmamıştır. Mısır, 2010 yılından
bu yana doğal gaz üreten ve ihraç
eden ülkeler için bir mekanizma
kurulması çağrısında bulunan tek
ülke olmuştur. Cezayir, Bolivya, Mı-
sır, Ekvator Ginesi, İran, Libya, Ni-
jerya, Katar, Rusya, Trinidad ve To-
bago, BAE ile Venezuela dahil 18
ülkeyi kapsayan doğalgaz ülkeleri
forumu oluşturulduktan sonra bu
çağrı, Aralık 2008’de tekrarlanmış
ve bu defa Kazakistan, Irak, Hol-
landa, Norveç, Umman, Peru foruma
gözlemci olarak katılan ülkelerden
olmuştur. Daha önce tüm çabalar
bölgesel değişiklikler sonucu boşa
çıkmıştır. Bu çerçevede Mısır ve İs-
rail, halen forumun başarısızlıkla
sonuçlanabileceğinden endişe et-
mektedir. Çünkü, Mısır ve İsrail,
Hamas ve İslami Cihat Hareketle-
ri’nin forumu reddeden bölgesel
güçler olan Türkiye ve İran ile güçlü
ilişkilere sahip olduğunun farkın-
dadır. Peki Mısır, Filistin’i kendi ya-
nına çekmeyi başarabilecek mi, yoksa
forumu başarısızlığa uğratacak bir
Filistin direnişi ile mi karşı karşıya
kalacaktır?

Filistin kaynaklı ve bölgesel göster-
gelerin çoğu, İsrail-Mısır gaz proje-
sinin henüz aktiflik kazanmadığına
işaret etmektedir. Projenin en azın-
dan 2019 yılı içerisinde yürürlüğe
girmesi beklenmemektedir. Filis-
tin’de yaşanan krizlerden, önümüz-
deki iki yıl içerisinde zorlu bir süreç
yaşanacağı öngörülmekte ve top-
lumsal-askeri olayların patlak ver-
mesi söz konusu olduğundan bir
istikrarsızlık sürecinden bahsedil-
mektedir. Dolayısıyla bu durum,
Mısır-İsrail Gaz Hattı Projesi’nin
başarılı olup olmamasında ciddi
önem arz etmektedir.
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