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SUNUŞ

Türk Deniz Araştırmalan Vakfı, ülkenin stratejik deniz
sorunlanyla ilgili birçok yayını basmak suretiyle kamuoyunu
bilgilendirme görevini yerine getirmektedir. Kitap Ege sorunlannı
teknik, tarihi, sosyolojik, politik yönleriyle ve bütünsel bir yaklaşımla
irdelemektedir. Bu kapsamda, "Ege Sorunlan" ismini taşıyan bu
kitapta aynntılı olarak "Yunanistan Türkiye'den ne istiyor?"
sorusunun cevabı verilmektedir. Dolayısıyla, bu çalışma Yunanistan'a
karşı zayıf duranlann, dostluk adı altında gaflet, delalet ve hıyanet
içinde bulunanların sessizliğine karşı bir çığlıktır.

Emin Bülent Serdaroğlu "Kin" şiirinde Girit Adası'nda olan
insanlık trajedisini anlatırken belki de Ege Denizi ve adalarda
olacaklan da sezmiş olmalıydı. Bugün adalardaki Türk eserleri ve
nüfusu neredeyse yok olmaktadır.

Bu çalışma yılların verdiği bir birikimin sonucu olup titiz bir
araştırma ürünüdür. Bu nedenle, kitabı hazırlayan Sayın Prof. Dr.
Sertaç Hami Başeren'e ve TÜDAV Ege çalışma grubu başkanı Sayın
Ali Kurumahmuta' a teşekkür ederim.

Kitabın Ege Denizi ve adalardaki hak ve çıkarlanrnıza katkı
sağlaması en büyük dileğimizdir.

Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK
Türk Deniz Araştırmalan Vakfı Başkanı



iKiNCi BASKıNıN ÖN SÖZÜ

Kısa zamanda tükenen birinci baskıdan sonra esere duyulan
ihtiyaç, çalışmanın gözden geçirilmesi ve genişletilmesi ihtiyacının
önüne geçmiştir. Elinizdeki bu tıpkı ikinci baskı, birinci baskıdan
sadece daktilo hatalan düzeltilerek gerçekleştirilmiştir. Bu baskının
düzeltmelerini yapan Ar. Gör. Umut Kedikli ve Ar. Gör. Serdar
Örnek'e teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmada yer alan her türlü
hatanın şahsıma ait olduğuna hiç şüphe yoktur.

Sertaç H. BAŞEREN



BİRİNCİ BASKıNıN ÖN SÖZÜ

Ege'nin bir gün Türkiye ile Yunanistan arasında hakkaniyet
üzerine kurulmuş bir banş bölgesi olması dileği ile yapılan bu
çalışmada ele alınan sorunlar, her birisine bir bölüm aynlmış olmakla
beraber, aralanndaki sıkı ilişki nedeniyle toplu olarak incelenmiş-
lerdir. Sorunlar, Uluslararası Hukuk yaklaşımı içinde ele alınmış;
fakat derin tarihi kökleri bulunduğundan bir bölüm de bunlann
hatırlatılması için ayrılmıştır. Sonuç kısmında karasulan ağırlıklı bir
çözüm önerisine de yer verilmiştir.

Bu çalışmanın yapılmasında katkıda bulunan Prof. Dr. İdris
Bostan'a ve Gnkur. And. Tet. Şb. Md. Dz. P. Yb. Kemal Batta1'a
düzeltmelerin yapılmasında büyük payı olan Alp Kaya ve Ar. Gör.
Mustafa Çakır' a içten teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmada yer alan
her türlü hatanın şahsıma ait olduğuna hiç şüphe yoktur.

Sertaç H. BAŞEREN
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GiRiş
Ege Denizi 'nin genel coğrafi konumu, boyutlan, sınırlan ve

yüzeyine serpilmiş büyük bir kısmı kayalık olan çok sayıda irili ufaklı
adanın varlığı, bu Denize Akdeniz havzasının yanı sıra Dünyada da
benzeri bulunmayan farklı bir özellik kazandırmıştır. Aynca muhtelif
büyüklükteki koylar, körfezler, boğazlar ve yanmadalar, Ege'nin
temel karakterini belirleyerek onu bir doğal güzellikler denizi haline
getirmiştir.

Tartışmalı olmakla beraber, "Ege" adı mitolojide bir Yunan
kralının adından gelmektedir. Aigeus, Aegeus ya da Egee adını
taşıyan bu kral Atina Kralı Pandion'un oğludur. Giritli atlet
Androgeus, Atina'da Panathenaia bayramında öldürülür. Bunun
üzerine Girit Kralı her yıl kurban edilmek üzere yedi kız ve yedi erkek
gönderilmesini ister. Kral Aigeus da, oğlu Theseus' dan Girit Kralını
öldürmesini ister. Eğer Kralı öldürebilir ise geri dönerken gemisine
beyaz yelken açarak kendisine uzaktan müjde vermesini, başaramaz
ise siyah yelken açmasını söyler. Theseus Girit Kralını öldürür, fakat
heyecandan babasının söylediklerini unutup geri dönerken gemisine
siyah yelken açar. Kıyıda oğlunu bekleyen Aigeus siyah yelkeni görür
ve üzüntüsünden kendisini denize atarak intihar eder. Böylece bu
denizden Aigeus Pontos/Ege Denizi olarak söz edilmeye başlanır.

Buna karşılık Anadolu yakasında Türkler, bu denize, içindeki
adaların çokluğu nedeniyle ya da jeolojik yapıyı aksettiren ve bu
havza için vaktiyle kullanılmış olan Cezayir-i Bahri Sefid tabirinden
ilham alarak "adalar denizi" demiştir. Osmanlı literatüründe bu deniz
"Bahri Sefid" (Akdeniz) adı ile anılmıştır'. Bölgede İmparatorluğun
idari yapısı içinde vilayet oluşturulunca da bunun başına Cezayir
kelimesi eklenmiştir'. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ilk defa

1 İdris, B., "Akdeniz", Diyanet İslôm Ansiklopedisi, Vol. II, s. 231; Besim, D.,
"Akdeniz", İslôm Ansiklopedisi, Vol. I, s. 233; Küçük, c., (yayına hazırlayan),
Ege Adalarının Egemenlik Devri Tarihçesi, Ankara 2001, s. 1.

2 Küçük, C. (Yayına Hazırlayan), ... Egemenlik Devri Tarihçesi, s. 1.



Latin alfabesi ile ı93ı'de Tefeyyüz Kitaphanesi tarafından yayınlanan
ve Mektep Haritalan Mürettibi Muallim Abdülkadir, Kuleli Askeri
Lisesi Coğrafya Muallirni Kaymakam Mehmet Rüştü ve Kandilli
Lisesi Muallimlerinden Hattat Süreyya tarafından hazırlanmış olan
Mükemmel Umumi Atlas 'ta bu Denizin adı Adalar Denizi olarak yazıl-
mıştır. Daha sonra giderek Türkiye'de de Ege Denizi adı kullanılmıştır',

ı. Ege Denizi'nin önemi

Ege Denizi, Karadeniz ile Akdeniz açık denizi arasında İstanbul
ve Çanakkale Boğazlan 'ndan sonra ikinci derecede önemli bir su yolu
oluşturmaktadır. Bu haliyle bölgenin önemi, Türkiye, Karadeniz'e
sahili olan devletler ve diğerleri bakımından ayn ayrı değerlendiri-
lebilir.

Ege Denizi, Türkiye'nin kuzeydeki Karadeniz ve Marmara
sahi 11eri ile Akdeniz sahillerini birleştirmektedir. Bir başka açıdan
Karadeniz Bölgesi ile Türkiye'nin en önemli sanayi bölgesi olan
Marmara Bölgesi'ni hem Türkiye'nin diğer sahillerine hem de
Akdeniz açık denizine ulaştırmaktadır. Türk dış ticaretinin yaklaşık %
90'ı deniz yolu ile yapılmaktadır. Ege Denizi, Türkiye'nin Ege,
Marmara ve Karadeniz limanlanna yönelik deniz ticaretinin yaklaşık
% 75'inin geçtiği bir denizdir". Türkiye'deki değişen yaşam biçiminin
beraberinde getirdiği artan petrol ihtiyacı, büyük oranda ithalatla
karşılanmaktadır. Ekonominin işleyebilmesi için dışandan gelen bu
akışın kesintisiz ve düzenli olarak sürdürülmesi gereklidir.
Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu petrolün % 75'i Ege Denizi'nden
geçmektedir. Her gün ı80 dolayında gemi Ege Denizi üzerinden
Türkiye'ye giriş çıkış yapmaktadır.

Ege Denizi, bu konumu nedeniyle ticaretinin önemli bir kısmını
Boğazlar ve Ege Denizi yoluyla yapan Rusya Federasyonu ve
Karadeniz'e kıyısı olan diğer devletler için de her zaman önem
taşımıştır. Orta Asya petrollerinin Dünya pazarlanna Türk Boğazlan

3 Akan, S., Dil, Tarih ve Coğrafya Denkleminde; Ege Deniz 'nin Adlandırılma
Tarihi ve Ege Kelimesinin Anlamı, İstanbul 2005, s. 54 vd.

4 Kurumalımut, A., "Ege'de Egemenliği Tartışmalı Adalar Sorununun Ortaya
Çıkışı", Ege 'de Temel Sorun, Egemenliği Tartışmalı Adalar (yayına hazırlayan)
Kurumalımut, A., Ankara 1998, s. 22.
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üzerinden çıkartılması, sonuçta Ege'den geçen trafiğin önemini, bu
petrolü talep eden devletler bakımından da vurgulamaktadır.

Ege Denizi Türkiye için sadece çok önemli bir deniz yolu
olmayıp aynı zamanda hava ulaşımı, askeri, siyasi, iktisadi, coğrafi,
jeopolitik ve stratejik bakımdan da çok önemlidir5

. Ayrıca kıyı
devletleri açısından Ege Denizi'nin önemi değerlendirilirken balıkçılık
açısından sunduğu zenginlikler" ve deniz yatağının altındaki
hidrokarbon zenginlikleri gibi doğal kaynaklar da dikkate alınmalıdır.

2. Ege sorunları

Ege Denizi'nin güzellikleri maalesef bu Denizin aynı zamanda
bir dostluk ve işbirliği Denizi olmasına yetmemektedir. Türkiye ile
Yunanistan arasında birleştirici bir rol oynaması beklenen Ege Denizi,
bugün bir sorunlar denizi görünümündedir.

Yunanistan'ın bölgede kendi lehine olan fiziki ve siyasi
coğrafyadan istifade edip Ege Denizi'ni bir Yunan gölü haline
dönüştürmek istediği görülmektedir. Bunun, başta Türkiye olmak
üzere, Karadeniz'e kıyısı olan devletler ve uluslararası toplumun Ege
açık denizini kullanan diğer üyeleri bakımından neden kabul
edilemeyeceğini anlamak zor değildir.

Yunanistan, Ege Denizi'nde tek sorun olarak "kıta sahanlığı"
sınırlandırmasını görse de, buna ilaveten "egemenliği uluslararası
andlaşmalarla devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar", "Doğu Ege
Adalan'nın silahsızlarıdırılmış statüsünün ihlali", "karasulan", "hava
sahası" ve "arama kurtarma" konulan Türk-Yunan dostluğunun
önünde birbirleriyle ilişkili7 bir sorunlar dizisi olarak durmaktadırs.

5 Akın, Z., Karasuları İçsular Gemilerin Bu Sulardaki Rejimi ve Kıta Sahanlığı,
Ankara 1978. s. 296; Yolga, N., "Ege'deki Başlıca Deniz Sorunları", Ege Deniz
Sorunları Semineri, Ankara 1986, s. 36.

6 - .Öztürk, B., Karakulak, S., Çıra, E., "Ege Sorunları Içinde Canlı Kaynakların
Yeri", Ege Kıta Sahanlığı ve İlişkili Sorunlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.
14-15 Aralık 2002, Ataköy Marina İstanbul, s. 120.
Toluner, S., "Some Reflections on the Interrelation of the Aegean Sea
Disputes", The Aegean Sea 2000, Proceedings of International Symposium on
the Aegean Sea 5-7 May 2000 Bodrum Turkey, (ed. by) Öztürk, B. İstanbul
2000, s. 121.
Ege Denizi 'nde transit geçiş hakkının da incelemeye muhtaç bir konu olduğu
görülmektedir. Yunanistan transit geçiş hakkı ile ilgili bir yorum beyanında
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Uluslararası mahkemelerin içtihatlanna göre, iki devlet haklanyla
ilgili olarak hukuki ya da maddi bir hususta anlaşamıyorlarsa
uluslararası bir uyuşmazlık var demektir9

. Taraflardan biri·sinin sorun
olarak gördüğü bir durum üzerinde kalıcı bir banşın kurulması
gerçekçi görülmedi ği için ve meselelerin hepsinin birbirleri ile
bağlantılı olduğu düşünüldüğünden çalışmanın sınırlan, konuların
tümü üzerinde bir değerlendirme içerecek şekilde oluşturulmuştur.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege sorunlan Uluslararası
Hukuk kurallan ile düzenlenmiş alanlarda ortaya çıkmıştır. Bu
yönüyle bakıldığında, Ege uyuşmazlıklannın hukuki uyuşmazlıklar
olduğu söylenebilir. Nitekim her iki taraf da sorunlan Uluslararası
Hukuk esasında ele almakta ve tezlerini uluslararası andlaşmalara ya
da örf ve adet hukuku kurallanna dayandırarak bu çerçevede
savunmaktadırlar. Bununla beraber, taraflann siyasi düşüncelerden
tamamen sıynldıklannı söylemek mümkün görünmemektedir. Sınır
uyuşmazlıklannın ya da egemenlik uyuşmazlıklannın her zaman bir
siyasi yanı vardır. UAD Ege Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı Karan 'nda,
"iki devleti kapsayan kıta sahanlığı sınırlandırmasına ilişkin bir
uyuşmazlığın siyasi unsurlannın bulunmamasının zor olduğunıı't'"
belirterek bu konuya işaret etmiştir. Ege sorunlan esasen hukuki
olmakla beraber, kıyı devletlerinin, özellikle Ege'de coğrafi olarak
dezavantajlı durumda bulunan Türkiye'nin hayati çıkarlanna dokunan
önemli siyasi sonuçlan bulunmaktadır i i .

bulunarak gemi ve uçakları bölgedeki transit geçişlerini belli rotalarla
sınırlandınnaya çalışmaktadır [Bu konu ile ilgili olarak bkz. Toluner, S. "Which
Straits Regime in the Aegean Sea?", in Problems of Regional Seas 2001,
Proceedings of the International Symposium on the Problems of Regional Seas,
12-14 May 2001, İstanbul-Turkey (ed. By) Öztürk, B. and AIgan, N., İstanbul
2001, s. 139-157.]. Yukardaki listede yer verilmeyen ve Yunanistan'ın kıta
sahanlığı dışında sorun olarak gördüğü iki husus daha bulunmaktadır. Bunlardan
biri Gökçeada ve Bozcaada'daki Rum azınlığın statüsü, diğeri de Ege
Ordusudur. Bu dipnotta anılan konular çalışmanın kapsamı dışında bırakılrtııştır.

9 Mavromatis Jurisdiction Case, Pennanent Court of International Justce, Series A,
no. 2 (1924), p. 10.

LO ICJ, Pleadings, Oral Arguments, Documents Aegean Sea Continental Shelf Case
(Greece v. Turkey), para. 31.

II Toluner, S., "Means and Methods for the Settlement of Disputes", opening
speech, Aegean lssues: Problems-Legal and Political Matrix, conference papers
p.43-47.
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3. Ege uyuşmazlıklarının maddi ve hukuki unsurları

Ege uyuşmazlıklannın maddi ve hukuki unsurlan, farklı
uyuşmazlıklar bakımından farklılıklar gösterse de bu uyuşmazlıklarm
tamamı ya da bazılan bakımından değişmeyen hususlar da vardır.
Başlarken bu ortak yanlan ortaya koymamn yararlı olacağı düşünül-
müştür.

3.1. Maddi unsurlar

"Ege Denizi'nin coğrafi konumu", "bu denizinin içinde bulunan
ada, adacık ve kayalıklann durumu", "bunlar üzerinde Osmanlı
egemenliğinin kurulması" ve sonra da, "bu egemenlik haklannın
bugünkü tabloyu oluşturana kadar geçirdiği değişim", Ege Denizi'ne
ilişkin Uluslararası Hukuk sorunlanm yakından etkilemektedir. Geniş
kapsamına binaen Ege uyuşmazlıklannın tarihi köklerini anlatmak
üzere özel bir bölüm ayrıldığı için burada geri kalan hususlar üzerinde
durulmuştur.

3.1.1. Ege Denizi'nin coğrafi konumu ve adalar

Ege Denizi, Doğu Akdeniz'in kuzeyinde, Anadolu
yanmadasının batı sahilleri ile Balkan yanmadasının doğu sahilleri
arasında yer alır. Kabaca 41°-35° kuzeyenlemleri ile 23°-27°/28°
doğu boylamlan arasında kalan bir kıyı denizidir. Ortalama derinliği
350 metre kadardır. Kuzey-güney istikametindeki uzunluğu 660 km.,
doğu-batı istikametindeki genişliği ise kuzeyde 270, ortada 150,
güneyde ise 400 km. kadardırl2. Kuzeyde, Türkiye'nin Marmara
Bölgesi ile Karadeniz'den aynlan Ege Denizi, yine bu bölgede yer
alan Boğazlar yolu ile Karadeniz'e bağlantılıdır. Güneyde, Mora
Yanmadası'ndan Anadolu'ya, güneye sarkarak uzanan bir yay
üzerinde sıralanmış Çuha (Kitira), Sikliye (Antikitara), Girit, Çoban
(Kasos), Kerpe (Karpatos) ve Rodos adalan zinciri ile Akdeniz'den
aynlan Ege Denizi, kapladığı yaklaşık 214.000 km2'lik alan ile
Akdeniz'in kuzeye doğru bir uzantısıdır.

12 Erinç, S., Yücel T., Ege Denizi, Türkiye ile Komşu Ege Adaları, B. 2, Ankara
1988, s.7.
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Mora'dan Anadolu'ya uzanan bu adalar zinciri, Ege Denizi'ni
Akdeniz'den sadece coğrafi olarak ayırmaktadır. Türkiye açısından
Ege Denizi'ni Akdeniz'den ayıran hukuki bir sınır bulunmamaktadır.
Uluslararası Hidrografi Bürosu tarafından 1953 yılında üçüncü baskısı
yayımlanmış olan S 23 "Limits of the Oceans and Seas" adını taşıyan
belgede yer alan haritada gösterilen sınırın Türkiye açısından
bağlayıcı bir yanı bulunmamaktadır. Uluslararası Hidrografi
Konferansı'nın Kararı 13 doğrultusunda S 23 belgesinin deniz
bilimciler ve diğer kullanıcılar için daha kullanışlı bir hale getirilmesi
maksadıyla güncelleştirilmesini sağlamak için başlatılan çalışmalar
neticesinde 1986 yılında dördüncü baskının taslağı oluşturulmuştur.
Dördüncü baskının bu ilk taslağında yer alan haritadaki Ege
Denizi'nin sınırı, 1953 yılındaki üçüncü baskıda yer alan haritadan
farklı olarak Çuha (Kithira) Adası'nı Ege dışında bırakrnaktaydı. Daha
sonra, devletlerden alınan görüşler üzerine taslakta değişiklik
yapılmıştır; son haliyle Ege sının Anadolu'ya Akyarlar Burnu yerine,
Dalaman çayı ağzında kavuşmaktadır. Bu durum, Türkiye'nin coğrafi
bölge düzenlemesinde Dalaman çayı'nın Ege Bölgesi ile Akdeniz
Bölgesi'ni ayıran uygulamasıyla tutarlılık sağlamaktadır. Ege Denizi
sınınnın bu şekilde belirlenmesi, haritanın tutarlılığı ve coğrafi
gerçekler bakımından daha uygun olacaktır. Burada sınır Ege
Denizi'ni güneyden kapatan adaların en uzak burunlarından
geçirilmiştir. Bu yaklaşım, bahse konu adaların Ege Adaları olmaları
ve Akdeniz'den bu adalara gelindiğinde, Ege'nin fiilen başlamış
olduğu gerçeğine dayanmaktadır".

Ege Denizi'ndeki toplam ada, adacık ve kayalık sayısı hakkında
değişik kaynaklarda farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bazı
kaynaklarda Ege Denizi'nde 3000'den fazla ada, adacık ve
kayalıkların bulunduğu belirtilmekte'<; Yunanistan'ın da 2383 ada,

13 Decision No. 17 of the XI th I.H. Conference, 1977.
14 Kurumalımut, A., " ... Egemenliği ... " (op. cit.) s. 3.
15 Stavrinos, M. Hr.: To Provlima Tis İjalokripidas Tu Egeu (: Ege'de Kıta

Salıanlığı Problemi), Atina-Gümülcine, 1986, s. 57 (Cin, T. Türkiye ve
Yunanistan Bakımından Ege 'deki Karasuları Genişliği Sorunu, Ankara 2000, s.
57'den naklen); Yolga, N., (op. cit.) s. 35.

6



adacık üzerinde hakimiyeti bulunduğu iddia edilmektedirl6
. Türkiye

Cumhuriyeti Dz.K.K. 'lığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalarda bu sayının 1800 civannda olduğu
tespit edilmiştir!". Bunlardan meskün olanlarm da 100 civannda
olduğu; geriye kalanların büyük bir çoğunluğunu ise, insanların
yaşamasına elverişsiz kayalıklann oluşturduğu bilinmektedir.
Yüzölçümü 100 km2'den büyükler 24 kadar olup daha küçükleri ile
birlikte tüm adaların toplam yüz ölçümleri 23 000 km2 civanndadırl8

.

Bu alan ise Ege'nin tüm deniz alanlannın yaklaşık dokuzda birine
denk düşmektedir. Ege sorunlannın en çetini olan karasulannın
genişliği meselesinin altında, işte Ege Denizi'ndeki bu adalar
yatmaktadır.

Ege Denizi'ndeki adalan genel coğrafi konumlan, jeopolitik ve
stratejik önemleri, egemenlik devirlerinin tarihsel boyutlan ve Ege
Denizi'nin statüsünü tayin eden uluslararası andlaşmalann düzenleniş
biçimleri dikkate alındığında beş gruba ayırmak mümkündür: Boğaz-
önü Adalan, Saruhan Adalan, Menteşe Adalan, Kuzey Sporat
Adalan, Kiklat Adalan. Kuzeyden güneye Anadolu sahilleri önünde
diziimiş Boğaz-önü, Saruhan ve Menteşe Adalan 'ndan oluşan üçlü.
gruba Doğu Ege Adalan da denmektedir.

3.1.2. Ege Denizi'nin jeolojik durumu

Ege Denizi'nin derinlik haritası incelendiğinde Boğaz-önü,
Saruhan ve Menteşe Adalan'nın Türkiye ana karasının doğal uzantısı
üzerinde olduğu görülecektir. Kuzeyden güneye bir "S" çizen çok açık
bir kıtasal aynm bölgesi (abyssal zone), Ege Denizi'ni doğalolarak
ikiye bölmektedir. Bu bölge, sadece jeomorfolojik bakımdan değil,
aynı zamanda jeolojik ve jeofizik özellikleriyle de, yer kabuğunun iki
plakasını ayıran bir sınır bölgesine denk düşer'". Bazı bilim

16 Wilson, A., "The Aegean Dispute", Adelphi Paper, No. 155, s. 5; Schmitt,
Yunanistan'ın Ege'de 2000'den fazla adaya sahip olduğunu yazmaktadır, bkz.
Schmitt, N. M., "Aegean Angst, The Grek-Turkish Dispute", Summer 1996
Naval War College Rewiev XLIX, No. 3, s.43.

17 Kurumahmut, A., " ... Egemenliği ... " (op. cit.) s. 4.
18 Erinç, S., Yücel T., (op. cit.) s. 9-10.
19 Ibid., s. 11-48.
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adamlannca bahse konu kıtasal ayrım bölgesi, Asya ve Avrupa'nın
deniz altındaki sının sayılırken'" .bazı haritalarda2l da, bahse konu
ayrım bölgesi esas alınarak Ege Denizi, Asya ve Avrupa kıtalarını
ayıracak şekilde bir hatla ortadan ikiye bölünmektedir".

3.2. Ege uyuşmazlıklarının hukuki unsurları

Ege uyuşmazlıklanna uygulanacak şekli Uluslararası Hukuk
kaynaklannı, bu uyuşmazlıklann arasında münhasıran bunlardan
birisine uygulanacak normlar bir yana bırakılacak olursa ağırlıklı
olarak Lozan Andlaşmasr" ve özellikle deniz sorunlanna
uygulanacaklar başta olmak üzere örf ve adet hukuku kurallan
oluşturmaktadır. Yunanistan, 1982 Birleşmiş Milletler III'üncü Deniz
Hukuku Sözleşmesi'ni" (BMDHS) imzalamış ve onaylamıştır.
Türkiye ise, ne 1982 III'ÜllCü BMDHS'ye ne de 1958 Cenevre
Sözleşmesi'ne" taraftır. Bu durum karşısında, Uluslararası Hukuka
göre, bu iki sözleşmenin aynı zamanda örf ve adet hukuku niteliği
taşımayan hükümlerinin Ege uyuşmazlıklanna uygulanabilme-sinin
mümkün olmadığını söylemek gerekir. Lozan Andlaşması ile örf ve
adet hukuku kurallannın somut olarak her bir uyuşmazlıkla ilgili

20 Ibid., s. 11.
21 Bkz. Geographical Section, General Staff, No: 2758, Published by War Office

1943, The Aegean 135 & PTS.J.34.1.35, scale 1:1 000000.
22 Kurumahmut, A., " ... Egemenliği ... " (op. cit.) s. 3.
23 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Andlaşması Türkiye ile İngiltere, Fransa,

İtalya, Yunanistan, Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven Devleti arasında
imzalanmıştır. Lozan Andlaşmasının metni için bkz. LNTS, Vol. 28, p. 11;
Düstur, T. III, C. V, 11 Ağustos 1339-19 Teşirinievvel 1340, İstanbul Necmi
İstikbal Matbaası Başvekalet Müdevvenat Müdiriyeti tarafından tab ettirilen
1931 yılı baskısı; Meray, S. L., Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar Belgeler,
Tk. II, C. 2, Ankara, 1973, s.l vd.

24 1982 III'üncü Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin metni için bkz.
United Nation Convention on the Law of the Sea, A/CONF.62/122 of7 October
1982, in Third UNCLOS, Vol. XVII, s. 151; ILM, Vol. 21,1982, s. 1261; Türkçe
tercüme metni için bkz. Özman, A. (Çev.), Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku
Sözleşmesi, Ankara 1984.

25 Cenevre'de deniz hukuku ile ilgili dört sözleşme kabul edilmiştir: Karasuları ve
Bitişik Bölge Sözleşmesi (UNTS, Vol. 516, 1964, s. 205); Açık Denizler
Sözleşmesi (UNTS, Vol. 450, 1963, s. 82); Kıta Sahanlığı Sözleşmesi (UNTS, Vol.
499, 1964, s. 311); Açık Denizlerde Balıkçılık ve Canlı Kaynakların Korunması
Sözleşmesi (UNTS, Vol. 595, 1966, s. 595)
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uygulanabilecek içengının ne olduğu ilgili bölümlere bırakılarak
birden fazla uyuşmazlık için geçerli olanlar aşağıda ortaya konul-
muştur.

3.2.1. Ege siyasi coğrafyası ve Ege'de sınır

Bölgeye farklı özellikler kazandıran fiziki coğrafyanın üzerine
eklenen sorunlu siyasi coğrafya, burayı ister istemez önemli bir
çekişme alanı haline getirmiştir. Ege Denizi batıda ve kuzeybatıda
Yunanistan, doğu ve kuzeydoğuda Türkiye ile çevrilidir. İki ülke
arasında Ege'de deniz sının çizilmemiştir". Bu durum, silahsızlan-
dınlmış adalar sorunu hariç ele alınan bütün uyuşmazlıklar açısından
önem taşımaktadır. Ege Denizi'nin doğu sahillerinde Türk ana
karasının hemen yakınlannda Yunan Adalan bulunmaktadır. Türk ve
Yunan ana karalan dikkate alınarak çizilen Ege Denizi ortay hattı esas
alındığında bu adalar ters tarafta bulunmaktadır. Bu siyasi coğrafya,
Ege'deki kıta sahanlığı ve karasulannın sınırlandınlmasına ilişkin
sorunlann temel nedenidir.

3.2.2. Lozan dengesi

Yunanistan, Türkiye Cumhuriyeti'nin halefi olduğu Osmanlı
İmparatorluğu topraklannda kurulmuş bir devlettir. Bugünkü
Yunanistan'ın tamamı eski Osmanlı toprağıdır. Bu iki devlet
arasındaki ilişkilerin tarihini önemli ölçüde dolduran savaşlan
noktalayan banş, Lozan Andıaşması ile tesis edilen ve aynı isimle
anılan bir denge üzerine kurulmuştur. Lozan dengesi, "iki komşu
devletin sının olarak Trakya'da Meriç ve Edirne civannda Karaağaç
sınırlannın kabul edilmesine, Ege Denizi'nde Gökçeada ve
Bozcaada'nın Türkiye'ye başlıca27 Kuzeydoğu Ege Adalan'nın
askerden anndınlmış olarak Yunanistan'a bırakılmasına, Ege
Denizi 'nde ve hava sahasında üçer millik karasulan ve hava sahası
kabul edilerek Ege'nin büyük ölçüde açık deniz olarak bırakılmasına,
iki komşu ülkede yerleşmiş bulunan Türk ve Rum kökenlilerin, Batı
Trakya Türkleri ve İstanbul Rumlan dışında, nüfus değişimi yöntemi
ile değiştirilmesine ve Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumlan 'nın

26 Bkz. ileride s. 131, 185.
27 İtalik kısım eklenmiştir.
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azınlık statüsünden yararlandınlmasına't'" dayanır. Türkiye ile
Yunanistan, Ege Denizi'nden ekonomi, ticaret, denizcilik ve güvenlik
alanlannda eşit koşullarda yararlanmalıdırlar'". Bu iki devlet
arasındaki Ege sorunlannın temelinde de, Lozan dengesinin bu
bölgeye ilişkin unsurlannın ihlali yatmaktadır.

3.2.3. Yarı kapalı denizler

Ege Denizi, Akdeniz'in büyükçe bir körfezi konumunda olan
yan kapalr'" bir denizdir (semi-enc1osed sea). Ege Denizi'nin yan
kapalı bir deniz olması, bu Denizle ilgili sorunlan yakından
ilgilendirir. Türkiye, Ege Denizi'ninyan kapalı deniz olduğunu ilk
defa Yunanistan'a verdiği 27 Şubat 1974 Notası " ile belirtmiş ve bu
konudaki tezlerini bugüne kadar sürdüregelmiştir.

Uluslararası uygulamada ve öğretide daha önce de karşılaşılan
yan kapalı deniz kavramı, III'üncü BMDHS md. 122 ve 123'te iki
ayrı hükümle düzenlenmiştir. Türkiye, bu Sözleşme'ye taraf
olmamakla beraber görüşmelere katılmış ve yan kapalı denizlerle
ilgili hususlarda önemli katkılarda bulunmuştur. Söz konusu 122 ve
123'üncü maddelerin Sözleşme metnine Türkiye'nin katkılan sonucu
girdiğini söylemek mümkündür.

Kapalı ve yan kapalı denizlerle ilgili hukuki durumun
belirginleştirilmesi ihtiyacı, Üçüncü Deniz Hukuku Konferansı
(Ill'üncü BMDHK) öncesinde yapılan toplantılarda gündeme gelmiş
Türkiye ve Uruguay, Deniz Yatağı Komitesi'ne öneriler sunmuşlardır.

28 Pazarcı, H., Doğu Ege Adalarının Askerden Arındırılmış Statüsü, B. 2, Ankara
1992, s. 17.

29 Güneş, Ş., "12 Mil Sorunu ve Ege'nin Yarı Kapalı Statüsü", Dış Politika, C. LV,
S.L, Nisan 1995, s. 81.

30 Pazarcı, H., "Ege'deki Deniz Sorunlarında Türk ve Yunan Görüşleri: Hukuki
açıdan", Ege 'de Deniz Sorunları Semineri, Ankara 1986, s. 88; Pazarcı, H.,
Uluslararası Hukuk Dersleri, K. II, B. 6, Ankara 1999, s. 314; Erdem, D.,
Egemenliği Tartışmalı Adalar: Karşılaştırmalı bir Çalışma (Kardak Kayalıkları
ve Spratly ve Senkaku/Diaouyu Adaları Örnekleri), Ankara 1999, s. 53 dn. 118.

31 Nota metni için bkz. ICL, Aegean Sea Continental Shelf Case, Pleadings 1978, s.
23-25.27 Şubat 1974 tarihli Türk Notası, Ambassade de Turque, N° 183/39, bkz.
ICL, Pleadings, Oral Arguments, Documents Aegean Sea Continental Shelf Case
(Greece v. Turkey), s. 23.
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Türk heyeti tarafından karasulannın genişliği kapsamında yapılan ilk
öneriye göre;

"her ne kadar her devletin kendi karasularının genişliğini
saptama hakkı mevcut ise de, kapalı ve yarı kapalı denizler gibi
özellikleri olan denizlerde devletlerden birinin karasularının
genişliğini tespiti aynı bölgedeki diğer bir devletin hak ve
menfaatlerini zedeleyecek nitelikte ise, karasularının genişliği
bölge devletlerinin aralarında yapacakları anlaşma ile tespit
edilmelidir ".

Deniz Yatağı Komitesi'nde III'üncü BMDHK gündemine alınan
bu konu, Ill'üncü BMDHK süresince çeşitli devletlerin ve bu arada
Türkiye'nin de önerdiği taslaklar'f çerçevesinde tartışılmıştır. Bu öneriler
değerlendirildiğinde, Türkiye'nin bütün kapalı ve yan kapalı
denizlerde özel bir rejim uygulamasını amaçlamadığı görülür. Türkiye
için önemli olan husus, yan kapalı denizlerin özel nitelikleri
dolayısıyla genel kurallann adaletsiz sonuç verdiği durumların göz
önüne alınmasıdır'". Türkiye, bu durumlarda karasulannın genişliğinin
o bölgedeki devletler tarafından birlikte kararlaştınlmasını istemişti.
Kapalı ve yan kapalı denizlerle ilgili düzenlemeler, Sözleşme metnine
tam. anlamıyla Türkiye'nin istediği biçimde girmemiştir. Bununla
beraber, bu kavrama Sözleşme'de özel bir bölümde yer verilmiş
olması ve hükümlerinin bu içeriği ile dahi Ege'nin yan kapalı deniz
statüsüne giriyor olması, Türkiye açısından önemli hukuki bir dayanak
noktası oluşturur.

Md. 122'de yapılan tanıma göre yan kapalı deniz;

"İki veya daha çok devlet tarafindan çevrili ve diğer bir denize
veya okyanusa dar bir geçitle bağlı bulunan veyahut da
bütünüyle veya büyük bir bölümü ile, iki veya daha çok devletin
karasularından ve münhasır ekonomik bölgelerinden oluşan bir
körfez, bir deniz havzası veya bir denizdir".

32 Türkiye'nin önerdiği madde taslakları için bkz. The Third United Nations
Conference on the Law of the Sea (UNCLOS) Off. Rec., Vol. III, s. 188,

--- Doc.AlCONF.62/C.2/L.8. The Third UNCLOS Off. Rec., Vol. III, s. 230,
Doc.NCONF.62/C.2/L.56. The Third UNCLOS Off. Rec., Vol. III, s. 230,
Doc.NCONF.62/C.2/L.55. The Third UNCLOS Off. Rec., Vol. V, s. 202,
Doc.NCONF.62/C.2/L.90.

33 Güneş, Ş., (op. cit) s. 75.
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Kapalı ve yan kapalı denizleri birlikte ele alan bu hükümdeki
tanımın dayandığı ölçütler coğrafi ve hukuki nitelik taşıyan iki ayn
grupta toplanabilir. Tanımda, bir taraftan iki ya da daha fazla devlet
tarafından çevrili körfez, deniz havzası veya denizin, diğer bir denize
veya okyanusa dar bir geçitle bağlı bulunması gibi coğrafi ölçütlere;
diğer taraftan da, kapalı ve yan kapalı denizlerin iki ya da daha fazla
devletin karasulan ve münhasır ekonomik bölgelerinden oluşacağını
belirten hukuki ölçütlere yer verilmiştir". Ege Denizi, Yunanistan ve
Türkiye ile çevrili olduğu için, coğrafi ölçütler içinde yer alan "iki
veya daha çok devlet tarafından çevrili olma" koşulunu sağlamaktadır.
Hukuki ölçüte dayanarak diğer bir denize olan geçit sayısı ne olursa
olsun, küçük bir yüz ölçümüne sahip olan denizler de yan kapalı deniz
olarak kabul edilebileceklerdir35. Ege'yi diğer denizlere bağlayan
birden çok geçit olmasına rağmen büyük bir bölümü ile Türkiye ve
Yunanistan'ın karasulanndan oluştuğu ve her iki devletin 200 millik
münhasır ekonomik bölge ilan etmeleri durumunda bütünüyle bu
bölge içinde yer alacağı için diğer zorunlu ölçüt olan "bütünüyle veya
büyük bölümü ile iki veya daha çok devletin karasulanndan ve mün-
hasır ekonomik bölgelerinden oluşma" ölçütünü de karşılamaktadır.

Yunanistan da, Ege'nin yan kapalı bir deniz olduğunu kabul
etmektedir". Bununla beraber her iki devletin bu özelliğe bağladığı
sonuçlar arasında önemli farklılıklar vardır. BMDHS'nin yan kapalı
denizlere bağladığı sonuçlar esas olarak md. 123 'te düzenlenmiştir".
Buna göre;

"Kapalı veya yarı kapalı bir denize kıyısı olan devletler, bu
Sözleşme 'den doğan haklarını kullanırken ve görevlerini yerine
getirirken birbirleri ile işbirliği etmelidir. Bu amaçla, doğrudan
doğruya veya uygun bir bölge teşkilatı aracılığı ile:

34 Ibid. idem.
35 Ibid., s. 76.
~ - .Kalpakçıoğlu, O., Yunandan Dost Olmaz, Istanbul 1994, s. 76; Katsoufros, T.,

"Ege Deniziyle ilgili Türk Yunan Uyuşmazlık1arı", Vaner, S. (yayına
hazırlayan), Türk Yunan Uyuşmazlığı, Ankara 1990, s. 82.

37 Ayrıca, BMDHS md. 70, kapalı ve yarı kapalı denizlere kıyısı olan devletleri,
"coğrafi açıdan elverişsiz devlet" olarak değerlendirırıekte ve bu tür devletlerin
komşu devletlerin münhasır ekonomik bölgelerinde bir takım koşullarla
avlanabileceğini öngörırıüştür.
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a. denizin canlı kaynaklarının idaresi, muhafazası, araştırılması
ve işletilmesininin eşgüdümünü yapmak;

b. deniz çevresinin korunması ve muhafazası konusundaki hak ve
görevlerinin yerine getirilmesinin eşgüdümünü yapmak;

c. bilimsel çalışma politikalarının eşgüdümünü yapmak ve
uygun olduğu yerlerde, bölgede müşterek ilmi araştırmaları
deruhte etmek;

d. bu maddenin hükümlerini daha da geliştirmek için yerine
göre ilgili devletlerle veya milletlerarası örgütlerle işbirliği
yapmak için onları davet etmek hususunda çaba sarf
edeceklerdir. "

Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) da Libya-Malta Kıta
Sahanlığı Davası'na ilişkin 3 Haziran 1985 tarihli Karannda, kapalı ve
yan kapalı denizlerde, komşu devletler arasında deniz alanlannın
sınırlandınlmasının bölgenin bu durumuyla yakından ilişkili olduğunu
bildirmiştir'". Yunanistan, bu son hususu dikkate almadan, yan kapalı
denizlere bağlanan sonuçlan komşu devletler arasında çevresel
işbirliği, bilimsel araştırma ve canlı kaynaklann işletilmesi konusu ile
sınırlı tutmakta'" ve bu durumun, örneğin, karasulannın
sınırlandırmasına etki etmeyeceğini iddia etmektedir. Buna karşılık
Türkiye, karasulan ve kıta sahanlığı gibi deniz yetki alanlannın
sınırlandırmasında da Ege'nin yan kapalı bir deniz olduğunu ve buna
bağlanan sonuçlan dikkate almak gerektiğini ileri sÜfmektedir4o.

Md. 123/1.c. hükmünde öngörüldüğü gibi, kapalı veya yarı
kapalı bir denize kiyısı olan devletlerin, bu Sözleşme 'den doğan
haklarını kullanırken ve görevlerini yerine getirirken birbirleri ile
işbirliği yapmaları ilkedir. Md. 123 hükmünün geri kalan kısmında

38 Pazarcı, H., Uluslararası Hukuk ... (op. cit.) K. II, s. 314; Güneş, Ş., (op. cit) s.
81.

~ 'hArvanitopoulos, C., Syrigos, A., rı e International Legal Status of the Agean,
Athens 1998, s. 21,29. -

40 Pazarcı, H., " ... Türk ve Yunan Görüşleri ... " (op. cit.) s. 88; Gündüz, A.,
"Discoıd between Greece and Turkeyover the Extent of Their Continental
Shelves in the Aegearı", Etudes Helleniques/Helenic Studies, Vol. 4, No. 2
Automne/Autumn 1996, s. 107.
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sıralanan işbirliği konulan, sınırlayıcı olarak değil, örnek olarak
sayılmıştır":

Hükmün ifade tarzı, işbirliği yapıp yapmama konusunda
devletlere bir takdir hakkı tanımamıştır'". "Gayri Resmi TekGörüşme
Metni"nde, kapalı ve yan kapalı denizlerle ilgili olarak yer alan
işbirliği yükümlülüğüne ilişkin ifade yumuşatılmış olsa da, bu
yükümlülük sürmektedir43

.

41 Fehiman, T., Deniz Hukuku, İstanbul 1988, s. 260; Güneş, Ş., (üp. cit) s. 76.
42 Güneş, Ş., (üp. cit) s. 76.
43 Ibid. idem.

14



BiRiNCi BÖLÜM

BUGÜNKÜ EGE SiYASi COGRAFYASININ VE
SORUNLARININ TARiHi KÖKLERi

Ege Denizi 'nde bulunan ada, adacık ve kayalıkların üzerinde
.Osmanlı egemenliğinin kurulması ve sonra da bu egemenlik
haklannın bugünkü tabloyu oluşturana kadar geçirdiği değişim,
doğrudan doğruya ve en geniş şekilde öncelikle egemenliği
devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar sorununu etkilemektedir. Bu
tarihi sürecin bir ürünü olan Doğu Ege Adalan'nın silahsızlandırılmış
statülerinin ihlalinden kaynaklanan sorunlar da ancak bu çerçevede
değerlendirilebilir. Tarihi kökler, bu uyuşmazlıkların diğer Ege
uyuşmazlıklan üzerindeki tesirleri nedeniyle dolaylı olarak onlan da
etkilemektedir. Egemenliği devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar
sorununda tarafların görüş aynlıklan şimdilik Lozan Banş
Andlaşması'" ve sonraki gelişmeler üzerinde ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle Lozan Banş Andlaşması 'ndan önceki dönemi tarihi arka plan
olarak görmek mümkündür'f. Bu tarihi arka planı oluşturan unsurlar,
Ege egemenlik uyuşmazlığının kapsamını belirlemektedir. Şimdilik
taraflar uyuşmazlığın kapsamına ilişkin görüşlerini açıklamadıklan
için arka planı oluşturduğunu söylediğimiz unsurlar, kapsama ilişkin
görüşler resmiyet kazandığında, uyuşmazlığın önemli tartışma
noktalannı oluşturacaktır. Konunun taşıdığı bu önem nedeniyle ayn
bir bölüm içinde ele alınması uygun görülmüştür.

44 Lozan Andıaşmasının metni için bkz. LNTS Vol. 28, p. 11; Düstur, T. III, C. V,
II Ağustos 1339-19 Teşirinievvel 1340, İstanbul Necrni İstikbal Matbaası
Başvekalet Müdevvenat Müdiriyeti tarafından tab ettirilen 1931 yılı baskısı;
Meray, S. L., Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar Belgeler, Tk. II, C. 2, Ankara,
1973, s.l vd.

45 Erdem, D., Egemenliği Tartışmalı Adalar: Karşılaştırmalı bir Çalışma (Kardak
Kayalıkları ve Spratly ve Senkaku/Diaouyu Adaları Örnekleri), Ankara 1999, s. 58.



ı. Ege Adaları'nın Osmanlı hakimiyetine girişi

Ege Adalan, Bizans hakimiyetinin son döneminde, Osmanlı
hakimiyeti kurulmadan önce, Bizans ile İtalyan şehir devletleri
arasında çekişme konusu olmuştur. 1309'da Menteşe Adalan'nı ele
geçiren Saint-Jean Şövalyeleri burada kendi devletlerini kurmuş-
lardır'". Venedik Devleti, Mora'nın doğu sahillerindeki Kiklad ile
Kuzey Sporad Adalan 'nı kolonileştinniştir. Ceneviz ise Boğaz-önü
Adalan ile Doğu Sporad Adalan'nı yönetimi altına almıştır'". Osmanlı
İmparatorluğu Ege Denizi'nde tarih sahnesine çıkmadan önce bu
Deniz'deki ada, adacık ve kayalıkların siyası coğrafyası kısaca bu
şekildedir.

Adalardaki ilk Türk egemenliği, daha sonra kaybedilse de, Çaka
Bey tarafından Midilli ve Sakız'da kurulmuştur. Sisam ile Rodos
adalannın da Çaka Bey'in eline geçtiğini gösteren kayıtlar bulunrnak-
tadır'". Muğla ve civannda beyliklerini kuran Menteşoğullan da bir
ara Rodos'u ele geçirmiş ama onlar da uzun süre Ada'da egemen ola-
mamıştır 49.

Osmanlılar Anadolu'nun Ege sahillerini ele geçirdiğinde Taşoz,
Semadirek, Gökçeada, Limni, Midilli, Sakız ve Sisam gibi belli başlı
adalar Cenevizliler'in, Rodos, İstanköy ve diğer bazı adalar ise Rodos
Şövalyeleri 'nin elinde bulunuyordu. Osmanlı Devleti, Ceneviz idare-
sindeki bazı adalan, beyleriyle yaptığı andlaşmalarla vergiye bağla-
mıştır.

Ege Adalan'na yönelik ilk Osmanlı seferi İstanbul'un fethini
müteakiben 14SS'te Rodos üzerine düzenlenmiştir. Sonuçsuz kalan bu
sefer, Papa'nın Türklere karşı haçlı ordusu toplamasına yol açmıştır.
Bu arada Osmanlı donanması, 14S6'da Taşoz, Semadirek ve Limni'yi

46 Besim, D., "Rodos", İslam Ansiklopedisi, C. iX, s. 753-758.
47 İtalyan şehir devletlerinden olan Venedik ve Ceneviz'in Ege Denizi'ndeki

kolonileştirme faalliyetleri ve ilişkileri için bkz Turan, Ş., Türkiye-İtalya
İlişkileri, C. I, İstanbul 1990.

48 Akdes, N. K., Çaka Bey, İzmir ve Civarındaki Adaların İlk Türk Beyi 1081-
1096, B. 3, Ankara 1966, s. 28.

49 Uzunçarşıh, İ. H., Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu-Karakoyunlu Devletleri,
Ankara 1984, s. 81; Menteşe Beyliği hakkında bkz. Wittek, P., Menteşe Beyliği
(çev. Gökyay O. ş.), Ankara 1944.
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İmparatorluğun hakimiyeti altına sokmuştur'". Papalık donanması,
Rodos, Sakız ve Midilli'ye uğradıktan sonra Osmanlı hakimiyetine
giren Taşoz, Semadirek ve Limni adalannı ele geçirmiştir. Bu adalara
asker yerleştiren Papalık donanması, önce Rodos'a, oradan da l457'de
İtalya'ya geri dönmüştür. Bundan sonra Ege'ye açılan Türk
donanması, önce Limni'yi, sonra da Taşoz ve Semadirek adalanm
tekrar Osmanlı hakimiyetine sokmuştur. l462'de Midilli, l470'de
Eğriboz ve Şıra adalan ile çevredeki adalar Osmanlı topraklanna
katılmıştır. l480'de Rodos ikinci defa muhasara edildiyse de, yine
fethedilememiştir. Bunun için yaklaşık bir 40 sene kadar daha
beklemek gerekmiştir. Rodos Kalesi, 20 Aralık l522'de Osmanlı'ya
teslim olmuş böylece Ada'da 213 yıldır devam eden Şövalyeler
dönemi sona ermiştir. Rodos'la birlikte Herke, İlyaki, Sömbeki,
İncirli, İstanköy ve Leryoz adalan da fethedilmiştir".

Daha sonra Osmanlı'nın dikkati, donanmasının harekat alanı
içinde bulunan Mora'ya yakın Kiklat Adalan'na yönelmiştir. Korfu
seferi sonrası Mora Yanmadası'ndaki Modon'dan aşağı inilerek
Mora'nın güneyindeki Çuka (Çerigo) Adası alınıp, Egine zapt edilmiş;
ardından Kiklat Adalan grubundan Şira, İnoz (Nio/İos), İstendil
(Tinos), Para (Paros), Küçük Para (Antiparos), İşkiros (Sykiros) ve
Mürted (Kea/Yavuzca) teslim alınmış; sonra da Güney Sporatlar'da
Şeytanlık (Gyarus/Jura), Batnoz, Istampulya (Stampa1ia) elde
edilmiştir (Eylül 1537). İkinci adalar seferine l538'de çıkan Barbaros,
İşkatos (Skiathos) Adası'm savaşarak almış; ardından İşkiros (Sykiros),
İstendil, Andre (Andros) ve Koyunluca'ya (Serifos/Seriphos) uğramış
ve bunlardan da bağlılıklanm gösteren haraç vergisini almıştır.
Temmuz l538'de Kerpe (Karpatos) ile Kaşot Adası elde edilmiştir.
Söz konusu adalar bu şekilde kat'i Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir.
Venedik'e tabi eski hukuk ortadan kalkmış, bu durum Osmanlılar ile
Venedikliler arasında imzalanan 1540 Ahidnamesi/ Andlaşmasr'i ile

50 Danişmend, H. İ., İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, I, 276-278; Küçük, C.,
(yayına hazırlayan), Ege Adalarının Egemenlik Devri Tarihçesi, Ankara 2001, S. 4.

51 Rodos ve civarındaki adaların Osmanlı hakimiyetine giriş süreci konusunda
geniş bilgi için bkz. Vatin, N. L 'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem, I'Empire
Ottoman et la Mediterranee orientale entre les deux sieges de Rhodes, 1480-
1522, Paris 1994.

52 Andıaşma metni için bkz. Gökbilgin, T., "Venedik Devlet Arşivindeki Vesikalar
Külliyatında Kanuni Sultan Süleyman Belgeleri", Belgeler, 1/2 (1964), S. 121-128.
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tescil edilmiş ve İstendil dışındaki adaların Osmanlılara aidiyeti tanın-
mıştır.

Girit Adası da, 1645- 1669 yıllannda tamamen Osmanlı
topraklanna dahil edilmiştir. Böylece, İstendil Adası hariç Ege Denizi
bir Osmanlı iç denizi haline gelmiştir.

21 Temmuz 1718'de Venedik ile yapılan Pasarofça Andıaşması
ile Çuha (Cerigo ) Venedikliler' e bırakılmış; İstendil Adası ise
Osmanlı hakimiyeti altına alınmıştır.

2. Yedi Adalar Devleti ve Çuha, Küçük Çuha ve Servi Adaları

Çuha, Küçük Çuha ve Servi " adalannın üzerindeki hakimiyet
incelenirken bu hususta roloynamış olan Yedi Adalar Devleti'nden de
söz etmek gerekli olmuştur. Bununla beraber, bugünkü Yunanistan
ülkesinin parçasını oluşturan bazı topraklar üzerinde bu Devletin
egemenlik .haklarını sınırlayan sonuçlar ortaya çıkardığı için Yedi
Adalar Devleti'nin serüvenine Çuha, Küçük Çuha ve Servi adalannın
önemini aşan bir yer ayırmakta mahsurgörülmemiştir.

1 Temmuz 1798'de Napolyon'un Mısır'ı işgali üzerine Osmanlı
İmparatorluğu, İngiltere ve Rusya ile ittifaka giderek Fransa'ya savaş
açmıştır. Daha ittifak andıaşması imzalanmadan önce Rus donanması,
Boğazlar'dan Akdeniz'e inerek İngiliz ve Osmanlı donanmalan ile
buluşmuştur. İngiltere, Fransızlar'ın Mısır'dan çıkanlmasını isterken,
Rusya, Rumlar üzerinde vesayet kurma arzusunu gerçekleştirmek için
bu ittifaktan da istifade etmeyi düşündüğünden, donanmasını Korfu,
Mora ve Arnavutluk sahillerine göndermek ve Fransa egemenliğine
geçen eski Venedik Adalan'nr" zapt etmek istemiştir. Sonuçta İngiliz
donanması ile Osmanlı ve Rus donanmalanndan bir kısım gemilerin
İskenderiye'ye, geri kalan Osmanlı ve Rus donanmalannın ise Korfu
üzerine gönderilmesine karar verilmiştir.

53 Servi Adası'nın adının eski Türk kaynaklarında "Bey Adası" olarak geçtiği
bildirilmektedir. Bkz. Akarı, S., "Akdeniz Coğrafyasında bir Görev SNMG-2 ve
TCG Gemlik", Deniz Kuvvetleri Dergisi, EK-2 Zaman ve Mekanda Türk
İzlerinin Akisleri, Mart 2006, S. 595, s. 16.

54 1483 'ten itibaren Venedikliler'in hakimiyetinde kalmış olan Yedi Ada, Fransa
ile Avusturya tarafından 1797' de imzalanan ve Venedik Cumhuriyeti 'ne son
veren Kampa Formiyo Andıaşması ile Fransa'ya verilmişti.
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Osmanlı Devleti, 1537 ve 1716'da Korfu Adası'nı ele geçirmek
için çaba sarf etmiş ise de başanlı olamamıştır. Korfu Adası, 1797
Kampo Formiyo Andlaşması ile Fransız hakimiyetine girmiştir. Ada,
Osmanlı sahillerine çok yakın olduğundan, buranın ele geçirilmesi,
Rumeli'nin batısını emniyet altına alacağı için İmparatorluğun
menfaatlerine uygun düşmüştür. Buna karşılık, Adadaki Rus varlığı,
1774 Küçük Kaynarca Andıaşması'ndan beri açıkça Osmanlı
İmparatorluğu'ndaki Ortodokslar'ın hamisi sıfatını takındıklan için
başlı başına bir endişe kaynağı olmuştur.

Osmanlı ve Rus donanmalan önce Zanta Adası'nı ele
geçirmiştir. Zanta Adası 'nda çatışmalar sürerken Ayamavra Adası
halkı kendiliğinden itaatlerini bildirmiştir. Fransızlar tarafından asıl
direnç Korfu Adası'nda gösterilmiş ise de 1799'da bu Ada da Osmanlı-
Rus donanmalan tarafından ele geçirilmiştir. Böylece Tilsit
Andıaşması'na kadar Yedi Adalar üzerindeki Fransız hakimiyeti sona
ermiştir. Korfu Adası 'nın ele geçirilmesinden sonra Osmanlı
İmparatorluğu ile Rusya arasında 1800' de yapılan bir andlaşmaf ile
ülkesi Korfu, Zanta, Kefalonya, Ayamavra, İtaki, Pakso, Çuha adalan
ile Mora ve Arnavutluk sahillerinde büyük küçük meskün gayri
meskün Venedik'ten alınmış adalardan oluşan Yedi Ada Cumhuriyeti
(Cezayir-i Seb'a-i Müctemia Cumhuru) kurulmuştur. Yeni kurulan
Devlet, Rusya'nın kefaleti altında Osmanlı İmparatorluğu'nun
himayesine verilmiştir. Böylece Ege Denizi'nin Akdeniz'e açılan batı
kapısını kontrol eden Çuha Adası üzerinde Yedi Ada Devleti
vasıtasıyla Osmanlı hakimiyeti tekrar kurulmuştur.

Rusya, Yedi Ada Cumhuriyeti'ndeki Ortodokslar üzerinde kendi
nüfuzunu kurmaya çalışmış ve ilerde bundan yararlanmayı
düşünmüştür. Yedi Ada Cumhuriyeti'nin iç nizamnamesinin
oluşturulup uygulanmasına kadar üç ay süreyle Osmanlı ve Rus
askerlerinin Korfu'da kalması kararlaştınlmıştır. Üç aylık bu süre
geçmesine rağmen düşman tehlikesinin ortadan kalkmaması ve
Cumhuriyetin iç nizamnamesinin tam olarak oluşturulup
uygulanarnaması bahaneleri ile Rus askeri bir süre daha Korfu'da
kalmıştır. Gerçek amacı Yedi Ada Cumhuriyeti üzerindeki etkisini

55 Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında yapılan Yedi Ada Cumhuriyeti'nin
kuruluşuna dair Andıaşma'nın metni için bkz. Uzunçarşıhoğlu, i. H., "Arşiv
Vesikalarına Göre Yedi Ada Cümhuriyeti", Belleten, C. I, (1937), Lev. II.
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arttırmak olan Rusya, miktan az da olsa burada sürekli asker
bulundurmak istemiş, fakat bunda başarılı olamamıştır.

Osmanlı Devleti, Ruslar'ın ittifaka açıkça aykın olan bu
tavırlanna rağmen, İngiltere'yi de dikkate alarak kendisiyle
yakınlaşma eğilimleri gösteren Bonapart'ın bu yaklaşımlanna cevap
vermeyip Ruslar'la zoraki dostluğunu sürdürmek mecburiyetinde
kalmış ve hatta 1805'te dokuz senelik bir ittifakname bile
imzalamıştır. Rusya, 1805 'te Avusturya'nın müttefiki sıfatıyla
Fransa'ya karşı savaşa girmiş 1807'de Friedland Savaşı'nda ağır bir
yenilgiye uğramıştır. Bunun üzerine 1807 yılında Tilsit'te Napolyon
ile Çar Aleksandır arasında bir görüşme yapılmıştır. Bu görüşme
sonunda yapılan Tilsit Andıaşması ile Yedi Ada Cumhuriyeti
üzerindeki Osmanlı hakimiyetine son verilerek Fransa himayesine
sokulmuştur. Fransa ve Rusya, Adalan himayesi altında bulunduran
Osmanlı İmparatorluğu'nun nzasını almadan bu karara varmış ve
İmparatorluğa Yedi Ada'nın Fransa'nın himayesine sokulduğunu
bildirmeyi yeterli görmüşlerdir. Tilsit'te Yedi Ada'yı tekrar
hakimiyetine alan Fransa, kısa bir süre sonra bunlan bu sefer İngiltere
lehine tekrar terk etmek zorunda kalmıştır. 1809'da Zanta, Kefalonya
ve Çuha adalan, 1810'da Ayamavra, 1814'te Pakso ve Napolyon'un
tahttan çekilmesinden sonra Korfu Fransızlar'ın elinden çıkmıştır.

9 Kasım 1815'te yapılan Paris Andıaşması ile Adalar, "İyonyen
Adalan Birleşik Devletleri" adı ile İngiliz himayesine girmiştir. 24
Nisan 1819' da Osmanlı İmparatorluğu İngiltere ile bir andlaşma
yaparak Yedi Adalar'ın İngiliz hakimiyetine geçtiğini kabul etmiştir'".

3. Ege Adaları'nın Osmanlı hakimiyetinden çıkışı

3.1. Yunanistan'ın kuruluşu ve Yunanistan'a devredilen
Osmanlı Adaları

Osmanlı Hükümeti, bölgede çıkan kanşıklıklar sebebiyle Yanya
Valisi Tepedelenli Ali Paşa'yı görevinden almak istemiş ve
karşılaştığı direnci kırmak için Ali Paşa'nın üzerine asker göndermişti.
Osmanlı Devleti'nin bu meşguliyetini fırsat bilen Boğdan ve Eflak'ın

56 Duran, T., "Yunanistan' ı Adalar Siyasetine İten İlk Uygulama: İngiltere'nin
Armağanı 'Yedi Ada"', Belge/erle Türk Tarihi Dergisi, Ocak 1971, S 40, s. 8-
15.
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eski beylerinden Fenerli Konstantin İpsilanti'nin oğlu, Filiki
Eterya'nın başı ve Çar Aleksandır'ın yaveri Aleksandr İpsilanti,
Arnavut, Sırp, Macar ve Lehler' den oluşan bir kuvvetle Tuna
bölgesine girerek ilk organize ayaklanmayı başlatmıştır. İpsilanti, 6
Mart 1821 'de Yaş'a girmiş; 9 Nisan'da Bükreş'e ulaştığında
yandaşlannın sayısı da 5000'e varmıştır. Çar'a güvenerek yola çıkan
İpsilanti, Rusya'nın yardıma geleceğini vaat ederek halkı
ayaklanmaya katılmaya çağırmıştır. Bir yandan Çar'ın Mattemich
tarafından Laibach Kongresi'nde bu tür ayaklanmalara karşı
uyanlması ve buna bağlı olarak İpsilanti 'nin Rusya tarafından
sahiplenilememesi, diğer yandan da Romen halkının meseleye uzak
durması ayaklanmanın kaderini belirlemiştir. İsyancılar 1821
Martı'nın sonunda Yaş'dan çıkanImış, İpsilanti kendi adamlan
tarafından devriImiş ve Avusturya'ya kaçmak zorunda kalmıştır.

6 Nisan 1821 'de Patras'da Yunan Devleti'nin kurulmasına yol
açan yeni bir ayaklanma daha başlatılmıştır. Patras Patri ği
Germanos'un önderliğinde Kalavrita'da başlayan ayaklanma kısa
zamanda Rumeli ve adalara da sıçramıştır. Bu ikinci ayaklanmanın
başansında İngiliz politikasının değişen taktiği önemli roloynamıştır.
İngiltere, ayaklanma karşısında Osmanlı Devleti'nin toprak
bütünlüğünü esas alan daha önceki politikasını muhafaza etmiş fakat
gelişmeler bunu eskisi gibi sürdürmesine izin vermemiştir. İngiliz
Dışişleri Bakanı Canning, Avrupa kamuoyunun büyük ilgi gösterdiği
Yunan ayaklanmasının bağımsızlıkla sonuçlanacağına inanmıştır.
Yunan bağımsızlığının Rusya'nın elinde ve onun yardımı ile
kazanılmasına seyirci kalmaktansa Yunanistan'ı İngiltere'ye minnettar
kılmayı tercih etmiştir. Üstelik İngiltere Yunan meselesini kendi eline
alacak olursa Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü de imkan
nispetinde korunabilecektir. İngiltere, 1824 'te tarafsızlığını ilan ederek
Yunan çetelerinin savaşan sıfatını tarıımıştır'".

Bu arada Osmanlı Devleti, Tepedelenli Ali Paşa karşısında
başanlı olmuş; isyanı bastıran kuvvetler Mora'ya Yunanlı asilerin
üzerine gönderilmiştir. Osmanlı ordusu yer yer başanlar kazanmışsa
da uzayıp giden çatışmalarda kesin bir sonuç elde edilememiştir.

57 Riedel, H. E.,. "Reeognition of Belligereney", Encyclopedia of Public
International Law, Vol. 4, s. 168; Pazarcı, H., Uluslararası Hukuk Dersleri, B.
2, K. III, Ankara 1997, s. 21.
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Sultan II. Mahmut, Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa' dan yardım istemiş;
bunun üzerine Mehmet Ali Paşa, oğlu İbrahim Paşa'yı Mora'ya
göndermiştir. Mısır ve Osmanlı ordulan önemli başanlar elde etmiş,
bastınlmakta olan ayaklanmayı büyük devletlerin himayesi kurtar-
mıştır.

Çar Aleksandır'ın ölümünden sonra Rusya'nın başına geçen Çar
I. Nikola, Doğu Akdeniz bölgesini Rusya'nın dışında ve ona engel
olabilecek bir kuvvetin denetimine bırakmanın ülkesinin çıkarlanna
aykın olacağını düşünmüştür. Çar I. Nikola, Osmanlı'ya verdiği bir
ultimatom ile 1812 Bükreş Andlaşması'nın uygulanma şeklini gözden
geçirmek istediğini bildirmiştir. Bab-ı Al'i'ye, Rusya'nın bu siyasi
manevrası karşısında, herhangi bir müdahaleye meydan vermemek
için görüşmeyi kabul etmiştir. Ruslar'la yapılan temaslar 7 Ekim 1826
Akkerman Mukavelesis8 ile sonuçlanmıştır'".

İngiltere, Doğu Akdeniz' de ortaya çıkabilecek muhtemel Rus
nüfuzunu önlemek düşüncesiyle Ruslar'la ayaklananlar lehine
alınmasını teklif ettikleri önlemleri görüşmek için masaya oturmuştur.
Bu şekilde başlayan görüşmeler 4 Nisan 1826' Petersburg Protoko-
lü'rıün'" yapılmasıyla sonuçlanmıştır. Avusturya, Fransa ve Prnsya'ya
da bildirilen Protokol'de, Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'ne vergiyle
bağlı özerk bir devlet olması ve bütün Türkler'in Yunanistan'dan
çıkartılması (md. I1para. 1, 3) öngörülmüştür. İngiltere ve Rusya, yeni
devletin sınırlan ile Bab-ı Al'i'ye Yunan egemenliğine sokulmasını
teklif edecekleri adaların isimlerini belirleme haklannı saklı
tutmuşlardır (md. IV). Bu görüşlere Frarisa'nın da katılmasıyla 4
Nisan 1826 tarihli Petersburg Protokolü'nü teyit eden 6 Temmuz 1827

58 Akennan Mukavelenamesi 'nin metni için bkz. Mecmua-i Muahedat, C. 4,
İstanbul 1298 (1882), s. 58-64; Erim, N., Devletler Hukuku ve Siyasi Tarih
Metinleri, C. I, Osmanlı İmparatorluğu Andlaşmaları, Ankara 1953, s. 263-268;
Noradounghian, G. E., Recueil d'Actes Internationaux de l'Empire Otoman,
Tome II, Paris 1900, p. 116-121.

59 Hatipoğlu, M., Yunanistan 'daki Gelişmeler ışığında Türk Yunan İlişkilerinin
101 Yılı (1821-1922), Ankara 1988, s. 23; Armaoğlu, F., 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi
(1789-1914), Ankara 1997, s. 178.

60 "Protocol of Conference between the Brithish and Russian Plenipotentiaries,
relative to the Mediation of Great Britain between the Ottoman Porte and the
Greeks. Signed at St. Petersburg, 23rd March, 4th April 1826"; metin için bkz.
Wagstaff, J. M., Greece: Ethnicity and Sovereignty 1820-1994, Atlas and
Documents, 2002, s. 126.
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tarihli Londra Andlaşması'" imzalanmıştır. İngiltere, Fransa ve Rusya,
Petersburg Protokolü'nü yürürlüğe koyarak Osmanlı İmparatorlu-
ğu'nun riayet etmesini sağlamak için gerekirse güç kullanacaklannı
bildirmişlerdir. Petersburg Protokol'ü ile Londra Andlaşması
arasındaki farklılıklardan konumuz ile ilgili olan bir tanesi
Yunanistan'a verilecek adaların belirlenmesi hususunda ortaya
çıkmıştır. Bu adalar, sadece Protokol'ü imzalayan devletler arasında
değil, onlarla savaşanlar arasında görüşmelerle belirlenecektir. Londra
Andlaşması Ağustos 1827'de Osmanlı Hükümetine sunulmuş; cevap
gecikince Londra Andlaşması'na imza koyan İngiltere, Fransa ve
Rusya, harekete geçerek Mora ve Çanakkale Boğazı 'nı abluka altına
almışlardır. İbrahim Paşa'nın, Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'dan
göndereceği kuvvetlerle takviye edilmesini önlemek için Navarin'i
kontrol altına alan Müttefik donanması, 20 Ekim 1827'de Navarin'de
demirlemiş olan Osmanlı-Mısır birleşik donanmasını yakmıştır.
Osmanlı Hükümeti, Navarin faciasına rağmen Kasım ayında Londra
Andlaşması'nı reddetmiş; Yunanistan ise öneriyi 3 Eylül 1827'de
kabul etmiştir.

Rusya 26 Nisan 1828'de Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan
etmiş, 1829 baharında Erzurum'a, aynı yılın Ağustos ayında da
Edirne'ye girmiştir. Ruslar'ın elde ettiği bu başanlar, Yunanistan'ı
Rus himayesine sokacağı için İngiltere ve Fransa'yı rahatsız etmiştir.
Bu durum, Yunan meselesini diplomasi yoluyla çözmek için yeniden
çaba sarf etmelerine yol açmıştır. 2 Temmuz 1828'de Londra'da
İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Athenian Aberdeen ile Fransa ve
Rusya'nın Londra Büyükelçilerinin katıldıklan bir konferans
gerçekleştirilmiştir. Bu konferans neticesinde düzenlenen Protokol 'ün
Ek A'sında Yunanistan'ın sınırlan hakkında bir fikir oluşturulmuştur.
Buna göre Yunanistan'ın;

Sadece Mora ya yakın komşu olanları değil, Yunan Adaları 'nın
büyük kısmını, antik Kiklatları kapsayan çok sayıdaki topluluğu
içine alması makuldür. Bu yaklaşık 36 ve 39' uncu paraleller ve
26 'ncı meridyen ile Yunan ana karası arasında kalan bütün
adaları kapsayacaktır. Bununla beraber, böyle keyfi olarak

61 "Treaty between Great Britain, France, and Russia, for the Pacification of
Greece. Signed at London, 6th July, 1827"; metin için bkz. Wagstaff, J. M., (op.
cit.) s. 129.
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çizildiği için, daha özelolarak neredeyse nüfusu tamamıyla Türk
olan ve bu nedenle ayaklanmaya katılmayan önemli Eğriboz
Adası çizilen sınırlar içinde kaldığı için, sınırın her iki tarafında
bazı düzeltmeler yapılması gerekebilecektir.

2 Temmuz 1828 tarihli Protokol'ün imzalanmasının ardından
Müttefikler, Bab-ı Ali nezdindeki büyükelçilerini Yunanistan'a
göndermişlerdir. Eylül-Kasım 1828'de Poros'da Müttefik Büyükel-
çileri ile Yunan temsilcilerinin katıldığı bir konferans düzenlenmiştir.
Bu konferans sürerken Mora, bitişik adalar ve Kiklat Adalan, 16
Kasım 1828' de Londra Protokolü ile Müttefikler tarafından geçici
olarak koruma altına alınmıştır. Poros Konferansı'mn 12 Aralık 1828
tarihli Sonuç Raporu, Yunan sınırlannın belirlenmesinde etkili
olmuştur. 2 Temmuz 1828 tarihli Protokol ile Yunanistan'a verilmesi
öngörülen adaların Yunan sınırlan içerisinde kalması kabul edilmiştir.
Sonuç Raporuna göre, bütün bu adalar halkının, mülkiyet ve
Türkler'in bulunmaması nedeniyle yeni Yunan devletinin parçası
olmaya haklan vardır. Ayrıca Sisam, Eğriboz ve Girit Adalan 'nın da
Yunanistan'a dahil edilmesi tavsiye edilmiştir.

Poros Konferansı'nın önerileri, Mart 1829'da toplanan Londra
Konferansı'nda, Sisam ve Girit ile ilgili olanlar hariç, bir Protokol'e62

bağlanarak kabul edilmiştir. Protokol'de, "Mora'ya bitişik adalann,
Eğriboz Adası'nın ve Kiklat Adalan'nın bu Devletin bir parçası
olması,,63 öngörülmüştür. 22 Mart 1829 tarihli bu Protokol, 9 Temmuz
1829'da Bab-ı Ali'ye gönderilmiş ve reddedilmiştir. Buna karşılık
Sultan, bir ferman ile Mora'daki tebasından özür dilemiş, önceki idari
düzenlemeleri düzeltmiş, Müslüman mallarının ve tahkimatlann
iadesini istemiştir. Bu, Müttefikleri tatmin etmemiş ve Osmanlı
Hükfunetine yapılan baskılar sürdürülmüştür. Ruslar'ın Edirne'nin
Ege sahillerine doğru ilerlemeleri karşısında Bab-ı Ali, 5 Ağustos
1829'da, uygulanmasını Kiklat ve Mora ile sınırlandırsa da, 22 Mart
1829 tarihli Protokol'ü kabul etmek zorunda kalmış ve Rusya ile
imzalanan 14 Eylül 1829 Edirne Andlaşması'" md. X ile de tanımıştır.

62 "Protocol of Conference between Great Britain, France, and Russia, Relative to
the Continental and Insular Boundaries of Greece London, 22nd March 1829";
metin için bkz. Wagstaff, J. M., (op. cit.) s. 135.

63 Kıta ve Deniz Sınırları başlığı para. 2.
64 Edirne Andlaşması'nın metni için bkz. Erim, N., (op. cit) s. 275-289.
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Osmanlı Devleti'nin Edirne Andıaşması ile tanıdığı 22 Mart
1829 tarihli Protokol'de Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'na
bağlı olacağı öngörülmüştür. Buna karşılık İngiltere, Fransa ve Rusya,
Edirne Andıaşması'ndan beş ay sonra 3 Şubat 1830 tarihinde
imzaladıklan yeni bir Londra Protokolü65 ile bağımsız Yunanistan'ın
kurulduğunu ve bağımsızlığının bu devletlerin her biri tarafından
garanti altına alındığını ilan etmişlerdir. Fransa, İngiltere ve Rusya
Londra Protokolü'nde mutabık olduklan hususlan 8 Nisan 1830 tarihli
bir Nota66 ile Osmanlı Devleti'ne bildirmişlerdir. Osmanlı İmpara-
torluğu da 24 Nisan 1830 tarihli bir Nota ile Yunanistan'ın
bağımsızlığını kabul etmek zorunda kalmıştır.

Edirne Andıaşması'nda Osmanlı-Yunan sınınna ilişkin bir
hüküm yoktur; bu husus Andıaşma ile tanınan 22 Mart 1829 tarihli
Protokol'de yer almıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Yunanistan'ın
tam bağımsızlığını tanımasına karşılık, 22 Mart 1829 Protokolü ile
getirilen teklifleri kabul ederken ileri sürdüğü sınınn takyid edilmesi
talebini karşılamak için 3 Şubat 1830 tarihli Protokol'de Edirne
Andıaşması ile kabul edilen 22 Mart 1829 tarihli Protokol' e bakarak
yeni bir sınır öngörülmüştür. Osmanlı Devleti'nin hududun Kiklat ve
Mora ile sınırlı tutulması talebine karşılık, kara sınınnda taleb e yakın
bir düzenlemeye gidilirken denizde Eğriboz Adası Yunanistan
sınırlan içinde bırakılmıştır. 3 Şubat 1830 tarihli Protokol md. 2/son'a
göre;

"Şeytan (Kuzey Sporad) Adaları ve Skyro Adası ile Eğriboz
(Negropont) Adası 'nın tamamı, Amargo Adası da dahil 36°-39°
Kuzeyenlemi ile Greenwich meridyeninin 26° doğu boylamı
arasında yer alan antik adıyla Kiklat Adaları ... Yunanistan 'a
ait olacaktır ,,67.

65 "Protocole, (1.) de la Conference tenue au Foreign Office, le 3 Fevrier, 1830";
metin için bkz. Wagstaff, J. M., (op. cit.) s. 141.

66 Nota metni için bkz. BOA, Hattı Hümayün, nr. 39466-G; Le Baron I. de Testa,
Recueil des Traites de la Porte Ottomane, tome II, Paris 1865, s. 381-386;
Noradounghian, G. E., (op. cit.) Tome II, p. 186-191.

67 3 Şubat 1830 Protokolu md. 2/son para. 'nın orijinal metni şöyledir:
"Appartiendront egalement cı la Grece i 'Ile de Negropont toute entiere, avec les
Iles du Diable et i 'Ile Skyro, et les Iles connues anciennement sous le nom de
Cyclades, y comprise l'Ile d'Amorgo, Situes en tre le 36° et le 39° degre de
latitude nord, et le 26° de longitude est du meridien de Greenwich."
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Bu hükme göre, Eğriboz ve Skyros Adalan herhangi bir izaha
gerek bırakmayacak şekilde açıkça Yunanistan'a terk edilmiştir. Buna
karşılık, Yunanistan'a bırakılan Şeytan Adalan, Kuzey Sporadlar ile
"Amargo Adasını da kapsayan 36°-39° Kuzeyenlemi ile Greenwich
meridyeninin 26° doğu boylamı arasında yer alan antik adıyla Kiklat
Adalart" nın hangileri olduğunu açıklığa kavuşturmak gerekmektedir.
Öncelikle şunu belirtmek uygun olacaktır; 36°-39° kuzeyenlemi ile
Greenwich meridyeninin 26° doğu boylamı ile Yunan ana karası
arasında kalan coğrafi alan dışında, Kuzey Sporadlar hariç,
Yunanistan'a verilmiş herhangi bir ada yoktur. Bir başka ifade ile
Kiklatlar'dan bu alan dışında kalanlar olsa bile bunlar da Yunanistan'a
verilmemiştir. Aynca tarif edilen bu coğrafi alan içinde kalan bütün
adalar da Yunanistan'a verilmiş değildir. Bu alan içinde kalan
adalardan verilenler sadece Amargo dahil Kiklatlar'ın önemli bir
kısmıdır. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan 10 numaralı Name-
i Hümayün Defteri içindeki kayıtlarda "Yunan'a Dair Adalar" başlığı
altında egemenliği Yunanistan'a devredilen adalar ismen sayılmakta;
Kiklat Adalan'ndan olmakla birlikte egemenliği Osmanlı Devleti'nde
kalan ve coğrafi konumlan nedeniyle tartışılabilecek bir vaziyet arz
eden adalar ise aynca belirtilmektedir68

. Bu belgede yer alan bilgileri;
1252/1836, 1286/1870, 1898 tarihli Osmanlı'", 1893 tarihli Yunan70

ve Comte Guilleminot'un7
! 1826 tarihli haritalan tamamen teyit

etmektedir. Buna göre, 36°-39° kuzeyenlemleri, Greenwich
meridyeninin 26° doğu boylamı ve Yunan ana karası arasında kalan
sahanın içinde bulunan İpsara ve Andiipsara adalan, Ege Denizi'nde
merkezi bir konumda bulunan Venedik Kayalıklan, Am argo
Adası'nın doğu ve kuzeydoğusunda bu sahanın dışında bulunan

68 BOA, Name-i Hümayı1n Defterleri, nr. 10, s. 457; Mesail-i Mühime İradleri, nr.
896; Transkribe edilmiş belge için bkz. Başeren, S. H., Kurumahmut A.,
Ege 'de Egemenliği Devredilmemiş Adalar, Ek-4, s. 163.

69 Haritaların orijinalleri için sırasıyla bkz. BOA, Harita, nr. 55, Deniz Müzesi
Komutanlığı Arşivi, Harita, nr. 452/351, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi,
Harita, nr. 92286.

70 Harita'nın orijinali BOA, Harita, nr. 54'te bulunmaktadır.
71 "Carte Physique, Historique et Routiere de la Grece dressee ... d'apres les

materiaux recueillis par Comte Guilleminot, 1826. [FO 93/13/6B] "; harita için
bkz. Wagstaff, J. M., (op. cit.) s. 50-51.
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Kendiroz ve Zenari adalan ile İstanbulya'nın batısındaki Yaban Adası
Osmanlı egemenliğinde kalmıştır.

3 Şubat 1830 tarihli Protokol 'ün öngördüğü sınınn işaretlenmesi
ıçın komisyonlar oluşturulduğunda bunun mümkün olmadığı
anlaşılmıştır. Şubat 1830'da sınınn plotlanması için kullanılan
haritaların yetersiz olduğu görülmüştür. Orijinal sınır önerilerinin
bölgenin fiziki yapısına uydurulması için girişimlerde bulunulmuş
ancak başan sağlanamamıştır. Biib-ı Ali'deki Müttefik büyükelçileri,
orijinalolarak 22 Aralık 1829 tarihli Protokol'de bulunan Volo-Arta
hattının, Eğriboz'un yeni kurulan devletin ülkesine katılması ve Biib-ı
Ali'ye yeni toprak ve gelir kaybına karşı teminat verilmesi için
yeniden görüşülmesini talep etmişlerdir. Yunanistan kargaşaya
düştüğü için görüşmeler uzamıştır.

7 Mayıs 1832'de İngiltere, Fransa ve Rusya, Bavyera Kralı ile
ikinci oğlu Prens Fredrik Otto'rıun Yunan Kralı yapılması hususunda
anlaşmışf ve yeni devletin bağımsızlığını garanti etmişlerdir. İki ay
sonra Biib-ı Aıı, Müttefik baskılanna dayanamayarak Osmanlı
İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğüne karşı yeni bir tehdidin
önlenmesi için destek vermeleri karşılığında İstanbul Andlaşması' ile
sınır önerilerini kabul etmiştir. İstanbul' da kara sınınna ilişkin bu
Andıaşma'nın imzalandığı gün, Stratford Cannig, Boutenefe ve
Varennes'in imzalannı taşıyan, bir de adalara ilişkin Protokoı74

imzalanmıştır. Söz konusu Protokol ile Yunanistan'a devredilen
İşketos, İşkepolos ve Kırlangıç adalan, bu adalara müzahir Osmanlı
eyaletlerinin güvenliği bakımından önemli olmalan nedeniyle, tekrar
Osmanlı Devleti'ne iade edilmiştir; ancak yürürlüğe girmemesi
nedeniyle adalar üzerindeki hakimiyet bakımından bir değişiklik
olmamıştır.

72 "Convention, relative a la Souverainete de la Grece, entre les Cours de la Grande
Bretagne, de France, et de Russie, d'une part, et la Cour de Baviere, de l'autre.-
Signe a Londres, le 7 Mai, 1832"; metin için bkz. Wagstaff, J. M., (op. cit.) s. 15I.

73 "Arrangement between Great Britain, France, Russia, and Turkey, for the
Definitive Settlement of the Continental Limits of Greece. Signed at
Constantinople. 2lst July 1832"; metin için bkz. Wagstaff, J. M., (op. cit.) s.
162.

74 BOA, Mesail-i Mühimme İradeleri, ur. 896 mükerrer/19; Başeren, S. H.,
Kurumahmut, A., Ege 'de Egemenliği Devredilmemiş Adalar, Ankara 2003,
s.14, du. 44.
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3.2. Yedi Ada'nın Yunanistan'a katılması

Yunan Kralı Otto, 1862 yılı Şubat ayından itibaren birbiri ardına
patlayan Nauplia, Aetolia-Akamia ve Atina ayaklanmalanndan sonra
24 Ekim 1862'de bir daha gelmernek üzere Yunanistan' ı terk ederek
ülkesi Bavyera'ya geri dönmüştür. 2 Şubat 1830 tarihli Londra
Protokolü'nde garantör olan İngiltere, Rusya ve Fransa, Danimarka
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg Hanedanı 'ndan Prens
Wilhelm Ferdinand Adolf George'ın i. Yorgo adı ve Elenlerin Kralı
sıfatıyla Yunan tahtına çıkanlması hususunda anlaşmışlardır. İngiltere,
Yunanistan' ı biraz daha kendisine bağımlı hale getirmek amacıyla
181S'ten beri himayesi altında bulunan Yedi Adalan Yunanistan'a
gelen i. Yorgo'nun şerefine Yunanistan'a devretmiştir.

Yedi Adalar'ın Yunanistan'a bağlanması maksadıyla iki temel
andlaşma yapılmıştır. Bunlardan ilki, 14 Kasım 1863'te İngiltere,
Fransa, Avusturya, Prnsya ve Rusya arasında Londra'da adaların
Yunanistan ile birleşmesini onaylamak maksadıyla yapılan 9 maddelik
bir andlaşmadır. Bu andlaşma ile İngiltere adalar üzerindeki
himayesinden vazgeçmiş ve Yunan Krallığı'na katılmasını tanımıştır.
14 Kasım 1863 tarihli Andlaşma md. 2'de;

"İyon Adaları 'nın Yunan Krallığı ile birleşmesinin ardından
tarafsız olmanın faydalarına nail olacağı, bu kapsamda kamu
düzeninin ve devletin: vergileri toplamasını sağlamak için
gereken personel sayısının dışında, "hiçbir kara ve deniz kuvveti
ya da askeri kuvvetin, adaların topraklarında ve karasularında
kesinlikle toplanamayacağı ve duramayacağı "

hükme bağlanmıştır.

Aynca andlaşma yapan taraflar, özel koşulolarak belirtilen
tarafsızlık ilkesine uygun davranacaklannı taahhüt etmişlerdir.
Anlaşma'da bununla da yetinilmeyerek md. 3'te, Korfu ve bağlı
adacıklanndaki tarafsızlığın bir sonucu olarak "tahkimatlann artık
gerek kalmaması nedeniyle yıkılması gerektiği" karara bağlanmıştır.
Başka bir söyleyişle, 1863 Andlaşması'na göre tarafsızlık kavramının
bir çeşit silahsızlandırma olan tahkimatın yıkılması sonucunu da
doğuracak bir içeriğe sahip olduğu görülmektedir.
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Fransa, Avusturya, Prusya, Rusya, İngiltere ve Yunanistan'ın
katılımıyla imzalanan 29 Mart 1864 tarihli İkinci Londra Andlaş-
ması" ile İngiltere Adalar üzerindeki himayesinden vazgeçmeyi kabul
etmiştir. Anlaşma'da, Fransa, İngiltere ile Rusya, Yunanistan'a garan-
tör devlet sıfatıyla, Avusturya ve Prusya katılımcı devletler olarak
Korfu ve Pakso Adalan'nın tarafsız kalmasını kabul etmişlerdir.
Yunanistan ise bu tarafsızlığı devam ettireceğini taahhüt etmiştir (md. 2).

29 Mart 1864 tarihli İkinci Londra Andlaşması giriş kısmında,
ı863 Andlaşması 'nın birinci bendine göre, İngiltere Kraliçesi 'nin
anılan Andlaşma'da ve sonradan yapılan protokollerde tasrih edilen
şartlar altında, Cezair-i Seb'a Birleşik Hükümeti üzerindeki
himayesini terk etmeye muvafakat ettiği; diğer taraftan Avusturya,
Fransa, Prusya ve Rusya'nın söz konusu bendteki şartlar altında bu
ferağı kabul ve Cezair-i Seb'anın Yunanistan'a ilhakını tasdik ettikleri
belirtilmiştir. Yine giriş kısmında, 1864 Andlaşması 'nın garantör
devletler sıfatıyla Fransa, İngiltere ve Rusya devletlerinin Cezair-i
Seb'anın Yunanistan'a ilhakı nedeniyle düzenlenmesi gerekli
hususlara dair andlaşma yapma kaydını içeren 14 Kasım 1863 tarihli
Andlaşma md. 6' da yer alan hükümleri yerine getirmek için Yunan
Kralı ile bir andlaşma yapmaya karar vermeleri ve Yunan Kralı'nın 14
Kasım 1863 Andlaşması 'nın sonucunu kabul etmesi üzerine yapıldığı
belirtilmiştir. Bu hükümler açıkça 14 Kasım 1863 Andlaşması'na ve
onun koşullanna işaret etmektedir.

Korfu Adası hakkında 14 Kasım 1863 tarihindeki birinci
andlaşma ile katılımcı devletler kendi aralannda tarafsızlık ve
silahsızlandırmaya yer verirken adanın Yunanistan'a devrini kapsayan
ikinci anlaşmada silahsızlandırmadan söz edilmeden ve uygulanacağı
alan daraltılarak sadece tarafsızlık rejimine işaret edilmiştir. Bununla
beraber 1863 Andlaşması 'nda tarafsızlığın bir çeşit silahsızlandırma
olan tahkimatın yıkılması sonucunu doğuracak bir içeriğe sahip
olduğunu da hatırlatmakta yarar vardır. Korfu ve Pakso Adalan'nın
tarafsızlık rejimi halen devam etmekte ve bu durum, saygın kaynaklar
tarafından tarafsızlık uygulamalanna verilen örnekler arasında
gösterilerek teyit edilmektedir76

.

75 BOA, Babıasafi, Divan-ı Hürnayun, Name-i Hümaayun, A.DVN. NMH. nr.
16/16.

76 Verosta, S., "Neutralization", Encycopedia of Public International Law, 1982,
Vol. IV, s. 31-34
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İyon Adalan hakkında yapılan iki andıaşmaya ilave olarak
Fransa, Rusya, İngiltere ve Yunanistan ile Osmanlı İmparatorluğu
arasında bir üçüncü andıaşma da yapılmıştır.

4. Ege Denizi'ndeki Osmanlı Adaları'na İtalyan tecavüzü ve
Uşi Barış Andıaşması

Sisam ve Girit77 adalannda Osmanlı'dan kopanlma süreci
yaşanırken diğer Ege adalan üzerindeki Osmanlı egemenliğine ilk
büyük darbe İtalya'dan gelmiştir.

Milli birliğini ancak XIX 'uncu yüzyılın ikinci yansında,
1861 'de kuran İtalya", Avrupa'nın büyük devletleri arasına
girdiğinde, İngiltere Mısır' a, Fransa da Cezayir ve Tunus' a
yerleşmişti. Geriye kalan doğudaki Trablusgarp ve Bingazi'yi yayılma
sahası olarak gören" İtalya, bu bölgedeki ekonomik çıkarlannı
korumak bahanesi ile 29 Eylül 1911 'de Osmanlı İmparatorluğu'na
harp ilan etmiştir. Trablusgarp'ta beklemediği bir direniş ile
karşılaşınca hem Trablusgarp'a merkezden gönderilen yardımlan
kesmek, hem de Osmanlı Devleti'ni banşa zorlamak için savaşı Ege
Denizi'ne taşımaya karar vermiştir'",

İtalya'nın savaşı Ege sahillerine taşımak niyetinde olduğunu
önce Avusturya fark etmiş ve bunun 20 Şubat 1887 tarihli Üçlü İttifak
Andıaşması md. 7 ile tespit edilmiş bulunan Avusturya menfaatlerine

77 Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasından soma, adalarda da Osmanlı
İmparatorluğu'na karşı tahrikler başladı. Yunanistan'ın bağımsızlık
kazanmasından sonra Giritli Rumlar, Yunanistan'a bağlanmak istedi. Osmanlı
Devleti bunu kabul etmedi. Çıkan isyan bastırıldı. Yunanistan'ın Girit'e asker
çıkarması üzerine Osmanlı Devleti Yunanistan'a savaş açtı. Teselya bölgesinde
yapılan savaşta, Gazi Ethem Paşa komutasındaki Osmanlı Kuvvetleri
Yunanlılar'ı bozguna uğrattı (1897). Avrupalı devletlerin araya girmesiyle bir
antlaşma imzalandı. Bu antlaşma ile Girit'e muhtariyet verildi. 1908 yılında
Yunanistan Adayı yeniden işgal etti. Balkan Savaşlarından sonra Girit tamarruyla
elimizden çıktı.

78 İtalyan Birliğinin kuruluşu için bkz. Armaoğlu, F., (op. cit.) s. 285-297.
79 M. Çelebi, Milli Mücadele Döneminde Türk-İtalyan İlişkileri, Ankara 1999, s.

10.
80 Cevdet, K., "Ege Adalarında Türk Egemenliği Dönemi", Ege 'de Temel Sorun,

Egemenliği Tartışmalı Adalar, (yayına hazırlayan) Kurumahmut, A., Ankara
1998, s. 38; Turan, Ş., "Rodos ve 12 Ada'nın Türk Hakimiyetinden Çıkışı",
Belleten XXIX/I 13 (1965) s. 86.
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zarar vereceğini belirterek karşı çıkmıştır". Gerçekten de anılan
maddede "Her iki hükumet, bir üçüncü devlet tarafindan kendilerine
teklif edilen ve Balkanlar'da yahut Adriyatik ve Ege'deki Osmanlı
Adaları ile sahillerinde, status quo 'nun değişmesini hedef alan
değişiklikleri birlikte mütalaa etmeyi taahhüd ederler" hükmüne yer
verilmiştir.

İtalya'nın niyetinden haberdar edilen Almanya kesin bir tavır
takınmamıştır. Rusya, İtalyan kamuoyunun Türkiye'ye karşı fazla
tahrik edilmemesini söylemiştir. Paris'te İtalya'yı serbest bırakma
düşüncesi hakim olmuştur. İngiltere, halkı Grek olan adalardan birinin
işgalinin büyük devletlerin menfaatlerine aykırı düşeceği kanaatinde
olmadığını söylemiştir. Üçlü İttifak Andıaşması'nın değiştirilmesi
meselesi, adalardaki İtalyan işgaline karşı çıkan tek devlet
Avusturya'nın da direncini kırmıştır. Avusturya, Nisan 1912'de
işgalin geçici olması, yani savaşın sonunda Türkiye-İtalya diplomatik
münasebetleri tekrar kurulup banş yapıldığında, işgal altına alınan
adaların Türkiye'ye geri verilmesi şartıyla buna razı olmuştur.

İtalya, 24 Şubat 1912'de önce Beyrut Limanı'nı, sonra 18 Nisan
1912'de Sisam'ı bombalamış; aynı gün Çanakkale Boğazı'na da
saldırmış, ancak Nar'da bulunan Türk donanmasının harekete geçmesi
üzerine geri çekilmek zorurıda kalmıştır. Bunun üzerine Osmanlı
hükümeti, Çanakkale Boğazı'nı tarafsız devletlerin ticaret gemileri de
dahilolmak üzere her türlü geçişe kapattığını ilan ederek Boğaz
girişini mayınlamıştır. Bununla beraber başta Fransa ve Rusya olmak
üzere Avrupa devletlerinin itirazı üzerine bir müddet sorıra Boğazı
trafiğe açmak zorurıda kalmıştır.

Avrupa devletleri, İtalyanlar tarafından Boğaz'a ve aynı gün
Sisam'a yapılan saldırıları protesto etmiştir. İngiltere ve Fransa'nın
Anadolu'ya yapılacak bir saldırıyı hoş karşılamayacaklannı anlayan
İtalya, 28 Nisan 1912'de İstanbulya Adası'nı işgal ettikten sonra
Rodos' a yönelmiştir. General Ameglio ve Amiral Viale komutasın-
daki İtalyan birlikleri 4 Mayıs 1912'de Rodos'u işgal etmiştir. 16
Mayıs 1912' de Türk direnişi tamamen kırılmıştır. Diğer adalar da, ~
zaptiyeden başka askeri güç bulunmadığı için birer ikişer harp gemisi
gönderilerek kolayca işgal edilmiştir. 9 Mayıs 1912'de Herke, 12

SI Ibid.
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Mayıs'ta Kerpe, İlyaki, Leryoz, Batnoz ve Kilimli, 16 Mayıs'ta Lipso,
19 Mayıs'ta Sömbeki ve 20 Mayıs'ta İstanköy işgal edilmiştir.
Böylece işgal edilen diğer küçük ada ve adacıklarla birlikte Menteşe
Adalan bölgesinde toplam 16 ada İtalya'nın eline geçmiştir='.

İtalyanlar'ın Osmanlı Adalan'nı işgal etmesine ilk tepki
Avusturya'dan gelmiştir. İstanbulya Adası işgal edilir edilmez
Avusturya Dışişleri Bakanı, bu hareketin, istemeyerek nza göstermiş
olduğu mahdut birkaç adanın işgaliyle sınırlı kalmaması ihtimalinden
şikayet etmiştir. Rodos ile diğer adaların da işgal edilmesi karşısında,
bunun Yunan kurtuluş hareketini kamçılayacağına ve yan ihtilaflar
doğuracağına kanaat getirerek adaların İtalyanlar tarafından
tahliyesinden sonra buralarda muhtar bir idare kurulması gerekeceğini
beyan etmiştir. Fransa, Rodos ve Oniki Ada'nın geleceğinin Büyük
Devletlerce belirlenmesinden söz etmeye başlamıştır. İngiltere, işgalin
İngiltere'nin stratejik menfaatlerine aykın olduğunu ve bu bölgede
İngiliz siyasetinin asırlık temelinin status quo'nun muhafazası
olduğunu açıklamıştır. Rus Dışişleri Bakanı Sazanof, adaların
Türkiye'ye iadesine, fakat buralara Girit'tekine benzer bir muhtariyet
verilmesine taraftar görünmüştür. Avrupa başkentlerinde adaların ne
zaman ve hangi şartlar altında tahliye edileceği konuşulurken İtalya,
Rodos ve Oniki Ada'nın iadesinin güç olduğunu göstermek için bir
taraftan yerli halkın Yunanistan'a karşı olan hislerini tahrik etmiş;
diğer taraftan da işgalin geçici olamayacağını gösteren bazı tedbirlere
başvurmuştur. İtalya'nın yerli halkın Yunanistan'a karşı hislerini
tahrik etmesi, bu adalan egemenliği altına almak isteyen
Yunanistan'ın emelleri için olumlu bir zemin. oluşturmuştur.
Muhtariyet ve işgalin geçiciliği hususundaki argümanlan kendine göre
yorumlayan halk, Yunanistan'ın da tahrikleri ile bu devletle birleşmek
için harekete geçmiştir. Bu durum, İtalya'nın yerli halkı Yunanistan
lehine tahrik politikasını sona erdirmesine yol açmıştır.

Türkiye ile İtalya arasında banş görüşmeleri 12 Temmuz
1912'de Lozan'da başlamış; fakat 16 Temmuz'da Sait Paşa83

Hükümetinin istifası ve yeni kurulan hükümetin temsilcileri geri

82 Adaların işgal sürecini anlatarı telgraf1ar ile ilgili son bir çalışma için bkz.
Bostan, İ. Kurumahmut, A., Trablusgarp ve Balkan Harplerinde İşgal Edilen
Ege Adaları ve İşgal Telgrafları, Ankara 2003.

83 Küçük Sait Paşa
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çağırması nedeni ile kesilmiştir. İki tarafın temsilcileri, 13 Ağustos'ta
Caux'da görüşmelere tekrar başlamışlar; 3 Eylül 1912'de görüşmeler
Uşi'ye taşınmıştır. Geçen zaman içinde değişen sadece görüşmelerin
yeri değildir. Fransa Başbakanı Poincare, İngiltere Elçisiyle yaptığı
görüşmelerde Rodos ve Oniki Ada' daki işgal durumunun daimi
olmaması için İtalya'ya baskı yapma hususunda anlaşmıştır. Rus
Dışişleri Bakanı Sazanof, İngiliz Dışişleri Bakanı ile yaptığı
görüşmede, adaların denizci bir devletin elinde kalmasının dengeyi
bozacağını belirterek başa Hristiyan bir vali getirmek suretiyle
Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğinden bahsetmeye başlamıştır. Bu
arada Balkanlar' daki durum giderek ciddiyet kazanmış, şartlar
Osmanlı Devleti için ağırlaşmıştır. İtalya, Uşi'deki Türk temsilcilerine
bir ü1timatom vererek teklif edilen şartlar çerçevesinde bir andlaşma
imzalanmasını istemiştir. Balkanlar' daki durum karşısında Osmanlı
Hükümeti İtalyan tekliflerini kabul etmek zorunda kalmıştır. Taraflar,
15-18 Ekim 1912'de bir gizli andlaşma'" ile onun eklerini oluşturan
bir banş andlaşması'" ve üç protokol imzalamışlardır. Banş Andlaş-
ması md. 2' de,

"İş bu muahedenin imzası akabinde hükümeteynden her biri,
yani Hükumet-i Osmaniye Tarblus-garb ve Bingazi 'den ve İtalya
Hükumeti Adalar Denizi 'nde taht-ı işgalinde bulunan
adalardan, kendi zdbit ve askerleri ile memurın-i mülkiyelerinin
celbleri zımnında emir vermeği taahhüd eder.

İtalyan zdbitan ve asakiri ile memurın-i mülkiyesi taraflarından
ceza ir-i mezkürenin fi 'len tahliyesi, Osmanlı zôbitan ve asakiri
ile memurın-i mülkiyesi taraflarından Trablusgarp ve Binga-
zi 'nin tahliyesini müteakip vukuubulacaktır. "

hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, İtalya, Rodos ve 12 Ada'yı
Osmanlı Devleti'ne Trablusgarb ve Bingazi'deki bütün asker ve
memurlannın geri çekilmesi karşılığında iade edecektir.

84 Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanan 15 Ekim 1912 tarihli gizli Uşi
(Lozan) Barış Andıaşması'nın orijinal Fransızca metni' için bkz. BOA,
Muahedename, nr. 372/9'de; tasdikli Osmanlıca metin için bkz. BOA,
Muahedename, nr. 372/13.

85 Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanan 18 Ekim 1912 tarihli Uşi Barış
Andlaşması'nın orijinal Fransızca metni için bkz. BOA, Muahedename, nr. 335;
Andıaşma'nın Türkçe metni için bkz. Düstur, Tertib-i sani, VII, s. 45; Erim, N.
(op. cit.) s. 451-455.
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İtalya ile Osmanlı Devleti arasında 15-18 Ekim 1912'de
imzalanan Uşi Andıaşması'nda adaların Osmanlı İmparatorluğu'na
geri verilmesi öngörülmüş olmasına rağmen Balkan Savaşı 'nın
çıkması üzerine bu devir gerçekleşmemiştir. Müteakiben Osmanlı
İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'nda yenilince de adalar fiilen
İtalyanlar'da kalmıştır. Bununla beraber adalar hukuken İtalya'ya
devredilmemiş, İmparatorluğun ilgisi ancak Lozan Banş Andıaşması
md. 15 ve onu tamamlayan md. 16 ile kesilmiştir.

5. Ege'deki Osmanlı Adalan'nda Yunan işgali

Osmanlı ile İtalya arasında bu gelişmeler yaşanırken Balkan
Devletleri de Rusya'nın teşvikiyle aralannda ittifaklar yaparak
Rumeli'de Osmanlı Devleti'ne karşı harekete geçmeye
hazırlanmışlardır. İlk ittifak 13 Mart 1912'de Sırbistan ile Bulgaristan
arasında yapılmıştır. Bunu 29 Mayıs 1912'de yapılan Bulgaristan-
Yunanistan, 27 Eylül 1912'de yapılan Karadağ-Bulgaristan ve 6 Ekim
1912'de yapılan Karadağ-Sırbistan ittifaklan izlemiştir. Karadağ'ın 8
Ekim 1912'de Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı ile Balkan Savaşı
başlamıştır'". Osmanlı karşısında Ege'de deniz üstünlüğünü ele
geçirmiş olan Yunanistan, 20 Ekim 1912'de Bozcaada'yı'", 21
Ekim'de Limni'yi, 30 Ekim'de Taşoz ve Gökçeada'yı, 31 Ekim'de
Bozbaba (Efstradios) Adası'nı, 1 Kasım'da Semadirek, 4 Kasım'da
İpsara, 17 Kasım'da da Ahikerya (İkaria) Adası'nı işgal etmiştir'".
Osmanlı İmparatorluğu'nun karada ve denizde uğradığı ağır yenilgiler
birbirini izlemiştir. Bulgarlar'ın Çatalca'ya kadar gelip İstanbul'u
tehdit ettiği günlerde Balkan Devletleriyle Osmanlı Devleti arasında 3
Aralık 1912' de Mütareke imzalandığı halde savaşa devam eden

86 Balkan Savaşı'nın başlaması ve safahatı konusunda geniş bilgi için bkz.
Danişmen, i. H., İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C. LV, İstanbul 1972, s. 388
vd.

87 Ali Fuat Türkgeldi tarafından kaleme alınan "Adalar Meselesinin Tarihçesi ve
Vaziyet-i Hazırası" başlıklı raporda (BOA, AFTE, nr. 9/75) Bozcaada'nın işgali
için verilen 20 Teşrinievvel (20 Ekim) tarihini gerek işgal telgrafları gerek Batı
arşivlerinde araştırma yapan Bilal, N. Şimşir teyit etmemektedir. Bkz. Bostan,
i., Kurumalımut, A., (yayına hazırlayanlar), (op. cit.) s. XIV dn. 8.

88 BOA, HR. SYS. nr. 1959/4.
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Yunanistan aynı gün (3 Aralık'ta) Sakız Adası'nı, 20 Aralık'ta da
Midilli'yi ele geçirmiştir'".

Sisam'a gelince, Mora'dan sonra İngiltere, Fransa ve Rusya
. konsoloslannın kışkırtması ile Ada'ya sıçrayan isyan, Osmanlı'nın
1849'da Sisam'a asker çıkannası ile bastırılmıştır. Nisan 1912'den
itibaren Ada'da tekrar ayaklanmalar başlamış; Ada Genel Meclisi 30
Mayıs 1912'de Osmanlı askerinin Ada'dan çekilmesini isteyen bir
karar almıştır. İngiltere, Rusya ve Fransa asileri desteklemiş; Osmanlı
Devleti, uzun süren mücadeleden bir sonuç alamayınca 6 Ekim
1912' de Ada' dan askerini çekmiştir. İsyancılar, 24 Kasım 1912' de
Sisam'ın Yunanistan'a ilhak edildiğini ilan etmiş; Yunanistan da, 15
Mart 1913 'te Sisam Adası'nı işgal etmiştir'". Böylece Osmanlı
egemenliğinde bulunan adalardan bir kısmı İtalya'nın, bir kısmı da
Yunanistan'ın işgali altına girmiştir.

Osmanlı Devleti adalardaki Yunan işgalini hiçbir zaman
tanımamış, davranışlan ile bu doğrultuda süreklilik arz eden bir devlet
uygulaması oluşturmuştur. İşgal altındaki adalarda görev yapan
memur maaşlannı ödemeye devam etmiş", işgal eyleminin
Yunanlılara hiçbir surette adalar üzeriden bir siyasi hak tanımadığını
ve tanımayacağını'", işgalin egemenliğin devredilmesi sonucunu
doğunnayacağını, Cezayir-i Bahr-i Sefid ahalisinin Osmanlı
tabiyetinden olduğunu'" ve adalar üzerinde Osmanlı Devleti 'nin
egemenlik haklannın devam ettiğini her fırsatta yazılı ve sözlü
beyanlarla ifade etmiştir'".

6. Adaların işgalinden sonra yaşanan siyasi, hukuki gelişmeler

Balkan Devletleriyle 3 Aralık 1912'de imzalanan Çatalca
Mütarekesi'nde, banş görüşmelerinin Mütareke'nin imzasından 20
gün sonra Londra'da başlaması öngörülmüştür. Londra'da yan yana

89 BOA, DH-SYS. nr. 112-10110-1, lef7, 13/1, 14, 1911,26,28,35,37, 112-10/ıo-
5; BEO, 267606Ief1; A. MTZ. SM. nr. 7/252, lef59.

90 Öreoç, A. F., Yakın Dönem Tarihimizde Sisam Adası (1821-1923), (basılmarnış
yüksek lisans tezi), İstanbul 1995, s. 179-181,259-275.

91 BOA, MY., nr. 199/54,2521129,253/44.
92 BOA, HR. SYS., nr. 1986/2lef3.
93 BOA HR. HMŞ. tşo, nr. 32/2-1.
94 BOA, HR. SYS. nr. 2054/6; BEO, nr. 305677 lef 1ve 2, 326364, 328364.
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iki konferans toplanmış; birincisine Osmanlı ve Balkan temsilcileri,
ikincisine ise İngiliz Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey'in
başkanlığında Londra'daki Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya ve
Rusya büyükelçileri katılmıştır. Bu konferanslardan ilkine toplantının
yapıldığı sarayın adına binaeri St. James Konferansı, ikincisine de
katılanların sıfatlanna binaeri Büyükelçiler (Süfera) Konferansı adı
verilmiştir.

St. James ya da diğer adıyla Banş Konferansı, 16 Aralık
1912'de yapılan ilk toplantı ile açılmıştır. Konferans'ın 23 Aralık
1912'de yapılan 5'inci toplantısında Balkanlılar banş şartlannı
Osmanlı temsilcilerine bildirmiş; henüz direnmekte olan Edirne ve
İşkodra dahil bütün Rumeli ve Ege Adalan'nın kendilerine terkini
istemişlerdir. Buna karşılık Osmanlı temsilcileri, 28 Aralık 1912
tarihli 6'ncı toplantıda "Ege Adalan Anadolu'nun aynlmaz bir parçası
olduğundan başkasına verilemeyeceğini" bildirmişlerdir. Bununla
beraber Osmanlı Hükümeti, 28 Aralık önerilerini kabul
ettiremeyeceğini anlayınca Konferans'ın 1 Ocak 1913 tarihli 8'inci
toplantısında, Ege Adalan'nın hiçbirini bırakmayacağını ancak
gerekirse bu adalarla ilgili sorunların Büyük Devletlerle birlikte
incelenebileceğini belirterek adalar sorununu Süfera Konferansı'na
havale etmiştir,,95. 3 Ocak 1913 tarihli 9'uncu toplantıda Müttefik
devletlerin temsilcileri, Osmanlı temsilcilerine Edirne, adalar ve Girit
üzerinde hak ve hakimiyetinden vazgeçmesi için üç günlük bir süre
vermişlerdir. 6 Ocak'ta Osmanlı Hükümeti'nin Girit üzerindeki
haklanndan vazgeçmekle birlikte, İstanbul, Boğazlar ve Batı Anado-
lu'nun güvenliği bakımından adalar ile Edirne'den vazgeçmeyeceği bir
kez daha bildirilince Konferans çalışmalan ertelenmiştir.

Büyükelçiler Konferansı 'nda, Balkan Savaşı ile ortaya çıkan ve
devletler arasındaki dengeyi bozacak olan sorunlar görüşülmüş; bunlar
arasında adalar meselesi de yer almıştır. Yunanistan, Balkan Savaşı
sırasında bir kısmını işgal ettiği adaların tümü üzerinde milliyet
ilkesine dayanarak hak iddia etmiştir. İngiltere ve Fransa,
Akdeniz'deki siyasetleri icabı Yunan isteklerinin kabul edilmesinden
yana olmuştur. Rusya, bu iki devletten birisinin veya ikisinin Yunan
dostluğu bahanesi ile etkilerinin Çanakkale Boğazı 'na kadar

95 Küçük, C. (Yayma Hazırlayan), ... Egemenlik Devri Tarihçesi, s. ıo.
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ulaşabileceğini dikkate alarak başlangıçta Boğaz yakınlarında bulunan
Midilli, Bozcaada, İmroz ve Taşoz'un Osmanlılar'da kalmasını
istemiştir. Sonradan O da, İngiliz ve Fransız tezine uyarak adaların
askersiz duruma getirilmesi şartı ile Yunanistan'da kalmasını
kabullenmiştir. İtalya, bu görüşe karşı çıkmış ve işgal altında
bulundurduğu adalan Yunanistan'a bırakmaktansa Osmanlılar'a geri
verebileceğini bile söylemiştir. Bu durumda adalar üzerinde kesin bir
karar verilmeyerek bunların üzerinde Osmanlı hakimiyetinin sona
erdirilmesinin kabulü ile yetinilmiştir.

St. James Konferansı'nın çıkmaza girmesi Büyük Devletleri
rahatsız etmiştir. Savaşın tekrar başlamasının güçlükle korunabilen
Avrupa barışını tehlikeye düşürmesinden endişe duyulmuştur. Bu
kuşku ile Büyük Devletler, 17 Aralık 1912'de Osmanlı Devleti'ne
İstanbul' daki elçileri aracılığıyla bir Nota vermiştir. Buna göre;

"Osmanlı hükumeti Edirne 'yi Balkan ittifakı devletlerine bırak-
malı, Ege Adaları hakkında büyük devletlerin vereceği karara
uymalıdır. Bu iavsiyeyi dikkate almazsa, Osmanlı Hükumeti
barışın kurulmasını engellemiş ve ağır bir sorumluluk altına
girmiş olacaktır. Savaşın tekrar başlaması halinde İstanbul
tehlikeye girecek ve savaş İmparatorluğun Asya 'daki vilayet-
lerine bulaşabifecektir. Böyle bir durumda ise büyük devletlerden
herhangi bir yardım gelebileceği hesaba katılmamalıdır. "

Kamil Paşa Hükümeti, 23 Ocak 1913'te notaya verilecek cevabı
görüşmeküzere toplandığı bir sırada Enver Paşa, Talat Paşa ve birkaç
arkadaşı Bab-ı Ali'ye bir baskın düzenleyerek Kamil Paşa'yı istifaya
zor1ayıp yerine Mahmut Şevket Paşa'yı tayin ettirmiştir. Savaşın
yeniden başlamasını istemeyen Büyük Devletler, Bab-ı Ali'nin
notalarına vereceği karşılığı beklemenin daha iyi olacağını dile
getirmişler; buna karşılık Bulgar temsilcisi. Danef, Konferans'ın
hemen o gün sona erdirilmesini istemiştir. Venizelos da kendisine
katılınca, 28 Ocak 1913'te bu doğrultuda bir karar alınmış ve hemen o
gün Londra'daki Osmanlı temsilcilerine bildirilmiştir. 30 Ocak günü
Bulgar Başkomutanlığı da mütarekenin sona erdiğini Osmanlı
Başkomutanlığına bildirmiştir. Aynı gün Mahmut Şevket Paşa
Hükümeti'nin cevabı rıotası Londra'ya ulaşmıştır. Buna göre, Osmanlı
Hükümeti Edirne'nin, Meriç Nehri'nin sol kıyısında kalan kısmından
vazgeçmemekle beraber sağ kıyısında kalan bölgeyi Büyük
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Devletlerin tensibine bırakmış, adalar üzerinde de Büyük Devletlerin
vereceği karara uyacağını bildirmiştir. Ayrıca Notada Konferans'ta o
güne kadar üzerinde görüşme yapılmamış olan kapitülasyonlar
meselesiyle ilgili hususlara da yer verilmiştir.

Osmanlı cevabı notası 4 Şubat'ta Savaşın tekrar başlamasına
engel olamamış; 6 Mart'ta Yanya, 26 Mart'ta Edirne düşmüş; İşkodra
24 Nisan'a kadar dayanmıştır. Edirne'nin düşmesinden bir ay kadar
önce, Osmanlı İmparatorluğu Edirne'yi kurtarmaktan ümidini kesmiş
ve 28 Şubat'ta Büyük Devletlerin barış için aracılığını kabul edeceğini
Londra Hükümetine bildirmiştir. Büyük Devletler, 31 Mart 1913 'te
Bab-ı Ali'ye bir Nota vererek, Midye-Enez hattının sınır kabul
edilmesi ve Ege Adaları konusunun Büyük Devletlere havale edilmesi
şartıyla arabuluculuk yapabileceklerini bildirmişlerdir. Mahmut
Şevket Paşa teklifleri kabul etmek zorunda kalmıştır. 16 Nisan'da
Bulgarlar'la on günlük bir mütareke imzalandıktan sonra Londra'da
barış görüşmelerine tekrar başlanmıştır. Görüşmelerin neticesinde,
Balkan Devletleri ve Osmanlı İmparatorluğu arasında 30 Mayıs
1913'te Londra Andlaşması'" imzalanmıştır. Buna göre, Osmanlı
İmparatorluğu, "Girit üzerindeki bütün haklarını müttefiklere (Balkan
Devletlerine) (mdA)", "Ege Adaları ve Aynaros üzerindeki her türlü
karar vermek hakkını da Büyük Devletlere (md. 5)" bırakmıştır.

Londra Andlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu'nun uğradığı
büyük kayıp, Balkan Devletlerinin bu miras üzerindeki ihtiraslarını
kamçılamış; her biri diğerinin daha büyük bir payaldığı inancına
kapılmış; Bulgarlar'ın 29 Haziran'da Sırplar'a karşı saldırıya geçmesi
ile II'nci Balkan Savaşı başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu da Balkan
Devletlerinin arasındaki bu savaştan istifade ederek Edirne'yi geri
almıştır. II'nci Balkan Savaşı neticesinde Balkan Devletleri ile Osmanlı
İmparatorluğu arasında ayrı ayrı barış andlaşmaları yapılmıştır.

Yunanistan ile imzalanan 14 Kasım 1913 tarihli Atina Andlaş-
ması'" md. 15'te Londra Andlaşması md. 5'e sadece atıfta bulunulmuş;
tarafların, Londra Andlaşması hükümlerine, md. 5 hükümleri de dahil

'.
96 Andlaşmanm onaylı Fransızca-Osmanlıca sureti için bkz. BOA, Muahedename,

nr. 363; Tasdikli Andıaşma metni için bkz. BOA, Muahedename, ill. 36212.
97 Andıaşmanın orijinal Fransızca metni için bkz. BOA, Muahedename, nr. 40711;

tasdikli Osmanlıca metin için bkz. Muahedename, nr. 40712; ayrıca bkz. Düstur,
Tertib-i sani, VII, s. 45.
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olmak üzere, uyacaklan ifade edilmiştir. Ne Londra ne de Atina
Andlaşmalan 'nın ilgili hükümleri, adalar üzerindeki Osmanlı egemen-
liğine herhangi bir şekilde son vermiştir. Sadece bu adaların gelecekte
kime ait olacaklan konusunda Büyük Devletlerin, yani Süfera
Konferansı'nın arabuluculuğu kabul edilmiştir. Bu Devletlerin
vereceği karan Osmanlı Devleti kabul etmediği, başka bir ifade ile
adalar üzerindeki egemenlik haklannı bir andlaşma ile devretmediği
sürece adalar Osmanlı Devleti'ne aitti.

Adalar konusunun görüşüldüğü Süfera Konferansı, Büyük
Devletlerin çıkar çatışmalanna sahne olmuştur. Üçlü İttifak üyesi
devletler, yani Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya, Ege
Adalan'nın Yunanistan'a bırakılmasına karşı görünmüştür. Buna
karşılık Üçlü İtilaf üyesi devletler, yani İngiltere, Fransa ve Rusya,
adaların Yunanistan'a verilmesinden yana olmuştur. Bu fikrin esas
sahibi İngiltere'dir; Fransa ile birlikte adaların Yunanistan'a bırakıl-
masını istemelerine karşılık Rusya, bazı adaların Türkiye'de kalmasını
savunmuştur. Rus Başbakanı Kokovtsef, Kasım 1913 ortalannda
Avrupa'da yaptığı gezi sırasında, Sakız ve Midilli adalannın
Türkiye'de kalmasına yönelik ifadeler kullanmıştır. Gerekçe olarak bu
adalann Anadolu kıyılanna çok yakın olmalarını ileri sürmüş, bu
meselede Türkiye'ye yardımcı olursa Ermenistan konusunda onunla
daha kolay anlaşabileceği ihtimali üzerinde durmuştur.

İngiltere, adalar konusunda hazırladığı projeyi diğer devletlere
kabul ettirmek için tehdide kadar varan baskılara başvurmuştur. Bu
zorlamalar karşısında diğer devletler, İngiltere'nin tekliflerini kabul
etmek durumunda kalmışlardır. Bunlar, Altı Büyük Devletin ortak
karan olarak l3 Şubat 1914'te Yunanistan'a98 ve 14 Şubat 1914'te
Osmanlı Devleti 'ne birer nota ile bildirilmiştir. Karara göre Gökçeada,
Bozcaada ve Meis Adası Türkiye'ye iade edilmiş; l3 Şubat 1914
tarihi itibanyla Yunanistan'ın işgali altındaki diğer adalar ise
silahlandınlmamak ve askeri amaçlarla kullanılmamak şartıyla
Yunanistan' a verilmiştir.

Aynı notada Büyük Devletler, adalann Yunanistan'a bırakılma-
sının, Sanseno Adası ile Güney Arnavutluk'un, İtalya'da Floransa'da
imzalanan Protokol gereğince belirlenen sınırlara kadar olan yerlerin

98 BOA, HR. SYS. m. 1987/5; BiHiI, N. Ş., Ege Sorunu, BelgeleriAegean Question,
Documents, II (1913-1914), Ankara 1989, s. 292-293.
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Yunanistan tarafından boşaltıl~asından sonra kesinleşeceğini
belirtmişlerdir. Böylece adalar, ıtalya ve Avusturya devletlerinin
Adriyatik Denizi 'ndeki ihtiraslarım tatmin ve güvenliklerini sağlamak
için Yunanistan'dan Arnavutluk lehine istenilen fedakarlığa karşı
Osmanlı'nın sırtından verilmek istenen bir taviz olmuştur'".

Osmanlı İmparatorluğu, Altı Büyük Devlet Kararı'na karşı
çıkmıştır. Sadrazam ve Hariciye Nazın Said Halim Paşa, 15 Şubat
1914'te Altı Büyük Devlete verdiği cevabi Notada, Osmanlı
Hükümeti'nin Yunanistan tarafından işgal edilmiş adaların kaderinin
tayinini büyük devletlere bırakırken Çanakkale Boğazı ağzında
bulunan ve Anadolu kıyıları ile ayrılmaz bir bütün oluşturan adalara
sahip olmanın vazgeçilmez önemine defalarca değindiğini; büyük
devletlerin üzerlerine aldıkları sorumluluğu her iki devletin çıkarlarına
uygun olarak yerine getireceklerine inandığını; ancak Altı Büyük
Devlet'in üzerlerine aldıkları sorumluluğun gereğini yapmadıklarını
ve bütün ciddi itirazları geçiştirecek tarzda hareket ettiklerini; bununla
beraber Osmanlı Devleti'nin Gökçeada, Bozcaada ve Meis'in iadesini
senet kabul ettiğini ve diğer adalar üzerindeki haklı taleplerini
sürdüreceğini bildirmiştir'l'", Yunanistan ise Kuzey Epir'i kaybedeceği
için Karara önce karşı çıkmış; daha sonra Ege Adaları üzerinde elde
ettiği avantajı düşünerek kabul ettiğini bildirmiştir'Y'.

7. Sevr Andıaşması

Sevr'e gelmeden önce, Menteşe Adaları Yunanistan ile İtalya
arasında çekişme konusu olmuştur. Venizelos, 24 Mayıs 1918'de İtal-
ya'ya barış konferansında Menteşe Adaları'nı isteyeceğini bildir-
miştir. Aralık 1918'de Paris'te toplanan, 18 Ocak 1919'da çalışmaları-
na başlayan Paris Barış Konferansı'nda durum Yunanistan'ın 'lehine
görünmüştür. Venizelos, 30 Aralık 1919'da Konferans'a müracaat
ederek, İzmir ve Ege Bölgesi ile bütün adaların Yunanistan'a
verilmesini istemiştir. Adaları Anadolu'nun tabii uzantısı saymış ve
Batı Anadolu kendisine verileceğine göre, buraların emniyeti
açısından büyük önem taşıyan adaların da mutlaka kendisine verilmesi

99 Bayur, Y. H., Türk İnkilôbı Tarihi, C. II, K. III, Paylaşmalar, B. 3, Ankara 1991,
s.248.

100 Türkiye'nin cevabı için bkz. BOA, HR. SYS. ur: 1987/5 lef22.
101 Yunanistan'ın cevabı için bkz. BOA, HR. SYS. ur. 1981, lef 1; Şimşir, B. N.,

(op. cit.) C. II s. 402, belge ur. 415.
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gerektiğini savunmuştur'Y'. Böylece Venizelos, adalan İtalya'ya
kaptınnamak için Osmanlı Devleti'nin daima savuna geldiği tezi, yani
adaların Anadolu'nun tamamlayıcı parçalan olduğu tezini şimdi
kendisi benimsemiştir' 03.

10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Andlaşması" hiçbir zaman
yürürlüğe ginnemiş, ölü doğmuş bir andlaşma olmuştur. Bununla
beraber İstanbul Hükümetinin Osmanlı tarihinin en zayıf anında imza
koyduğu bu tasfiye belgesinin hükümlerini göz önünde
bulundurmakta yarar vardır. Yunanistan, Doğu Ege Adalan'nın
silahsızlandmlmış statüsü gibi bazı konularda Sevr Arıdalaşması 'nı
bile geride bırakan talepler ileri sürmektedir. Sevr Andlaşması md. 84
Yunanistan'a, md. 122 de İtalya'ya devredilen adalarla ilgilidir; md.
132' de ise genel bir feragat hükmüne yer verilmiştir.

Md. 84'e göre Yunanistan'a devredilen adalann bir kısmı ismen
sayılarak, bir kısmı da 13 Şubat 1914 tarihli Altı Büyük Devlet
Karan'na atıf yapılarak belirlenmiştir. Bu hükme göre Osmanlı
Devleti, işgal altında olmalarına rağmen kendisine iadesi öngörülen
Gökçeada ve Bozcaada üzerindeki tüm haklarından Yunanistan lehine
feragat ediyordu. Yunanistan'ın Limni, Semadirek, Midilli, Sakız,
Sisam ve Ahikerya adalan üzerindeki hakimiyetine dair Altı Büyük
Devlet Karan'nın teyit edilmesi sebebi ile ismen sayılmayan, fakat 13
Şubat 1914 tarihinde Yunan işgali altında bulunan Taşoz, Bozbaba ve
İpsara adalan da Yunanistan'a verilmiştir. Bununla beraber, Altı
Büyük Devlet Karan teyit edildiği için Yunanistan'a devredilen adalar
tahkim edilmeyecek ve askeri amaçlarla kullanılmayacaktır. Bu
çerçevede Sevr Andlaşması Altı Büyük Devlet Karan'nın ötesine
geçerek adalarda tahkimatın sökülmesini hükme bağlamıştır (md. 177,
178)105. Aynca Asya sahillerine üç mil mesafeden yakında bulunan
adalar Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştır.

102 BOA, HR. SYS., m. 2380/3.
103 Küçük, C., " ... Türk Egemenliği Dönemi" s. 62-63.
104 Sevr Barış Andıaşması Fransızca, İngilizce ve İtalyanca olmak üzere üç ayrı

dilde yazılmıştır. Osmanlı Devleti'ne verilen orijinal metin için bkz. BOA,
Muahedename, m. 336; ayrıca Türkçe metin için bkz. Meray, S. ve Olcay, O.,
Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Belgeleri (Mondros Bırakışması, Sevr
Andıaşması İlgili Belgeler), Ankara 1977.

105 Gündüz, A., Limni Adasının Hukuki Statüsü Üzerinde Türk-Yunan Uyuşmazlığı,
İstanbul 1985, s. 21. .
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Md. 122'de İtalyan işgali altında bulunan İstanbulya, Rodos,
Herke, Kerpe, Kaşot, İleki, İncirli, Kelemez, Leryoz, Batnoz, Lipso,
Sömbeki, İstanköy adalan ve bu adalara tabi adacıklar ile Meis
üzerindeki bütün hukuk ve tasarruflanndan İtalya lehine feragat
edilmiştir. Osmanlı, Sevr Andlaşması ile md. B2'de aynca, Ege
Adalan üzerindeki tüm haklanndan vazgeçmesine yol açan genel bir
feragat hükmünü de kabul etmiştir. Buna göre, Asya sahilinden
itibaren 3 mil içerisinde bulunan ve ismen sayılarak Yunanistan'a ve
İtalya'ya devredilmiş olan adalardan başka bütün öteki adalar
üzerindeki veyahut her ne şekilde olursa olsun bunlarla ilgili bütün
hukuk ve iddialanndan Müttefik Devletler lehine vazgeçmiş, adalar
üzerindeki ilhak, istiklal veya herhangi bir idare şekli hakkında
alınmış bulunan veya ileride alınacak olan bütün kararlan tasdik
etmiştir.

Menteşe Adalan üzerinde Yunanistan ile İtalya arasındaki
çekişme, Sevr'de de sürmüştür. Yunanistan, adalar üzerindeki fiili
İtalyan işgalinin sürmesine ve adalan İtalya'ya devreden Sevr
Andıaşması md. 122'nin ortaya çıkmasına rağmen, adalar üzerindeki
isteklerinden vazgeçmemiştir. Hatta Yunanistan'ın isteklerini elde
etmeden imza koymak istememesi nedeniyle andıaşmanın
gerçekleştirilmesi gecikmiştir. Çözüm, İtalya'nın Paris Büyükelçisi
Bonin ile Venizelos tarafından imzalandıklan için Bonin- Venizelos
Andlaşması olarak bilinen bir andıaşma ile getirilmiştir. Buna göre
İtalya, Rodos ve Meis hariç, işgali altındaki bütün hukuk ve
yetkilerinden Yunanistan lehine feragat etmiş (md. 1), Rodos ve. tabi
adacıklar İtalya'ya bırakılmış (md. 2) ve İtalya'nın buraya geniş bir
muhtariyet tanıması öngörülmüştür. Bonin- Venizelos Andıaşması 'nın
yürürlüğe girmesi, Sevr Andıaşması'nın yürürlüğe girmesine
bağlanmıştı; bu nedenle Bonin- Verıizelos Andıaşması da, Sevr
Andıaşması gibi hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir.

8. Menteşe Adaları'nın İtalya'dan Yunanistan'a devri

Lozan Banş Andıaşması ile İtalya'ya bırakılan adalar, II'nci
Dünya Savaşı 'ndan sonra Paris İtalyan Banş Andıaşması 106 ile
Yunanistan'a devredilmiştir. Bugün Yunanistan'ın Menteşe Adalan

106 Paris İtalyan Barış Andıaşmasının metni için bkz. Treaties and other
International Acts Series no 1648; UNTSVol. 49, s. 3.
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üzerinde sahip olduğu haklar buna dayanmaktadır. Türkiye ile İtalya
arasında Menteşe Adaları Yunanistan'a devredilene kadar ortaya
çıkan ve bugün Ege' deki egemenlik uyuşmazlığı açısından tartışma
konusu olan hususlar ikinci bölümde ele alınmıştır. Il'nci Dünya
Savaşı sırasında ve Savaş sonrasında, Paris İtalyan Banş Andıaşması
ile Menteşe Adalan'nın Yunanistan'a devri ile sonuçlanan bazı ilgi
çekici gelişmelere ise tarihi kökler içerisinde yer verilmiştir.

Il'nci Dünya Savaşı sırasında Menteşe Adaları 'nın durumu,
Türk Dış Politikasının gündeminde her zaman önemli bir madde
olarak kalmıştır. Savaş, Menteşe Adaları İtalyan egemenliğindeyken
patlamış; Adalar, önce Almanlar'ın, arkasından İngilizler'in eline
geçmiş ve Savaş sonunda da 1947 Paris Barış Andıaşması ile
Yunanistan'a devredilmiştir. İtalyanlar yenilince, adalan birlikte
hareket ettikleri Almanya işgal etmiş; Almanlar da, adalardaki
hakimiyetlerini sürdüremeyeceklerini anladıklarında, bölgeyi tarafsız-
laştırmak amacıyla Türkiye'ye teklif etmişlerdir. İngiltere, Türkiye
tarafından kendisine bildirilen bu durum karşısında Türkiye'nin
adalan işgal etmesine karşı çıkarak Türkiye'nin Savaşın dışında
olduğunu, İngiltere'nin ise savaşmakta olduğunu ve Savaş gerekleri
karşısında adalan kendisinin işgal edeceğini bildirmiş; sonra da
adaları işgal etmiştir'", Bu sırada Menteşe Adalan üzerindeki Yunan
iddialan yoğunlaşmış; buna karşılık Türkiye, Savaşa girmediği için
Menteşe Adaları konusunu açmanın lehine sonuç vermeyeceğini
düşünmüş, ne ilgiye ne de ilgisizliğe yorulabilecek bir tutum
izlemiştir.

Yunan Kral Naibinin Menteşe Adaları'nı ziyaret edeceğinin
duyulması, adaların Yunanistan'a katılmak üzere olduğunun işaretini
vermiştir. Bir taraftan da, Yunan basınında Gökçeada ve Bozcaada ile
ilgili yoğun bir kampanya başlatılmıştır. Türkiye bu koşullarda 13
Mayıs 1945 tarihinde İngiltere'den İleryoz (Leros), Kelemez
(Kalymnos), İstanköy (Kos), İncirli (Mısıros) ve Sömbeki (Simi)
Adalan'nın hakimiyetinin Türkiye'ye iadesini istemiştir. Bu arada
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Menteşe Adalan'na ilgisi
de sürmüş, Sovyetler'in Rodos'un yönetiminde otonomi fikrine itibar ".
ettiği ortaya çıkmıştır. Dört Büyük Devlet, Menteşe Adaları 'nın
Yunanistan'a iadesini tanımaya hazırdır. Sovyet Sosyalist Cumhuri-

ıo7 Erkin, F. c., "Oniki Adayı Neden Niçin Alamadık"
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yetler Birliği, muhtemelen Menteşe Adalan'nın Yunanistan'ın eline
geçtiği takdirde Boğazlar'ın önünde İngiltere hizmetine bir baraj hattı
olarak kullanılabileceği düşüncesi ile meseleyi görüşmeyi istememiş,
adaların kaderiyle ilgili kendisi de aynca bir öneri getirmemiştir.

Türkiye'nin bazı adalan talep etmesine karşılık İngiltere, Türk
taleplerinin desteklenmesi halinde, Boğazlar meselesini açmak için
sebep arayan Molotofun derhal bu mesele etrafında büyük bir hareket
yaratmaktan geri kalmayacağını belirtmiştir. Menteşe Adalan 'nın
akıbetinin kat'i surette söz konusu olmaya başladığı Eylül ayından beri
ABD'nin bu adaların tam grup halinde Yunanistan'a verilmesini
savunduğunu, bu durumda İngiltere'nin Türkiye lehine girişimde
bulunmasının Amerikalılar'ın bile desteğinden yoksun kalmaya
mahkum olacağını ileri sürmüştür. Adaların Yunanistan'a bırakılırken
silahsızlandınlmasmın Türkiye'yi güvenlik açısından tatmin edeceğini
düşündüklerini bildirmiştir. Buna karşılık, Gökçeada ve Bozcaada
hakkındaki yayın ve propagandası ile ilgili olarak Yunanistan'a bu iki
ada etrafında Türkleri kıracak her türlü faaliyet ve neşriyattan
sakınmalan gerektiğini bildirmiştir. Bu yıllarda Menteşe Adalan 'nın
durumunu Sovyet-İngiliz çekişmesinin konusu olarak değerlendirmek
daha doğru görünınektedir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin
Menteşe Adalan'nın Yunanistan'a verilmesini tercih etmelerinin
sebebi; bu topraklan ileride Yunanistan'ın hükimiyetindeyken ele
geçirmelerinin ya da kontrol etmelerinin daha kolayolacağını
düşünmeleri olabilir.

Türkiye Cumhuriyeti, savaşa girmediği için, Menteşe Adala-
n 'nın kaderinin belirlendiği Paris Konferansı 'na davet edilmemiştir.
Bu Konferans neticesinde 15 Şubat 1947 günü imzalanan İtalyan
Banş Andıaşması ile Menteşe Adalan'nın Yunanistan'a verilmesi
kesinleşmiştir. Yalnız, bu adaların askerden anndınlması
öngörülmüştür.

Ege Adalan'nın egemenliklerinin Osmanlı İmparatorluğu'ndan
Yunanistan'a devri süreci Lozan Barış Andıaşması ve Paris İtalyan
Banş Andlaşması ile tamamlanmıştır. Bu tarihi gelişimden doğan iki
önemli konuyla ilgili sorunları değerlendirmek şimdi daha kolay
görünınektedir. Bu konulardan ilki, Ege'de egemenliği devredilmemiş
adalar üzerindeki egemenlik sorunu diğeri de, egemenliği devredilen
adalann silahsızlandırılmış statülerinin ihlalidir.
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iKiNCi BÖLÜM

EGEMENLiGi DEVREDiLMEMiş ADA, ADACIK
VE KAYALıKLAR SORUNU

Yunanistan'ın Kasım 1995'ten itibaren Ege Denizi'nde
egemenliği uluslararası andlaşmalarla devredilmemiş bazı ada, adacık
ve kayalıklan iskana açma planlarının duyulması, Ege'de ortaya
çıkacak olan egemenlik uyuşmazlığının habercisi olmuştur.
Yunanistan'nı söz konusu iskarı politikası, iktisadi ve sosyal açılardan
değerlendirildiğinde anlamsızdır. Halen meskün olan adalarda bile
bağımsız bir iktisadi yaşam yoktur; buralardaki iktisadi ve sosyal
yaşantının sürdürülmesi özel önlemlerle mümkün olmakta ve
Yunanistan'a ağır bir fatura getirmektedir.

Yunanistan'ın egemenliği devredilmemiş ada, adacık ve
kayalıklan deniz yetki alanlan kazanmak için iskiina açtığını
düşünmek de yanlıştır. Gerçi adaların yaşamaya elverişli olup
olmamalan ve kendilerine ait bir ekonomik yaşamlannın bulunup
bulunmaması, kıta sahanlığı ve karasulanna sahip olup olmamalarım
etkiler; ancak bir adanın, sahilleri karşılıklı olan iki devletin
ülkelerinin ana karalan arasındaki ortay hattın ters tarafında
bulunması, yani komşu devletin kara ülkesine yakın olması durumun-
da (Ege Denizi 'nde Anadolu sahillerine yakın bulunan Saruhan ve
Menteşe Adalan grubuna dahil olan egemenliği devredilmemiş ada,
adacık ve kayalıklann durumu) bu adaya ya dar bir karasulan ve kıta
sahanlığı tanınır ya da hiç tanınmaz't", Üstelik bu durumun adanın
meskün olup olmaması hususuyla ilgisi yoktur; bu konumdaki adalar
meskün olsalar da kıta sahanlığına sahip olamamaktadırlar.

Yunanistan'ın Ege'deki ıssız ada, adacık ve kayalıklan deniz
yetki alanlan kazanmak için iskana açtığını düşünmek yanlış olduğu

'.

108 Pazarcı, H., Uluslararası Hukuk Dersleri, K. II, B. 6, Ankara 1999, s. 322.



kadar aynı zamanda yanıltıcıdır da; çünkü Megali İdea'ya dayanan ve
Ege'yi bir Yunan gölüne çevirmeye çalışan yayılmacı Yunan
politikasını, deniz yetki alanlanna ilişkin kazanımlar elde etmek gibi
masum görülebilecek bir çerçeveye oturtabilir. Bu da, Yunanistan'ın
bizzat adaların egemenliğini hukuka aykın olarak ele geçirme
çabalannı perdeleyerek yanlış teşhislere yol açabilir.

Uyuşmazlık, Yunanistan'ın uluslararası andlaşmalar ile
kendisine devredilen adalar ve verilen haklann da ötesinde, Anadolu
sahillerinden itibaren 3 milin dışındaki alanlarda yer alan bütün ada,
adacık ve kayalıklara sahip olmak istemesinden çıkmıştır.
Yunanistan'ın iskana açmayı planladığı ada, adacık ve kayalıklara
ilişkin seçimi dikkate alınarak politikasının muhtemel hedefleri
değerlendirildiğinde, bunlar ve diğer bazı ada, adacık ve kayalıklar
üzerindeki şüphe duyduğu hakimiyetini, başta Türkiye olmak üzere
diğer devletlere onaylatmak istediği görülmektedir.

1. Kardak Kayalıkları Krizi

Yunanlılar tarafından "Imia" olarak anılan kayalıklar, Osmanlı
İmparatorluğu ve takip eden Türkiye Cumhuriyeti kayıtlanna göre
"Kardak" adını taşımaktadır. Aralannda 325 m. mesafe olan iki küçük
kayadan oluşan Kardak Kayalıklan coğrafi konumlan itibanyla Ege
Denizi 'nin güneydoğusunda Menteşe Adalan bölgesinde yer
almaktadır. Doğu Kardak 37° 03' 03" K 27° 09' 04" D Batı Kardak
37° 02' SS" K 27° 08' 47" D mevkiinde bulunmaktadır. İskana elverişli
olmayacak kadar küçük olan Kayalıklar'dan doğudaki 19.730 m2

,

batıdaki ise 16.680 m2 yüzölçümüne sahiptir. Tük sahillerine
uzaklıklan ise sırasıyla 3,6 ve 3,9 deniz milidir.

25 Aralık 1995 tarihinde "Figen Akat" isimli bir Türk ticaret
gemisinin Kardak Kayalıklan 'nda karaya oturmasıyla birlikte gelişen
olaylar, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege sorunlanna bir de
egemenlik sorunu eklemiştir. Kardak Kayalıklan'nda karaya oturan
Figen Akat'a ilk olarak Yunan sahil muhafaza botu ulaşmış, gemiye
yardım teklif etmiş ve aynı zamanda da Yunan karasulannda
olduğunu bildirmiştir. Buna karşılık gemi kaptanı, yardımı reddederek
Türk karasulannda bulunduğunu ve Türk sahil muhafazasından
yardım istediğini bildirmiştir. Ömür Kurtarma Şirketi, Figen Akat'ı
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kurtarma çalışmalarına başlamış, kurtarma operasyonu sırasında ticari
ilişkiler çerçevesinde Türk bayrağı çeken bir Yunan kurtarma
gemisinin hizmetlerinden de yararlanmıştır. Bu arada Yunanistan, 26
Aralık 1995'te Türkiye'ye bir nota vererek Figen Akat'ın Yunan
karasularında bulunduğunu belirterek kurtarma işleminin
durdurulmasını istemiştir. Türkiye aynı gün verdiği bir nota ile
iddiaları reddetmiştir. Gemide yürütülen kurtarma çalışmaları
sürerken Yunanistan'a ait hücumbotlar gemiye yanaşarak kurtarma
işlemlerini durdurmuş ve Yunanistan'a ait bir römorkör gemiyi karaya
oturduğu yerden çekerek kurtarmaya çalışmıştır. Figen Akat daha
sonra Gümüşlük limanına çekilmiştir.

Kriz, bir ay sonra, 20 Ocak 1996'da hadise Gramma Dergisi'nde
yer aldıktan sonra oluşmaya başlamıştır. Kalimnos Adası Belediye
Başkanı, 26 Ocak'ta "Antenna" adlı Yunan televizyon kanalı çekim
ekibini alarak Ada'nın Papazı ve bazı aileler1e birlikte Kardak
Kayalıkları'na gitmiş ve Yunan bayrağı dikmiştir. Kayalıklar'a Yunan
Bayrağı dikilmesi sırasında çekilen görüntülerin televizyonda
yayınlanması üzerine bu sefer Hürriyet Gazetesi'nin iki muhabiri
helikopter ile Kardak Kayalıkları'na giderek Yunanlılar'ın dikmiş
olduğu bayrağı indirmiş ve yerine Türk bayrağı çekmiştir. Buna ilişkin
görüntülerin de Türk televizyonlarında yayınlanması üzerine Yunan
Hükümeti, 28 Ocak'ta doğuda bulunan büyük Kardak Kayası'na asker
çıkartmış ve her iki Kayalığa da Yunan bayrağı dikilmiştir. Aynı gün
Atina'daki Türk Büyükelçisi Yunan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak
Kayalıklar'ın Yunanistan'a ait olduğu ve yaklaşanlara ateş açılacağı
uyarısında bulunulmuştur. Buna karşılık, 31 Ocak'ta üzerine Yunan
Bayrağı dikilmiş, ama asker bulunmayan batıdaki küçük Kardak
Kayalığı'na da Türkiye asker çıkartmıştır. Türk ve Yunan silahlı
kuvvetlerine bağlı unsurlar bölgeye intikal etmiş ve iki devlet silahlı
bir çatışmanın eşiğine gelmiştir.

Türk Dışişleri Bakanlığı ile Ankara'daki Yunanistan Büyükelçi-
liği arasında teati edilen notalardan'I" sonra, her iki devletin de o
zamana kadar bugün uyuşmazlık konusu olan adaları birbirlerinden '.

ıos Türkiye'nin 29 Ocak 1996 tarihli Yunanistan'm 16 Şubat 1996 tarihli notaları .
için sırasıyla bkz. Kurumalımut, A.(yayma hazırlayan) Ege 'de Temel Sorun,
Egemenliği Tartışmalı Adalar, Ankara 1998, Ek-20 ve 21.
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habersiz olarak kendi görüşleri doğrultusunda bir hukuki statü içinde
değerlendirdiklerinin anlaşılması 1 l0, Kardak Kayalıklan sorunuyla
birlikte Ege'deki egemenlik uyuşmazlığına da resmiyet
kazandırmıştır. Sonuçta, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD)
dostça girişimiyle iki taraf "status quo ante "ye dönülmesi hususunda
sözlü mutabakata vararak Kayalıklara çıkardıklan kuvvetlerini geri
çekmişlerdir. Dönemin Yunan Dışişleri Bakanı Pangalos, bunu
Yunanistan' ın İmia üzerindeki egemen haklannı tarn ve engelsiz
olarak kullandığı önceki rejime dönüş olarak yorumlarmştır'!'. "Oysa
Türkiye'nin görüşüne göre "status quo ante "ye dönüş, Yunan
görüşünün aksine sadece askeri yükümlülükler bakımından eski
duruma dönüşü ifade etmekte ve uluslararası andlaşmalara dayanan
Türk egemenliği bu olaydan etkilenmemektedir."ll2

2. Konunun önemi

Türkiye ile Yunanistan'ın Ocak 1996'da Kardak Kayalıklan
yüzünden bir savaşın eşiğine kadar gelmesini diğer devletler
anlamakta güçlük çekmiş, hatta uluslararası karnuoyunda bu gerginliği
"tuhaf ve gülünç" olarak yorumlayanlar olmuştur. Mesele, "Şimdi
bunlann sırası mı, üç beş tane taşlık için iki komşu ve müttefik devlet
birbirleriyle savaşma durumuna gelir mi?"ll3 sözleriyle ele alınmıştır.
Oysa, Kardak'ın egemenliğinin kime ait olduğunun belirlenmesi
önemli siyasi ve hukuki sonuçlar doğuracaktır.

Yunanistan'ın iddialan doğrultusunda bu Kayalıklar üzerinde
Yunan egemenliğinin tescil edilmesi halinde, Menteşe Adalan
bölgesindeki egemenlik alanlannı Türkiye aleyhine belirleyen 28

110 Pazarcı, H. (Fransızcadan çev. Göçer, M.), "Ege Denizindeki Bazı Adacık ve
Kayalıkların Statüsü Hakkında Türk Yunan Uyuşmazlığı", Kocaeli Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, yıl 2, 1988-1999, S. 2, s.632.

iii Economides, C. P. (Fransızcadan çev. Göçer, M.), "Tartışma: Türkiye ile
Yunanistan Arasındaki İhtilaflı Adalar Ege Denizi 'ndeki İrnia Adaları: Kuvvetle
Yaratılan Bir Uyuşmazlık" Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yıl 2,
1998/1999 S. 2, dn. 6, s. 604.

uz Pazarcı, H., " ... Adacık ve Kayalıkların Statüsü ... " (op.cit) s. 633.
113 Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel'in Gazetelere Verdikleri Mülakatlar,

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in Turkish Daily News Gazetesine
verdikleri mülakat, 13 Mart 1999, s. 1088.

48



Aralık 1932 tarihli geçersiz "Toplantı Tutanağı"nın 114 hukuken
bağlayıcı bir belge olduğu kabul edilmiş olacaktır. Böylece,
Yunanistan tarafından iki devlet arasında var olduğu iddia edilen
Menteşe Adalan bölgesindeki "sınır" da fiilen ve hukuken vücut
bulmuş olacaktır.

Ege'deki egemenlik uyuşmazlığına konu olan ada, adacık ve
kayalıklar Kardak Kayalıklan'ndan ibaret değildir. Kardak Kayalıklan
üzerindeki hakimiyeti tayin eden ölçüler, Ege Denizi'nde bulunan çok
sayıdaki ada, adacık ve kayalıktan 150115 kadannın üzerindeki
hakimiyeti de belirleyecektir. Anılan Toplantı Tutanağı'nın bağlayıcı
bir belge niteliği kazanması halinde, Kardak Kayalıklan ile aynı
statüde olan ve Menteşe Adalan bölgesinde bulunan diğer ada, adacık
ve kayalıklar üzerindeki Yunan egemenlik iddialan da meşruiyet
kazanarak hukuka uygun hale gelecektir.

Egemenliği devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar, Ege'deki
diğer bazı sorunları da kontrol eder. Karasulan uyuşmazlığı,
egemenliği devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklardan doğrudan
doğruya etkilenir. Bu sorun dolaylı olarak hava sahasını da etkiler.
Egemenliği devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar Türk
egemenliğinde kalırsa bunlann çevresinde bulunan karasulan ve hem
bizzat ada, adacık ve kaya1ıklann hem de bunlann çevresindeki
karasulannın üzerindeki hava sahası da Türk egemenliğinde
kalacaktır. Egemenliği devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar bir
şekilde Yunan egemenliğine terk edilirse diğer özel şartlar ve coğrafi
konumlan itibanyla sahip olabilecekleri 116 karasulan ve bunlann
üzerindeki hava sahası da elbette Yunan egemenliğine terk edilmiş
olacaktır. Bu durumda bu ada, adacık ve kayalıkların sahip
olabilecekleri karasulan bölgede mevcut Türk kıta sahanlığı ve
üzerindeki sulan Yunan karasulan kaplama alanına sokacağı için kıta

114 28 Aralık 1932 tarihli Türk-İtalyan Toplantı Tutanağı'nın orijinal metninin şekli
düzenine sadık kalınarak yapılmış tercümesi için bkz. Başeren, S. H.,
Kurumabmut, A., Ege 'de Egemenliği Devredilmemiş Adalar, Ankara 2003,
lahika-S, s. 153-156.

115 Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel'in Gazetelere Verdikleri Mülakatlar,
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in Turkish Daily News Gazetesine
verdikleri mülakat, 13 Mart 1999, s. 1088.

116 Pazarcı, H., Uluslararası Hukuk ... K. II, (op. cit.) s. 322.
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sahanlığı meselesini de etkileyecektir. Ayrıca kıta sahanlığının
sınırlandınlmasında da etkileri olacaktır.

Yunanistan'ın karasularım 12 mile çıkarması, Megali İdea'ya
uygun olarak Ege Denizi'ni bir Yunan gölü haline getirecektir.
Türkiye bu durumu, Yunanistan'ın Ege'de karasularım 6 milin üzerine
çıkarmasını savaş sebebi casus belli kabul ederek önlemiştir.
Uyuşmazlık konusu tüm ada, adacık ve kayalıkların kendisine ait
olduğunu ve hepsinin karasularına da sahip olacaklarım kabul edersek

. Yunanistan' ın karasularım 6 deniz milinden 12 deniz miline
çıkarması, Ege'nin bugün açık deniz oluşturan % 32'lik bir kısmımn
daha Yunan karasuları haline gelmesine neden olacaktır. Türkiye'nin-
savaş sebebi casus belli saydığım resmen ilan ettiği husus, işte bu %
32'lik dilimin Yunan hakimiyetine girmesidir. Egemenliği
devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar üzerindeki hakimiyetin bu %
32'lik dilimin coğrafi konumu itibarıyla Türkiye açısından çok önemli
olabilecek bir bölümünü kontrol edebileceğini düşünürsek söz konusu
uyuşmazlığın neden ciddi bir savaş tehlikesi taşıdığı hemen anlaşılır.
Bununla beraber bu tehlikenin ada, adacık ve kayalıklar uyuşmazlığı
nedeniyle ortaya çıkan yeni bir savaş tehlikesi olmadığını,
Yunanistan'ın karasularım 12 deniz miline çıkarmaya hazırlanması
nedeniyle doğan eski savaş tehlikesinin egemenliği devredilmemiş
ada, adacık ve kayalıklar sorununa sirayet ettiğini ya da egemenliği
devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar ile yayıldığını düşünmek
mümkün görünmektedir.

3. Tarafların görüşleri

Ege uyuşmazlıklarımn tarihi köklerine ilişkin bölümde
görüldüğü gibi Osmanlı İmparatorluğu, dönemin Uluslararası Hukuk
kurallarına uygun olarakEge Denizi'nde bulunan ada, adacık ve
kayalıkların tamamına hakim olmuş'İ", sonra bunlardan belli
bazılarım devretrnek zorunda kalmıştır. Lozan Barış Andlaşması'rıa'İ''

i17 Yunanistan'ın bu konuda Türkiye ile zımni bir görüş birliği içinde olduğu
görülmektedir.

LLS Lozan Andlaşması'nın metni için bkz. LNTS Vol. 28, p. 11; Düstur, T. III, C. V,
11 Ağustos 1339-19 Teşirinievvel 1340, İstanbul Necmi İstikbal Matbaası
Başvekalet Müdevvenat Müdiriyeti tarafından tab ettirilen 1931 yılı baskısı;
Meray, S. L., Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar Belgeler, Tk. II, C. 2, Ankara,
1973, s.l vd.
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gelindiğinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun devrettiği ada, adacık ve
kayalıklar dışında Ege Denizi'nde bulunan tüm ada, adacık ve
kayalıklar O'nun halefi sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin
hakimiyetindedir. Türkiye, Lozan Banş Andıaşması ile devrettiği ada
ve adacıklar dışında Ege Denizi'nin muhtelif bölgelerinde Osmanlı
İmparatorluğu'ndan kendisine intikal eden Kardak dahillSA kadar
ada, adacık ve kayalık üzerindeki hakimiyetini sürdürdüğünü beyan
etmektedir I 19.

Buna karşılık Yunanistan, Lozan Banş Andıaşması'nın ilgili
maddeleriyle açıkça Türkiye'ye verilmeyen tüm ada, adacık ve
kayalıklann Yunanistan ve İtalya'ya, İtalya'dan da kendisine geçtiğini
ileri sürmektedir. Yunanistan, aynca 4 Ocak 1932 tarihli Sözleşme'f"
ve bu Sözleşme'nin eki olarak değerlendirdiğİ 28 Aralık 1932 tarihli
belge ile Lozan Banş Andıaşması'na getirdiği yoruma koşut bir sınınn
çizildiğini ileri sürmektedir. Son olarak Yunanistan, Türkiye'nin söz
konusu andlaşmalann imzalanmasından sonra ortaya koyduğu tutuma
işaret etmektedir.

Ege uyuşmazlıklannın tarihi köklerine aynlan önceki bölüme
başlarken de belirtildiği gibi, Türkiye ile Yunanistan arasında
egemenlik uyuşmazlığı ile ilgili olarak Lozan Banş Andıaşması 'ndan
önceki döneme ait düzenleme ve gelişmelere ilişkin bir tartışma
yoktur. Lozan Banş Andıaşması'na kadar geçen dönemin tarihi kökler
olarak görülmesine neden olan bu durum, Ege'deki egemenlik
uyuşmazlığının kapsamına ilişkin tezlerin resmen açıklanması ile
süratle değişecek gibi görünse de, şimdilik hukuksal tartışmaların
Lozan Banş Andıaşması 'nın ilgili maddelerinin yorumu, 28 Aralık
1932 tarihli Türk-İtalyan mutabakat zaptının Türkiye ile Yunanistan
arasında bağlayıcı bir uluslararası andıaşma oluşturup oluşturmadığı
ve Türkiye'nin müteakip tutumu hususunda toplandığını söylemek
mümkün görünmektedir.

i19 Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel'in Gazetelere Verdikleri Mülakatlar,
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel 'in. Turkish Daily News Gazetesine
verdikleri mülakat, 13 Mart 1999, s. 1088.

120 4 Ocak 1932 tarihli Anadolu Sahilleri ile Meis Adası Arasındaki Ada ve
Adacıkların ve Bodrum Körfezi Karşısındaki Ada'nın Cihedi Aidiyeti
Hakkındaki Sözleşme, metin için bkz. RG, 25 Ocak 1933, S. 2313.
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Uluslararası Sürekli Hakem Mahkemesi 'nin Eritre ile Yemen
arasındaki bazı Kızıldeniz Adalan üzerindeki egemenlik uyuşmazlığı
ile ilgili Kararında 121 konumuzla doğrudan ilgili olan Lozan Banş
Andıaşması md. 6 ve 16 yorumlanmıştır. Bu özel önemine binaen,
Sürekli Hakem Mahkemesi'nin yorumlannın Ege egemenlik
uyuşmazlığına tesirlerine de aynca yer verilmiştir'Y.

3.1. Lozan Barış Andıaşması'nın ilgili hükümleri

Türkiye'nin devrettiği ada, adacık ve kayalıklan tespit etmek
için Lozan Banş Andıaşması'nın "Siyasal Hükümler" başlıklı I'inci
Bölümü'nde "Topraklara ilişkin Hükümler" başlığı altında yer alan
md. 6, 12, 15 ve 16'nın yorumu önem taşımaktadır.

3.1.1. Lozan Barış Andıaşması md. 6 ve 12

Lozan Banş Andıaşması md. 12'de;

"İmroz Adası ile Bozcaada ve Tavşan Adaları dışında, Doğu
Akdeniz Adaları ve özellikle Limni, Semadirek, Midilli, Sakız,
Sisam ve Nikarya adaları üzerinde Yunan egemenliği konusunda
17/30 Mayıs 1913 tarihli Londra Andıaşması'nın 5 'inci ve 1/14
Kasım 1913 tarihli Atina Andıaşması 'nın 15 'inci maddeleri
hükümleri uyarınca alınan ve 13 Şubat 1914 tarihinde Yunan
Hükumeti 'ne bildirilen Karar, bu Andıaşma 'nın İtalyan
egemenliği altına konulan ve 15 'inci maddede belirtilen adalara
ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere doğrulanmıştır. İşbu
Andlaşmada aykırı bir hüküm bulunmadıkça Asya kıyısından üç
milden az bir uzaklıkta bulunan adalar Türk egemenliği altında
kalacaktır. "

hükmüne yer verilmiştir.

Yunanistan'a göre, md. 12 ile Türkiye'nin egemen olduğu
adalar ismen ve tüketici mahiyette sayılarak belirlenmiştir. Buna göre,
Türkiye'nin egemenliği sadece Bozcaada, Gökçeada ve Tavşan

ııı Karar metni için bkz. Award of the Arbitral Tribunal in the First Stage of the
Proceedings (Territorial Sovereignity and Scope of the Dispute), Eritre/Yemen
(Oct. 9,1998), http://www.pca-cpa.org/ER-YEAward TOC.htm adresinde yer
almaktadır (Eylül1999'da ziyaret edilmiştir).

ııı Bkz. aşağıda s. 68-74.
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Adalan ile Asya kıyılanna üç milden yakın olan adalar üzerinde
devam etmekte olup bunlarla sınırlıdır'{'.

Bu hükümle bir taraftan Türkiye'nin egemenliğinde kalan adalar
üzerindeki haklan teyit. edilirken124 diğer taraftan da egemenliğini
devrettiği adalar belirlenmektedir.

Türkiye, kısaca "üç mil ilkesi" diye bilinen hem Lozan Banş
Andlaşması md. 12 son c.'de, hem de Asya sahillerine bağlanmaksızın
md. 6'da125 yer verilen hükmün, Anadolu sahillerinden itibaren üç
milin dışında kalan bütün ada, adacık ve kayalıklar üzerindeki
hakimiyetini sona erdiren bir devir hükmü olmadığını düşünmektedir.
Eğer üç mil ilkesi mefhumu muhalifi ile a contrario yorumlanarak
Türkiye'nin Anadolu sahillerinden itibaren üç mil mesafenin dışında
kalan bütün adalar üzerindeki haklanndan vazgeçtiği kabul edilseydi
md. 12 ve 15 hükmüne gerek kalmazdı. Ege'de bu ilke, sadece
Anadolu sahillerinden itibaren üç mil içersindeki ada, adacık ve
kayalıkların üzerindeki Türk egemenliğini teyit etmektedir'f". Afrika
ve Arap Yanmadası sahillerine gelince durum o bölgelerde farklıdır.
Söz konusu coğrafya tamamen Osmanlı hakimiyetinde olduğu için
sonradan sahillerde kurulan devletlerin sahillerden itibaren üç milin
dışında kalan Osmanlı toprağı adalar üzerinde hakimiyetlerinin
olmaması şaşırtıcı bir husus değildir. Hakem Mahkemesi'nin bu
ilkeye Kızıl Deniz sahillerinde bağladığı neticelerin egemenlik
meselelerinin md. 12 ve 15 ile özelolarak düzenlendiği Ege'de
uygulanması söz konusu olamaz.

123 "Recent Turkish Claims to the Imia Rocks", s. 5; Economides, C. P. (Çev.
Göçer, M.), (op. cit.) s. 607-608; Denk, E., Egemenliği Tartışmalı Adalar:
Karşılaştırmalı bir Çalışma (Kardak Kayalıkları ve Spratly ve Senkaku /
Diaouyu Adaları Örnekleri), Ankara 1999, dn. 251 s. 101.

124 Başeren, S. H., "Ege'de Ada, Adacık ve Kayalıkların Uluslararası Andlaşmalarla
Tayin Edilen Hukuki Statüsü", Ege 'de Temel Sorun Egmenliği Tartışmalı
Adalar, (yayına hazırlayan) Kurumahmut, A., Ankara 1998, s. 89-91.

125 Lozan Barış Andıaşması md. 6'nın Düstur, III. Tertip, C. V, 11 Ağustos1339-19
Teşinievvel 1340, İstanbul Necmi İstikbal Matbaası Başvekalet Müdevvenat
Müdiriyeti tarafından tab ettirilen bası 1931 s. 22-23 'teki Türkçe metni üç fıkra
olarak düzenlemniştir. Orijinal dil Fransızca metinde ise aynı yerde aynı madde
hükmü iki fıkra olarak düzenlemniştir. Md. 6/2 'nin Orijina Fransızca metni:
"A moin de stipulations contraires du preserit Traite, les frontieres maritimes
comprennent les Bes et les ilots situes a moins de trois milles de la côte".

126 Başeren, S. H., (op. cit.) s. 93-95.

53



Md. 12'de egemenliği Yunanistan'a devredilen adalara gelince,
bunlardan Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, 'Sisamve Ahikerya
adaları ismen sayılarak belirlenmiştir. Ayrıca bir de Altı Büyük Devlet
Kararı onanarak verilenler vardır. Bilindiği gibi Osmanlı
İmparatorluğu, 17/30 Mayıs 1913 tarihli Londra Andlaşması'nın
5' inci ve 1/14 Kasım 1913 tarihli Atina Andlaşması' nın 15' inci
maddeleri hükümleri uyarınca, Yunan işgali altındaki adaları hakkında
karar verme yetkisini Altı Büyük Devlete bırakmıştı. Altı Büyük
Devlet, 13 Şubat 1914 tarihinde Yunan Hükümeti'ne bildirilen
Kararları ile aynı tarih itibarıyla Yunan işgali altında olan Osmanlı
adalarından Bozcaada ve Gökçeada ile Meis hariç diğerlerini
Yunanistan'a vermişti':". Lozan Barış Andlaşması md. 12'de,
Osmanlı İmparatorluğu'nun reddettiği Altı Büyük Devlet Kararı
onaylandığı için bazı adalar 13 Şubat 1914 tarihinde Yunan işgali
altında olmaları nedeniyle Yunanistan'a verilmiş oldu. Bu nedenle,
işgal kavramıl28 ve 13 Şubat 1914 tarihi itibarıyla işgal altında
olmak'", Lozan Barış Arıdlaşması md. 12 ile açıklanan devir
iradesine konu olan adaları belirleyen ölçüler haline gelmiştir.

Lozan Barış Andlaşması md. 12 ile adaların Yunanistan'a
verilişi Uluslararası Hukukta bir ülke kazanma yolu olan ülke devri
yoluyla gerçekleşmiş ise de, devredilen ülke parçasını tavsif ve tarifi
Yunanistan'ın Balkan Savaşı sırasında yarım kalmış fetih çabasına
dayalı olarak gerçekleştirilen işgale işaret edilerek yapılmıştır. Bu
nedenle işgal kavramının içeriğinin fetih bağlamında
belirlenmesindel30 bir yanlış yoktur. Fetih bağlamında işgal, başka bir
devletin egemenliğine tabi olan ülkeyi savaş zamanında veya silahlı
kuvvet kullanmak suretiyle zaptetmek anlamına gelir. Buna göre, Altı

127 Bkz. geride s. 39
128 İşgal kavramı için bkz. Başeren, S. H., (op. cit.) s. 96-98.
129 13 Şubat 1913 tarihi itibariyle Yunan işgali altında olan Osmanlı adaları için bkz.

geride s. 34 vd.
130 Fetih bağlamında 'işgal'den değil 'zapt'dan söz etmek yerinde olur. İşgal,

sahipsiz bir ülkenin kazanılnıasına ilişkin bir kavramdır; bu bağlarndaki içeriği
ile fetih bağlamında kullanılması yanlıştır. Bu konuda Sevin Toluner tarafından
tercih edilen 'zapt' teriminin kullanılması doğrudur (bkz. Toluner, S.,
Milletlerarası Hukuk Dersleri, B. LV, İstanbul 1989, s. 18). Bununla beraber
zaten karışık olan sorunumuzu daha fazla karışık hale getirmernek için belgelere
geçmiş ve yerleşmiş terminolojiyi değiştirınektense kendi bağlamımızda yeniden
tarifetmeyi tercih ettik [bkz. Başeren, S. H., (op. cit.) s. 98 dn. 230].
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Büyük Devlet Karan'nda söz konusu edilen işgal, fiilen askeri kuvvet
kullanılarak gerçekleştirilen etkin bir işgalolmalıdır. Lozan Banş
Andıaşması'na göre 13 Şubat 1914 tarihinde işgal altında olduğu için
Yunanistan'a devredilen adalar da fiilen askeri güç kullanılarak
gerçekleştirilen etkin işgal altında bulunan adalardır!3!.

Yunanistan'ın 13 Şubat 1914 tarihi itibanyla bu anlamda işgali
altına aldığı Osmanlı adalan, uyuşmazlıklann tarihi köklerine ilişkin
birinci bölümde de belirtildiği gibi 132,Taşoz, Semadirek, Gökçeada,
Bozcaada, Limni, Bozbaba, Midilli, Sakız, İpsara, Sisam ve Ahikerya
adalandır. Bunlardan Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam ve
Ahikerya adalan, Lozan Banş Andıaşması md. 12'de de sayılmıştır.
Taşoz, Bozbaba ve İpsara adalannın ise md. 12' de isimleri
geçmemektedir. Bununla beraber, Altı Büyük Devlet Karan onanarak
işgal altında olmalan sebebiyle Yunanistan'a devredilmişlerdir. Bu
değerlendirmeden önemli bir sonuç daha çıkmaktadır. Balkan Savaşı
sırasında Yunanistan tarafından işgal edilmemiş ada, adacık ve
kayalıklar da vardır. Bunlardan belli başlılanna örnek olarak Koyun,
Paşa, Vaton, Gavati, Andiipsara, Hurşid ve Fornoz adalan
sayılabilir'<. Üstelik, ne Lozan Banş Andıaşması 'nda, ne de başka
herhangi bir andlaşmada bu adaların Yunanistan'a devredildiğini
gösteren bir hüküm de bulunmaktadır.

3.1.2. Lozan Barış Andıaşması md. 15

Lozan Banş Andıaşması 'nda Ege Adalan üzerinde egemenlik
konusuyla ilgili düzenlemeler içeren diğer hükümler md. 15'te
bulunmaktadır. Bu madde ile;

"Türkiye ... bugünkü durumda İtalya 'nın işgali altında bulunan
Stampalia, Rodos, Kalki, Skarpanto, Kazos, Piskopis, Miziros,
Kalimnos, Leros, Patmos, Lipsos Simi ve İstanköy adaları ile
bunlara bağlı adacıklar ve Meis Adası (2 sayılı haritaya
bakılması) "

üzerindeki bütün haklanndan ve sıfatlanndan İtalya lehine vazgeç-
miştir.

\31 Başeren, S. H., (üp. cit.) s. 98.
132 Bkz. geride s. 34 vd.
133 Başeren, S. H., Kurumahmut, A. Ege 'de Egemenliği Devredilmemiş Adalar,

Ankara 2003, s. 37.
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Yunanistan, Lozan Barış Andlaşması md. 1S'ten yola çıkarak bu
hükümde ismen sayılan ve Oniki Ada olarak bilinen adalarla bağlı
adacıkların ve bu çerçevede coğrafi verilere dayanarak'<" Kardak
Kayalıkları'nın da İtalya'ya verildiğini iddia etmektedir. Buna göre,
Kardak Kayalıkları en yakın toprak parçası Yunan Adası
Kalolimnos'a 1,9 mil mesafededir ve Kalolimnos'a bağlı olarak
İtalyan egemenliğine geçmiştir'<'. Yunanistan, bu maddenin içeriğinin
28 Aralık 1932 belgesi ile açıklığa kavuşturulduğunu ve bölgedeki
ada, adacık ve kayalıkların aidiyetinin kesin olarak belirlendiğini iddia
etmektedir.

Türkiye, Kardak Kayalıkları'nın Lozan Barış Andlaşması md.
1S'te ismen sayılan adalara "bağlı" olması nedeniyle İtalya'ya
devredilmediğini ileri sürmektedir. Ayrıca, ismen sayılarak devredilen
adalara bağlı olması sebebiyle devredilenler adacıklardır; kayalıklar
farklı olup bunlar bu bağlamda devredilmiş değildir.

Lozan Barış Andlaşması md. 1S'te İtalya'ya ismen sayılan 13
ada (bu sayıya Meis dahil değildir) ve bunlara bağlı adacıklar
devredilmiştir. İsmen sayılan bu' 13 ada, yani Rodos, Herke, Kerpe,
Kaşot, İleki, İncirli, Kelemez, Leryoz, Batnoz, Lipso, Sömbeki ve
İstanköy ile ilgili bir sorun yoktur. Md. 15'te ismen sayılarak
devredilen bu adalar, ayrıca Lozan Barış Andlaşması'nın bir parçası
olan 2 numaralı haritada altları çizilerek gösterilmiştir. Buna karşılık,
ismen sayılarak devredilen adalara "bağlı" olarak devredilen
adacıkların durumu çok açık değildir; Lozan Barış Andlaşması 'nda bu
sözcüğün ne anlama geldiği belirtilmemiştir. Yunanistan, bağlı
sözcüğünün ne anlama geldiğini değerlendirirken yalın bir ifade ile 28
Aralık 1932 metnini esas almaktadır. Buna karşılık, Türkiye'nin bu
konudaki değerlendirmeleri derinlik göstermektedir. 28 Aralık 1932
metni ayrı bir başlık altında incelendiği için Yunan tezi ile ilgili
burada ayrıca belirtilmesi gereken bir husus kalmamıştır.

Türkiye "bağlı" sözcüğünü coğrafi, jeolojik ve lojistik açılardan
.değerlendirmektedir. Buna göre, Kardak Kayalıkları'nın coğrafi
yakınlıkları ve Anadolu'nun deniz altındaki jeolojik doğal uzantısının

134 Erdem, D., (üp. cit.) s; 100.
135 Economides, C. P. (Çev. Göçer, M.), (üp. cit.) s. 625.
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bir parçası olmaları nedeni ile devredilen adalara bağlı olamadıklanm
beyan etmektedir. Lojistik açıdan ise bu Kayalıklar'da insan
yaşamadığını, dolayısı ile bunlann lojistik açıdan herhangi bir değer
taşımadığını söylemektedir. Türkiye, ayrıca ismen sayılan adalara
bağlı olarak devredilen adacıklara bağlı adacıklardan söz
edilemeyeceğini savunmaktadır. Bağlı sözcüğünün anlamı üzerine
yapılan bir değerlendirmede de, Lozan Banş Andlaşması md. 6/son üç
mil ilkesinin sahillerden (12/ son c. Anadolu sahillerinden) itibaren bu
mesafe içinde bulunan ada, adacıklan güvenlik sebebiyle kıyı
devletinin egemenliği altında bıraktığı ve bağlı adacıklann da, aynı
sebeple ismen sayılan adalarla birlikte devredildiği belirtilerek bu
benzeşmeden hareketle, bağlı sözcüğünün ismen sayılarak devredilen
adalann sahillerinden itibaren üç mil mesafe içerisinde bulunan
adacıklara işaret ettiği savunulmuştur'r".

Bu değerlendirmeler çerçevesinde, Menteşe Adalan bölgesinde
ismen sayılarak devredilmemiş, devredilenlere de bağlı olmayan çok
sayıda müstakil adanın bulunduğu görülmektedir. Lozan Banş
Andlaşması md. 15 ile devredilmeyen başlıca adalara örnek olarak
Eşek Adası, Nergiscik, Bulamaç, Keçi, Koçbaba, Ardıçeık, Kendiroz,
Kandilli, Kızkardaşlar, Sirina, Üç Adalar, Safran Adalan ve İstakida
sayılabilir! 37 .

3.1.3. Lozan Barış Andıaşması md. 16

Lozan Banş Andlaşması 'nda adaların egemenlik devri ile ilgili
görülen bir başka hüküm md. 16'da bulunmaktadır. Buna göre;

"Türkiye ... egemenliği iş bu Andlaşmada tanınmış adalardan
başka bütün öteki adalar üzerindeki her türlü haklarından ve
sıfatlarından vazgeçmiş olduğunu bildirir; ... bu adaların
geleceği ilgililerce düzenlenmiştir ya da düzenlenecektir".

Yunanistan, bu maddeye dayanarak Türkiye'nin Lozan Banş
Andlaşması 'nda somut bir şekilde egemenliği belirtilen adalar dışında
tüm adalar üzerindeki her türlü hak ve sıfatlanndan vazgeçtiğini iddia
etmektedir. Buna göre, Lozan Banş Andlaşması ile Türkiye'nin
egemenliğine verilen adalar md. 12' de sayılmış ve bunun dışında da

136 Erdem, D., (op. cit.) s. 236-237.
137 Başeren, S. H., Kurumabmut, A. (op. cit.) s. 40.
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Türkiye'ye ait herhangi bir ada kalmamıştır'r". Yunanistan, bu temel
argümanını tamamlayan iki noktaya daha değinmektedir. İlkin, Lozan
Banş Andlaşması'nda Ege Adalan konusunda herhangi bir boşluk
olmadığı, Ege'deki adaların aidiyeti konusunda tam ve eksiksiz bir
düzenleme yapıldığı ve buna bağlı olarak Ege'de Türkiye'nin belirttiği
gibi gri bölgeler bulunmadığı ileri sürülmektedir\39. İkinci olarak da,
md. 16'da sadece adalardan söz edilmesine karşılık adacık ve
kayalıkların da madde kapsamına girdiği vurgulanmaktadırr'".

Her şeyden önce, tamamlayıcı mahiyette" bir hüküm olan md.
16 Ege'de uygulanamaz. Ege'de egemenlik konusu md. 12 ve lS'teki
özel hükümlerle düzenlenmiştir. Bir konuyu düzenleyen özel
hükümler varken genel düzenlemelere başvurulamaz. Md. 16, ancak
Ege' deki durumun aksine Kızıldeniz' deki gibi egemenlik ilişkilerinin
özel bir düzenlemeye konu olmadığı bölgelerde uygulanabilir. İkinci
olarak hüküm, sahillerden itibaren üç milin dışında kalan bütün ada,
adacık ve kayalıklar üzerindeki egemenlik haklanndan vaz geçildi ği
anlamına gelmez+". Ege'de bu madde, ancak md. 12 ve 15 ile
egemenliği devredilen adalara işaret edebilir. Kaldı ki, md. 16
kapsamına sadece adalar girmekte; adacık ve kayalıklar ise ayrı
tutulmaktadır. Nihayet, eğer bu madde sebebiyle egemenliği daha
sonra düzenlemeye konu olacak adalar varsa Türkiye de ilgili taraflar
arasında yer alacaktır'Y.

3.2. 4 Ocak 1932 Türk-İtalyan Sözleşmesi ve 28 Aralık 1932
Türk-İtalyan Mutabakat Zap tı

Lozan Banş Andlaşması yapıldıktan sonra, Türkiye ile İtalya
arasında bazı ada, adacık ve kayalıklar üzerinde bir egemenlik
uyuşmazlığı ortaya çıkmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda taraflar,
Uluslararası Sürekli Adalet Divanı'na (USAD) bir Tahkimname144 ile

\38 Economides, C. P. (Çev. Göçer, M.), (ap. cit.) s. 607; Erdem, D., (ap. cit.) s.102.
\39 Economides, C. P. (Çev. Göçer, M.), (ap. cit.) s. 609,610.
\40 Ibid., s. 609-613.
\4\ Başeren, S. H., (ap. cit.) s.109.
\42 Ibid., s. 103-109.
\43 Pazarcı, H., " ... Adacık ve Kayalıkların Statüsü ... " (ap. cit.) s. 640.
\44 Tahkimname metni için bkz. Delimitation Of The Territorial Waters Between

The Island Of Castellorizo And The Coasts Of Anatolia, PCIJ, Series C,
Pleadings, Oral Statements and Documents, s.10; R.G., 24 Kanunuevvel 1929,
S.1379.
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müracaat ederek Anadolu kıyılan ile Meis Adası arasında yer alan ve
ismen sayılan 22 adet ada, adacık ve kayalık ile Bodrum Körfezi
karşısındaki Kara Ada'nın Türkiye'ye mi, yoksa İtalya'ya mı ait
olduğunu tespit etmesini istemişlerdir. Uyuşmazlık, Divan'a
sunulmasına rağmen taraflar görüşmelere devam etmişler ve 4 Ocak
1932'de "Anadolu Sahilleri ile Meis Adası Arasındaki Ada ve
Adacıkların ve Bodrum Körfezi Karşısındaki Adanın Ciheti Aidiyeti
Hakkında Sözleşme"yi 145 imzalamışlardır. Uluslararası Daimi Adalet
Divanı da bu Sözleşmenin akdinden sonra tarafların isteği üzerine
davayı gündeminden çıkarmıştır.

4 Ocak 1932 Sözleşmesi, her iki devlet tarafından kendi iç
hukuklarına uygun olarak onaylanmıştır':". 25 Nisan 1933'te onay
belgelerinin değişiminden sonra, 10 Mayıs 1933 'te yürürlüğe
girmiştir. Sözleşme, Milletler Cemiyeti Misakı 147 md. 18' de öngörül-
düğü gibi Milletler Cemiyeti'ne de tescil ettirilmiştir'J".

4 Ocak 1932 Andlaşması md. 5, doğuda Ulu Burnu (Tugh
Burnu) ile batıda Çatal Ada'nın (Volo Adası'nın) üç mil güneyinde bir
noktaya kadar, Meis Adası ile çevresindeki ada, adacık ve kayalıklarla
Türkiye arasındaki sının bizzat saptamaktadır. Anılan hükmün
sunulan en son cümlesinde, Ulu Burnu (Tugh Burnu) ile Çatal Ada
(Volo Adası) civannda belirlenen noktadan sonra "Türkiye ile İtalya
arasında asla münakaşaya dahil bulunmayan umumi hududu
bahri"den söz edilmektedir. Sözleşme'nin imzalandığı gün Türk
Dışişleri Bakanlığı ile İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği arasında
yapılan mektup teatisinde taraflar, karşılıklı olarak imzalamış
olduklan andlaşmanın şimdiye kadar aidiyeti aralannda tartışma

145 Anadolu Sahilleri ile Meis Adası Arasındaki Ada ve Adacıkların ve Bodrum
Körfezi Karşısındaki Ada'nın Cihedi Aidiyeti Hakkındaki Sözleşme, metin için
bkz. RG, 25 Ocak 1933, S. 2313.

146 LıOcak 1932 Sözleşmesi, 2106 sayılı Yasa ile TBMM tarafından kabul edilmiştir.
Bkz. RG, Kanunusani 1933, Sayı 2313.

147 Milletler Cemiyeti Misakı metni için bkz. Gündüz, A., Milletlerarası Hukuk ve
Milletlerarası Teşkilatlar Hakkında Temel Metinler, İstanbul 1994, B. 2, s. 12;
Hudson, M. O. International Legislation; A Collection of the Texts of
Multipartite International Instruments of General Interests, Beginning with the
Convenant of the League ofNationas, Vol. I, New York 1970.

148 Sözleşme 24 Mayıs 1933 'te Milletler Cemiyeti Sekreterliği 'ne 3191 seri
numarası ile tescil ettirilmiş bir de genel sekreterin imzasını taşıyan tescil belgesi
düzenlenmiştir.
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konusu olan ada ve adacıklann deniz sınırlannın belirlenmesini
düzenlediğini ve bundan memnuniyet duyduklannı, Türk-İtalyan
sınınnın kalan diğer bütün kısımlannın iki devlet arasında zaten hiçbir
anlaşmazlığa ve tartışmaya sebep olacak nitelikte olmadığını
belirtmişlerdir'<". Türk Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, sınınn bu
kısmının çizimi işlemlerinin hemen ele alınmasını ve İtalyan
Hükümeti'nin Türk meslektaşlan ile konuyu görüşecek teknisyenlerin
belirlenmesine hazır olup olmadığının bildirilmesini rica etmiştir.
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Aliosi de cevaben, Hükümetine sınınn
bu kısmının çizimi meselesinin hemen ele alınmasını ve Türk
meslektaşlan ile hemen temasa geçmek üzere teknisyenler
belirlenmesini teklif edeceğini bildirmiştir.

Daha sonra, Türk ve İtalyan teknisyenler Ankara'da bir araya
gelerek 28 Aralık 1932 tarihinde bir metin üzerinde mutabakata
varmışlardır. Türkiye'ye göre bu metin, Türkiye ile İtalya arasında
bağlayıcı bir uluslararası andıaşmaya dönüşmemiştir. Buna göre: 28
Aralık 1932 metnini imzalayan Türk temsilcilerinin usulüne göre
düzenlenmiş yetki belgeleri yoktur. Bu metin devletlerin
andlaşmalarla bağlanma iradelerini ortaya koyduklan onay işlemine
konu olmamıştır. Aynca, hazırlandığı dönemde yürürlükte olan
Milletler Cemiyeti Misakı md. 18'de herhangi bir üye devletin yaptığı
bir uluslararası andıaşmanın geçerli olabilmesi için Milletler Cemiyeti
Sekreterliği tarafından tescil edilmesi ve yayınlaması öngörülmüşken
bu metin söz konusu işlemlerden de geçmemiştir.

Yunanistan, Türkiye'nin bu tezlerine karşı Milletler Cemiyeti
Genel Kurulu'na bağlı Komite'nin 5 Eylül 1921'de aldığı kararaıso
işaret ederek 28 Aralık 1932 tarihli belgenin tescil edilmesine ihtiyaç

149 Türk Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ve İtalya'nın Ankara Büyükelçisi
Aloisi'nin imzalarını taşıyan söz konusu nota metinleri için bkz. İnan, Y.,
Başeren, S. H., Status of Kardak RockslKardak Kayalık/arının Statüsü, Ankara
1997, s. 14.

150 Bu karar Milletler Cemiyeti Genel Kurulu tarafından hiçbir zaman kabul
edilmemiş ve bağlayıcı bir hukuksal belge niteliği kazanmamıştır. Kararın
uygulama ve öğretideki kimi etkileri idari ve teknik usuller konusunda ortaya
çıkmıştır. Buna göre karar bağlayıcı olarak kabul edilse bile, 28 Aralık 1932
belgesinin tescili hususunda bir tesiri bulunmamaktadır [bkz. Pazarcı, H., " ...
Adacık ve Kayalıkların Statüsü... " (op. cit.) s. 646-647; Erdem, D., (op. cit.) s.
83].
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bulunmadığını söyleyebilmek ıçın bu metnin 4 Ocak 1932
Sözleşmesi'nin eki olduğunu iddia etmeye başlamıştır'?'.

Yunan tarafı 152,4 Ocak 1932 Sözleşmesi md. 5 son c'de yer alan
"Türkiye ile İtalya arasında asla münakaşaya dahil bulunmayan
umumi hududu bahri" cümlesinin ve mektuplarda üzerinde görüş
birliği olan "tartışma dışı sınınn tespiti için teknisyenleri belirleme"
ifadelerinin, 28 Aralık 1932 tarihli metin ile 4 Ocak Sözleşmesi
arasında bağ kurduğunu ve bu bağa dayanarak 28 Aralık 1932 tarihli
metnin 4 Ocak Sözleşmesi'nin eki olduğunu ileri sürmektedir.

Türkiye, 28 Aralık 1932 metninin 4 Ocak Sözleşmesi'nin eki de
olamayacağını savunmaktadır. Buna göre, Türkiye ile İtalya arasında
4 Ocak 1932 tarihinde gerçekleştirilen mektup teatisinin, aynı tarihli
Sözleşme ile 28 Aralık 1932 metni arasında bir bağ kurabilmesi için
Sözleşme'de mektup teatisinden bahsedilmesi gerektiğine işaret
edilmiştir'<. Aynca, 4 Ocak 1932 Sözleşmesi 'nde eki olduğu iddia
edilen 28 Aralık 1932 tarihli belgeden hiç söz edilmediği 154 gibi
Sözleşme, Milletler Cemiyeti'ne tescil ettirilirken de bu konuya
değinilmediğine'" dikkat çekilmiştir.

O dönemde Türkiye'de yürürlükte olan 1924 Anayasası md.
26'ya göre, bir belgenin bir andlaşmanın eki olabilmesi için aynı
usullere tabi olarak onaylanması gerekirken 4 Ocak 1932
Sözleşmesi'nin eki olduğu iddia edilen 28 Aralık 1932 tarihli belge
için bu söz konusu olmamıştır. Eğer 28 Aralık 1932 tarihli belge, 4
Ocak 1932 Sözleşmesi'nin eki olsaydı TBMM'nin 2106 sayılı Yasa
ile 4 Ocak 1932 Sözleşmesi'ni onaylarken 28 Aralık 1932 tarihli

151 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden Türk Dışişleri Bakanlığı'na
gönderilen 155/159/688 sayılı Nota.

152 Yunanistan Ege Kıta Sahanlığı Davası sırasında, avukatları aracılığıyla bu
bölgede karasularını yalnızca 4 Ocak 1932 Andıaşması'nın sınırlandırdığını
ileri sürerek 1947'de Menteşe Adaları'nın Yunanistan'a geçmesi ile söz konusu
andıaşmanın halefi olduğunu bildirmiştir. Bununla beraber, Kardak Krizi'nden
sonra Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın müşavirleri tarafından yapılan çalışmalar da
dahil olmak üzere pek çok çalışmada ve yine Yunan Dışişleri Bakanlığı
tarafından yayınlanan ya da yayınlattırılan broşürlerde 28 Aralık 1932 metninin
artarak esas alındığı görülmektedir.

153 Pazarcı, H., " ... Adacık ve Kayalıkların Statüsü... " (op. cit.) s. 643.
154 lbid., s. 645; Erdem, D., (op. cit.) s. 82.
155 Pazarcı, H., " ... Adacık ve Kayalıkların Statüsü... " (op. cit.) s. 645.
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belgeyi de onaylaması beklenirdi1s6
. Bir andlaşmanın ayrıntılannı

belirleyen tamamlayıcı nitelikli belgelerin basit usulle bağlayıcılık
kazanması mümkün olmakla beraber bunun için andlaşmada bunun
öngörülmesi ya da tarafların iradelerinin bu yönde olması gerekir'j".
Oysa, 4 Ocak 1932 tarihli Sözleşme ve bunun TBMM tarafından
onaylandığı 14 Ocak 1933 tarihli 2106 sayılı Yasa böyle bir hüküm
içermemektedir+".

4. 1947 Paris İtalyan Barış Andıaşması

Paris Konferansı'nda Menteşe Adalan'nın Türkiye'ye verilmesi
hiç söz konusu olmamıştır. Buna karşılık, Türkiye'nin egemenliği
uluslararası andlaşmalarla devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar
tezini ilgilendiren görüşmeler yapılmıştır. Yunanistan, Menteşe
Adalan ve Meis bölgesinde Türkiye ile İtalya arasındaki sınınn, 4
Ocak 1932 Türk-İtalyan Sözleşmesi ve 28 Aralık 1932 mutabakatı ile
belirlendiğini, bu nedenle söz konusu belgelerin Sözleşme Tasansının
ilgili maddesinde zikredilmesini istemiştir'r". Bu konuya bakan Siyasi
ve Ülkesel Komisyon, Yunanistan'ın önerisini kabul etmiş ve bu
husus hazırlanan Sözleşme Tasansı md. 12'de yer almıştır. Bununla
beraber Yunanistan'ın bu talebi, Türkiye'nin bu metnin geçersizliğini
savunurken dayandığı gerekçeler ileri sürülerek kabul edilmemiştir.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Yunanistan'ın
sunduğu değişiklik önerilerinde 1932 Türk-İtalyan belgelerine yapılan
atfın hukuki açıdan değerlendirilmesinden sonra konuyu gündeme
getirme hakkını saklı tuttuğunu beyan etmiştir'P''. SSCB, 7 Ekim'de
dağıttığı bir belgede, 28 Aralık 1932 düzenlemesinin Milletler
Cemiyeti'ne tescil ettirilmemiş ve kuşkusuz yayınlanmamış olduğunu
hatırlatarak bu düzenlemeye yapılan göndermelerin hukuki
görünümleri konusunda Komisyon'un dikkatini çekmiş, gerek olursa
meseleye geri dönme hakkını saklı tutmuştur'?'. Konu, Konferansta
tartışılmış; 28 Aralık 1932 tarihli belge ve 4 Ocak 1932 Türk-İtalyan

156 Başeren, S. H., (op. cit.) s. 115.
157 •Inan, Y., Başeren, S. H., (op. cit.) s. 6.
158 Erdem, D., (op. cit.) s. 82.
159 Recueil des Documents de la Conference de Paris, Palais du Luxembourg 1946,

II, s. 68.
160 Ibid., s. 66.
161 Ibid., III, s. 429.
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Andlaşması 'na yapılan atfın kaldınlması kararlaştınlmıştır.
Yunanistan, yine Paris Banş Andlaşması'nın görüşülmesi sırasında
aynca bu Andlaşma ile kendisine devredilecek Menteşe Adalan 'nın
sınırlannın belirlenmesi hususunda 4 Ocak 1932 Türk-İtalyan
Andlaşması ve 28 Aralık 1932 Türk-İtalyan mutabakat zaptına atıf
yapılmasını istemiştir. Bu teklif, Hukuk Komisyonu ve Denizcilik
Uzmanlan Alt Komitesi tarafından kabul edilmesine rağmen
Konferans tarafından reddedilmiştir.

Lozan Banş Andlaşması md. 15 ve 4 Ocak 1932 Andlaşması ile
Türkiye'nin İtalya'ya devrettiği adalar, 1947 Paris İtalyan Banş
Andlaşması'I" ile İtalya tarafından Yunanistan'a devredilmiştir. Paris
Andlaşması md. 14/1 'e göre;

İtalya aşağıda sayılan Oniki Adalarz Yunanistan 'zn tam
egemenliğine bırakmaktadır: Astampalya, Rodos, Kalki,
Skarpanto, Kazos, Piskopis, Misiros, Kalimnos, Leros, Patmos,
Lipsos, Sombeki ve İstanköy ve Meis Adası ile bunlara bitişik
adacıklar.

Türkiye'nin adaların egemenliklerini İtalya'ya devrettiği Lozan
Banş Andlaşması md. 15 ile İtalya'nın adalan Yunanistan'a devrettiği
Paris Andlaşması md. 14 büyük benzerlikler göstermekle beraber bazı
önemli farklılıklan da bulunmaktadır. Her iki hükümde de ismen
sayılarak devredilen adalar aynıdır; farklılık, ismen sayılarak
devredilen adalarla birlikte devredilen adacıklarla ilgilidir. Bunlar,
Lozan Banş Andlaşması md. 15'te163 "bağlı"; Paris Banş
Andlaşması 'nda "bitişik" adacıklar sözcükleri ile belirlenmiştir. İki
Andlaşma arasındaki bu farklılık incelemelere konu olmuştur.
Yunanistan "bağlı" ve "bitişik" sözcüklerinin esasta farklı olmadıkla-
nnı ve aynı durumu ifade ettiklerini belirtmektedir.

162 Paris İtalyan Barış Andlaşmasının metni için bkz. Treaties and other International
Acts Series no 1648; UNTS Vol. 49, s.3.

163 Lozan Barış Andlaşması md. 15'te İtalya'ya Meis'e bağlı adacıkların devri
öngörülmemiştir. Buna karşılık Paris Barış Andlaşması'nda İtalya'nın Meise
bitişik olan adacıkları da Yunanistan'a devretmesi hüküm altına alınmıştır.
Bununla beraber Türkiye'nin 4 Ocak 1932 Andlaşması ile Meis'in etrafındaki
bazı adacık ve kayalıkları İtalya'ya devrettiiği hatırlanırsa bu durumun sorun
yaratmadığı görülür.
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İki andlaşma ve dolayısı ile bunlann farklı iki deyimi arasındaki
ilişkinin pratik sonuçlan dikkate alındığında "bağlı" sözcüğü daha
kapsamlı ise İtalya Türkiye'den devraldığı bazı adacıklan Yunanis-
tan'a devretmemiş demektir; İtalya ile Yunanistan arasında bilinen
böyle bir mesele yoktur, olsa bile bu yönüyle Türkiye'nin dışında bir
konudur; bitişik sözcüğü daha kapsamlı ise İtalya Türkiye'den
devralmadığı adacıklan da Yunanistan'a devretmiş demektir, sahip
olunan haklardan fazlası devredilemeyeceğine göre, bu hukuk en
mümkün değildir. Bu durum karşısında, Türkiye'nin devrettiği
adacıklar bakımından Lozan Banş Andlaşması md. 15'teki "bağlı"
sözcüğü esastır.

5.4 Ocak 1932 Türk-İtalyan SÖzleşmesi'ni müteakiben
tarafların tutumu

Son olarak Yunanistan, Türkiye'nin 1932-47 döneminde ve
sonrasında Kardak Kayalıklan krizine kadar bu andlaşmalann
geçerliliğine itiraz etmediğini, aksine sadece 1932'de değil, 1950'de
de bölgede deniz sının olduğunu kabul ettiğini ileri sürmektedir.

Bu hususta öncelikle, Yunanistan'ın 54711948 sayılı Yasası ile
Kardak Kayalıklan dahil iktisap ettiği adacık ve kayalıkların listesini
hükme bağlayarak egemenliğini teyit ettiği ve bu adacık ve kayalıklan
Yunan idari yapısı içine yerleştirdiği, Türkiye'nin bu duruma hiçbir
itirazının olmadığı belirtilmektedir.

Yunanistan'a göre, bu, 1950'de İstanbul'da yapılan İkinci
Ortadoğu Bölgesel Hava Ulaşımı Toplantısı'nda imzalanan ve
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation
Organization-ICAO) Konseyi tarafından da onaylanan Bölgesel Hava
Ulaşımı Andlaşması ile ispat edilmiştir. Atina-İstanbul FIR sınır
çizgisinin bölgede Türkiye'nin batı sının ile örtüştüğü, ilgili (7
numaralı) ICAO haritasında ve Ankara'da basılan 1953 Türk
uluslararası hava seyrüseferi haritasında da gösterilrniştir'". Bu sınıra,
Türkiye tarafından 1936 Montrö Sözleşmesi'ne göre hazırlanan
gemilerin İstanbul, Çanakkale Boğazlan ve Marmara Denizi'nden

164 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na
gönderilen 155/159/688 sayılı Nota.
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geçışıne dair 1953 Raporuna ekli resmi Türk haritasında da yer
verildiği belirtilmiştir i65 .

Kısaca Yunanistan, yayınladığı bazı haritalara dayanarak
Türkiye'nin 28 Aralık 1932 tarihli belgeyi ve çizdiği sının müteakip
uygulaması ile tanıdığını ileri sürmektedir. UAD'nin Preah Vihear
Tapınağı Davası'nda verdiği Kararda yer alan "her iki tarafın da harita
çizgisini benimsemeleri nedeniyle bu çizginin geçerli sınır çizgisi
olarak kabul edileceği" hükmüne işaret etmektedir'I".

Türkiye, bu Yunan iddialan karşısında hem somut olaylara, hem
de uluslararası mahkemelerin konuya ilişkin Uluslararası Hukuk
kurallanyla ilgili tespitlerine, yorumlanna ve tesis edilen hükümlere
işaret etmektedir.

İtalya, 8 Ocak 1937 tarihli Notası ile iki devlet arasındaki sının
tam olarak çizen 28 Aralık 1932 Türk-İtalyan tutanağının
muhtevasının onayı için Türk Hükümeti'nin kesin yöntemini kullanıp
kullanmadığınının kendisine bildirilmesini istemiştir'I". Daha sonra da
Yunanistan, Türkiye'nin Lozan Banş Arıdlaşması ile İtalya'ya verdiği
adaların Paris Banş Arıdlaşması ile kendisine devredilmesinin
ardından, 1950-1962 tarihleri arasında Türk Dışişleri Bakanlığı
nezdinde yaptığı yazılı ve sözlü girişimlerle Türkiye ile İtalya arasında
düzenlenmiş olan 28 Aralık ı932 tarihli belgenin Yunanistan ile de
mer-i olması hususunda mektup teatisine hazır olduğunu bildirmiştir.
Türkiye'ye göre, bu girişimlerin ısrarlı bir şekilde cevapsız
bırakılması, 28 Aralık 1932 tarihli belge karşısında istikrarlı
tutumunun olumsuz olduğunu göstermekte, bir uluslararası andıaşma
olarak bu belge ile bağlanma iradesi bulunmadığını ve metni sadece
teknik bir işlem olarak gördüğünü ifade etmektedir.

Yunanistan'ın 547/1948 sayılı Yasası, uluslararası camiaya
yansımadığı gibi Uluslararası Hukuk açısından neticeler doğurmaya
elverişli de olmayan bir iç hukuk belgesidir. Kaldı ki, Kardak
Kayalıklan da Muğla İli Tapu Sicil Muhafızlığı'nda kayıtlı bulunmak-
tadır.

165 Ibid. idem.
166 Ioannou, K., "A Ta1eofTwo Islets", Thesis, C. 1, S. 1, s. 40.
167 Bu nota'nın ilgili kısımlannın metni için bkz. Pazarcı, H., " ... Adacık ve

Kayalıkların Statüsü... " (op. cit.) s. 644.

65



Türkiye'ye göre, Bölgesel Hava Ulaşımı Andlaşması'na ekli 7
numaralı harita teknik nitelikli bir haritadır. Bu harita ile Türkiye'nin
deniz ülkesinin sınırlan konusunda bir düzenleme yapılması
imkansızdır. Söz konusu haritada gösterilen Atina-İstanbul FIR hattı
iki ülke arasında sınır oluşturamayacağı gibi takip ettiği güzergah,
Türk deniz ülkesinin sınır güzergahı da olamaz. Ege'de Atina-İstanbul
FIR hattı yer yer Türk karasulanna girdiği gibi yer yer de açık
denizden geçmektedir'". Bu durum, FIR hattının takip ettiği
Türkiye'nin batı sınırının (28 Aralık 1932 tarihli belgeyle çizilen sınır
dahil) hayall olduğunu göstermektedir'f",

Aynca, Kardak Kayalıklan dahil egemenliği devredilmemiş ada,
adacık ve kayalıklan Türk egemenliğinde gösteren Türkiye ve üçüncü
devletlerde yayınlanan haritalar da bulunmaktadır. II'nci Dünya
Savaşı'nda Menteşe Adalan'nı Almanlar'dan sonra işgal eden ve
Yunanistan'a devredene kadar elinde bulunduran İngilizler'in 1943
tarihli ve 1944 tarihli haritalannda Kardak ve aynı durumdaki bazı
ada, adacık ve kayalıkların Türk egemenliğinde olduklan
görülmektedir. Ordu Harita Servisi tarafından 1951 'de Washington'da
yayınlanan Amerikan haritasında da durum söz konusu İngiliz
haritalan ile aynıdır. Yine İngiltere'de Imray Tetra tarafından
yayımlanan ve "Yunan haritalan temel alınarak ve Yunan hidrografi
dairesinin izniyle" ibaresini taşıyan haritada Kardak Kayalıklan'nın
Türkiye'nin deniz sınırlan içinde olduğu görülmektedir'İ'', Amerikan
Savunma Harita Kurumu tarafından yayımlanan 27 Ocak 1996 tarihli
haritada ise Kardak Kayalıklan egemenliği belirlenmemiş
(sovereignty undetermined) olarak görülmektedir.

Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik uygulamalan karşısında
sessiz kaldığı hususundaki iddialarına da cevap verilmiştir. Bu hususta
öncelikle Yunanistan egemenliği devredilmemiş ada, adacık ve
kayalıklar üzerinde egemenlik uygulamalannda bulunmuş olsa bile,
kamuoyuna duyurulmadığı için Türkiye'nin bun(lar)dan haberdar
olmadığı belirtilmiştir'{'. Sonra, Türkiye'nin de uyuşmazlık konusu

168 Pazarcı, H., " ... Adacık ve Kayalıkların Statüsü ... " (op. cit.) s. 653
169 Bkz. ileride s. 131, 185.
170 Pazarcı, H., " ... Adacık ve Kayalıkların Statüsü ... " (op. cit.) s. 654; Erdem, D.,

(op. cit.) s. 95.
171 Pazarcı, H., " ... Adacık ve Kayalıkların Statüsü ... " (op. cit.) s. 651.
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ada, adacık ve kayalıkların kendisine ait olduğunu gösteren
uygulamaları (eylem ve işlemleri) bulunduğu ileri sürülebilir'<'.

Yunanistan'ın bu işlemlerinin Uluslararası Hukuk açısından tek
taraflı işlemler olduğu vurgulanarak UAD'nin Belçika-Hollanda sınır
uyuşmazlığı Kararında Hollanda'nın lS43'ten bu yana ulusal idari
kararlara dayanarak egemenlik iddiasında bulunduğu toprakları burayı
bir andlaşma gereğince elinde bulunduran Belçika'ya verdiği
hatırlatılıp Yunan egemenlik işlemlerinin hiçbir şekilde Türkiye'nin
uluslararası andlaşmalardan doğan egemenlik haklarına karşı
hukuki etkisi olamayacağı ifade edilmiştir'{',

Hakem Max Huber'in Palma Adası Kararı 'nda "toprak
egemenliği konusunda sessizliğin egemenlik sıfatını etkilemeyeceğini"
ve UAD'nin Libya ile Çad arasında toprak uyuşmazlığı konusunda
verdiği Karar' da "diğer sıfatlara dayanan görüşlerin ve geçmişte bu
toprakların fiilen işgal edilmiş olmasının ya da bir işgalin sürekli ve
itirazsız olmasının, söz konusu toprak uyuşmazlığı bir andıaşma ile
kesin bir sonuca bağlanmış ise sonuca hiçbir etkisinin olmayacağını"
hüküm atına aldığı hatırlatılarak Türkiye, Yunan egemenlik uygula-
malarından haberdar olup da itiraz etmemiş olsa bile, bunun Yunanis-
tan'nın söz konusu topraklar üzerinde egemenliğinin tanınması
anlamına gelmeyeceği belirtilmiştir i74 .

172 03 Nisan 1984 tarihinde Kardak Kayalıkları civarına, Kayalıkların yaklaşık 1 mil
güneyinde balık avlayan Evdokia isimli bir tekneye müdahale edilerek Bodrum'a
getirilmiştir. Teknede bulunan birisi Yunan asıllı Amerikan, üçü Yunan
vatandaşı dört kişi hakkında karasularımız içinde balık avlamak sureti ile 1380
sayılı Su Ürünleri Kanunu'na aykırı davranmaktan Bodrum Asliye Ceza
Mahkemesinde dava açılmıştır. Yapılan yargılama neticesinde sanıkların Türk
Karasuları içinde balık avladıkları sabit olmakla birlikte, Türk Karasularına
bilmeden girdikleri ve üzerlerine atılan Su Ürünleri Kanununa karşı gelmek suçu
kasıt unsuru yönünden oluşmadığından müsnet suçtan beraatlerine,
karasularımızda tutulduğu belirlenen balıkların zor alımına, Yargıtay yolu açık
olmak üzere karar verilmiştir. Bodruın Asliye Ceza Mahkemesinin 04 Nisan
1984 tarih ve 1984/58 E., 1984/47 s. Kararı. Olay 04 Nisan 1984 tarihli Yeni
Asır ve Tercüman Gazetelerine de yansımıştır. Karar temyiz edilmemiş ve
kesinleşmiştir.

173 Pazarcı, H., " ... Adacık ve Kayalıkların Statüsü ... " (op. cit.) s. 652.
174 Ibid. idem.
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Türkiye, değişik vesilelerle Ege'de egemenliği uluslararası
andlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkların
statüsünün bu ülke tarafından fiili durumlar yaratılarak ve tek taraflı
eylemlerle değiştirilmesine teşebbüs edilmesinin Türkiye tarafından
kabul edilmeyeceğini, bu gibi adacık ve kayalıkların egemenliği
konusunda Uluslararası Hukuk açısından bir sonuç doğurmayacağını
beyan etmektedir'P,

Üçüncü tarafların görüşleri de, Türkiye'nin 28 Aralık 1932
metninin geçersizliğine ilişkin tezlerini desteklemektedir. Amerika
Birleşik Devletleri Ulusal Görüntülerne ve Haritacılık Ajansı
[National Imagery and Mapping Ageney (NIMA)], Türkiye ve
Yunanistan ile müştereken ürettiği sayısal haritalara Ege'de sınır
koymayacağını bildirmiştir'j". Bir başka ifadeyle ABD de Ege'de sınır
olmadığını kabul etmiş bulunmaktadır.

Önceki bölümde izah edilen tarihi süreç içinde egemenliği
andlaşmalarla devredilmemiş Ege'deki Osmanlı adalarının halefiyet
yolu ile Türkiye Cumhuriyeti'ne intikal ettiği ve Türkiye'nin
kendisine intikal eden bu adalardan Lozan Barış Andlaşması ile
Yunanistan ve İtalya'ya devrettiği adalar dışında adalar bulunduğu
anlaşılmaktadır{'. Türkiye, bu adaların durumunu görüşmeye hazır
olduğunu birdirmiştir. Buna karşılık Yunanistan, Ege'de egemenliği
devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkların varlığını kendi toprak
bütünlüğüne karşı bir iddia olarak görmekte, egemenlik haklarını
hiçbir zaman görüşme konusu yapmayacağını+", ilgili Uluslararası
Hukuk kurallarının açık olduğunu, Türkiye'nin bu konudaki
iddialarını UAD'ye götürmesi gerektiğini söylemektedir'f".

175 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati Utkan'ın kendisine yöneltilen bir
soruya verdiği cevap, Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi SC: 4, 17 Ocak 1999.

176 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün 20 Aralık 2001 tarihli basın toplantısında
kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevap, www.state.gov/r/pa/prs/ps12001l
index.cfın?docid=6942 1/10/02.

m Bu adalardan tespit edilebilenler Başeren ve Kurumahmut tarafından harita
üzerinde gösterilmiştir; bkz. Başeren, S. H., Kurumalımut, A., (op. cit.) s. 188
edilerek kapaktaki harita da gösterilmiştir.

178 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden Türk Dışişleri Bakanlığı'na
gönderilen 16 Şubat 1996 tarihli Yunan Notası No. 155/159/688

179 "Recent Turkish Claims to the lmia Rocks", s. 8; Ioannou, K., "A Tale ... " (op.
cit.) s.
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6. Uluslararası Sürekli Hakem Mahkemesi'nin Eritre- Yemen
Kararının Ege'deki egemenlik uyuşmazlığına tesirleri

Uluslararası Sürekli Hakem Mahkemesi'nin Eritre ile Yemen
arasında yaşanan eski Osmanlı toprağı bazı Kızıldeniz adalan
üzerindeki egemenlik uyuşmazlığı ile ilgili Karan, Lozan Banş
Andlaşması'nın doğrudan Ege egemenlik uyuşmazlığı ile ilgili olan
bazı maddelerini yorumlamıştır. Konumuz açısından önem taşıyan
Karara bu sebeple ayn bir alt başlıkta yer verilmiştir. Bununla beraber
Eritre-Yemen Karannın nihai bir değerlendirmesinin'f" yapılması söz
konusu değildir.

6.1. Eritre-Yemen uyuşmazlığı

Eritre ile Yemen, Kızıl Deniz'de eski Osmanlı toprağı olan bazı
ada, adacık ve kayalıklar üzerinde egemenlik uyuşmazlığına
düşmüşlerdi. Küçük bir silahlı çatışmadan sonra, Aralık 1995'te Eritre
kuvvetleri Büyük Haniş (Great Hanish) Adası 'nı, Yemen kuvvetleri
de Zukar Adası 'nı işgal etmişlerdi. İki devleti silahlı çatışmalara kadar
sürükleyen bu uyuşmazlık, sonunda Uluslararası Sürekli Hakem
Mahkemesi' nin çözümüne sunulmuştur.

Tarafların adalar üzerindeki tarihi haklara dayalı iddialan,
tümüyle Lozan Banş Andlaşması md. 16 ile bağlantılıdır. Mahkeme
Karannda en geniş yer de tarafların bu tarihi hak iddialarına
ayrılmıştır. Mahkeme'nin bu çerçevede Lozan Banş Andlaşması md.
16 ile ilgili yorum ve tespitleri Kararda hayatı bir roloynadığı gibi,
Ege egemenlik uyuşmazlığında da uygulanacak olursa ilgi çekici
neticeler doğuracaktır.

180 Kararla ilgili çalışmalar için bkz. Reisman, W. M., "Case Report on the 1998
Eritrea/Yemen Award (Phase I)" AJIL Vol. 93, 1999, p. 668-682 O; Antunes, N.
S. M., "The Eritrea/Yemen Arbitration: First Stage-The Law of Tit1eto Territory
Reaverred", ICLQ Vol. 48, 1999, p. 362-386. Akipek, S., "Eritre Yemen Hakem
Kararı Işığında Kızıldeniz Adalarının Aidiyeti Sorunu", A Ü HFD, C. 49 2000, s.
1-30; Kwiatkowska, B., "The Significace of the Eritrea/Yemen Arbitration For
the Aegean Insular Formations", in Problems of Regional Seas 2001,
Proceedings of the International Symposium on the Problems of Regional Seas,
12-14 May 2001, İstanbul-Turkey (ed. By) Öztürk, B. and AIgan, N., İstanbul
2001, s. 206-237.
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Eritre'ye göre Lozan Barış Andlaşması md. 16, Türkiye'nin eski
Osmanlı toprakları ve adalarındaki tüm hak ve yetkilerinden
geleceklerinin ilgili taraflarca belirlenmesi kaydıyla açık feragatını
içermektedir. Eritre, md. 16 adaları belli bir devlete devretmediği için
ve adaların hakimiyetini devretrnek için herhangi bir belli usul tayin
etmediğinden, bunların nihai hakimiyetinin edinilmesinin, fetih, etkin
işgal ve karasuları içindeki konumlarıyla ilgili genel Uluslararası
Hukuk kurallarına bırakıldığını iddia etmiştir'İ". Eritre, Haniş-Zukar
adaları üzerinde, Türkiye'nin bu adalar üzerindeki haklarından
vazgeçtiğini, 1923 tarihinden itibaren İtalya'nın etkin işgal yoluyla
egemenlik kazandığını ve kendisinin de İtalya'ya halefiyeti sebebiyle
egemen olduğunu iddia etmiştir. İtalyan hakları önce Etiyopya'ya
geçmiş, 1993'te bağımsızlığını kazanmasından sonra da Eritre'ye
intikal etmiştir.

Yemen, taleplerini VI'ncı Yüzyıl' dan gelen asli, tarihi ya da
geleneksel Yemen haklarına dayandırmış 182, adalar üzerinde geri
dönüş teorisine dayanarak hak iddia etmiştir. Bu teoriye göre, Yemen
hakları Osmanlı İmparatorluğu'na katılırken tanınmış ve İmparatorlu-
ğun çökmesinden sonra 1923 'te Türkiye'nin feragatı ile, adalar kendi
asıl sahiplerine, Yemen'e geri dönmüştür. Yemen, md. 16'nın adaları
sahipsiz toprak tearra nullius değil, aksine egemenliği belirlenmemiş
ülke yaptığı görüşünü benimsemiştir. Yemen, ayrıca md. 16'nın,
Yemen' in adalar üzerindeki egemenliği ile ilgili olarak çekince ileri
sürmeyen ya da (bu egemenliği) tanıyan ilgili taraflar arasında kendi
ve üçüncü devletlerin uygulamaları nedeniyle etkisinin her halde sona
erdiğini iddia etmiştir' 83.

ısı Uluslararası Hakem Mahkemesi'nin yargılamanın ilk aşamasındaki kararı,
Territorial Sovereignty and Scope of the Dispute, Eritrea/Yernen, Oct. 9 1998,
para. 19; metin için bkz. http://www.pca-cpa.org/ER-YEAwardTOC.htm.
Bundan sonra yapılacak atıflarda Hakem Mahkemesi'nin Ülkesel Egemenliğe
dair birinci aşama Kararına ve ilgili paragraf numaralarına işaret etmek üzere
kararın adı belirtilmeden sadece "para." kısaltması kullanılacaktır.

IS2 Para. 31.
IS3 Para. 34.
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6.2. Sürekli Hakem Mahkemesi'nin Lozan Barış Andıaşması
md. 16'ya getirdiği yorum

Sürekli Hakem Mahkemesi'nin Karan para. 165'e184 göre
Türkiye, 1923'te Lozan Banş Andlaşması ile bağlanarak o zamana
kadar üzerinde egemenliğe sahip olduğu Kızıldeniz Adalan 'ndan
feragat etmiştir. Türkiye'nin feragat ettiği bu adalar, Lozan Banş
Andlaşması'na imza koyan yüksek akit taraflar dahil herhangi bir
devlet tarafından kazandıncı zaman aşımına acquisitive prescription
dayalı olarak hak kazanılmasına elverişli sahipsiz toprak res nullius
haline gelmemiştir. Bunlar üzerindeki egemenlik haklan pro tempore
belirsiz bırakılmıştır. Belirsizlik, ilerideki bir aşamada hali hazırdaki
ya da gelecekteki talep sahiplerini kapsayacak "ilgili taraflar"ca
çözülebilecektir. Bu durum, tek bir tarafın .rneseleyi kazandıncı zaman
aşımı acquisitive prescription yoluyla tek taraflı olarak çözümleyebil-
mesi olasılığını ortadan kaldırınıştır.

Karar'ın 165'inci paragrafında yapılan bu negatif analiz,
uyuşmazlık konusu adalar üzerinde kimin egemenlik haklanna sahip
olduğu sorusuna değil, daha ziyade kimin hak sahibi olmadığına ve
haleflerine hak intikal ettiremeyeceğine cevap vermektedir'Y. Lozan
Banş Andlaşması md. 16 ile adalar için ilgili tarafların yeni bir
karanna kadar hukuken objektif bir belirsizlik statüsü yaratılmıştır.
Taraflarca Mahkeme'ye sunulan çok sayıda belgenin gösterdiği gibi,
bu hukuki durum genelolarak tanınmıştır. Mahkeme'ye göre md. 16
ile yaratılan bu statü teyit edilmiş olup her iki tarafın da iddialannın
reddedilmesine yol açmıştır.

184 Para. 16S'in orijinal metni şöyledir: "The correct analysis of artiele 16 is in the
Tribunal's view, the folIowing: in 1923 Turkey renounced tit1e to those islands
over which it had sovereignty until then. They did not become res nulIius B that
is to say, open to acquisitive prescription B by any state, ineluding any of the
High Contracting Parties (ineluding Italy). Nor did they automatically revert
(insofar as they had ever belonged) to the Imam. Sovereign tit1e over them
remained indeterrninate pro tempore. Great Britain certainly regarded as likely
that some undefined islands which 'pertained to the Yemen' were covered by
artiele 16. Indeterrninacy could be resolved by 'the parties concemed' at some
stage in the future B which must mean by present (or future) elaimants inter se.
That phrase is incompatible with the possibility that a single party could
unilaterally resolve the matter by means of acquisitive prescription."

185 Reisman, W. M., "The Govemrnent of the State of Eritrea and the Government
of the Republic of Yemen" International Decisions (ed. by) Oxman, H. B., AJIL,
Vol. 93,1999, s. 671.
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Yemen açısından bakıldığında bu statü, Yemen'in tarihi
haklannın geri dönmesine engelolacak yeni bir durum oluşturmuştur.
Bu yeni durum, nasıl maliksen uti possidetis juris ilkesinin
uygulanmasına da engel teşkil etmiştir. Eritre'nin iddialan açısından
bakıldığında md. 16 ile yaratılan statü sahipsiz toprak res nullius
değildir. Bu nedenle söz konusu statü (md. 16), İtalya'nın kazandıncı
zaman aşımı ile bu topraklan edinmesine ciddi bir· engel
oluşturmaktadır.

6.3. Hakem Mahkemesi'nin md. 16 yorumunun Ege
egemenlik uyuşmazlığında tarafların tezlerine tesirleri

Hatırlanacağı gibi Ege egemenlik uyuşmazlığında tarafların
tezleri, Lozan Banş Andıaşması md. 16'nın farldı yorumlan üzerine
bina edilmiştir. Yunanistan, md. 16'nın Anadolu sahillerinden itibaren
üç milin dışında kalan (md. 6/son ve 12/son c.) adalar için genel bir
feragat hükmü olduğunu, bu nedenle İtalya ve Türkiye'ye bırakılan
adaların sınırlayıcı şekilde sayıldığını; Türkiye ise md. 16'nın bir
feragat hükmü olmadığını, üç mil ilkesinin de bu mesafe dışındaki
adalar üzerindeki haklannı sona erdirmediğini, bu nedenle İtalya ve
Yunanistan'a devredilen adaların md. 12 ve lS'te sınırlayıcı bir
şekilde sayıldığını iddia etmektedirler.

Hakem Mahkemesi'nin md. 16 yorumu karşısında, kısaca her iki
devlet de Ege Adalan 'nın blok halinde kendilerine devredildiğini ya
da halefıyet yoluyla intikal eden haklannın sürdüğünü söyleyeme-
yeceklerdir. Buna karşılık, tarafların birbirleri için öngördükleri md.
12 ve 1S ile sınırlı egemenlik her ikisi için de esas olacaktır.

6.3.1. Egemenliği belirlenmemiş toprak statüsünün Türk
tezleri üzerindeki tesirleri

Lozan Banş Andıaşması md. 16, Ege'de Eritre-Yemen
Kararında yorumlandığı gibi uygulanacak olursa Türkiye, bu Denizde
egemenliği devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar üzerinde Osmanlı
İmparatorluğu'na halefıyeti sebebiyle hak iddia edemeyecektir.
Aynca, Mahkeme'nin yorumuna göre ada sözcüğü ile ada ve adacıklar
da ifade edildiği 186 için md. 16' da sadece ada sözcüğünün yer

186 Para.158.
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almasından yararlanarak Türkiye'nin adacık ve kayalıklar üzerindeki
haklarının korunması mümkün olmayacaktır.

Bu durumda bir soru fevkalade önem kazanmaktadır. Sürekli
Hakem Mahkemesi'nin yorumuna göre, bu adaların geçici olarak
belirsiz bırakılmış egemenliklerinin kime ait olduğunu belirleyecek
ilgili taraflar arasında kimler vardır? Hakem Mahkemesi'nin Kararında
bu sorunun da cevabı verilmiştir. Karar'ın lS8'inci paragrafına göre
"ilgili taraflar ... Lozan Barış Andıaşması 'nın yüksek akit tarafları
olsun ya da olmasın adalar üzerinde hukuki iddiaları ya da siyasi
çıkarları bulunanların tamamı"dır. Karar'ın 165'inci paragrafında ise
ilgililer, "halen (ya da gelecekte) hak iddia edenler (edecekler)"
anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, Ege'de egemenliği belirlenme-
miş toprak statüsüne sokulabilecek adaların geleceğini belirleyecek
ilgili taraflar arasında hiç kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti de vardır.
Lozan Barış Konferansı'ndaki gelişmeler de bu sonuca işaret
etmektedir.

Hiçbir zaman yürürlülük kazanamamış olan Sevr Andıaşması
md. 132'de Türkiye'yi adalar üzerindeki haklarından müttefikler
lehine vazgeçiren bir hüküm vardı. Buna göre Türkiye;

",.. İş bu Andıaşma ile saptanan sınırları dışında, işbu
Andıaşma gereğince başka herhangi bir düzenleme konusu
yapılmamış Avrupa dışındaki bütün topraklar üzerinde ya da
topraklara ilişkin olarak ileri sürebileceği tüm haklarından ve
sıfatlarından her bakımdan başlıca müttefik devletler yararına
vazgeçtiğini bildiriyor"

",.. yukarıdaki hüküm sonuçlarını düzenlemek için başlıca
müttefik devletlerin, gerektiğinde üçüncü devletlerle anlaşarak
aldıkları ya da alacakları önlemleri tanımayı ve kabul etmeyi
yükümle "niyordu".

Sevr Andlaşması yürürlüğe girseydi Türkiye müttefikler lehine
feragat ettiği için ilgili taraflar arasında görülmeyebilirdi. Lozan Barış

1S7 Sevr Barış Andıaşması Fransızca, İngilizce ve İtalyanca olmak üzere üç ayrı dilde
yazılmıştır. Osmanlı Devleti'ne verilen orijinal metin için bkz. BOA,
Muahedename, nr. 336; ayrıca Türkçe madde metni için bkz. Meray, S., ve
Olcay, O., Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Belgeleri (Mondros Bırakışması,
Sevr Andıaşması İlgili Belgeler), Ankara 1977, s. 483.
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Andlaşması, Türkiye'nin ülkesel egemenlik haklanndan ittifak güçleri
lehine feragat ettiğine dair açık ya da zımni bir hüküm
taşımamaktadır. Bu farklılık karşısında ilgili taraflar arasında
Türkiye'nin de bulunduğunu düşünmek gerekir.

6.3.2. Egemenliği belirlenmemiştoprak statüsünün Yunan
tezleri üzerindeki tesirleri

Hakem Mahkemesi'nin Eritre-Yemen Karan para. 165
hükmüne konu olan md. 16 ile yaratılan egemenliği belirlenmemiş
toprak statüsü, uyuşmazlık konusu ada, adacık ve kayalıkların
Yunanistan'a ait olmadıklanm ortaya koymaktadır.

Lozan Banş Andıaşması md. 16 Ege'de uygulamrsa, Yunanis-
tan'ın "Lozan Banş Andıaşması'nın İtalya ve Türkiye'ye bıraktığı
adaların sınırlayıcı bir şekilde sayıldığı, bunun istisnai bir durum
olduğu ve Ege Adalan'nın blok halinde Yunanistan'a verildiği"
tezinin savunulamayacağı görülecektir. Aynca Yunanistan'ın, Türki-
ye'nin feragat ettiği ülkeleri işgal (doğrusu kazandıncı zaman aşımı)
yoluyla edinebilmesi de mümkün değildir. Hakem Mahkemesi'nin
yorumuna göre, Lozan Banş Andlaşması md. 16 ile yaratılan
egemenliği belirlenmemiş toprak statüsü buna engeldir. Ege
Denizi'ndeki durum, Lozan Banş Andlaşması'mn 16'ncı maddesine
getirilen bu yorum ışığında değerlendirilir ise şu sonuç ortaya
çıkmaktadır: Eğer Ege Denizi 'nde md. 16 kapsamına giren adalar
varsa bunlar üzerinde Yunanistan'ın tek taraflı işlem ve uygulamalarla
egemenlik tesis edebilmesi mümkün değildir. Eğer Türkiye ve
Yunanistan, bu Hakem Mahkemesi'nden (Eritre-Yemen) Ege'de
Lozan Banş Andlaşması md. 16 ile sınırlı bir değerlendirme
yapmasını isteselerdi, uyuşmazlık konusu ada, adacık ve kayalıklar
gelecekleri ileride belirlenmek üzere egemenliği belirlenmemiş toprak
statüsüne sokulacaklar ve bu nedenle Yunanistan tarafından tek taraflı
olarak edinilemeyecekleri için, bunlar üzerinde Yunan egemenliği
bulunmadığına karar vermesi gerekecekti.

Bu durumda, adaların geleceğini belirleyecek olan ilgili
tarafların kimler olacağı sorusuna Hakem Mahkemesi'nin Karan'nda
verilen cevap ön plana çıkmakta ve Yunanistan'ın, Türkiye'nin nzası
olmadan bu adalar üzerinde hakimiyet kurmasının mümkün
olamayacağım göstermektedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DOGU EGE ADALARı'NIN
SiLAHSızLANDIRILMIŞ STATÜSÜ

1. Doğu Ege Adaları'nın silahsızlandmlrmş statüsü ile ilgili
sorunun ortaya çıkması

İtalyanlar'ın Menteşe Adaları'nı, Yunanlılar'ın da Saruhan
Adaları'nı işgali ile başlayan ve II'nci Dünya Savaşı sonrasında Paris
İtalyan Barış Andlaşması'nırı" yapılışına kadar uzanan 30 seneyi
aşkın bir zamana yayılan adaların Yunanistan'a devri süreci, Doğu
Ege Adaları'nın Yunanistan'ınsınırlı egemenliğine tabi kılınarak
silahsızlandmlmış statüye sokulması ile sonuçlanmış görünmektedir.
Yunan egemenliğindeki Doğu Ege Adaları'nın bu statüsü, 23 Temmuz
1923 Lozanl89 ve 1947 Paris Barış Andıaşması ile nihai olarak
belirlendikten sonra, 1960'ların ilk yarısına kadar uyuşmazlık konusu
olmamıştır. Türkiye, adaları silahlandırdığı için Yunanistan'ı ilk defa
29 Haziran 1964 'te protesto etmiştir. Atina'nın, o günlerde adaları
silahlandırdığını inkar etmesine karşılık, yaklaşık yirıni sene sonra,
dönemin Yunan Savunma Bakanı Petros Garaufalias üç sayfalık bir
raporla Georgias Papandreou Hükümeti 'nin ı964 'teki Doğu Ege
Adaları'nı silahlandırma politikasını. ifşa etmiştir. Türk Hükümeti,

188 Paris İtalyan Barış Andıaşmasının metni için bkz. Treaties and other
International Acts Series no 1648; UNTSVol. 49, s.3.

189 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Andıaşması Türkiye ile İngiltere, Fransa,
İtalya, Yunanistan, Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven Devleti arasında
imzalanmıştır. Lozan Andıaşmasının metni için bkz. LNTS, Vol. 28, p. 11;
Düstur, T. III, C. V, 11 Ağustos 1339-19 Teşirinievvel 1340, İstanbul Necmi
İstikbal Matbaası Başvekalet Müdevvenat Müdiriyeti tarafından tab ettirilen
1931 yılı baskısı; Meray, S. L., Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar Belgeler,
Tk. II, C. 2, Ankara, 1973, s.l vd.



Nisan 1975'te BM Genel Sekreterliği'ne gönderdiği bir Nota ile
Yunanistan' ı Menteşe Adalan, Sakız, Sisam, Midilli, İkaria gibi
adalan silahlandırdığı için protesto ederek Türkiye'nin güvenliğini
tehdit ettiğini bildirmiştir. Bundan birkaç gün sonra dönemin Yunan
Başbakanı Konstantin Karamanlis, adalarda çeşitli savunma önlemleri
aldıklarını ilk kez açıklamıştır.

Doğu Ege Adalan 'nın silahsızlandınlmış statülerinin ihlalinden
kaynaklanan sorun, Ağustos 1976'da tekrar tırmanışa geçmiştir.
Yunanistan, araştırma gemisi Sismik I'in kendi karasulanna girdiğini
iddia ederek Türkiye'yi BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etmiştir.
Buna karşılık dönemin Türk Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil,
Güvenlik Konseyi'ne adaların silahlandınlmasının bölge banşı ve
güvenliği için büyük bir tehlike olduğunu belirtip uluslararası
örgütlerin Yunanistan'a karşı adımlar atmasını umduğunu söylemiştir.

2. Doğu Ege Adaları'nın silflhsızlandırrlmış statüsü

Ege uyuşmazlıklannın tarihi köklerine değindiğimiz birinci
bölüm içerisinde Osmanlı Devleti'nin Londra190 ve Atinal91

Andıaşmalan 'nın sırasıyla 5 ve 15'inci maddeleri ile, herhangi bir
bölgesini ayn tutmaksızın Yunan işgalinde bulunan tüm Ege
Denizi 'ndeki 192 Osmanlı adalan hakkında karar verme yetkisini Altı
Büyük Devlet'e bıraktığını ve Altı Büyük Devletin de bu adalan
Bozcaada, İmroz ve Meis hariç Yunanistan'a verdiğini belirtmiştik'Y,
6 Şubat 1914 tarihinde Karan'nı Yunanistan'a bildiren Altı Büyük
Devlet, Türkiye'nin güvenliği gerekçesi ile;

" ... Yunanistan Labırakılan adalarda, Osmanlı ülkesiyle adalar
arasındaki kaçakçılığı önlemek üzere alınacak tedbirlerin

190 30 Mayıs 1913 Londra Andıaşması'nın onaylı Fransızca-Osmanlıca sureti için
bkz. BOA, Muahedename, nr. 363; Tasdikli Andıaşma metni için bkz. BOA,
Muahedename,nr.362/2.

191 Atina Andıaşmasının orijinal Fransızca metni için bkz. BOA, Muahedename, nr.
407/1; tasdikli Osmanlıca metin için bkz. Muahedename, nr. 40712; ayrıca bkz.
Düstur, Tertib-i sani, VII, s. 45.

192 Meis Adası, Ege Denizi'nin dışında kalmasına rağmen, 13 Şubat 1914 tarihinde
Yunan işgali altında olması nedeniyle, Osmanlı Devletine ismen anılarak
bırakılmıştır.

193 Bkz. geride s. 39.
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dışında Yunan Hükumeti/nin tahkimat yapmaması ve adaları
askeri (kara ve deniz) amaçla kullanmaması konusunda
kendilerine ve Türkiye'ye yeterli garanti vermesini ... ,,194

istemiştir.

Yunanistan'ın Altı Büyük Devlet tarafından kendisine tebliğ
edilen Karan kabul etmesine karşılık Osmanlı İmparatorluğu buna
itiraz ederek adalardaki egemenlik uygulamalarını sürdürmeye
çalışmış ve Karan hiçbir zaman tanımamıştı. Bu durum, Lozan Banş
Andlaşması'na kadar sürmüştür. Lozan Konferansı'nda yine adalar
meselesi gündeme gelmiş ve yine güvenlikle ilgili değerlendirmelere
konu olmuştur. Lozan Banş Andlaşması'nın Yunanistan'a bırakılan
adalara ilişkin temel hükmü olan md. 12, Türkiye'nin güvenliğinin ön
plana çıktığı bir ortamda görüşülmüş ve kaleme alınmıştır. İsmet Paşa,
25 Kasım 1922 Cumartesi öğleden sonraki oturumda bu konuda
yaptığı konuşmada;

"Limni, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adaları 'nın Büyük
Devletlerce Yunanistan 'a bırakıldığını, Türkiye 'nin güvenliği
bakımından bu adaların hayati bir önem taşımakta ... ,,195

olduğunu bildirmiştir. Lozan Banş Andlaşması ile bağlanan devletler,
md. 12'de Altı Büyük Devlet Karan'nı bir bütün olarak onaylamış ve
Karar bu maddenin aynlmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu haliyle
Lozan Barış Andlaşması md. 12, hem bu adalar üzerindeki hakimiyeti
hem de bu hakimiyetin koşullannı ve sınırlannı belirlemektedirl96.

Md. 12'ye göre;

"İmroz Adası ile Bozcaada ve Tavşan Adaları dışında, Doğu
Akdeniz Adaları ve özellikle Limni, Semadirek, Midilli, Sakız,
Sisam ve Nikarya adaları üzerinde Yunan egemenliği konusunda
17/30 Mayıs 1913 tarihli Londra Andıaşması 'nın 5 'inci ve 1/14
Kasım 1913 tarihli Atina Andıaşması 'nın IYinci maddeleri

194 BOA, HR. SYS. nr. 1987/5; BiHU, N. Ş., Ege Sorunu, BelgeleriAegean Question,
Documents, 11(1913-1914), Ankara 1989, s. 292-293.

195 Meray, S. L., Lozan Barış Konferansı, Tk. r, K. 1, C. 1. s. 97.
196 Pazarcı, H., Doğu Ege Adalarının Askerden Arındırılmış Statüsü, B. 2, Ankara

1992, s. 16; Gündüz, A., Limni Adasının Hukuki Statüsü Üzerinde Türk-Yunan
Uyuşmazlzğı, İstanbul 1985, s. 77-83; Toluner, S., Liınni Adası 'nın Hukuki
Statüsü ve Montreux Boğazlar Konvansiyonu, İstanbul 1987, s. 8-15.
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hükümleri uyarınca alınan ve 13 Şubat 1914 tarihinde Yunan
Hükumeti 'ne bildirilen Karar, bu Andıaşma 'nın İtalyan
egemenliği altına konulan ve 15 'inci maddede belirtilen adalara

,ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere doğrulanmıştır. İşbu
Andıaşma 'da aykırı bir hüküm bulunmadıkça Asya kıyısından üç
milden az bir uzaklıkta bulunan adalar Türk egemenliği altında
kalacaktır. "

Türkiye'nin Lozan Banş Andlaşması ile Yunanistan'a devrettiği
adalar, bu Devletin Balkan Savaşı sırasında işgal ettiği ve bu nedenle
Altı Büyük Devlet Karan 'na konu olan adalar olduğu için, bu Karar'ın
yukarda yer verilen hükmü gereğince, Lozan Banş Andlaşması ile
Yunanistan'a devredilen adaların hepsi silahsızlandırılmış statüye
sokulmuştur.

Lozan Banş Andlaşması md. 12 ile Yunanistan'a verilen
adaların silahsızlandınlmış statüleriyle ilgili olarak değerlendirilmesi
gereken bir başka hüküm de md. 16'da yer almaktadır. Daha önce de
belirtildiği gibi tamamlayıcı mahiyette'l" olan bu hükmün, egemenlik
ilişkilerinin özel düzenlemeye konu olduğu Ege'de uygulanmayacağı
düşünülmektedir i98. Bununla beraber, eğer md. 16 Ege'de
uygulanacak olursa bunun silahsızlandmlmış statü bakımından bir
tesiri olup olmayacağını da belirlemek yararlı olacaktır. Lozan Banş
Andlaşması md. 16, "Türkiye ... egemenliği işbu Andlaşmada
tanınmış adalardan başka bütün öteki adalar üzerindeki her türlü
haklarından ve sıfatlarından vazgeçmiş olduğunu bildirir" hükmüne
yer vermiştir. Bu, Türkiye'nin egemenlik haklan ile ilgili bir
hükümdür. Buna karşılık, Doğu Ege Adalan'nın silahsızlandınlmış
statüsü bu adalar üzerindeki Yunan egemenliğinin sınırlandınlmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Türkiye'nin Ege'de egemenliğini devrettiği
adalar üzerindeki her türlü hakkından vazgeçmesi, bunlar üzerindeki
Yunan egemenliğinin sınırlannı ortadan kaldırmayacağı gibi, bu
sınırlandırmadan doğan haklannı da kapsamaz. Aksi durum, md.
12'nin Doğu Ege Adalan'nın Silahsızlarıdırılmış Statüsünü tesis eden
hükümlerinin ve md. 13'te isimleri açıkça sayılan adaların askerden

197 Başeren, S. H., "Ege'de Ada, Adacık ve Kayalıkların Uluslararası Andlaşmalarla
Tayin Edilen Hukuki Statüsü", Ege 'de Temel Sorun, Egemenliği Tartışmalı
Adalar, (yayına hazırlayan) Kurumahmut, A., Ankara 1998, s. 109.

198 Bkz. geride s. 58.
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anndınlmasına ilişkin hükümlerin anlamsız hale gelmesine neden
olacaktır. Bu sonuç, andlaşmalann yorumlanmasında temel ilkeleri
oluşturan, hem bir andıaşmanın bütünlüğü içinde yorumlanması
ilkesine, hem de andıaşma hükümlerinin etkinliği ilkesine aykın
düşmektedir 199. .

Diğer taraftan Lozan Banş Andıaşması md. 15 ile İtalya'ya
verilen adalar, II'nci Dünya Savaşı 'ndan sonra Paris Banş Andıaşması
ile Yunanistan'a devredilmiştir. Bu yapılırken yine Yunanistan'ın
kendisine devredilen adalar üzerindeki egemenliği sınırlandınlarak
adalar md. 14/2 ve Ek XIIIID ile silahsızlandınlmıştır.

Bugünkü hukuki durum itibanyla, Menteşe Adalan hariç tüm
Doğu Ege Adalan'nın Yunanistan'a devrinde ve silahsızlandırılmış
statülerinin kaynağında md. 12 ve dolayısı ile Altı Büyük Devlet
Karan bulunmaktadır. Bununla beraber, md. 12 ile devredilen adaların
silahsızlandınlmış statüleri farklı kapsamlara sahiptir. Doğu Ege
Adalan'nın Lozan Banş Andıaşması md. 12 ile Yunanistan'a
devredilirken Altı Büyük Devlet Karan onanarak oluşturulan
silahsızlandınlmış statüleri, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya Adalan
açısından Lozan Banş Andıaşması md. 13'te, Limni ve Semadirek
Adalan açısından Lozan Boğazlar Sözleşmesi 'nde "teyit" edildikten
sonra, bu statülerinin kapsamına ilişkin farklı düzenlemelere konu
olmuştur+", Lozan Banş Andıaşması md. 12'de, Lozan Banş
Andıaşması md. 13 ve Lozan Boğazlar Sözleşmesi ile
silahsızlandmlmış statüleri teyit ve kapsamı izah edilen adalar dışında,
isimleri hiç anılmaksızın, Altı Büyük Devlet Karan'na göre işgal
altında olmalan nedeniyle ve yine Altı Büyük Devlet Karan'nın
yukanda sunulan hükmüne göre silahsızlandırılarak Yunanistan'a
verilen adaların (Taşoz, Bozbaba ve Andiip sara) varlığı da
bilinmektedir.

Ayrıca, Lozan Boğazlar Sözleşmesi ile Türk egemenliğinde
bırakılan Bozcaada ve Gökçeada için de silahsızlandınlmış bir statü
oluşturulmuştur.

199 Pazarcı, H., Doğu Ege Adaları ... (op. cit.) s. 10.
200 Toluner, S., Limni ... (op. cit.) s. 10-11; Pazarcı, H., Doğu Ege Adaları ... (op.

cit.) s. 19; Gündüz, A., Limni ... (op. cit.) s. 19-23. .
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Yukanda belirtilen durumlar dikkate alındığında silahsızlandın-
larak Yunanistan'a devredilen adaların bu statülerini dört ayrı başlık
altında incelemenin uygun olacağı düşünülmüştür. Bununla beraber,
Taşoz, Bozbaba ve İpsara adalannın silahsızlandınlmış statülerinin
Altı Büyük Devlet Karan'nda düzenlendiği şekliyle sürmekte
olduğunu belirtmekle iktifa edilip ayrı bir paragrafta inceleme yoluna
gidilmemiştir.

3. Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adalarının
silahsızlaudırtlmış statüsü ve kapsamı

Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adalannın silahsızlandınlmış
statülerinin kapsamını düzenleyen hüküm Lozan Banş Andlaşması
md. 13'te yer almıştır. Buna göre;

"Barışın sürekli olmasını sağlamak amacıyla Yunan Hükumeti
Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adalarında aşağıdaki tedbirlere
uymayı yükümlenir:

1. Bu adalarda hiçbir deniz üssü kurulmayacak, hiçbir istihkdm
yapılmayacaktır.

2. Yunan askeri uçaklarının Anadolu kıyısı toprakları üzerinden
uçmaları yasak olacaktır. Buna karşılık, Türk Hükumeti de
askeri uçaklarının bu adalar üzerinde uçmalarını yasaklaya-
caktır.

3. Bu adalarda Yunan askeri kuvvetleri, askerlik hizmetine
çağrılmış ve bulundukları yerde eğitilebilecek normal asker
sayısından çok olmayacağı gibi, jandarma ve polis kuvvetleri
de bütün Yunan ülkesindeki jandarma ve polis kuvvetlerine
orantılı bir sayıda kalacaktır. "

Md.' ı3/2' de yer alan ve adaların askerden anndınlması
hususunda hiçbir özelliği olmayaır''" 2'nci fıkra hükmünü bir yana
bırakırsak md. ı3 'teki düzenlemenin iki noktada toplandığı
görülmektedir. ı'inci fıkrada, adalarda "hiçbir deniz üssü
kurulmaması ve hiçbir tahkimat yapılmaması", 3 'üncü fıkrada ise
adalarda bulunabilecek askeri kuvvetlerle güvenlik kuvvetlerinin
sayısı düzenlenmiştir.

201 Pazarcı, H., Doğu Ege Adaları ... (üp. cit.) s. ll.
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Md. BII 'de yer alan "adalarda hiçbir deniz üssü kurulmaması
ve hiçbir tahkimat yapılmaması" kaydımn anlamı açıklanmaya
muhtaçtır. Lozan Banş Konferansı 'mn tutanaklan ve ilgili belgeler
incelendiğinde bu ihtiyaca tatminkar bir cevap vermekten uzak
olduklan görülmektedir. Bununla beraber adaların silahsızlandınl-
masındaki amaç şüpheye yer vermeyecek bir şekilde ortaya
konmuştur. Silahsızlandırılmış statü, "Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı
saldırgan nitelikte hazırlıklara kalkışmasını önlemek,,202 için tesis
edilmiştir. "İlgili hükümlerde yer alan bütün terim ve kavramlan bu
amaç çerçevesinde yorumlamak, deniz üssü ve istihkam terimleri
kapsamına girebilecek her türlü saldın hazırlığına yarayacak
nitelikteki askeri araç gereç ve istihkamı yasak çerçevesi içinde
anlamak gerekmektedir'r''".

Bu adalarda askeri uçak ve hava alanlan bulundurulup
bulundurulamayacağı hususunda md. 13/1 hükmünde açık bir kayıt
bulunmamaktadır. Bununla beraber Limni, Midilli, Sakız, Sisam ve
Nikarya adalanmn Askerlikten Anndınlması Sorununu incelemek
Üzere Toplanmış Uzmanlar Alt-Komisyonu 'nun çalışmalan,
hazırladığı Rapor ve Lord Curzon'un Müttefikler'in önerdiği Banş
Andıaşması Taslağı' m sunarken 31 Ocak 1923' te yaptığı konuşma,
13/1 'in adalarda uçak ve hava üsleri bulundurulmasım yasakladığını
göstermektedir+". Anılan A1t-Komisyon'un Başkam General
Weygand, uçaklann hareket alanının genişliğine ve bundan doğacak
pek çok sakıncalara dayanarak bu gibi araçların adalarda
bulundurulmasına karşı çıkmıştır'i". Türk Heyetinin Alt-Komisyon
Raporuna koyduğu çekincede, diğer hususlar yamnda, adalarda hiçbir
kara ya da deniz uçağı, havacılığa yarayacak hiçbir tesis
bulundurulamayacağı belirtilmiştir. Lord Curzon'un, Müttefikler'in
önerdiği Banş Andıaşması Taslağı 'm sunarken 31 Ocak 1923 'te

202 29 Kasım 1992 tarihli oturum tutanağı, örneğin Lord Curzon'un konuşması bkz.
Meray, S. L., Lozan ... (op. cit.) Tk. I, K. 1, s. 106; [Pazarcı, H., Doğu Ege
Adaları ... (op. cit.) s. 13, dn. 29'da atıfyapılmıştır] Limni, Midilli, Sakız, Sisam
ve Nikarya Adalarının Askerlikten Arındırılması Sorununu incelemek Üzere
Toplanmış Uzmanlar Alt-Komisyonu'nun Raporu metin için bkz. Meray, S. L.,
Lozan ... (op. cit.) Tk. I, K. 1, s. llL.

203 Pazarcı, H., Doğu Ege Adaları ... (op. cit.) s. 13.
204 Ibid., s. 13-14.
205 Meray, S. L., Lozan ... (op. cit.) Tk. I, K. 1, s. 112.
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yaptığı konuşmada aynen taslaktaki gibi kabul edilmiş olan merkezi
Ege Adalan'na (Saruhan Adalan'na) ilişkin verileri yorumlarken;

" ... Türk Temsilci Heyeti 'nin isteği üzerine, Ege Denizi 'nin
ortasında bulunan bir adalar topluluğunun-Midilli, Sakız, Sisam
ve Nikarya adalarının Türkiye ye karşı yöneltilecek
saldırılarda, nasıl olursa olsun kara, deniz ve hava üssü olarak
kullanılamayacak biçimde askerden arındırılacağı konusunda,
Andıaşmaya kesin hükümler konulduğunu"

belirtmiştirv",

Lozan Konferansı Tutanak ve Belgelerinin adalarda uçak
bulundurulamayacağını ortaya koyduğu görülmektedir. Bu çerçevede,
adalarda askeri uçakların üslenmesi ya da adalara askeri uçak inmesi
yasaklanmıştır. Askeri uçakların adalar üzerindeki uçuşlannın da bu
çerçevede mütalaa edilip edilemeyeceğini açıklığa kavuşturmak
yararlı olacaktır. Ülke kavramı, kara ülkesini, çevresindeki
karasulannı ve her ikisinin üzerindeki hava sahasını da kapsadığına
göre, askeri uçakların buralardan uçması da, silahsızlandınlmış
statüyü ihlal edecektir.

Bu adalarda bulunacak Yunan kuvvetleri ile ilgili md. 13/3
hükmüne gelince, bu maddede bir taraftan Yunan askeri kuvvetlerinin
diğer taraftan da güvenlik kuvvetlerinin durumuna değinilmiştir.
Askeri Alt-Komisyon raporunda yer alan "Yunanistan'ın adalannda
asayişi koniyabilmesi amacının hiçbir biçimde aşılmaması
gerektiğine'V'" dair kayıt, hükmün yorumlanmasında mihenk taşı
oluşturmaktadır. Adalardaki askeri birliklerin, bu adalar halkından ve
normalolarak askere çağnlması gerekenlerden oluşması
öngörülmüştür. Dolayısıyla, Yunanistan'ın buraya diğer bölgelerden
asker getirmesi ve ada halkını normal askerlik süresi dışında silah
altında tutması yasaklanmıştır. Adalarda bulunacak güvenlik
güçlerinin sayısına da bir sınırlandırma' getirilmiş, polis ya da
jandarma Yunanistan'ın diğer taraf1anndaki güvenlik kuvvetlerine
orantılı olması öngörülmüştür.

206 Meray, S. L., Lozan (op. cit.) Tk. I, K. 2, s. 37.
207 Meray, S. L., Lozan (op. cit.) Tk. I, K. 1, s. llL.
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4. Boğaz-önü Adaları'nın silühsızlandırrlrmş statüleri

4.1. Boğaz-önü Adaları'nın stlühsızlandırtlrruş statülerin
ihlali ve Limni sorununun ortaya çıkması

Türkiye'nin 1975'te ve 1976'da BM'ye gönderdiği protesto
mektuplarında Limni ve Semadirek adalarının isimleri geçmese de,
Ankara 1950'li yıllardan itibaren bu adaların silahsızlandırılmış
statüsüne riayet edilmesi hususunda hassasiyet göstermiştir. Türkiye,
Limni 'nin NATO çatısı altında silahlandırılmasına her zaman karşı
çıkmıştır. Türkiye, daha 1958 yılında veto hakkını kullanarak henüz
askerileştirilmemiş olan Limni Havaalanı'nın NATO tarafından inşa
edilmesine engelolmuştur. Türkiye, ayrıca Limni'nin NATO
tatbikatlarında kullanılmasına da engelolmuştur. Türkiye'nin hukuki
talepleri neticesinde NATO, Limni Adası 'nı tatbikat dışına çıkarınca
Papandreu Hükümeti, Apex Expres 82 tatbikatından çekilmek zorunda
kalmıştır. Yunanistan, aynı nedenle 1982 ve 1983 'te düzenlenen
tatbikatlara da katılmamıştır.

NATO, Limni 'yi tatbikat sahasına almama nedenini dönemin
Genel Sekreteri Josef Luns'un talimatı ile açıklamıştır. Buna göre,
siyasi anlaşmazlıklar olan bölgeler tatbikat sahası dışında tutulacaktır.
Yunanistan bu direktife başından itibaren itiraz etmiştir. Yunanistan'a
göre, Lozan Andlaşması'ndaki silahsızlandırma şartı Montrö
Andlaşrnası+" ile kaldırıldığından, Limni Havaalanı'nın NATO
tatbikatlarına dahil edilmesine bir engel yoktur. Türkiye'ye göre ise,
Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Yunan egemenliğindeki Boğaz-önü
Adaları 'nın silahsızlandınlması ile bir ilgisi yoktur. Tartışmaların
.ayrıntısına girmeden önce Boğaz-önü Adaları 'nın silahsızlandınlmış
statüsünü hatırlatmak uygun olacaktır.

4.2. Boğaz-önü Adaları'nın silahsızlandmlnuş statüsü

Boğaz-önü Adaları, Limni, Semadirek, Gökçeada, Bozcaada ve
Tavşan Adaları'ndan oluşur. Bu adaların silahsızlandınlrruş
statüsünün durumunu, bu sonuca ulaşan tarihi süreci izleyerek

208 Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin metni için bkz. Düstur, Tertip III, C. 17, s. 665-
679.; LNTS Vol. CLXXII, 1936-1937,214-241; Olcay, O., Meray, S. L., (Çev.)
Montreux Boğazlar Konferansı Tutanaklar Belgeler, Ankara 1976, s. 461 vd.
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açıklamak daha kolay görünmektedir. Boğaz-önü Adaları'ndan Limni
ve Semadirek, Lozan Barış Andlaşması md. 12 ile ismen sayılarak ve
md. 12 ile onaylanan Altı Büyük Devlet Kararı ile silahsızlandırılarak
Yunanistan'a devredilmişlerdir. Daha önce de belirtildiği gibi, Altı
Büyük Devlet Kararı işgal altındaki adaları Yunanistan'a verirken
Türkiye'nin güvenliği nedeniyle silahsızlandırmıştır. Aynı neden,
Altı Büyük Devlet Kararı'nı onaylayan Lozan Barış Andlaşması md.
12'ye de yansımıştır. Bu düzenleme, Türkiye'nin güvenliğini
amaçladığı için doğalolarak sadece Yunan egemenliğindeki Boğaz-
önü Adaları'nı kapsamaktadır. Bununla beraber Boğaz-önü
Adaları 'nın silahsızlandınlmasmda dikkate alınan tek güvenlik
düşüncesi Türkiye'nin güvenliği değildir. Boğaz-önü Adaları, Altı
Büyük Devlet Kararı ve onu onaylayan Lozan Barış Andlaşması md.
12 hükmüyle silahsızlandınlan diğer adalardan farklı olarak Lozan
Boğazlar Sözleşmesi'nde+" Boğazlar'dan geçişin güvenliği
gerekçesi ile ayrı bir silahsızlandırma düzenlemesine daha konu
olmuştur. Bu ikinci silahsızlandırma düzenlemesi, bir taraftan
Boğazlar'ın güvenliği maksadıyla Lozan Barış Andlaşması md. 12 ile
getirilen silahsızlandırmayı teyit ederek kapsamını belirlemiş, diğer
taraftan da maksadı itibarıyla Yunan egemenliğindeki Boğaz-önü
Adaları'nın yanı sıra Türk egemenliğindeki Boğaz-önü Adaları'nı da
silahsızlandınlmış statüye sokmuştur.

Gerçekten Yunan egemenliğindeki Boğaz-önü Adaları;
Türkiye'nin bölgedeki güvenliği için ne kadar önemli ise, bu
bölgedeki deniz ulaşımı serbestisinin güvenliği açısından da o kadar
önemlidir. Bu sebeple, Yunan egemenliğindeki Boğaz-önü Adaları,
hem Türkiye'nin güvenlik endişelerini karşılamak, hem de
Boğazlar' da ulaşım serbestisini temin etmek düşüncesiyle, birbiri

209 Lozan Barış Andıaşması md. 23'e göre yapılmıştır. Buna göre;
"Tarafeyn-i Aliyeyn-i Akideyn, Boğazların usulüne dair bugünkü tarihle münakit
mukavelenamei mahsusta beyan olunduğu veçhile Çenakkale Boğazında,
Marmara Denizinde ve Karadeniz Boğazındabahren ve turuku havaiye ile gerek
sulh gerek harp zamanlarında serbest-i mürur ve seyrü sefain esasını tasdik ve
beyan hususunda müttehittirler. Mezkür mukavelename buradaki Tarafeyn-i
Aliyeyn-i Akideyn nazarında işbu Mukavelenamede münderiç olduğu takdirde
haiz olacağı hüküm ve kuvvetin aynını haiz olacaktır. "
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içine giren iki amaçlı bir silahsızlandırma statüsü içine sokulmuştur '''.
Diğer taraftan, Lozan Banş Konferansı'na katılan devletler,
Boğazlar'da ulaşım serbestisini Türkiye 'ye karşı temin etmek için
Boğazlar Bölgesinin silahsızlandmlmasma inanmışlardı211

• Bu
sebeple, Lozan Boğazlar Sözleşmesi ile Yunan egemenliğindeki
Boğaz-önü Adalan'na ilaveten Türk egemenliğindeki Gökçeada,
Bozcaada ve Tavşan Adalan da silahsızlandınlmıştır.

Bu durum karşısında, Yunan egemenliğindeki Boğaz-önü
Adalan'nın iki ayn güvenlik gerekçesi (Türkiye'nin ve Boğazlar'dan
geçiş serbestisinin güvenliği) ve iki ayn sözleşme ile (Lozan Banş
Andlaşması md. 12 ve Lozan Boğazlar Sözleşmesi md. 4)
silahsızlandınlmasına karşılık, Türk egemenliğindeki Boğaz-önü

zto Gündüz, A., Limni ... (op. cit.) s. 28-29. Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nde;
a. Md. 3 'te, Boğazlar' da seyrüseferi her türlü engelden serbest tutmak için md.

4-9 hükümlerinde belirtilen tedbirlerin ... , Boğazlar'a ve yakın adalara da
uygulanacağının belirtilmesine,

b. Md. 6/son para.'da Yunanistan'ın filosunu silahsızlandınlmış adalarının
karasularından geçirebileceği, fakat bu suları Türkiye'ye karşı harekat üssü
olarak kara ve deniz kuvvetlerini yığmak için kullanamayacağının hüküm
altına alınmasına,

c. Akit devletlerin, Ege Denizi 'ndeki Yunan adalarının silahsızlandınlması
zaten tabii olarak kabul edilip Türkiye'ye yakın diğer bütün Yunan adalarının
silühsızlandınlması ve Yunan adalarının siliihsızlandırılmasının Türkiye 'nin
askeri güvenliğine zararı değil faydası olması nedeniyle, Boğaz-önü
Adaları'nı korumak için değil, Ege Dengesi'nin bir gereği olarak md. 18 ile
Boğazlar'ın ve Boğazlar'a komşu bölgelerin askersizleştirilmiş olmasının
Türkiye'nin askeri güvenliği için teşkil edeceği haksız tehlikelere karşı Türk
topraklarını korumak için tedbir almayı taahhüt etmelerine

İşaret edilerek Yunanistan'a ait Boğaz-önü Adaları'nın öncelikle Türkiye'nin
güvenliği, ikinci olarak da Boğazlar'ın ulaşım serbestisini temin için
silahsızlandırıldığı ifade edilmiştir. Yani, bu adaların statüsü, bir yandan Lozan
Barış Andıaşması'nın 12 maddesinde ifadesini bulan Ege Dengesinin bir gereği
olarak, öte yandan aynı Andıaşmanın 23 maddesine binaen yapılan Lozan
Boğazlar Sözleşmesi'nin içindeki işlevine uygun olarak tespit edilmiştir.

ıı 1 Bu durumu Lozan Boğazlar Sözleşmesi md. 3 'te tespit edebilmek mümkündür.
Buna göre,
"Boğazlarda müruru ve her türlü Seyrüseferi her türlü mevaniden azade
bulundurmak için 4. cüden 9. cuya kadar olan maddelerde münderiç tedabir
Boğazların sularına ve sahillerine ve kezalik oralarda kôin ... adalara da tatbik
edilecektir." [Bu konuda bu hükme Aslan Gündüz tarafından iktibas edilerek
atıfyapılmıştır. Bkz. Gündüz, A., Limni ... (op. cit.) s. 30.]
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Adaları'nın sadece tek bir nedenle (Boğazlar'dan geçiş serbestisinin
güvenliği) ve tek bir sözleşmede (Lozan Boğazlar Sözleşmesi md. 4)
silahsızlandınldığım söylemek gerekir.

Boğaz-önü Adaları'nın Boğazlar'dan geçiş serbestisini temin
etmek maksadıyla silahsızlandınlrnası, Lozan Barış AhdIaşması'nın
eki olarak aynı tarihte yürürlüğe giren "Boğazların Tabi Olacağı Usule
Dair Mukavelename" md. 4 hükmüyle Boğazlar'la birlikte
gerçekleştirilmiştir. Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin bu maddesinin
konumuzla ilgili hükümleri şöyledir:

"itide tayin edilen mıntıkalar ve adalar gayri askeri hale ifrağ
edilecektir.

3. Adalar Denizi 'nde Semadirek, Limni, İmroz, Bozcaada ve
Tavşan Adaları. ,,2/2

Taraf devletler, bu silahsızlandırma neticesinde Boğazlar'dan
geçiş serbestisi ve Türkiye'nin askersizleştirilmiş bölgedeki
güvenliğinde ortaya çıkan boşluğu doldurmak için Lozan Boğazlar
Sözleşmesi md. 18 ile silahsızlarıdınlrmş Boğazlar Bölgesinin
korunmasını Milletler Cemiyeti çerçevesinde Fransa, İngiltere, İtalya
ve Japonya'ya verdiler. Buna göre;

212 "Boğazların Tabi Olacağı Usule Dair Mukavelename" md. 4 hükmü şöyledir:
HA/ide tayin edi/en mıntıkalar ve adalar gayri askeri hale ifrağ edilecektir.
J. Çenakkale ve Karadeniz Boğazlarının berveçhi dti tahdil edilmiş mıntıkalar
istisnaznca iki sahilleri (merbut haritaya müracaat)
Çenakkale Boğazı, şimal-i garbide, Gelibolu şibih ceziresi Saros Körfezi 'nin
Baklaburnu şimali şarkisinin dört kilometre budunda kdin bir noktasından bedi
ile, Marmara denizi üzerinde Kumbağı 'da nihayet bulan Kavak 'ın (bu mevki
hariçtir) cenubundan geçen bir hattın cenubi şarkisindeki saha;
Cenub-u şarkide, sahil ile Bozcaada karşısındaki eski İstanbul burnundan bedri
ile, Marmara denizi üzerinde sahilin hemen Karaboğa şimalinde kdin bir
noktasından nihayet bulmak üzere sahilden yirmi kilometre buutte çizilmiş olan
hat arasındaki saha;
Karadeniz Boğazı; (İstanbul hakkındaki usulü mahsusaya halel gelmemek üzere,
md. 8): Şarkta Karadeniz Boğazının şark sahillerinden onbeş kilometre mesafede
çiz ilmiş bir hata kadar imtidôt eden mıntıka;
Garbta, Karadeniz Boğazının garp sahilinden onbeş kilometre mesafede çizilmiş
bir hatta kadar imtidôt eden mıntıka;
2. İmralı Adası müştesna olmak üzere, bütün Marmara Denizi Adaları;
3. Adalar Denizinde Semadirek, Limni, İmroz, Bozcaada ve Tavşan Adalarz. "
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"Boğazlar 'ın ve civar mıntıkaların gayri askeri hale ifrağının
Türkiye 'nin askeri noktai nazarından bigayri hakkın bir tehlike
teşkil etmemesini ve ef'ali harbiyenin Boğazlar 'ın serbestisini
veya gayri askeri hale ifrağ edilmiş olan menatikin emniyet ve
inzibatını tehlikeye ilka eylememesini arzı eden Tarafeyn-i
Aleyeyn-i Akideyn, ahkdm-ı dtiyeyi kabul ederler:

Eğer serbesti-i mürura müteallik ahkôma ika edilen bir tecavüz
nagehani bir taaruz yahut herhangi bir jim harp veya tehdid-i
harp, Boğazlar'da seyrüseferen serbestisini veya gayri askeri
mıntıkaların emniyetini tehlikeye koyacak olursa, Akideyn her
halde Fransa, Büyük Britanya, İtalya ve Japonya bu hususta
Cemiyeti Akvam meclisinin karar vereceği bütün vesaitle onları
müştereken men edeceklerdir. "

Buna karşılık, koşulları farklı olduğu için, silahsızlandırılan
Yunan Adaları'nın güvenliğine ilişkin md. 18 paralelinde herhangi bir
düzenleme yapılmamıştır.

4.3. Boğaz-önü Adaları'nın silahsızlandmlrmş statüsünün
kapsamı

Boğaz-önü Adaları'nın Lozan Barış Andlaşması ile içine
sokulduğu silahsızlandınlmış statünün Boğazlar'ın güvenliği maksa-
dıyla teyit edildiği bu hükümden (md. 4 hükmü) sonra md. 6'da bu
statünün kapsamına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Buna göre;

"İstanbul 'a ilişkin olarak 8 'inci Maddedeki hükümler saklı
kalmak üzere, askerlikten arındırılacak bölgelerde ve adalarda,
hiçbir istihkdm, yere bağlı [sabit] topçu tesisleri, ışıldak
tesisleri, denizaltı işleyen araçlar, hiçbir askeri havacılık tesisi
ve hiçbir deniz üssü bulunmayacaktır.
Buralarda asayiş in korunması için gerekli bulunan ve silahları,
her türlü topçuluk dışarıda kalmak üzere, tüfek, rövolver, kılıç
ve her 100 kişiye dört hajif makineli tüfekten oluşacak, polis ve
jandarma kuvvetlerinden başka hiçbir silahlı kuvvet
bulunmayacaktır.
Askerlikten arındırılmış bölgelerin ve adaların karasularında,
denizaltı gemisinden başka, deniz altında işleyen hiçbir araç
bulunmayacaktır.
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Yukarda hükümlere halel gelmeksizin, Türkiye, Türk ülkesinin
askerlikten arındırılmış bölgelerinden ve adalarından ve Türk
donanmasının demirleme hakkı olan bu yerlerin karasularından
silahlı kuvvet geçmek hakkını elinde tutacaktır.
Bundan başka, Türk Hükumeti 'nin, Boğazlar 'da uçaklar ve
balonlarla, denizin yüzünü ve dibini gözetlemeye hakkı
olacaktır. Türk uçakları, Boğazlar'ın suları ve Türk ülkesinin
askerlikten arındırılmış bölgeleri üzerinde, her zaman,
uçabilecekler ve buraların her yerine, karaya ve denize,
serbestçe inebileceklerdir.
Türkiye ve Yunanistan, askerlikten arındırılmış bölgelerde ve
bunların karasularında, silah altına alınacakların eğitimi için,
bu bölgeler dışından gerekli personeli getirip götürmeye de
yetkili olacaklardır.
Türkiye ve Yunanistan, kendi ülkelerinin askerlikten arındırılmış
bölgelerinde, her türlü telgraf, telefon ve optik araçlarla
gözetleme ve haberleşme sistemi kurmaya yetkili olacaklardır.
Yunanistan, askerlikten arındırılmış Yunan Adaları 'nın
karasularından donanmasını geçirebilecek, fakat bu suları
Türkiye ye karşı hareket üssü olarak ya da bu amaçla, kara ya
da deniz kuvvetleri yığmak için kullanmayacaktır. "

Yukandaki hüküm ve Lozan Konferansı'nın tutanak ve belgeleri
birbirine koşut olarak Boğaz-önü Adalan 'nın kesin bir şekilde
askerlikten anndınldığını ortaya koymaktadır. Buna göre, Limni ve
Semadirek adalannda hiçbir deniz, kara, hava üssü kurulamayacak ve
tahkimat yapılamayacaktır. Adalarda kurulabilecek tek askeri amaçlı
tesis türü, her türlü telgraf, telefon ve optik araçlarla yapılacak
haberleşme ve gözetleme tesisleridir. Adalarda askeri kuvvet
bulundurulamayacak, güvenlik kuvvetleri ise sadece belirli tür
silalilara sahip olabilecektir. Yunanistan, adalara sadece burada askere
alınanların eğitimi için gerekli personeli getirip götürebilecektir.

Adaların karasulanna herhangi bir şekilde kuvvet yığılması
yasaktır. Buna karşılık, Yunanistan'ın adalann karasulanndan
denizaltılar dahil donanmasını geçirmesine izni verilmiştir. Bununla
beraber, denizaltılar hariç sabit ya da hareketli öteki denizaltı
araçlannın bu bölgede bulundurulması yasaklanmıştır.
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Adalar üzerinden uçuş meselesine gelince, silahsızlandırılmış
Türk toprakları üzerinde Türk uçaklarının uçuşuna açıkça izin
verilirken Yunanistan'a ait silahsızlandınlmış adalar üzerinde uçuşla
ilgili bir kayıt bulunmamaktadır. Silahsizlandınlmış statüdeki Yunan
Adaları'nın üzerinden askeri uçakların uçuşuna ilişkin yapılacak bir
değerlendirmede bu durumun dikkate alınması gerekir. Türkiye ve
Yunanistan'ın silahsızlarıdınlrmş statüye sokulan kısımlarının bu
statülerinin kapsamına ilişkin md. 6 hükmünün ilgili Türk toprakları
üzerinde uçuşa açık izin vermesinden hareket ederek ve Yunan
toprakları üzerinde uçuştan söz etmemesini Türkiye'ye verilen iznin
mefhumunun muhalifi ile a contrario yorumlayarak,
silahsızlandınlmış Yunan Adaları üzerinden uçuşun, silahsızlandırma
ve ülke kavramlarının buna getirdiği engeel3 yanında, md. 6
hükmüyle de yasaklandığını söylemek mümkün görünmektedir. Bu
hükümler bugün de yürürlüktedir.

4.4. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Boğaz-önü Adaları'nın
silahsızlandırtlmış statüsüne ilişkin tartışmalar

1936 Yılına gelindiğinde Lozan Boğazlar Sözleşmesi md. 18214

ile silahsızlandırılmış Boğazlar Bölgesinin Türkiye'nin askeri
güvenliği için teşkil edeceği haksız tehlikelere karşı tedbirler almayı
taahhüt eden akit devletlerden Japonya, artık Milletler Cemiyeti'ne
üye değildi. İtalya, Habeşistan'da yayılmacı emellerini hayata
aktarmaya başlamış; İngiltere ve Fransa ile bu konuda ters
düşmüşlerdi. Siyasi gelişmeler Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin
öngördüğü rejimin işlemeyeceğini gösteriyordu. Türkiye,
Sözleşme'nin ulusal egemenliğini sınırlayıcı hükümlerinin değişen
siyasi ve askeri durumlar karşısında güvenlik ihtiyacına cevap
veremeyecek hale gelmesi üzerine, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin
gerçekleştirilmesi ile sonuçlanan girişimlerde bulunmuştur.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin giriş kısmı ile sonradan ilave
edilen Protokol 'ün Boğaz-önü Adaları 'nın silahsızlandınlmış statüleri
bakımından önemi vardır. Bu düzenlemeler, Türkiye ile Yunanistan
arasında yorum farklılıklarına ve uyuşmazlıklara konu olmaktadır.
Sözleşme'nin giriş kısmında;

ı13 Bkz. geride s. 82.
ı14 Md. metni için bkz. geride 87.

89



"Boğazlar umumi tabiri altında ifade edilen Çanakkale Boğazı,
Marmara Denizi ve Karadeniz Boğazı 'ndan geçişi ve seyri
sefaini Lozan 'da 24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilmiş olan
Sulh Muahedenamesi 'nin 23. maddesi ile tespit edilen prensibi
Türkiye 'nin emniyeti ve Karadeniz sahildan devletlerin
Karadeniz 'deki emniyeti çerçevesi dahilinde, koruyacak tarzda
tanzim etmek arzusu ile mütehassis olarak;

İşbu Mukavelenameyi 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan 'da imza
edilmiş olan Mukavelenamenin yerine ikôme etmeye karar
vermişler ve mürrahas olarak atideki zevatı tayin etmişlerdir. "

hükmüne yer verilmiştir. Protokol' de ise bu konuda;

"1. Türkiye, mezkür Mukavelenamenin mukaddemesinde tarif
edilen Boğazlar Mıntıkası 'nı derhal yeniden askerileştirebilir"

denmektedir.

Yunanistan, 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin "24
Temmuz 1923 tarihinde Lozan 'da imza edilmiş olan Mukavelename-
nin yerine ikame edilmesine karar verilerek,,21S Kuzey Ege Adalan'nı
silahsızlandıran bu Sözleşme'nin tamamen ortadan kaldınldığını,
Limni ve diğer Kuzey Ege Adalan'nın silahsızlandınlması ile ilgili
hükümlerin artık yürürlükte olmadığını iddia etmektedir '". Montrö•Sözleşmesi gereğince Boğazlar silahlandırıldığına göre, aynı gerekçe-
nin kendisine ait Boğaz-önü Adalan için de (Limni, Semadirek)
geçerli olduğunu ileri sürerek anılan adalan silahlandırmaktadır.

Buna karşılık Türkiye, Yunan egemenliğindeki Boğaz-önü
Adalan'nın silahlandınlmasının Uluslararası Hukuka aykın olduğu
görüşündedir. Türkiye'ye göre, Montrö Sözleşmesi Türkiye'nin
güvenlik endişelerini karşılamak için yapılmıştır. Bu durum,
Sözleşme'nin giriş kısmında yazılıdır. Ayrıca, aynı Sözleşme'ye ek
Protokol, sadece Türkiye'ye Boğazlar Bölgesini silahlandırma yetkisi
vermektedir. Bundan dolayı, Montrö Sözleşmesi Lozan Boğazlar
Sözleşmesi'nin Yunan Adalan'nın silahsızlandırılması ile ilgili
hükümlerini yürürlükte bırakmıştır. Kaldı ki, Montrö Sözleşmesi 'nin

215 Montrö Boğazlar Sözleşmesi girişi son para.
216 Katsoufros, T., "Ege Deniziyle İlgili Türk Yunan Uyuşmazlıkları", Vaner, S.

Türk Yunan Uyuşmazlığı, Ankara 1990, s. 78; Gündüz, A., Limni ... (op. cit.) s. 33.
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Lozan Boğazlar Sözleşmesi'ni ortadan kaldırdığı farz edilse bile,
Lozan Banş Andlaşması'nın 1914 tarihli Altı Büyük Devlet Karan'nı
onaylayan md. 12 hükmü hala yürürlüktedir. Bu son sebeple dahi
Limni Adası gene silahlandınlamaz 217.

4.4.1. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Lozan Boğazlar
Sözleşmesi arasındaki ilişki

Lozan Boğazlar Sözleşmesi ile Montrö Sözleşmesi'nin
durumlan değerlendirildiğinde birbiri ardına yapılmış, aynı nitelikte,
taraftan kısmen değişen iki andlaşma ile karşı karşıya bulunulduğu
görülür. Sonraki andlaşmanın (yani Montrö Sözleşmesi 'nin),
öncekinin (yani Lozan Boğazlar Sözleşmesi 'nin) düzenlediği konuyu
bazı yönleriyle düzenlediği anlaşılmaktadır. Montrö Boğazlar
Sözleşmesi'rıde, Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nde gayri askeri hale
sokulan "Boğazlar Bölgesi"nin bu statüsüne son verilirken, aynı
sözleşme ile yine gayri askeri mıntıka kapsamına alınan "Yunan
egemenliğindeki Boğaz-önü Adalan"na ilişkin bir düzenleme
bulunmamaktadır.

Bu durumda lex posterior derogat lex priori (sonraki kural
öncekini ilga eder) kuralı gereği, sonraki anlaşma ile öncekinin buna
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanması gerekecektir. 'Bu kuramsal
çerçeve içerisinde somut durumla ilgili sorun, Montrö Sözleşmesi'nin
Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin hangi hükümlerini ne ölçüde ilga
ettiğini belirlemek meselesine dönüşür.

Yunanistan, 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin giriş
kısmının, sadece Montrö Sözleşmesi'nin, Lozan Boğazlar
Sözleşmesi 'nin yerine ikame edildiğini belirten para. 3' e dayanarak 23
Temmuz 1923 tarihli Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin öngördüğü
Boğaz-önü Adalan 'nın silahsızlandınlmış statüsünün sona erdiğini
savunmaya çalışmaktadır. Yunanistan, uluslararası andlaşmalann
kendi bütünlüğü içinde ve amacına uygun olarak yorumlanmasını
öngören Uluslararası Hukuk kurallarını ihlal ederek Montrö ve Lozan
Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin önemli gerçekleri de göz ardı
etmiştir'!".

217 G" d" A L' '( it.) 33un uz, ., ımnı.: üp. cıt. s. .
218 Ibid., s. 39.
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4.4.2. Andıaşmanın bütünlüğü ilkesi

Yunan tezi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin giriş kısmında yer
alan, Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin ikame edildiği hükmüne
dayanmaktadır. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin giriş kısmında
gerçekten de böyle bir hüküm bulunmaktadır. Bununla beraber Yunan
iddiası, andlaşmalann bir bütün olarak yorumlanmasını öngören
Uluslararası Hukuk ilkesini göz ardı ederek girişte ve Sözleşme'ye ek
Protokol'de mevcut diğer hükümleri dikkate almadığı için gerçeği
yansıtmamaktadır. Yunan yorumu, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin
uluslararası andlaşmalann yorumlanmasına ilişkin Uluslararası Hukuk
kurallanna göre andıaşmaya dahilolan ve andıaşmanın amacının
belirlendi ği yer olması itibanyla özel bir önem taşıyan giriş kısmına
istinat ettirilmesine rağmen girişin Yunanistan'ın esas aldığı 3 'üncü
paragrafını sınırlayan ve Sözleşme'nin amacının belirlendiği asıl
önemli hükmü olan 2'inci paragrafını dikkate almamaktadır219

•

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin amacının yorum üzerindeki etkisi bir
sonraki paragrafta ele alındığı için, burada sadece yorumda bütünlük
ilkesinin ihlal edildiğinin ve Sözleşme'nin yorumunda amacını içeren
hükmün dikkate alınmadığının belirtilmesi yeterli görülmüştür.

Aynı şekilde, Montrö Sözleşmesi 'ne ilişik olan Protokol de
yorum bakımından bütünün içinde yer aldığı halde Yunanistan, bu
Protokol ile Sözleşme'nin giriş kısmını birlikte ele alma gereğini
görmemektedir'j''. Protokol'de sadece Türkiye'nin Boğazlar Bölgesini
yeniden silahlarıdırması hüküm altına alınırken Yunanistan açısından
yeniden silahlandırmaya ilişkin herhangi bir husus hüküm mevzu
olmamıştır'f ' .

4.4.3. Montrö Sözleşmesi Yunan Adaları'nı kapsamaz

Yunanlılar, Lozan Boğazlar Sözleşmesi md. 4'te Boğaz-önü
Adalan 'nın silahsızlandınlma bakımından Boğazlar'la benzer bir
askeri statüye tabi tutulmuş olmalarına bakarak bu adalardan Montrö
Sözleşmesi 'nde bahsedilmemiş olsa bile, Boğazlar terimi içinde

219 Ibid., s. 39 dn. 8.
no Ibid., s. 39.
221 Ibid., s. 39 dn. 8.
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mütalaa edildiklerini, dolayısıyla Boğazlar'ın silahlandırılması ile
birlikte adaların da yeniden silahlandırılabileceğini söylemektedirler.

Boğazlar terimi Yunan egemenliğindeki adalan kapsamaz. Bu
terim ile daima İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale
Boğazı kastedilmiştir. Boğazlar terimine hiçbir yerde bundan başka
bir anlam verilmiş değildir ". Lozan Boğazlar Sözleşmesi md. l' de
yapılan Boğazlar tarifinde adalara yer verilmemiştir. Yine bu
Sözleşme'nin md. 4 ve 6 hükümlerinde askerlikten anndınlacak
yerlerden söz edilirken "bölgeler ve adalar" ifadesi kullanılmış,
böylece adalar ayrı tutulmuştur. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde ise
Boğazlar umumi tabiri altında Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve
Karadeniz Boğazı'nın ifade edildiği belirtilmiştir.

4.4.4. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin amacı

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin amacı Sözleşme'nin girişinde,
para. 2'de hüküm altına alınmıştır. Buna göre, Sözleşme'nin amacı,
Temmuz 1923'te Lozan'da imzalanan Banş Andıaşması md. 23'te
kayda geçirilmiş olan ilkeyi koruyacak tarzda, Türkiye'nin güvenliği
ve Karadeniz devletlerinin Karadeniz'deki güvenlikleri
çerçevesinde, Boğazlar' dan ulaşımı düzenlemektir+', Yunanistan,
yukanda belirtildiği gibi, andlaşmalann bütünlüğü içinde
yorumlanması ilkesine aykın olarak bu hükmü görmezden
gelmektedir+". Halbuki, andlaşmalann amaçlan doğrultusunda
yorumlanması kuralına göre, Yunan yorumunun istinat ettiği Montrö

.Sözleşmesi'nin girişinde para. 2'de yer alan "işbu Mukavelenamenin
24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan 'da imza edilmiş olan
Mukavelenamenin yerine ikame edilmesine karar verilmesi" hükmü
de, gerçekte Türkiye'nin güvenliği amacı ile sınırlandınlmıştır.
Devletler, Montrö'de amacı Boğazlar'dan geçiş serbestisini
Türkiye'nin güvenliği çerçevesinde düzenlemek olan bir anlaşma
yaparak Boğazlar' da ulaşım özgürlüğünün korunması konusunda
Lozan'daki eski mantıklarım'+' tersine çevirmişlerdir. Boğazlar'ı
silahlandırarak ulaşım serbestisinin Türkiye'ye karşı güvenlik altına

222 Ibid., s. 45.
223 !bid., s. 42, 52.
224 Ibid., s. 39.
225 Bkz. geride s. 85.
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almak ihtiyacının ortadan kalktığını kabul etmiş, Boğazlar' da ulaşım
özgürlüğürıün korunmasını Türkiye'nin kendisine bırakmışlardırr".

Yunan egemenliği altındaki Boğaz-önü Adalan nedeniyle bu
Devletin, ilkin Türkiye'nin, ikinci olarak da Boğazlar'dan geçiş
serbestisinin güvenliğine karşı oluşturduğu tehdidin ve bu adaların
silahsızlandınlma ihtiyacının ortadan kalktığına dair bir işaret yoktur.
Boğazlar'dan geçiş serbestisinin güvenliği, Yunanistan'a değil, tek
başına Türkiye'ye teslim edilmiştir. Montrö Sözleşmesi ile Boğazlar'da
seyrüsefer güvenliği Türkiye'nin kendisine bırakıldığı için Lozan
Boğazlar Sözleşmesi 'nin Boğazlar Bölgesinin silahsızlandınlmasma
ilişkin hükümleri ikame edilirken Türkiye'nin ve Boğazlar'dan geçiş
serbestisinin güvenliğini sağlamak üzere tesis edilen Yunan egemenliği
altında bulunan Boğaz-önü Adalan'ndaki silahsızlandırma varlığını
korumuştur. Türkiye'nin güvenliği amacıyla yapılmış olan Montrö
Boğazlar Sözleşmesi'nin, Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye'nin
güvenliğine hizmet eden Yunan Adalan'nın askersizleştirilmesine
ilişkin hükümlerini yürürlükten kaldırmasını öngören Yunan yorumu
Sözleşme'nin amacına ve hukuka aykındır=".

Buna karşılık, Montrö Sözleşmesi'ne imza koyan devletler,
Boğazlar'dan geçişin güvenliğini Türkiye'ye bıraktıklan için,
Boğazlar'dan geçiş serbestisinin güvenliğini temin etmek maksadı ile
silühsızlandınlmış bulunan Türk egemenliğindeki Boğaz-önü
Adalan 'nın bu statüsünün muhafaza edilmesi için geçerli hiçbir neden
kalmamıştır. Türk egemenliğindeki Boğaz-önü Adalan 'nın
silahsızlandmlmış statülerinin sona ermesi, Yunan egemenliğindeki
Boğaz-önü Adalan'nın da silahsızlandınlmış statülerinin sona erdiğini

226 De Visscher, F., "La Nouvelle Convention des Detroits", Revue de Droit et de
Legislation Compare, 1936, Toriseme Serie, Tome XVII, s. 707-708. Aslan
Gündüz tarafından iktibas edilerek atıf yapılmıştır bkz. Gündüz, A., Limni ...
(op. cit.) s. 52.

227 Aslan Gündüz, Yunanistan'ın Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yorumunu
kabul edilemez bulan diğer çalışmalar arasında, Toluner, S., AET'nin Gümmrük
Sınırları ve Ege Sorunu, 1982, s. 65-68; Toluner, S., Milletlerarası Hukuk
Dersleri, B. 4, İstanbul 1989, s. 33-34 dn. 4; Pazarcı, H., "Limni Sorunu ve
Yunan Tezinin Geçerliliği", Cumhuriyet, 21 Kasım 1984; Ülman, H., "Limni
Dosyası", Hürriyet, 19-22 Kasım, 1984; Sander, O., "Bugün Limni, Yarın
Midilli", Cumhuriyet, 23 Kasım 1984; Onulduran, E., "Limni için taviz
Olmaz", Cumhuriyet, 22 Kasım 1984'e atıf yapmaktadır. Bkz. Gündüz, A.,
Limni ... (op. cit.) s. 52;
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göstermez. Çok daha geniş ve önemli olan Boğazlar Bölgesini
silahlandırmasma izin verilen Türkiye'nin kendi egemenliğindeki
adalan silahlandırması, hem Boğazlar'dan geçiş serbestisinin
güvenliğinin Türkiye'ye teslim edilmesine, hem de Sözleşme'nin
amacı olan Türkiye'nin güvenliğine uygundıır ". Bu durum
karşısında, Montrö Sözleşmesi'nde açıkça söz edilmemiş olmakla
beraber Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adalan'nın da
silahsızlandınlmış statüsünün sona erdiğini söylemek mümkün ve
gerekli görünmektedir.

4.4.5. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin silühsızlandırma ile
ilgili hükümleri, sllahlandırma yetkisini sadece
Türkiye'ye vermiştir

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde yeniden silahlandırma ile ilgili
iki yerde hüküm vardır. Bunlardan ilki Sözleşme md. 23 'te; ikincisi de
Ek Protokol'dedir. Protokol'de;

"Bugünkü tarihli Mukavelenameyi imza ettikleri sırada, zirde
vaiidimza Mürahhaslar Hükümetlerini taahhüt altına alarak
aşağıdaki ahkdmı kabul ettiklerini beyan ederler:
1. Türkiye, Mezkür mukavelenamenin Mukaddemesinde tarif

edilen Boğazlar mıntıkasını derhal yeniden askerileştirebile-
cektir.

2. 15 Ağustos 1936 tarihinden itibaren Türkiye Hükumeti,
mezkur Mukavelenamede tasrih edilen rejimi muvakkaten
tatbik edecektir.

3. İşbu Protokol bugünkü tarihten itibaren muteber olacaktır.
Montrii'de 20 Temmuz 1936 'da tanzim edilmiştir."

hükümlerine yer verilmiştir.

Yunanistan'a göre Protokol, Türkiye'ye Boğazlar'ı
silahlandırmasına derhill imkan vererek bir avantaj tanımıştır. Buna
karşılık Lozan Boğazlar Sözleşmesi yürürlükten kaldırıldığına göre

. Yunanistan'ın adalan yeniden silühlandırmasını da içeren diğer dev-
letlerin Sözleşme'den doğan menfaatlerini kullanması, Sözleşme'nin
yürürlüğe girmesine bağlıdır.

228 G" d" AL' . ( it.) 69un uz, ., ımnı ... üp. cıt. s. .
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Yunanistan, Protokol'ün yeniden silahlarıdırma yetkisini
Sözleşme'ye atıf yapmadan açık bir ifade ile münhasıran Türkiye'ye
veren md. 1 hükmünün özünü, silahlandırma hakkının Sözleşme'de
tanındığı varsayımına dayalı olarak kendisine de silahlandırma hakkı
verildiğini söyleyebilmek için, Protokol'ün Türkiye'nin silahlandırma
hakkını Sözleşme yürürlüğe girmeden önce kullanmasını sağlayan
unsuru ile ikame etmeye çalışmaktadır. Bu yorum, henüz yürürlüğe
girmemiş olan Sözleşme'den doğan haklann, Protokol ile yürürlüğe
sokulduğu sonucunu doğurur. Bu sonuç, Uluslararası Hukuka aykın
olup Yunan yorumunun da hukuka aykın olduğunu gösterir. Kaldı ki,
silahlandırma hakkı Sözleşme'de ihdas edilmiş de değildir.
Sözleşme'de esas olarak hava sefineleri ile ilgili olan md. 23
hükmünde, dolaylı olarak yeniden silahlandırmaya (md.23/1) ve
Boğazlar'ın yeniden silahlandınlmasına (md. 2312) yer verilmiştir. Bu
durum, yeniden silahlandırmanın Sözleşme'de düzenlenmediğini ve
Sözleşme'de işaret edilen tek silahlandırmanın ise Boğazlara mahsus
olduğunu göstermektedir. Sözleşme' de bunun dışında silahlandırma
ile ilgili başka bir hüküm de yoktur.

Buraya kadar yapılan değerlendirmeler, Montrö Boğazlar
Sözleşmesi'nin, Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin Yunan Adalan ile
ilgili hükümlerini ortadan kaldırmadığını göstermektedir.

4.4.6. Boğaz-önü Adaları'nın silühsızlandmlmış statüsünün
kaynağına ilişkin tartışma

Yunanistan, Lozan Banş Andlaşması md. 12 ile kendisine
devredilen Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adalannın
silahsızlandınlmış statüsünü teyit eden ve bu statünün kapsamını
düzenleyen Lozan Barış Andlaşması md. 13 'ü, söz konusu statüyü
yaratan hüküm olarak görüp md. 12'nin silahsızlandırılmış statü ile
ilgili olmadığını, bu hükmün benzer şekilde Limni ve Semadirek
adalannı da Yunanistan'a sadece devrettiğini, bu adaların
silahsızlandırılmış statülerinin ise Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nden
kaynaklandığını ileri sürmektedir. Yunanistan'a göre, Lozan Banş
Andlaşması md. 12, Altı Büyük Devlet Karan'nın sadece adalarda

'Yunan egemenliğinin kuruluşu ile ilgili kısmını teyit etmekte, adaların
silahsızlandınlmasına ilişkin kısmından ise söz etmemektedir.
Böylece, Altı Büyük Devlet Karan'nın adaların silahsızlandırılması
hakkındaki hükümleri zımnen ortadan kaldınlmış olmaktadır.
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Buna karşılık Türkiye, Altı Büyük Devlet Kararı 'nın bir bütün
olduğunu savunmaktadır. Bu bağlamda, Altı Büyük Devletin Ege
Adaları'nın geleceğinin tayini işinin kendilerine verilmesini
Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını dikkate alan bir çozum
bulacaklarını belirterek istediklerinder'", Osmanlı Devleti'nin verdiği
cevapta adaların Türkiye'nin güvenliği için sahip oldukları önernin
vurguladığına dikkat çekilmiştir=". Buna bağlı olarak, Altı Büyük
Devletin Ege'de işgal altında bulunan Osmanlı adalarını Yunanistan'a
verme kararını aldığı zaman, Türkiye'nin de güvenlik ihtiyaçlarını
karşılamak için bu egemenlik devrini adaların silahsızlandınlrnası
şartına tabi tutuğu, adaların Yunanistan' a devirlerinin şartının
silahsızlandınlmalan olduğu, silahsızlandırmanın egemenlik
devrinden bağımsız olmadığı ve toprak konusundaki alış verişin bir
parçası olduğu belirtilmiştir. Bu sebeple, 1923 yılında Lozan Barış
Andlaşması md. 12 ile Altı Büyük Devlet Kararı teyit edildiği zaman,
Kararın bir bütün olarak teyit edildiğine, şayet aksi söz konusu olsaydı
bunun da açıkça ifade edileceğine işaret edilmiştir'" .

Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde anılan
adaların askerden arındırılmış statülerinin ayrı olarak ele alınmasının,
md. 12'de hukuksal statüleri saptanan ve Yunanistan'a bırakılan
adaların arasında askerden arındırmak konusunda yapılan farklı
düzenlemeler nedeniyle olduğu belirtilmiştir'V. Lozan Barış
Andlaşması md. 12'de Yunanistan'a bırakılan bütün Doğu Ege
Adaları'nın silahsızlandınlmış statüye sokulması ilkesi kabul
edildikten sonra, Merkezi Doğu Ege Adaları 'nın kısmen askerden
arındırılmış statüsünün aynı Andlaşma md. 13'te düzenlenirken
Boğaz-önü Adaları'nın tam olarak askerden arındırılmış statüsünün de
Boğazlar Sözleşmesi ile düzenlendiği= ', ayrıntıların bu hükümlerde
belirtilmesinin, ilkenin md. 12'de belirtilmesine engelolmadığı
savunulmuştur+".

Lozan Barış Andlaşması md. 12'de geçen egemenlik kavramı
üzerinde de durulmuştur. Burada kullanılan egemenlik terimi ile

229 Altı Büyük Devletin 17 Ocak 1913 tarihli Notası.
230 G" d" AL' . ( it.) 77un uz, ., ımnı.: op. cıt. s. .
231 lbid., s. 77-78.
232 Pazarcı, H., Doğu Ege Ada/arı ... (op. cit.) s. 16.
233 Ibid. idem.
234G"d" AL' . ( it.) 78un uz, ., ımnı ... op. cıt. s. .
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yalnızca bu adaların aidiyetinin mi kast edildiği, yoksa bu terimin
daha geniş bir anlamının mı olduğu sorgulanınıştır. Bu terimin ülkesel
yetkilere ilişkin olarak kullanıldığı durumlarda uluslararası
sınırlamalan da kapsayan bir kavram biçiminde anlaşıldığına
değinilmiştir'P, Md. 12'de kullanılan egemenlik terimi ile yalnızca
adalar üzerinde hangi devletin yetkili olduğu sorunu çözüme
bağlanmak istenseydi Altı Büyük Devlet Karan 'nın teyit edildiğini
gösteren uzun bir hükme gerek kalmadan ilgili adaların tümü sayılarak
bunlann Yunan egemenliğine verildiğini belirten basit bir cümle ile
yetinilebilecek olduğu ifade edilmiştir. Egemenlik teriminin 1914
Karan ile birlikte kullanılmasının, buradaki somut egemenlik
durumunun bütün özellikleri ile teyit edildiğini gösterdiğine işaret
edilmiştir':".

Aynca, Lozan Konferansı tutanaklannın da, md. 12'de hem
anılan adaların aidiyet sorununun hem de bağlı olacaklan koşulların
birlikte ele alındığını gösterdiğine dikkat çekilmiştir.

4.4.7. Tarafların müteakip uygulamaları

4.4.7.1. Tevfik Rüştü Aras'ın açıklamaları

Yunanistan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Limni ve
Semadirek adalannın silahsızlandınlmış statülerinin de sona erdiğini
savunabilmek için, dönemin Türk Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü
Aras'ın Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin onaylanması amacıyla
TBMM' de yaptığı sunuş konuşmasında yer verdiği;

"Lozan mukavelenamesiyle gayri askeri hale ifrağ edilmiş olan,
komşumuz ve dostumuz Yunanistan 'a ait Limni ve Semadirek
Adaları 'na dair olan hüküm de Montrö Mukavelenamesi ile
kalkmış bulunuyor demektir ki bundan da ayrıca memnunuz. "

cümlesinden yararlanmaya çalışmaktadır. Yunanistan'a göre, Tevfik
Rüştü Aras'ın bu cümlesi Sözleşme'nin resmi yorumunun ifadesidir.

Buna karşılık, Yunan iddialannın temelsiz olduğunu ortaya
koyan, güçlü bir Türk tezinin bulunduğu görülmektedir. Öncelikle,
konuşmanın devamına işaret edilerek Tevfik Rüştü Aras'ın

235 Pazarcı, H., Doğu Ege Adaları ... (op. cit.) s. ı7.
236 !bid., s. ı8.
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konuşmasında ne Montrö Sözleşmesi'nin hükümlerinin açıklanması-
na, ne de hukuki açıdan bir değerlendirmesine yer verildiği
belirtilmiştir. Gerçekten de, Tevfik Rüştü Aras konuşmasını;

"Bu münasebetle yeni Türk siyasetinin bir vasfını da tekrar
kaydetmek isterim: Kendimiz için iyi gördüğümüzü dostlarımız
için de iyi görmek ve hakkımızda nareva telôkki ettiğimiz her
şeyi yalnız dostlarımız için değil fakat hiçbir devlet hakkında
temenni etmemek"

sözcükleri ile sürdürmüştür. Bunların, Konferans öncesinde Yunan
Adaları 'nın yeniden askerileştirilmesi sorununa iyi niyetle yaklaşma
sözünün, Konferans ertesinde de tekrarlanmasından başka bir amaç
taşımadığına dikkat çekilmiştir+".

Limni Adası'nın yeniden silahlandınlması için bir andıaşma
yapılmasına engel bulunmadığı halde238 ve bunun da ötesinde, Montrö
Konferansı 'nın böyle bir andıaşma yapılması için hazırladığı müsait
zemine rağmen bu yola gidilmemesinin, Tevfik Rüştü Aras'ın Montrö
Sözleşmesi 'nin akdinden hemen sonra yaptığı açıklamanın içeriği
uyarınca hukuki sonuç doğuran hukuki bir işlem olarak
değerlendirilmesine imkan vemediği belirtilmiştir''". Ayrıca, Tevfik
Rüştü Aras'ın konuşmasındaki irade açıklamalarında, tek taraflı irade
beyanlarının adına yapıldığı devlet için hukuki yüküm doğuran bir
hukuki işlem olarak nitelendirilebilmesi için aranan "aleniyet
kazanmış irade beyanının içeriğiyle bağlanma niyetinin'F'", bu

237 Toluner, S., Limni ... (ap. cit.) s. 39; aynı doğrultuda Pazarcı, H., Doğu Ege
Adaları ... (ap. cit.) s. 49.

238 UAD, Burkina Faso ile Mali Cumhuriyeti arasındaki Sınır Uyuşmazlığı
Davasında verdiği 22 Aralık 1986 tarihli Kararında, Mali Devlet Başkanı'nın 11
Nisan 1975 tarihinde bir basın toplantısında yapmış olduğu bir açıklamanın
içeriği uyarınca bağlayıcı sayılması iddiasını,

"Olayda tarafların Afrika Birliği Teşkilatı arabuluculuk Komisyonu 'nun vardığı
sonuçların bağlayıcıniteliğini kabul etme niyetini normal usullerle, yani,
karşılıklılık esası uyarınca resmi bir andıaşma ile açıklama yp/una gitmelerini
engelleyen herhangi bir şey yoktu"

gerekçesi ile reddetmiştir, bkz. IC] Reports 1986, p. 554, s. 574, Karara bu konu-da
Toluner tarafından atıfyapılmıştır, bkz. Toluner, S., Limni ... , (ap. cit.) s. 41.

239 Toluner, S., Limni ... , (ap. cit.) s. 42.
240 UAD'nin Fransa ile Avusturya ve Yeni Zelanda arasındaki Nükleer Denemeler

Davalarında verdiği 20 Aralık 1974 tarihli Karar, LC.J. Reports 1974 p. 253, s.
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açıklamalann yorumu ve açıklamalann yapıldığı hal ve koşullara
bakılarak bulunmadığına işaret edilmiştir " .

Tevfik Rüştü Aras'ın konuşmasında, Limni'nin silahsızlandınl-
mış statüsünün sona erdirilmesi maksadı ve içeriğiyle bağlanma
iradesi taşıyan bir hukuki işlem niteliği bulunmadığı gibi, Montrö
Sözleşmesi'nin belirli bir biçimde yorumlanmasını kabul iradesinin
varlığına delil oluşturabilecek ya da belirli bir yoruma karşı çıkma
hakkının yitirilmesine yol açacak bir davranış olarak değerlendirilmesi
de mümkün görünmemektedir.

Tevfik Rüştü Aras'ın konuşmasının, türkiye'nin Montrö
Boğazlar Sözleşmesi'nin Limni'nin silahsızlandınlmış statüsünün
sona erdirilmesi yolunda yorumlanmasını kabul iradesinin varlığına
delil oluşturabilmesi için, Uluslararası Hukukun aradığı yeteri kadar
açık kesintisiz ve tutarlı bir tutum242 oluşturmadığınadikkat
çekilmiştir=". Yunanistan, buna (Türkiye'nin Montrö Boğazlar
Sözleşmesi 'nin Limni 'nin silahsızlandmlmış statüsünün sona
erdirilmesi yolunda yorumlanmasını sözde kabul iradesinin varlığına)
dayanarak Uluslararası Hukukun aradığının aksine, durumunu kendi
zaranna değiştirmiş+" olmadığı için, Konuşmanın Türkiye'nin böyle
bir yoruma karşı çıkma hakkını yitirmesine yol açabilecek (estoppel)
bir davranış da oluşturmadığı belirtilmiştir'Y.

4.4.7.2. Tarafların müteakip uygulamaları

Yunanistan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Lozan Boğazlar
Sözleşmesi 'ni tümüyle sona erdirdiğine ilişkin iddiasını, tarafların
takip eden uygulamalannın da doğruladığını göstermeye

267-270 Karara bu konuda Toluner tarafından atıfyapılmıştır, bkz. Toluner, S~,
Limni ... , (op. cit.) s. 40.

241 Toluner, S., Limni ... , (op. cit.) s. 40.
242 North Sea Continental Shelf, Judgement, ICJ Reports 1969, p.3, s. 26, p. 28;

Delirnitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, Judgement,
ICJ Reports 1984, p. 246, s. 67, p. 146. Kararlara bu konuda Toluner tarafından
atıf yapılmıştır, bkz. Toluner, S., Limni ... , (op. cit.) s. 42.

243 Toluner, S., Limni ... , (op. cit.) s. 42.
244 North Sea Continental Shelf, Judgement, ICJ Reports 1969, p.3, s. 27, p. 30.

Karara bu konuda Toluner tarafından atıf yapılmıştır, bkz. Toluner, S., Limni
... , (op. cit.) s. 42.

245 Toluner, S., Limni ... , (op. cit.) s. 42.
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çalışmaktadır. Buna göre, silahsızlandırılmış statülerinin sona
ermesinin ardından Türkiye, Gökçeada ve Bozcaada'yı silahlandırarak
bu bölgeleri gözetim altında bölgeler olarak nitelendirmiştir.
Yunanistan da, yasaklanmış kara ve deniz bölgelerine ilişkin 3 Nisan
1937 tarihli Kraliyet Kararnamesi ile Limni'yi gözetim altında bölge
olarak nitelendirmiştir. Türkiye ve Yunanistan'ın Montrö Boğazlar
Sözleşmesi 'nin akdini müteakiben takındıkları bu tutum tarafların bu

. Sözleşme ile adaların silahsızlandırılmış statüsünün sona erdirildiğini
kabul ettiklerini göstermektedir ".

Yunan iddialarına verilen cevaplan, yukandaki paragraftan
buraya arta kalan bir hususa değindikten sonra dile getirmek yararlı
olacaktır. Tevfik Rüştü Aras'ın açıklamasının da, Türkiye'yi Montrö
Boğazlar Sözleşmesi 'nin adaların silahsızlandınlmış statülerini sona
erdirecek yorumu ile bağlayabilmesi veya bu doğrultuda yeni
mükellefiyetler altına sokabilmesi için önceki paragrafta belirtilen
iradeye ilişkin özellikler yanında, takip eden Türk ve Yunan
uygulamalan ile istikrarlı247 bir şekilde gerçekten de doğrulanması
gerekirdi'". Yunan iddialannın aksine, Türkiye ve Yunanistan'ın
Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni takip eden uygulamalannın, tarafların
Sözleşmeyi Limni Adası 'nın silahsızlandırılmış statüsünü sona
erdirecek şekilde yorumlamadıklan gibi, bu doğrultuda yeni bir
yükümlülük altına da girmediklerini gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu
bağlamda. öncelikle, Boğaz-önü Adalan'nın her iki tarafça gözetim
altında bölge ilan edilmesinin, askerileştirmenin gerçekleştirildiğini
kendiliğinden göstermediğine işaret edilmiştirr'". Ayrıca, hem bu son
argümanlav", hem de Tevfik Rüştü Aras'ın açıklamalanna
dayandınlan Yunan iddialanylar" ilgili olarak Türkiye'nin,
Yunanistan' ın adalan silahlandırma faaliyetlerini andlaşmalardan

246 Pazarcı, H., Doğu Ege Adaları ... (ap. cit.) s. 57-58.
247 Bu konuda Pazarcı tarafından USAD'nin Brezilya Borçları Davasına ilişkin

Kararına ve UAD'nin Ambatielos (ön sorunlar) Davası Kararına işaret edilmiştir,
bkz. sırasıyla Pazarcı, H., Doğu Ege Adaları. .. (ap. cit.) s. 52-53 dipnot III ve
s. 53 dn. 112.

248 Ibid., s. 51-52.
249 Toluner, S., Limni ... , (ap. cit.) s. 44.
250 Ibid. idem.
251 Pazarcı, H., Doğu Ege Adaları ... (ap. cit.) s. 53, 54.
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doğan yükümlülüklerine aykırı gorup 1960'lı yıllardan itibaren
protesto ettiğine dikkat çekilmiştir. İlaveten. Yunanistan'ın Limni ve
Semadirek adalannın silahsızlandınlmış statülerine ilişkin iddialannın
kendi tutumuyla da çelişkili olduğuna işaret edilmiştir. Bu bağlamda,
Yunanistan'ın, Türkiye'nin adaların silahlandınlmasını protesto eden
2 Nisan 1969 tarihli bir Notasına cevaben 10 Mayıs 1969 tarihli
Notasında, andlaşmalara saygılı olduğunu, Limni Adası 'nın
havaalanında yapılan çalışmalann sivil havacılık ihtiyaçlanna cevap
vermek için gerçekleştirildiğini bildirdiği hatırlatılmıştır'V,
Yunanistan'ın, Türkiye'nin 2 Nisan 1969 tarihli Notasısında Limni ve
Semadirek'ten "ilgili andlaşmalarca tam bir askerden arındırılmış
statü altına konulan" adalar sıfatı kullanılarak söz edilmesine rağmen
itirazda bulunmadığı vurgulanmıştır. Yunanistan'ın bu Notasının,
tarafların Montrö Sözleşmesi'nin Limni ve Semadirek'e ilişkin
hükümlerini ve etkisini yorumlama konusundaki sonraki tutum ve
davranışlan değerlendirilirken Tevfik Rüştü Aras'ın sözlerinden daha
az değerde bir kanıt olmadığı, üstelik daha sonraki bir tarihteki anlayış
ve durumu saptaması nedeniyle, 1930'lu yıllarda bir ara Türkiye
tarafından anılan adaların askerileştirilebileceği kabul edilmiş olsa
bile, 1969 notalannın bu hususta yeni bir yükümlülük rejimini kabul
ettiklerinin kanıtı olarak ileri sürülebileceği belirtilmiştiri'".

5. Menteşe Adaları

İtalyanlar, Menteşe Adalan bölgesindeki bazı adalan 1911-1912
Türk-İtalyan Savaşı sırasında ele geçirmişlerdi. 18 Ekim 1912'de
yapılan Uşi Andlaşması'nda adaların Osmanlı İmparatorluğu'na geri
verilmesi öngörülmüş olmasına rağmen Balkan Savaşı'nın çıkması
üzerine bu devir gerçekleştirilmemiştir. Birinci Dünya Savaşı 'nda
Osmanlı İmparatorluğu yenilince de adalar İtalyanlar'da kalmıştır.
Lozan Banş Andlaşması md. 15 ile Türkiye, " ...adalar üzerindeki
bütün haklarından ve sıfatlarından İtalya lehine vazgeçmiştir ... ".
Anlaşılacağı gibi, anılan adalar İtalya'ya verilirken gayri askeri hale
getirilmek gibi özel bir statü altına alınmamıştır.

252 Toluner, S., Limni ... , (üp. cit.) s. 44, dn. 87; Pazarcı, H., Doğu Ege Adaları ...
(üp. cit.) s. 54.

253 Pazarcı, H., Doğu Ege Adaları ... (üp. cit.) s. 54.
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II'nci Dünya Savaşı'nın sonuna gelindiğinde adalar İngiliz işgali
altındadır. İtalyanlar yenilmiştir. Anılan adalar, 10 Şubat 1947'de
Paris'te imzalanan ve md. 1412'de "bu adaların gayri askeri hale
getirileceğini ve öyle kalacağını" öngören İtalyan Barış Andıaşması
ile onlardan da alınarak Yunanistan'a verilmiştir. Paris Barış
Andıaşması'nın XIII numaralı ekinin D maddesinde askerden
arındırmanın tanımı da yapılmıştır. Buna göre;

"İşbu andıaşma amacıyla 'askerden arındırma' ve 'askerden
arındırılmış' terimleri ile ülke üzerindeki ve ilgili
karasularındaki, bütün deniz, kara ya da hava tesisleri ve
istihkômları ile kara, deniz ya da hava yapayengellerinin,
sillihların ın, kara, deniz ya da hava birliklerinin üsleri
kullanmasının ya da bu birliklerce sürekli ya da geçici olarak
kalınmasının her türlü askeri eğitimin ve savaş malzemesi
üretiminin yasaklanması biçiminde anlaşılması gerekmektedir.
Bu yasaklama sınırlı sayıda içe yönelik görevleri yerine
getirecek ve bir tek kişi tarafindan taşınılabilen ve kullanılabilen
silahlarla donatılmış iç güvenlik personeli ile bunlar için gerekli
askeri eğitimi içermektedir".

Görüldüğü gibi, İtalya tarafından Yunanistan'a terk edilirken
Menteşe Adaları'nın tamamen askerden arındırılmalan öngörül-
müştür. Buralarda her türlü askeri tesis, istihkam ve üs kurulması
yasaklanmıştır. Boğaz-önü ve Menteşe Adaları, tamamen gayri askeri
hale getirilmiştir.

Hükmün bütün açıklığına rağmen Yunanistan'ın adaları
silahlandırmasına koşut olarak Yunanlı yazarlar sadece ismen sayılan
ondört adanın askerden arındırılmış olduğunu, bu adalara bitişik
adacıkların ise bu statünün dışında kaldığını ileri sürmüşlerdir.
Uluslararası Hukuk kuralları bu yorumlara elverişli değildir.

Yunanistan, ayrıca Menteşe Adaları'nın silahsızlandtnldığı Paris
Barış Andıaşmasına taraf olmadığı için Türkiye'nin buna dayanan
itirazlarının temeli bulunmadığını, bu belgenin Türkiye için res inter
alias acta niteliğinde olduğunu ileri sürmektedir+".

254 Katsoufros, T., (op. cit.) s. 78; Wilson, A., "The Aegean Dispute", Adelphi
Paper, No. 155, s. 16.
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·Yunanistan'ın bu tezi de Uluslararası Hukuka aykındır.
Türkiye'nin Paris Banş Andlaşması'na taraf olmadığına ve
andlaşmalann esas olarak sadece taraf devletler arasında hüküm ve
neticeler doğurduğuna şüphe yoktur. Bununla beraber, Paris Barış
Andlaşması ile Menteşe Adalan'nın silahsızlandınlması, Aaland
Adalan ile ilgili olarak kabul edildiği gibi, bölgedeki her devletin
saygı gösterilmesini isteyebileceği objektif bir statü oluşturur'i".
Objektif statü yaratan andlaşmalann herkes için erga omnes hak ve
yükümlülükler doğurduğuna da şüphe yoktur256

. Bu çerçevede,
Türkiye'nin Paris Banş Andlaşması'na taraf olmamasına rağmen,
Yunanistan'dan Paris Banş Andlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini
yerine getirmesini isteme hakkı vardır.

6. Adaların silahsızlandmlmış statüleri sona ermiş midir?

Yunanistan, silahsızlandınlmış statüdeki Doğu Ege Adalan'nın
bir kısmının bu statülerinin sona erdiği konusunda yukanda anlatılan
hususlar yanında, genelolarak tüm Doğu Ege Adalan 'nın
silühsızlandınlrrnş statülerinin sona erdiğine ilişkin iddialar da ileri
sürmektedir.

6.1. Şartlar değişmiştir rebus sic stantibus ilkesi

Yunanistan, Lozan Banş Andıaşması'nın imzalanmasından
II'nci Dünya Savaşı'na kadar geçen zaman içinde ortaya çıkan
gelişmelere ve II'nci Dünya Savaşı sırasında Atlantik Şartı ile BM
Bildirisi'nin kabulüne, özellikle de Türkiye ve Yunanistan'ın NATO
andıaşmasına taraf olmasına işaret ederek şartların değişmesi
nedeniyle=", Doğu Ege Adalan'nın silahsızlandınlrmş statülerinin
ortadan kalktığını iddia etmektedir. Buna göre, Lozan Banş
Andlaşması'ndan II'nci Dünya Savaşı'na kadar geçen zaman içinde
hem iki devlet arasındaki ilişkiler, hem de genelolarak uluslararası
koşullar Doğu Ege Adalan'nın silahsızlandmlmış statüsüne gerek
bırakmayacak ölçüde değişmiştir. Savaştan çıkarak Lozan
Konferansı 'na giden Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler,

255 Pazarcı, H., "Ege Denizindeki Türk-Yunan Sorunlarının Hukuki Yönü", Türk-
Yunan uyuşmazlığı, (derleyen) Vaner, S. İstanbul 1990, s. 122.

256 Pazarcı, H., Doğu Ege Adaları. .. (op. cit.) s. 67.
257 Katsoufros, T., (op. cit.) s. 78.
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1930'larda dostluğa dönüşürken uluslararası ilişkilerin genel durumu
da, Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'nin yapılmasına yol açan
girişimleri sırasında değindiği gibi değişmiştir. Boğazlar için geçerli
olan koşulların değişikliği adalar için de geçerlidir.

Yunanistan'ın ileri sürdüğü gerekçeler, şartların değişmesi rebus
sic stantibus kaidesine dayanarak silahsızlandınlmış statüyü kuran
anlaşmalann sona erdirilmesini sağlamaktan uzaktır. Yunanistan,
değişen şartlar olarak öncelikle, iki devlet arasında Lozan'dan sonra
kurulan dostluk ilişkisine işaret etmektedir. Eğer bu dostluk gerçekten
kurulduysa adaların silahlandırılması için de neden kalmamış
demektirv". Montrö Sözleşmesi ile Boğazlar için koşullarda meydana
geldiği kabul edilen değişikliğin, Yunan egemenliğindeki Boğaz-önü
Adalan için de geçerli. olduğunu söylemek gereçekçi
görünmemektedir. Her ikisi de silahsızlandınlmış olan bu bölgelerden,
Yunan egemenliğindeki Boğaz-önü Adalan'nın güvenliği için her
hangi bir özel düzenlemeye yer verilmezken Boğazlar için md. 18 ile
bir güvence sistemi oluşturulmasr ", daha baştan bu iki bölge için
koşulların farklı olduğunu ortaya koymuştur. Bu iki bölgenin koşullan
farklı olunca Boğazlar için geçerli olan koşullardaki değişikliğin
Yunan egemenliğindeki Boğaz-önü Adalan için geçerli olmaması
olağandır. Birleşmiş Milletler, NATO gibi örgütlerin kurulmasıyla
oluşturulan güvenlik sistemlerinin varlığı her türlü silahsızlandırma
rejimini sona erdiremez. Dünya ya da Avrupa banşinı sağlayacak bir
örgütlenmenin kurulduğu söylenemez/?". Kaldı ki bu örgütlerin
kurucu sözleşmelerinde de silahsızlandırma rejiminin sona erdiğini
belirten bir hüküm yoktur'?'.

Son olarak, rebus sic stantibus kaidesine dayanılarak sınır çizen
andlaşmalann sona erdirilemeyeceği hatırlatılarak Lozan Banş
Andıaşması md. 12 ile, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ülke

258 PH" T··k Y SI" ( . )azarcı, ., . . . ur - unan orun arının ... ap. cıt. s.
Doğu Ege Adaları ... (ap. cit.) s. 32.

259 PH" T·· k Y SI" ( . )azarcı, ., ... ur - unan orun arının ... ap. cıt. s.
Doğu Ege Adaları ... (ap. cit.) s. 32.

260 PH" T·· k Y SI" ( . )azarcı, ., ... ur - unan orun arının ... ap. cıt. s.
Doğu Ege Adaları ... (ap. cit.) s. 33.

261 PH" T··k Y SI" ( . )azarcı, ., ... ur - unan orun arının ... ap. cıt. s.
Doğu Ege Adaları ... (ap. cit.) s. 34.

120; Pazarcı, H.,

120; Pazarcı, H.,

121; Pazarcı, H.,

121; Pazarcı, H.,
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sınırları ve adaların ülkesel statüsünün koşulları saptandığı için rebus
kaidesinin uygulanamayacağı belirtilmiştirt'".

Kısaca, Doğu Ege Adaları'nı gayri askeri hale sokan statülerinin
değiştirilmesine imkan verecek koşullarda köklü bir değişiklik yoktur.
Böyle bir değişiklik söz konusu olsa bile, söz konusu andlaşmaların
kendiliğinden sona ermesi mümkün değildir. Türkiye, silahsızlandırıl-
mış statüde koşullardaki köklü değişikliğe bağlı düzeltmelerin bir
sözleşme ile, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile yapılmasını sağlamıştır+".

6.2. Yunanistan'ın meşru müdafaa hakkı ve adaların
silahsızlandırıhmş statüleri

Yunanistan'ın silahsızlandınlmış statüdeki adaların bu statüleri-
nin sona erdiğini savunabilmek için oluşturmaya çalıştığı bir diğer
argüman, meşru müdafaa hakkı üzerine bina edilmek istenmiştir. Buna
göre Türkiye, özellikle 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra, Doğu
Ege Adaları'nı tehdit etmektedir. Yunanistan'ın bu tehdide karşı söz
konusu adalarda BM Andlaşması md. 51 'e uygun olarak meşru
müdafaa hakkı çerçevesinde bir takım tedbirler alma hakkı vardır'?".

Bu iddiaların hiçbir hukuki esasının bulunmadığı, meşru
müdafaa hakkına ilişkin birkaç özelliğe işaret ederek ortaya
konmuştur. Öncelikle, Yunanistan'ın meşru müdafaa hakkına
başvurabilmesi için kendisine karşı işlenmiş herhangi bir silahlı saldırı
fiili bulunmamaktadır. Yalnızca tehdit, gerçekten söz konusu olsa bile
meşru müdafaa hakkının kullanılması için yeterli değildir.
Gerçekleşmemiş bir silahlı saldırıya karşı herhangi bir meşru müdafaa
tedbirine başvurulması söz konusu değilken böyle bir tedbir nedeniyle
uluslararası andlaşmalarla tesis edilmiş silahsızlandırılmış statünün
ortadan kaldırılması hiç söz konusu olamayacaktır. Kaldı ki, Güvenlik
Konseyi'nin meşru müdafaa tedbirlerinin yerine geçecek nitelikte bir
karar almasına kadar geçici olarak başvurulabilecek bu hakkın sürekli
bir statü değişikliği yaratmak için hukuki dayanak oluşturması
mümkün değildir.

262 Toluner, S., Limni ... , (op. cit.) s. 14-15; Pazarcı, H., Doğu Ege Adaları ... (op.
cit.) s. 33.

263 Pazarcı, H., Doğu Ege Adaları ... (op. cit.) s. 33.
264 Katsoufros, T., (op. cit.) s. 78.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KARASULARı SORUNU

Ege'de ülkesel statüye ilişkin düzenlemelerin gerçekleştirildiği
Lozan Banş Andlaşması'nda/'" ya da iki devletin müşterek nzası ile
gerçekleştirilmiş başka herhangi bir belgede'" karasulannın
genişliğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla
beraber Lozan Banş Andlaşması yapıldığında ve takip eden on yılı
aşkın bir zaman diliminde her iki devletin de karasulan genişliği üç
mildi. Daha açık bir ifadeyle, Lozan Banş Andlaşması 'nın yapıldığı
dönemin Andlaşma'ya esas olmuş koşullanndan biri, bu üç mil
karasulan genişliğidir. Bu durumun izleri andlaşma metnine de
yansımıştır. Lozan Banş Andlaşması md. 6/son "işbu Muahedede
hilôfına bir hüküm olmadıkça, hududu bahriye, sahilden üç milden
dun mesafede kain ada ve adacıkları ihtiva eder" hükmünü
taşımaktadır. Aynı doğrultuda md. 12/son c.'de de "Asya sahilinden
üç milden dun mesafede kain adalar, işbu Muahedede hildfına sarahat

265 Lozan Andlaşması'nın metni için bkz. 28 LNTS p. 11; Düstur, T. III, C. V, 11
Ağustos 1339-19 Teşirinievvel 1340, İstanbul Neemi İstikbal Matbaası
Başvekalet Müdevvenat Müdiriyeti tarafından tab ettirilen 1931 yılı baskısı.

266 Türkiye ile İtalya arasında "Anadolu sahilleri ile Meis Adası arasında ada ve
adaeıklann ve Bodrum körfezi karşısındaki adamn eiheti aidiyeti" hakkında 4
Oeak 1932 tarihli andlaşma md. 5 'te "Yüksek Akit taraflardan, iki taraf tespit
edilmiş bulunan hattı hudut, şarkta Tugh burnu eenubundan üç mil mesafede
bulunan bir noktada Türkiye ile İtalya arasında asla münakaşaya dahil
bulunmayan umumi hudud-u bahri ile birleşir" hükmüne yer verilmiştir. Bu
maddenin metninden Türkiye'nin "deniz hududundan" ve "üç mil"den
bahsedilmekle birlikte bu hükmü Türk karasularının genişliğini genel olarak
tespit eden bir hüküm saymağa imkan yoktur. Üç mile yapılan atıflar sadeee bazı
ada ve adaeıkların eiheti aidiyetini tespit bakımındandır (Gönlübol, M., Barış
Zamanında Sahil Sularının (Karasuları ve Bitişik Bölge) Hukuki Statüsü, Ankara
1959, s. 59-60; Meray, S. L., Devletler Hukukuna Giriş, C. I, B. 3, Ankara 1968,
s.402-403.



bulunmadıkça, Türkiye hdkimiyeti altında kalacaktır" hükmüne yer
verilmiştir'?". Bu durum karşısında Lozan Barış Andıaşması yapıldığı
zaman Ege Denizi 'nde üç mil karasuları dışında mevcut açık deniz
alanlarının, Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan Barış Andıaşması
ile kurulan dengenin bir parçası olduğunu söylemek mümkündür. Bu
durum Lozan Barış Andıaşması 'nın ruhuna uygundurt'". Ege
karasuları uyuşmazlığı, Yunanistan'ın Lozan dengesini bozarak
karasularının genişliğini 1936'da 6 mile çıkarttıktani'" sonra şimdi de
12 mile çıkarmak istemesinden kaynaklanmaktadır. Karasuları
uyuşmazlığının bu genişlik meselesi yanında, karasularının ölçülmeye
başladığı esas hatlar ve sınırlandırma ile ilgili yanları da
bulunmaktadır. İki ülkenin karasularının birbiriyle örtüştüğü yerlerde
karasuları arasında, Türk kıta sahanlığı üzerinde bulunan adaların
sahillerinde ise Türk kıta sahanlığı ile Yunan karasuları arasında
sınırlandırma sorunları bulunmaktadır.

1. Ege Denizi'nde karasularının genişliğine bağlı olarak
ortaya çıkan durum

Ege Denizi 'ndeki karasuları sorunu öncelikli olarak genişlik
sorunudur. Türkiye ve Yunanistan'ın halen yürürlükte olan 6 mil
genişliğinde karasuları uygulamalarına göre, Ege'nin yaklaşık %
7,47' si Türk, % 38,66'sı Yunan, % S,37'si de egemenliği
devredilmemiş adaların karasuları ile kaplanmaktadır; açık deniz
alanları ise %48.8S'tir. Eğer Yunanistan uygun koşullar bulur270 ve

267 Lozan Barış Andlaşması md. 6 ve 12 hükümleri karasularının genişliğini tespit
amacı taşımamaktadır. Bu hükümlerin karasuları ile ilgili olduğu hakkında
andlaşmanın hazırlık çalışmalarında herhangi bir kayıt da bulunmamaktadır.
Bununla beraber adalar üzerindeki hakimiyete ilişkin olan bu hükümlerin o
dönemde her iki devletin de uygulamakta olduğu üç mil karasuları genişliği
nedeniyle bu mesafeyi ölçü aldıkları düşünülmektedir. Uluslararası Hakem
Mahkemesi, Eritre-Yemen uyuşmazlığında yargılamanın ilk aşamasındaki
kararında Lozan Barış Andlaşması md. 6'daki 3 mil'in karasuları genişliğine
işaret ettiğini söylemektedir, bkz. Territorial Sovereignty and Scope of the
Dispute, EritrealYemen, Oct. 9 1998, para. 472; metin için bkz. http://www.pca-
cpa.orglER- YEAwardTOC.htrn.

268 Başlar, K., Selected Essays on Turkeyand International Law, Ankara 2001, s.
238.

269 .." " ..Ozman, A., Ege Karasuları Sorunu, AU SBFD, C. XIII, S. 3-4, s. 176.
270 Yunanistan karasularım 12 mile çıkarmak arzusundadır; bunu için kendi ulusal

hukukunda gerekli hazırlığı da yapnuştır bkz. ileride s. 114 vd.
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karasulannı 12 mile çıkanrsa kuzeyden güneye Anadolu sahillerinin
hemen önünde bulunan Yunan egemenliğindeki Doğu Ege Adalan
nedeniyle Türk karasulan alanlannda fiilen son derece sınırlı bir
genişleme gerçekleşecek ve Türk karasulannın oranı % 1,29'luk bir
artış ile yaklaşık % 8.76'ya çıkacaktır. Buna karşılık Ege Denizi'nde
Yunan hakimiyetinde bulunan adaların çokluğu nedeniyle Yunan
karasulan alanlan % 21,67 oranında önemli bir artış kaydederek
Ege'nin yaklaşık % 60,33'üne ulaşacaktır. Egemenliği devredilmemiş
adaların karasulan da % 10,65' e çıkacaktır. Ege açık deniz alanlan ise
% 29,14 bir kayıpla % 19.71'e inecektir.

Açık deniz alanlan aleyhine ortaya çıkan bu son derece ciddi
daralmanın sonuçlan da son derece ciddi olacaktır. 9'uncu
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ifadesiyle, bu durumda, " ...
Ege Denizi olduğu gibi Yunanistan 'ın gölü olur. Ona da Türkiye razı
olmaz, denize çıkamaz. Bu2

7/, yalnız Türkiye 'nin meselesi de değil ...
Karadeniz 'den açık sulara çıkmak isteyen bütün ülkelerin
meselesidir''Ô". Bu durum, Türkiye'nin ve başta Karadeniz'e sahili
olan devletler olmak üzere üçüncü devletlerin ulaşım yollannın
(Karadeniz devletleri için tek ulaşım yolunun), Yunan karasulan
içersinde kalmasına neden olacaktır. Türkiye'nin ulaşım konusunda
durumu üçüncü devletlere göre daha da zordur. Ege Denizi,
Türkiye'nin hem kendi sahilleri hem de önemli sanayi bölgeleri ile
açık deniz arasındaki ulaşımını sağlayan bir su yoludur. Yunan
karasulannın 6 milin üzerine çıkartılması, artış miktanna bağlı olarak
Ege Denizi'ndeki bu ulaşım yollannın Yunan karasulanna girmesine
ya da Yunanistan tarafından kolaylıkla kontrol edilecek kadar
daraltılmasına, bu da, Türkiye açısından Ege Denizi'nden Anadolu'ya
yönelebilecek bir tehdit gibi güvenlik sorunlanna yol açacaktır.
Üstelik mesele, Türkiye açısından sadece kendi ülkesinin limanlan
arasında ulaşım sorunundan ya da Akdeniz açık denizine ulaşmaktan
ibaret de değildir.

Türkiye'nin Ege'de ulaşım dışında da birkaç noktada
toplanabilecek ve stratejik değer taşıyan menfaatleri bulunmaktadır.

271 Vurgu için eklenmiştir.
272 Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel'in Gazetelere Verdikleri Mülakatlar, s.

1089.
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Açık denizin daralması, Türk donanmasının harekat alanını da
daraltacak; benzer şekilde askeri uçuşlar için açık olan saha önemli
ölçüde sınırlanmış olacaktır. Genişleyen ve dolayısı ile kaplama alanı
artan Yunan karasulanna bağlı olarak üzerindeki hava sahası ve
altındaki deniz yatağı ile deniz yatağı altındaki toprak kitlesi de 1958
Cenevre Karasulan ve Bitişik Bölge Sözleşmesi273 (KBBS) md. 2,
1982 Birleşmiş Milletler III'üncü Deniz Hukuku Sözleşmesii'"
(III'üncü BMDHS) md. 2/2 Yunan ülkesinin275 bir parçasına
dönüşecektir. Böylece bir taraftan karasulannın genişliğini aşan
Yunan hava sahası sorunu Yunanistan lehine çözülmüş olacak, diğer
taraftan da Türkiye'nin Ege Denizi yer altı zenginliklerinden istifade
etmesine imkan veren bölgedeki kıta sahanlığı alanlannın da hukuka
aykın olarak elinden alınması söz konusu olacaktır. Türkiye'nin
Ege'de ihlal edilecek bir başka hakkı da balıkçılıktır. Ege açık
denizinin önemli ölçüde Yunan karasulanna dönüştürülmesi,
Türkiye'nin mevcut avlanma sahalannı kaybetmesine yol açacaktır.
Bu canlı kaynaklann paylaşılmasında hakça bir çözüm değildir '".

Lozan Andlaşması'nın yapıldığı dönemde her iki ülkenin de üç
mil karasulan uygulamalan nedeniyle Lozan dengesinin bir parçası
olarak Ege'de bırakılan geniş açık deniz alanlannın hakkın

273 1958 Cenevre Karasulan ve Bitişik Bölge Sözleşmesi'nin metni için bks. UNTS,
Vol. 516,1964, s. 205.

274 1982 III'üncü Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin metni için bkz.
United Nation Convention on the Law of the Sea, A/CONF.62/122 of7 October
1982, in Third UNCLOS, Vol. XVII, s. 151; ILM, Vol. 21, 1982, s. 1261; Türkçe
tercüme metni için bkz. Özman, A. (Çev.), Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku
Sözleşmesi Ankara 1984.

275 Karasuları devletin ülkesinin bir parçasını oluşturmaktadır. Karasularının açık
denizin bir parçası olduğunu ve kıyı devletlerinin yalnızca irtifak haklarına sahip
olduğunu ileri sürenler de bulunmakla beraber (bkz. Pradelle, Meray, S. L.,
Devletler ... , (op. cit.) C. I, s. 395'ten naklen) bugün artık karasulannın kıyı
devletlerinin ülkelerinin birer parçasını oluşturduğuna şüphe yoktur. Uluslararası
sözleşmelerdeki hükümler de bu doğrultudadır Şikago Sivil Havacılık
Sözleşmesi md. 1, 2, Cenevre Kıta Sahanlığı ve Bitişik Bölge Sözleşmesi md.
1/1, III BMDHS md. 2/1.

276 Öztürk, B. and Öztürk, A. A., "Problems Related to the Fisheries and
Threatened Marine Species in the Aegean Sea" The Aegean Sea 2000,
Proceedings of International Symposium on the Aegean Sea 5-7 May 2000
Bodrum Turkey, (ed. By) Öztürk, B. İstanbul 2000, s. 34.
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suiistimaliv" yoluyla Yunan karasulanna dönüştürülerek daraltılması,
mevcut dengeyi ciddi şekilde bozacaktır. Türkiye'nin Ege
Deniz'indeki status quo'nun bozulmasına'İ" nza gösteremeyeceği,
Yunan karasulannın genişletilmesi sonucunda, hayati öneme sahip
kullanımına konu olan ve Lozan dengesi ile korunmuş açık deniz
alanlannda, açık deniz serbestilerinden yararlanmak yerine zararsız ya
da transit geçiş hakkı279 ile yetinmek zorunda bırakılmasına tahammül
edemeyeceği anlaşılmaktadır.

2. Tarafların ulusal hukuk düzenlemeleri

2.1. Yunan ulusal hukuku

2.1.1. ilk gelişmeler

Yunanistan'ın XX'nci yüzyılın ilk yansındaki deniz ticaret
filosu Dünyadaki en büyük deniz ticaret filolanndan biri olduğu için
seyrüsefer serbestisinin karasulannın genişliğinden daha önemli oldu-
ğunu düşünerek üç mil karasulan lehine tavır aldığı açıklanmıştıri'".
Bu yüzyılın başında Yunanistan'ın henüz deniz alanlan ile ilgili
herhangi bir yasal düzenleme kabul etmemiş olduğuna işaret edilerek
Yunan mahkemelerinin o zaman hakim olan kavramlan ulusal hukuk
olarak uyguladıkları, yani Yunan karasulannın genişliğinin top
menzili esasında 3-4 mile çıkartılmış olduğu belirtilmiştirt'" .

Dolaylı da olsa karasulannın genişliği ile ilgili ilk düzenleme,
"Savaş Zamanında Ticaret Gemilerinin Yunan Sahillerinde Geçişi ve
Kalmalan ve Limanların ve Kapıların Denetimi" hakkında 414111913
sayılı Yasadır282

• Bu Yasada md. 1'de, "Bu Yasanın uygulanmasıyla

277 Bkz. ileride s.130 vd.
278 Bkz. geride s. 108.,
279 Oxman, Ege bağlamında 1982 III'üncü BMDHS'yi değerlendirirken, transit

geçiş hakkının 12 mil karasuları genişliğini dengelediğini belirtmektedir. Bkz.
üxman, B. H., "Applying the Law of the Sea in the Aegean Sea", in Prob/ems
of Regional Seas 2001, Proceedings of the International Symposium on the
Problems of Regional Seas, 12-14 May 2001, İstanbul-Turkey (ed. By) Öztürk,
B. and AIgan, N., İstanbul 2001, s. 267.

280 Ioannou, K., "The Greek Territorial Sea", in Greece and the Law of the Sea ed.
by Kariotis, C. T., The Hague 1997, s. 128.

281 Ibid. idem.
282 Ibid. idem.
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ilgili olarak sahilden itibaren (denize doğru) 10 mile kadar deniz alanı
Yunan denizi sayılacaktır" hükmüne yer verilmiştir. Aynı Yasanın,
idareye ulusal savunma çıkarlan gerektirdiğinde Yunan Denizi olarak
belirlenen alan içinde geçişi yasaklama ve ticaret gemilerini durdurma
yetkisi vermiştir.

414111913 sayılı Yasa ile ilgili olarak a) III'üncü BMDHS'nin
zararsız geçişe ilişkin hükümleriyle uygunluğu sorgulanabilir olsa
da283 şeklen halen yürürlükte olduğu284

, Türkiye'nin bu yasayı
tanımadığına dair bugüne kadar herhangi bir beyanatı bulunmadığr'Y,
b) başlığının savaş zamanına işaret etmesine rağmen md. 1 hükmünün
etkin kısmının "ulusal savunma çıkarlanna" işaret ettiği, bu çıkarların
sadece savaş zamanında ortaya çıkmasının zorunlu olmadığı, c)
uygulanabilirliğinin, emir veya Bakanlık Karan, idari tasarrufların
kabulüne bağlı olduğu; buna karşılık bu tasarruflann Yunanistan'ın
1913 'ten sonra girdiği silahlı çatışmalar sırasında bile hiçbir zaman
kabul edilmediği belirtilmiştir+".

Yunan karasulannın genişliğine ilişkin özel bir ulusal yasama
tasarrufu olmadığı için287

, 116511918 sayılı Gümrük Yasası md. 8511
ile beş km'ye kadar bir gümrük denetleme şeridi ve üç km'ye kadar
polisiye gümrük tedbirlerinin alındığı bir şerit tespit edilmiştiri'". Bazı
Yunanlı yazarlar, Yasada bitişik bölge sözünün geçmediğini belirt-
melerine rağmen ilgili hükmü anlatırken üç millik gümrük bitişik
bölgesi tesis ettiğini ifade etmişlerdir'İ".

283 Ibid., s. 129 .
. 284 Mihail, Dim, İEpektasi Tis İllinikis Horikis Thalassas Sto Egeo Pelagos Sta 12

Navtika Milia (:Ege Denizi'nde Yunan Karasulannın 12 Deniz Miline Kadar
Genişletilmesi) Atina-Gümülcine 1984, s. 33 (Cin, T., Türkiye ve Yunanistan
Bakımından Ege'deki Karasuları Genişliği Sorunu, Ankara 2000, s. 89'dan
naklen); Ioannou, K, "... Territorial Sea" (op. cit) s. 129.

285 Mihail, Dim, (op. cit) İ Epektasi s. 33 [Cin, T., (op. cit) s. 89'dan naklen].
286 Ioannou, K, "... Territorial Sea" (op. cit) s. 129.
287 Ibid. idem.
288 1165/1918 sayılı Yasa Bitişik Bölge terimini kullanmamaktadır. 85(1).

Maddesinde Gümrük Otoritelerinin evraklarını tetkik etmek amacıyla sahilden
itibaren üç mil içinde seyreden gemileri ziyaret etme hakkı olduğunu
öngörmektedir.

289 Ioannou, K, "... Territorial Sea" (op. cit) s. 129 dn. 36.
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2.1.2.6 Mil genişliğin tesis edilmesi

Karasulannı dolaylı olarak ele alan ikinci yasa, 501711931 sayılı
Sivil Havacılık Yasası'dır29o

. Bu Yasanın 2'nci maddesinde devletin
"karasulannda ve üzerindeki hava sahasında" tam ve mutlak
egemenlik uygulayacağı belirtilmektedir. Bunu, 501711931 sayılı
Yasada işaret edilen karasulannın genişliğinin hava polisliği
maksadıyla 10 mil olduğunu belirleyen ','Havacılık ve Kontrolu
Maksadı ile Karasulannın Genişliğinin Saptanması" hakkında 6/18
Eylül 1931 tarihli Kraliyet Kararnamesi291 izlemiştir.

1931-1936 Yıllan arasındaki değişik düzenlemeler+", üç mil
karasulanna işaret etmiştir. "Yunan Karasulannın Genişliğinin
Saptanması" hakkında 23011936 sayılı Yasa293

, '''karasulannın
genişliğinin' ... sahilden itibaren 6 deniz mili tespit edildiğini" hüküm
altına almıştır.

Son olarak, 187/1973 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
"Karasularının genişliği 6 mil olan deniz alanını kapsadığını,
Bakanlar Kurulu 'nun önerisi üzerine yasa hükmünde kararname ile
bunun farklı tespit edilebileceğini" öngörmüştür'". Bugüne kadar
böyle bir kararname yayınlanmış değildir295

.

290 Efımeris tis Kiverniseas,(Yunan Resmi Gazetesi) part I, No. 158, of 13 June
1931; Act nO.50170f3/13 June 1931 to Regulate Civil Aviation, U'N. Legislative
Series, ST/LEG.SER.B/6, 1956, p. 18.

291 Decree of 6/18 September 1931 to Define The Extent of the Territorial Waters
for the Purposes of Aviation and the Control Thereof Efımeris tis Kiverniseos,
18/9/1931, No. 325, p. 2589; ıı.s. Legislative Series, ST/LEG.SER.B/6, 1956, p.
18."(

292 i K" T . . ıs "( it) 129oannou, ., ... errıtona ea ap. cıt s. .
293 Compulsory Law No. 230 of 17 September i 13 October 1936 concerning the

establishement of the territorial sea of Greece, Efımeris tis Kiverniseos, No. 325,
of 13 October 1936. p. 2387.

294 Legislative Decree No. 187 of 29 September i 3 Octaber 1973 promulgating the
"Code of Public Maritime Law" Efımeris tis Kiverniseos, No.261, A, of 3
October 1973.

295 Ioannou, K., " ... Territorial Sea" (ap. cit) s.129.
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2.1.3. Karasularının nihai olarak 12 mile çıkarılmasıyla ilgili
düzenleme

Karasulanyla ilgili son Yunan yasası, 1982 III'üncü
BMDHS'yi onaylayan 232111995 sayılı Yasadır. Bu Yasada md. 2'de

"Yunanistan, onaylanan Sözleşme md. 3 uygulamasında
karasularını her zaman 12 deniz miline çıkarmak hususunda
vazgeçilmez, elinden alınamaz haklara sahiptir. Ulusal hukuk
düzeninde bu hükmün uygulanması ve karasularına işaret eden
diğer hükümlerin uygulanması ve yürütülmesi, Bakanlar
Kurulu 'nun teklifi üzerine yayımlanan yasa hükmünde
kararname ile düzenlenir".

hükmüne yer vermiştir.

Bu yasayla ilgili olarak bazı önemli konulara dikkat çekilmiştir.
Yukandaki maddenin iki ayn hüküm içerdiği, birincisi 12 mil kuralına
işaret ederken ikincisinin, diğerleri yanında inter alia nihai olarak
Yunan karasulannın 12 mile çıkanlmasıyla ilgili olarak idari
işlemlerin yapılabilmesi için teşri! yetkilendirmeye işaret ettiği
açıklanmıştır. Yunanistan'ın Uluslararası Hukuk tarafından tanınan
karasulannı en çok 12 mile kadar genişletme hakkının yasa ile
teyidinin esas olarak siyasi düşüncelere yönelik olduğu, 12 mil
karasulan uluslararası hakkının Uluslararası Hukukta teessüs ettiği,
bunun herhangi bir zamanda uygulanmasının, Uluslararası Hukuk
açısından ilgili devletin önceden herhangi bir (teşrii ya da herhangi
başka bir) onayını gerektirmediği, bununla beraber bu teşrii bildirinin
bölgede mevcutgerilim nedeniyle Yunanistan'ın karasulannı 12 mile
çıkarmasının zaman alabileceği gerçeği karşısında hukuken yararlı
olabileceği, Yunanistan'ın birden çok uluslararası zeminde ve çok
kereler karasulannı genişletme hakkını muhafaza ettiği296

, bu hakkın

296 Yunanistan, 21 Temmuz 1995'te Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni onayladığında
Sözleşme md. 308(2)'ye uygun olarak bir bildiri verdiği, bu bildirinin birinci
paragrafında Yunanistan tarafından Sözleşme'den doğan haklarının
uygulanmasının zamanının ve şeklinin ulusal stratejisine ait bir konu olduğunun
teyit edildiği, haklarının herhangi birinin uygulamasının zamanının seçilmesinin
Yunanistan'ın bu haklarından vazgeçmesi anlamına gelemeyeceğinin de teyit
edildiği, bu bildirinin birinci maddesinin Yunanistan'ın karasularını genişletme
hakkını muhafaza etmeyi amaçladığı belirtilmiştir, bkz. Ioannou, K., "
Territorial Sea" (op. cit) s. 130, dipnot 42.
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şu anda kullamlmaması gerçeğinin, Türk tehdidine bir taviz olarak
vazgeçme kabul edilemeyeceği bildirilmiştir. Yunan Meclisi'nin
karasularım 12 mile kadar genişletmeye yetki verdiği, bunun idarenin
karasularım bu mesafeden daha az bir genişliğe çıkarmasına imkarı
vermek anlamına da geldiği açıklanmıştır. Bir başka bakış açısından,
yasama organının Yunanistan' ın karasularım 12 mile çıkarma hakkım
uluslararası hakkının yegane temeli olarak münhasıran III'ÜllCü
BMDHS md. 3'e işaret ederek onaylamasımn, karasuları için en çok
genişliğin bugün genelolarak kabul edilmiş bir örf ve adet hukuku
olarak değerlendirilmesini dikkate almadığı, bu kuralın, III'üncü
BMDHS'yi imzalamamış birkaç devleti de bağladığı iddia
edilmiştiri'".

2.2. Türk ulusal hukuku

Türkiye, 1964 yılına kadar karasularının genişliğini genelolarak
tespit eden herhangi bir ulusal hukuk normu bulunmamasına karşılık 3
mil karasuları genişliğini kabul etmiş ve uygulamıştır. Bununla
beraber sahil suları üzerinde Türkiye'nin çeşitli konular bakımından
yetkilerini gösteren metinler vardı.

2.2.1. Osmanlı dönemi

26 Kanunusani 1297 tarihli Zabıta-ı Saydiye Nizamnamesi'nin
20 Kanunuevvel 1318'de (1902) değiştirilmiş 29'uncu maddesinde

"Boğaziçi dahil olmak üzere Marmara Denizi 'nin Bahr-i Sefit
Boğazı haricine kadar gerek sahillerinde ve gerek körfez ve
limanları dahilinde balık saydı kati 'yen memnudur ve bu
memnuiyet Boğazlar haricindeki serbest denizlerde sevahil-i
Osmaniyenin üç mil açığına kadar cari olduğu gibi makinalı
kayıklar ile ve iskafander denilen alet vasıtası ile dahi sünger
saydı memnudur ... "

hükmüne yer verilmiştir/". Bu hükmün uygulama sahası 3 mile
inhisar ettirilip bu sınır dışında avlanma serbest bırakılarak karasuları
genişliğinin 3 mil kabul edildiği düşünülebilir. Bununla beraber

297 Ioannou, K., " ... Territorial Sea" (op. cit) s. 130.
298 Nizamnamenin metni için bkz. Sicilli Kavanin, C. II, s. 208; Düstur, Tertibi

Evvel, zeyil2, s. 122.
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düzenlemenin yalnız bir konu üzerine yapılmış olduğu da
unutulmamalıdır299.

Osmanlı Hariciye Nezareti'nin 1 Ekim 1914 tarih ve 54917/99
sayı ile bütün yabancı elçiliklere sirküler şeklinde gönderilmiş
Notasında

"28 Eylül 1914 tarih ve 54676/98 sayılı sirküler şeklindeki
şifahi notasma atıfta bulunarak, Harbiye Nezareti ... Elçiliğine,
Osmanlı karasuları genişliğinin, askeri bakımdan, Karadeniz,
Adalar Denizi, Akdeniz, Kızıl Deniz, Umman Denizi ve Basra
Körfezine raci olmak üzere, sahilden itibaren altı mil uzaklıkta
sahile paralelolarak çizilmiş farazi bir hatla tespit edilmiş
olduğunu ,,300

bildinnektedir. Notada atıfta bulunulan 28 Eylül 1914 tarih ve
54676/98 sayılı Nota, Türk karasulannda bulunacak muharip
devletlere ait harp gemilerinin tabi olacaklan nizamlar hakkındadır ve
bu düzenlemenin muhasemat süresince derpiş edildiği
açıklanmaktadır. Bu notalarla Türk karasulan, yalnızca askeri
bakımdan ve muhasematın süresi boyunca 6 mile çıkanlmıştır.
Türkiye'nin I'inci Dünya Savaşı'ndan sonra 1964 yılında 476 sayılı
yasa kabul edilene kadar karasulannı uygulamada 6 mile çıkarmış
olduğu hususunda herhangi bir kayıt bulunmamaktadır'?' .

2.2.2. Cumhuriyet dönemi

1964 yılında çıkanlan "476 sayılı Karasulan Yasası,,302 ile Türk
karasulannın genişliği 6 deniz miline çıkanlmıştır (md. 111). Bununla
beraber Türkiye, daha geniş karasulan kabul eden ve uygulayan
devletlere karşı karşılıklılık esasında daha geniş karasulan kabul etme
ve uygulama hakkını muhafaza etmiştir (md. 2). Türkiye, bu Yasaya
dayanarak 1964'ten itibaren Ege'de coğrafi açıdan mümkün olan
yerlerde 6 mil genişliğinde karasulan uygulamasını yürürlüğe
koymuştur. 476 sayılı Yasa md. 3'te andlaşmalarla sınırlandınlması

299 Meray, S. L., Devletler ... , (op. cit.) C. I, s. 403.
300 1 Ekim 1914 tarih ve 54917/99 sayılı nota ile 28 Eylül 1914 tarih ve 54676/98

sayılı Notaların metinleri Gönlübol, M., Barış ... (op. cit.) s. 61 'den aktarılırnştır.
301 Ibid. idem.
302 Metin için bkz. RG, 24 Mayıs 1964, S. 11711.
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gerçekleştirilemeyen karşılıklı kıyılarda, deniz alanının iki devletin
karasuları genişliği toplamından az olması durumunda eşit uzaklık
çizgisinin karasuları sınırını oluşturacağı öngörülmüştür.

Türkiye, daha sonra, 476 Sayılı Karasuları Yasası'nı yürürlükten
kaldırarak yerine 20 Mayıs 1982 tarih ve 2674 sayılı Karasuları
Yasası'nı 303 kabul etmiştir. Bu Yasa ile Türkiye Cumhuriyeti'nin
karasularının genişliği 6 mil ilan edilmiştir (md. 1/1). Ayrıca,
hükümete hakkaniyet ilkesine ters düşmeyen ve tüm koşulların haklı
kıldığı belirli denizlerde daha geniş karasuları ilan etme yetkisi
verilmiştir (md. 1/3). Türk Hükümeti, Yasanın verdiği bu yetkiye
dayanarak 29 Mayıs 1982 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile304

daha önceki uygulamanın sürdürülmesine karar vermiştir. 2674 sayılı
Yasa md. 2' de sınırlandırmada andıaşmanın esas olduğu, andlaşmanın
yapılmasında da bölgenin bütün özelliklerinin göz önünde tutularak
hakkaniyet ilkesinin uygulanacağı öngörülmüştür.,

Türkiye, Yunanistan'ın Lozan dengesini bozarak karasularının
genişliğini 1936 yılında 6 mile çıkarmasına, bir taraftan bu dönemde
Türkiye ile Yunanistan arasında Atatürk ve Veinzelos'un şahıslarında
beliren dostane ilişkileri gözönünde bulundurarak+" diğer taraftan da
Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar Komisyonu'nun
kaldırılması ve Boğazlar Bölgesinin askerileştirilmesinden
kaynaklanan memnuniyet havasının etkisi ile306 itiraz etmemiştir.
Buna karşılık Yunanistan, 476 sayılı Türk Karasuları Yasası 'nın
çıkartılmasını takiben buna itiraz etmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 8 Haziran 1995'te Yunan
Hükümeti'nin Lozan Barış Andlaşması ile kurulmuş olan dengeyi
bozacak biçimde Ege' deki karasularını 6 milin üzerine çıkarması
halinde Türkiye'nin hayati menfaatlerini muhafaza ve müdafaa için
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne, askeri bakımdan gerekli görülecek
olanlar da dahilolmak üzere tüm yetkilerin verilmesine ve bu
durumun Yunan ve Dünya kamuoyuna dostane duygularla
duyurulmasına karar vermiştir.

303 Metin için bkz. RO, 29 Mayıs 1982, S. 17708.
304 Bakanlar Kurulu Kararnamesinin metni için bkz. RO, 29 Mayıs 1982, S. 17708.
305 Özman, A., "Ege Karasuları ... " (op. cit.) s. 176-177.
306 Pazarcı, H., Hüseyin Pazarcı, Doğu Ege Adalarının Askerden Arındırılmış

Statüsü, B. 2, Ankara 1992, s. 17.
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3. Karasularının genişliğine ilişkin Uluslararası Hukuk
kuralları

3.1. Karasularının genişliği

Karasulannın genişliği, karasulan kavramının ortaya
çıkmasından itibaren tartışma konusu olmuştur. Bu hususta ortaya
atılan ilk fikirler başlangıçta oldukça dağınıktır. Doktrinde Bartolus
ı00 mil, Bodin 60 mil veya 30 fersah genişliği savunmuşlardır. Orta
Çağda Avrupa'da ileri sürülen ölçüler, bölgenin ihtiyacına göre
değişmiştir. Orta Çağda Akdeniz'de seyrüsefer emniyeti önem
taşırken kuzey ve batı denizlerinde emniyetin yanı sıra deniz
ürünlerinden yararlanma da çatışma nedeni olmuştur. Norveç ve
İzlanda aralanndaki denizi "ortay hat" kuralına göre bölüşmüşlerdi.
Bu esas, daha sonra terk edilerek "görüş mesafesi" kullanılmıştır.
Doktrinde bu ölçüler yanında muhtelif düşünürler tarafından "zaruri
görülecek genişlik" (Molloy), "ufuk çizgisi" (Valin), "sahilden
itibaren yelkenli gemiyle iki günlük yol" (Locenius), "kıyı devletinin
ihtiyaçlan" (Sarpi) gibi ölçütler de ileri sürülmüştür.

Sahil sulannın genişliği konusundaki bu dağınıklık ancak
XVIII'inci yüzyılda Bynkershoek'un önce De Dominio Maris, sonra
da Questiones Juris Publici isimli eserlerinde ısrarla belirttiği top
menzili kıstasıyla nispi bir istikrara kavuşmuştur. Top menzili ölçütü,
= ~VIII ve XIX'uncu yüzyıllarda uygulamada ve doktrinde geniş yer
bulmuş ise de balistikteki gelişmeler neticesinde devletlerin kontrolü
altına giren sulann genişliğinin sınırsız bir şekilde artacağı ve hatta
diğer devletlerin kıyılanna kadar uzanabileceğinden hiçbir zaman
devletler tarafından genel kabul görmüş bir Uluslararası Hukuk kuralı
niteliği kazanmamıştır.

Bir italyan diplomatı olan Femando Galiani tarafından ı782'de
ileri sürülen ve karasulannın genişliğine ilişkin fikirlerin tarihi gelişim
süreci içerisinde önemli bir yer tutan diğer bir ölçü de üç mil ilkesidir.
Galiani tarafsız devletlerin vazifelerini konu alan kitabında
karasulannın genişliği olarak o zamanın teknolojik koşullanna göre en
uzun top menzili olan üç mil mesafeyi önermiştir.

Galiani 'nin top menzili ile 3 mil mesafeyi birleştirmesinden
sonra 1930 Konferansı'na kadar geçen zaman içinde en çok uygulanan
ölçü bu 3 mil ilkesi olmuştur. Bununla beraber, 3 mil ilkesi top
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menzili ilkesinden daha derin izler bırakmış olmasına rağmen hiçbir
zaman genel bir kabul ve uygulamaya konu olmuş tek ölçü haline
gelmemiştir.

Milletler Cemiyeti 1930 La Haye Kodifikasyon Konferansı'nın
ele aldığı konular arasında karasuları da vardı ve bu konuyla ilgili
tartışmalar özellikle karasularının genişliği hususunda ortaya çıkmıştı.
Konferans'ın Hazırlık Komitesi tarafından sorulan sorulara verilen
cevaplarda devletler, genişlik konusunda kendi uygulamalarının
Uluslararası Hukuka uygun olduğunu ispatlamaya çalışmışlardır.
Genelolarak bakıldığında büyük denizci devletlerin karasuları
genişliğini 3 mil ilkesine bağlama çabalarına karşılık diğer devletler .
daha geniş ölçülerin kabul edilmesi için ısrar etmişlerdir. Konferansta
karasularının genişliği konusunda uzlaşmaya varılamayacağı
anlaşılınca İkinci Komitede delegelerden ilke olarak karasularının
genişliği hakkındaki görüşlerini bildirmeleri istenmiştir. Delegelerin
geçici kanaatlerine göre Yunanistan, 3 mil ve hatta 2 milin dahi kabul
edilebileceği, Türkiye ise 6 milolduğu hususunda görüş bildirmiştir.
Hazırlık Komitesi tarafından sorulan sorulara devletlerin verdiği ve
delegelerin bildirdiği geçici kanaatleri ile büyük ölçüde örtüşen
cevapları inceleyen Gidel'e göre "sahil sularının genişliğini tespit
eden Uluslararası Hukuk kaideleri mevcut değildir'r''". 3 Mil ilkesi,
karasuları konusunda bir Uluslararası Hukuk kaidesi bulunmadığını
iddia eden devletlerle milli menfaatleri dolayısı ile daha geniş
karasuları iddia eden devletler tarafından reddedilmiştir.

3 Millik karasuları uygulaması 19S0'lerden itibaren ortadan
kalkarken devletler, 6 milden 12 mile kadar uzanan yeni bir
uygulamaya geçmeye başlamışlardır. Karasularının genişliği meselesi
BM dönemindeki kodifikasyon çalışmalarında ele alınmış, fakat
III'üncü BMDHS 'ye kadar bir düzenlemeye konu olmamıştır. Deniz
hukukunun kodifikasyonu ve tedrici gelişmesi üzerindeki çalışmaları-
na 1949'da başlayan BM Uluslararası Hukuk Komisyonu, Genel
Kurul'un tavsiyesi üzerine karasuları hukukunu da gündemine alarak
19S1'den itibaren üzerinde çalışmaya başlamıştır. Komisyon, 19S5'te

307 Gönlübol tarafından iktibas edilerek atıf yapılmıştır. Bkz. Gönlübol, M.,
Barış ... (ap. cit.) s. 39 dipnot 75.
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7'nci toplantısında 3'üncü maddesinde karasulannın genişliğini de
hüküm altına alan bir tasan hazırlamıştır. Türkiye tasan hakkındaki
mütalaasırıda "Türk makamlanna göre 12 mil esasının uygulamada
Uluslararası Hukukun bir kaidesi sayılacak kadar kabul gördüğünü'<'"
bildirmiştir. Bugün Yunanistan tarafından bu mütalaaya dayanılarak
Türkiye'nin 12 mil karasulan genişliğini öngören bir örf ve adet
hukuku kuralının varlığını kabul ettiği ileri sürülmektedir'l". Bilindiği
gibi, 1958 Konferansı'nda karasulannın genişliği konusunda bir
uzlaşmaya vanlamamıştır. ı958 Karasulan ve Bitişik Bölge Sözleş-
mesi'nde de bu konuda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır'İ'',
Daha sonra düzenlenen 1960 II'nci Deniz Hukuku Konferansı da,
karasulannın genişliği hususunda bir uzlaşmaya vanlamadığı için
başansız olmuştur. Bizzat bu durumun kendisi, karasulannın genişliği
konusunda bir örf ve adet hukuku kuralının olmadığını
göstermektedir. Türkiye'nin olmayan bir örf ve adet hukuku kuralını
kabul etmesi ya da tanıması söz konusu olamazdı. Nitekim Cenevre
Konferansı'nda Türk temsilcileri "genel bir anlaşmaya vanldığı
takdirde Türkiye'nin de 3 mil genişliği kabule hazır olduğunu"
belirtmiş, Türkiye'nin Karadeniz komşulannın 12 mil, Akdeniz
komşulannın ise 6 mil esasını kabul etmiş olduklannı, bu sebepten
Konferansta genel bir anlaşmaya vanlamadığı takdirde Türkiye'nin
Uluslararası Hukukun tanıdığı karşılıklılık ilkesine müracaata hakkı
bulunduğunu bildirmişlerdir. Eğer Uluslararası Hukuk, kıyı devletinin
karasulannı 12 mile kadar çıkarmak hakkını tanısaydı ya da Türkiye
böyle olduğu hususunda tereddüt içersinde olmasaydı, Türkiye'nin
karşılıklılık ilkesine göre değil, Uluslararası Hukukun tanıdığı bu
yetkiye dayanarak karasulannı 12 millik bir çerçeve içinde serbestçe
belirleme hakkına sahip olduğunu bildirmesi gerekirdi.

308 Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun 1955'te hazırladığı tasarı hakkında
Türkiye'nin mütalaasının metni için bkz. YILe, 1956 c. II ss. 73-76

309 Katsoufros, T., "Ege Deniziyle ilgili Türk Yunan Uyuşrnazlıkları", Vaner, S.
(yayına hazırlayan), Türk Yunan Uyuşmazlığı, Ankara 1990, s. 82.

310 Bununla beraber, Cenevre Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi md. 2412'de
"Bitişik Bölge, karasuları genişliğinin ölçülmeye başlandığı esas hattan itibaren
12 mili geçemez" kurahna yer verilmiştir. Burada Sözleşme 'nin, karasuları ve
bitişik bölge genişlikleri toplamını göstermiş olduğu dikkate alınırsa, karasuları
genişliğinin 12 milin altında ya da en çok 12 milolabileceği sonucu doğduğu
belirtilmiştir bkz Gönlübol, M., Barış ... (op. cit.) s. 78; Cin, T., (op. cit) s. 36.
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Birleşmiş Milletler Ill'üncü Deniz Hukuku Konferansı'nda
karasuları genişliğinin üst sının konusunda, başından beri 12 milin
kabulü hususunda güçlü bir eğilim ortaya çıkmıştır. Karakas'ta 109
devlet, 12 mil karasuları genişliğine taraftar olduklarım gösteren
tasarılar sunmuş, açıklamalar yapmışlardır'!'. Konferans 'ın
neticesinde' imzalanan III'üncü BMDHS'de de, bu doğrultuda bir
hükme yer verilmiştir. Md. 3'e göre

"Her devlet karasularının genişliğini, işbu sözleşmeye uygun
olarak belirlenen esas çizgilerden başlayarak 12 deniz milini
geçmeyecek bir sınıra kadar saptamak hakkına sahiptir"

Türkiye, III'üncü Deniz Hukuku Konferansı'na katılmış ve
katkılarda bulunmuş olmakla beraber Sözleşme'ye taraf olmamıştır.
Bu nedenle, Sözleşme'nin Türkiye'yi bağlamadığına şüphe yoktur.
Yunanistan ise Sözleşmeyi imzalamış ve onaylayarak taraf olmuştur.
Bu durumda, Sözleşme'nin Türk- Yunan uyuşmazlıkları ile ilgili
hükümlerinin ne anlama geldiği bir yana, bu nitelikleri ile
uyuşmazlığa uygulanabilmeleri mümkün değildir. Türkiye,
Sözleşme'de yer alan hükümlerden sadece örfve adet hukuku kuralına
dönüşmüş ve kendisinin sürekli İtiraz eden devlet olmadığı
hükümlerle bağlıdır'!"

Yunanistan'a göre, III'üncü BMDHS md. 3, karasularının
genişliğinin 12 milolduğunu öngören örf ve adet hukuku kuralmr ':'
Sözleşme'ye aktardığr'!" için Türkiye'yi de bağlar. 12 Mil karasulan
genişliği evrenseldir; bu genel kuralın uygulanması, denizin kapalı ya
da yan kapalı niteliğine bağlı değildir. Ege Denizi'nin kapalı ya da
yarı kapalı bir deniz oluştunnasının, Yunan karasularının genişliği ile
bir ilgisi yoktur. Sonuç olarak Yunanistan, tüm Ege'de Yunan
sahillerinin açık denize baktığı yerlerde karasulanm 6 milden 12 mile
çıkarmaya hakkı olduğunu düşürımektedir.

311 Kııtlıık, D., Deniz Hukukunda Zararsız Geçiş ve Transit Geçiş Hakları, Ankara
1987, s. 20.

312 Özman, A., "Ege Karasuları ... " (op. cit.) s. 179; Özman, A., "Deniz
Hukukunda Yeni Gelişmeler", Ege Deniz Sorunları Semineri, Ankara 1986, s.
18, 45; Volga, N., "Egedeki Başlıca Deniz Sorunları", Ege Deniz Sorunları
Semineri, Ankara 1986, s. 38, 39; Odman, T., Karasularının Genişliği Sorunu,
(basılmarnış doktora tezi) Ankara 1990, s. 126.

313 Wilson, A., "The Aegean Dispute", Adelphi Paper, No. 155, s. 23.
314 Ioannoıı, K., " ... Territorial Sea" (op. cit) s. 130;
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Buna karşılık Türkiye'ye göre karasularının genişliği ile ilgili
tek bir genel kural yoktur. 1982 BMDHS md. 3'e göre, 'karasularının
genişliği mutlak olarak 12 mil değildir. Hükmün ifade tarzı, maddede
yer alan 12 milin her durumda uygulanabilecek mutlak bir karasulan
genişliği değil, karasularının esas hatlardan itibaren açık denize doğru
koşullara bağlı olarak uzanabileceği en uzun mesafe olduğunu
göstermektedir. Bu hüküm, kendi içinde karasularının 12 milden az
olması gereken hallerin de varlığını ortaya koymaktadır. Genel
kapsamlı kurallar, özellikleri nedeniyle Ege gibi kapalı ve yan kapalı
denizlerde uygulanamaz+". Ege gibi özel şartları olan yan kapalı
denizlerde 12 mil karasulan genişliği uygulanamaz.

Türkiye, karasularının genişliğinin 12 mile kadar uzanabilece-
ğini öngören III'üncü BMDHS md. 3 hükmünün örf ve adet hukuku
kuralı olmadığını belirtmiştir. Ayrıca, 1982 Sözleşmesi'nin imza-
lanmasından sonra bu hükmün kendisi için örf ve adet hukuku kuralı
oluşturamayacağını ifade ederek ve bununla tutarlı davranışlannı
sürdürerek, hükmün bir gün örf ve adet hukuku kuralı haline
dönüşmesi durumunda da sürekli itiraz eden devlet olarak 'İ" bununla
bağlı olmamanın koşullannı önceden hazırlamıştır'{'. Bu nedenle,
Uluslararası Sürekli Hakem Mahkemesi'nin Eritre-Yemen Karan'nda
12 mil karasulan genişliğini öngören kuralın, bugün artık örf ve adet
hukuku kuralı haline dönüştüğünün belirtilmesinin318 bir önemi
kalmamıştır. Bununla beraber Yunanistan, iki nedenle Türkiye'nin
sürekli - itiraz eden devlet statüsünü de kabul etmediği için konuyu
daha yakından incelemek gerekli olmuştur.

315 Pazarcı, H., "Ege Denizindeki Türk-Yunan Sorunlarının Hukuki Yönü", Türk-
Yunan uyuşmazlığı, (derleyen) Vaner, S., İstanbul 1990, s. 114.

316 Uluslararası Adalet Divanı'nın Norveç ile İngiltere arasındaki balıkçılık alanları
davasında ortaya koyduğu gibi bir örf ve adet hukuku kuralını ona sürekli olarak
karşı çıkmış bir devlete kabul ettirrnek imkansızdır, bkz. Pazarcı, H., " ... Türk-
Yunan Sorunlarının ... " s. 114.

317 Özman, A., "Ege Karasuları ... " (op. cit.) s. 176; Toluner, S., Milletlerarası
Hukuk Dersleri, B. LV, İstanbul 1989, s. 107; Pazarcı, H., "Ege'deki Deniz
Sorunlarında Türk ve Yunan Görüşleri; Hukuki Açıdan", Ege 'de Deniz
Sorunları Semineri, A.Ü. SBF Yayını 1986, s. 91; Güneş, Ş., "12 Mil Sorunu ve
Ege'nin Yarı Kapalı Statüsü", Dış Politika, C. IV, S.l Nisan 1995, s. 80.

318 Uluslararası Hakem Mahkemesi'nin yargılamanın ilk aşamasındaki kararı,
Territorial Sovereignty and Scope of the Dispute, EritrealYemen, Oct. 9 1998,
para. 472; metin için bkz. http://www.pca-cpa.orglER-YEAwardTOC.htrn.
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Sürekli itiraz eden devlet savına dayanabilmek için söz konusu
teamül kuralına yapılan itirazın, bu kuralın bağlayıcı nitelik
kazanmasından önce sürekli bir biçimde dile getirilmiş olması
gerektiği hatırlatılmış; Türkiye'nin karasulan yasası tasansında 12
milden söz edildiğine, tasannın 2'nci maddesinde "Sözleşme
hükümleriyle getirilen istisnalar ve md. 9'da sayılan durumlar dışında
karasulannın genişliğinin 12 mil olmasının" örıgörüldüğüne işaret
edilmiş; 12 mil genişliğin, karşılıklılık kaygısıyla ve gelenekselolarak
tüm yurttaşlanna açık olan balıkçılık alanlanndan yoksun kalacak olan
Yunanistan'ın karşı önlemler almasından çekinilmiş olması nedeniyle
Ege sahillerinde sonradan red, Karadeniz ve Akdeniz'de ise kabul
edildiği ileri sürülmüştür. Bu iki nedenle, Türkiye'nin 12 mil örf adet
hukuku kuralına itirazının gayri meşru bir eylem olduğu iddia
edilmiştir 319.

Buna karşılık, bugün yürürlükte olmayan 1964 Türk Karasulan
Yasası 'nın hiçbir yerinde 12 mil kuralına atıfta bulunmadığı gibi, bu
genişliği örf ve adet hukuku kuralı olarak kabul edecek herhangi bir
ifadeye de yer vermemiş olduğu; aynı şekilde, Türkiye'nin hiçbir
belge ve uygulamasının gerekçeleri dikkate alındığında 12 milden
yana bir opinio juris'in mevcut olduğu sonucunu doğurmadığı
belirtilmişıir=".

3.2. Adaların karasularının genişliği

Ada kavramı, 1958 Cenevre Karasulan ve Bitişik Bölge
Sözleşmesi md. 10 ve Ill'üncü BMDHS md. 12111'de, lafızda çok
küçük farklılıklar olmasına rağmen özde aynı şekilde tarif edilmiştir.
Buna göre ada, etrafı sularla çevrili ve sular en çok yükseldiğinde de
su üzerinde kalan doğal kara parçalandır.

İlke olarak bakıldığında, adaların büyüklüğü küçüklüğü, meskün
olup olmaması, kendisine ait bir ekonomik yaşamının bulunup
bulunmaması ve coğrafi konumu, karasulanna sahip olmasını
etkilemez. Ill'üncü BMDHS 'ye göre ",.. bir adanın karasuları, ...
kara ülkesine uygulanacak olan diğer hükümlere uygun şekilde

319 Katsoufros, T., (op. cit.) s. 84.
320 Pazarcı, H., " ... Türk-Yunan Sorunlarının ... " (op. cit) s. 114.
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belirlenecektir" (md. 121/2). Gerçekte adaların sahip olabilecekleri
deniz yetki alanlan, III'üncü BMDHS md. 121/3'te düzenlenmiştir.
Buna göre,

"insanların oturmasına elverişli olmayan veya kendilerine özgü
ekonomik bir yaşamı bulunmayan kayalıkların münhasır
ekonomik bölgeleri veya kıta sahanlıkları olmayacaktır."

Bu hükümler, Türkiye ve Yunanistan tarafından farklı farklı
yorumlanmaktadır.

Yunanistan'ın, Türkiye'nin Ege'de petrol arama ruhsatları
vermesi üzerine, ilk kez 7 Şubat 1974 tarihli Notası321 ile ileriye
sürdüğü "ülkesel bütünlük" tezine göre, Anadolu sahilleri önünde
bulunan adalar Yunanistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğundan
bunların kıta ülkesinden ayrılmadan bir bütün olarak ele alınması
gerekir. Yunanistan, bu iddiasını III'üncü Deniz Hukuku
Konferansı'nda da dile getirmiş ve genelolarak deniz hukuku
düzenlemelerinin Uluslararası Hukukta kabul edilen devletlerin
ülkesel bütünlüğü ve bölünmezliği ilkesini teyit etmesi gerektiğini
vurgularnıştır'P. Önceleri, ülkesel bütünlük tezine koşut olarak
Ege'de takımada oluşturan adaların uç noktalarını birleştirerek Ege'de
bir takımada suları rejimi tesis etmeye çalışmıştır. Daha sonra, sadece
kıtasal ülkesi olmayan devletlerin takımada devleti kabul edileceği ve
takımada suları rejiminden yararlanabileceği ortaya çıkınca, bu
argümanı kullanmaktan vazgeçmiştir. Ülkesel bütünlük tezine yer
verilen müteakip belgelerde takımada rejimi tesis etme çabalarına
rastlanmamıştır'P.

321 7 Şubat 1974 tarihli Yunan Notası, Minıstere des Affaires Etrangeres, F. 6243-
29/AS 103, bkz. ICJ, Pleadings, Oral Arguments, Documents Aegean Sea
Continental ShelfCase (Greece v. Turkey), s. 21.

322 A/CONF.62/C.2/L.22, Official Records, Vol. III, s. 200.
323 Bem görüşmelerinde Yunanistan tarafından tutulan gayri resmi tutanaklar, 22

Mayıs 1976 tarihli Yunan Notası, Yunanistan'ın 10 Ağustos 1976 tarihli
UAD'ye tek taraflı yaptığı başvuru dilekçesi.Yunanistan'ın Illüncü Deniz
Hukuku Konferansı'nda ülkesel bütünlük tezi ile ilgili ileriye sürdüğü
argümanlar için bkz. Pazarcı, H., "Ege'deki Deniz Sorunlarında Türk ve Yunan
Görüşleri: Hukuki açıdan", Ege 'de Deniz Sorunları Semineri, Ankara 1986, s.
80-82,90.
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Yunanistan ülkesel bütünlük tezi ile 12 mil kuralının adalara da
uygulanabileceğini iddia etmektedir. III'üncü Deniz Hukuku
Konferansı sırasında Yunan temsilcisi Theodoropoulos, daha
Karakas'ta adalar rejimi görüşülürken ülkesel bütünlük ilkesini temel
aldıklannı ve adalar ile kara ülkesi arasında ayrıma gidilmemesini
belirttikten sonra, adaların da kara ülkesi ile aynı karasulan
genişliğine sahip olması gerektiğini söylemiştir. Yunanistan'ın
Konferansa sunduğu madde önerilerinde de adaların kara ülkeleri ile
aynı kurallara tabi olması öngörülmüştür'r".

Ülkesel bütünlük tezi" Yunan doktrininde de hararetle
savunulmaktadır. Kıta parçalanna uygulanan hükümler aynen adalara
da uygulanacaktır. Ada ile kıta parçası aynı ve eşit haklara sahiptir.
Buna göre etrafı denizlerle çevrili, su üstünde kalan doğal toprak
parçasının karasulan, bitişik bölgesi, münhasır ekonomik bölgesi ve
kıta sahanlığı hakkı olacaktır. III'üncü BMDHS md. 121, adalara da
kıta ülkelerinesağlanan aynı haklan sağlamıştır. Genel olarak
uluslararası kamu hukuku temel ilkelerinden olan "ülkelerin
egemenliklerinin bölünmezliği" garanti altına alınmıştır. Bir adanın
nüfusu, büyüklüğü, coğrafi konumu ne olursa olsun, devlet ister
sadece adalardan, ister devletin bir kısmı adalardan, bir kısmı da
kıtadan oluşsun; "ada", devletin ayrılmaz bir parçasıdır325. Yunan
Adalan'mn Türk ana karasının önünde bulunması gerçeği, Yunan
karasulannın genişliği bakımından önemli değildir. 1958 Cenevre
Karasulan ve Bitişik Bölge Sözleşmesi, 1982 BMDHS ve uluslararası
örf ve adet hukukuna göre bu adalardan her birinin ana karalar gibi
karasulan vardır326. İnsan yaşamayan ve iskarı edilmiş nüfusun
devamlı beslenmesini sağlayacak durumda olmayan, kendine özgü
ekonomik yaşamı bulunmayan kayalıkların kıta sahanlığı, hava sahası
ve münhasır ekonomik bölge hakkı olamayacağı hususunda Deniz
Hukuku slnırlı327 istisnalar getirirken söz konusu kayalıklara

324 !bid., s. 9Ô.
325 Mihail, D. M., İ İfalokripida Ton Ellinikon Nisiotikon Simplegmaton Tu Egeu

Ke To Diethnes Dikeo Tevhos A' (:Ege'de Yunan Adasal Gruplarının Kıta
Sahanlığı ve Uluslararası Hukuk C. 1.), Atina Gümülcine, 1983, s. 158. [Cin, T.,
(op. cit) s. 43-48'den naklen].

326 Syrigos, A. M., The Status of the Aegean Sea According to International Law,
Athens 1998, s. 107

327 Ioannou, K., "". Territorial Sea" (op. cit) s. 123.
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karasulan hakkı tanındığı iddia edilmiştir'i". Doğu Ege Adalan'nın
çok eski tarihlerden beri iskarı edildiği ve kendilerine özgü ekonomik
yaşamlan olduğunun bilindiği, bu sebeple bu adaların Uluslararası
Hukuk metinlerinden kaynaklanan kıta sahanlığı, münhasır ekonomik
bölge, hava sahası ve karasulan haklan olduğu, ancak bu adalardan
kayalıkların istisna olduğu, kayalıkların Uluslararası Hukuktan
kaynaklanan karasulan hakkı olduğu, hiç kimsenin Ege Denizi'ndeki
kayalıkların karasulan hakkını tartışma konusu yapamayacağı ileri
sürülmüştür't",

Buna karşılık Türkiye, III'üncü BMDH Konferansı'nda
ülkesinde kıtasal karalar bulunan devletlerin takımada devleti
olamayacağını ve takımada sulan rejiminden yararlanamayacağını
savunmuş, bu doğrultuda öneriler vermiştir. III'üncü BMDHS' deki
düzenleme de bu doğrultuda olmuştur. Buna göre, takımada
devletinden bütünüyle bir veya birçok takımadadan oluşan ve başka
adalan da ihtiva edebilen devlet anlaşılır (md. 46/a). Yunanistan'ın
takımada devleti olma tezinin savunulma şansı görülmediğinden ve bu
teze ileride kıta sahanlığı bağlamında da değinildiği+" için bu konuya
daha fazla yer aynlmamıştır.

Ada tanımının içerdiği koşullan yerine getiren her kara
parçasının otomatik olarak kara ülkelerine tanınan tüm haklardan
yararlanacağı düşüncesine karşılık, bu konunun, adaların yalnızca 3
mil karasulanna sahip olduğu dönemlerde pek önemli olmadığı, fakat
karasulan ve bitişik bölge genişliklerinin artması ve kıta sahanlığı ile
münhasır ekonomik bölge gibi yeni ve 200 mil ve hatta daha ötesine
kadar gidebilen çok geniş deniz yetki alanlannın ortaya çıkması
nedeniyle bu hususun komşu devletler arasında büyük sınırlandırma
sorunlanna yol açtığı belirtilmiştir':". UAD'nin Kuzey Denizi Kıta
Sahanlığı Davalan 'nda verdiği 20 Şubat 1969 tarihli Karar ve Hakem

328 Rukunas, E., Diethnes Drikeo -To Kratos Ke To Edafos- Dikeo Tis Thalassas
Tomos II. (:Uluslararası Hukuk -Devlet ve Toprağı- Deniz Hukuku C. II.) Atina
1982 s. 118.; Ayrıca bkz. Mihail, İ Eprktasi, s. 19 [Cin, T., (op. cit) s. 45'ten
naklen].

329 Dipla, H.: Ellino-Turkiki Diafora Ya Tin İfalokripida Tu Egeu Enalaktikes Lisis
Ke Protasis (:Ege'de Kıta Sahanlığı içinYunan-Türk Sorunu AlternatifÇözümler
ve Öneriler), Atina, 1992, sh. 79 vd. [Cin, T., (op. cit) s. 45-46'dan naklen].

330 Bkz. ileride s. 150.
331 Pazarcı, H., Uluslararası Hukuk Dersleri, K. II, B. 6, Ankara 1999, s. 321.
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Mahkemesi'nin Fransa ile İngiltere arasında Manş Denizi Davası'nda
Anglo-Normandes Adalan'yla (Channel Islands) ilgili olarak verdiği
30 Haziran 1977 tarihli Kararında yer alan, adaların kıta sahanlığına
sahip olması ilkesi ile herhangi bir adanın sahip olabileceği kıta
sahanlığı alanı arasındaki bağı doğrudan adalara ilişkin olarak ret eden
hüküm dikkate alınarak, uygulanan Uluslararası Hukukta adaların
özellikle sahip olabilecekleri deniz alanlan .ve bu alanların
sınırlandınlmalan ile ada tanımı arasında bir bağ kurulmama yoluna
gidildiği açıklanmıştır+".

Diğer taraftan BMDHS, Yunanistan'ın ülkesel bütünlük tezini
savunmasına da elverişli görünmemektedir. "İnsanların oturmasına
elverişli olmayan veya kendilerine özgü ekonomik bir yaşamı
bulunmayan kayalıkların münhasır ekonomik bölgeleri veya kıta
sahanlıklan olmayacağını" öngören III'üncü BMDHS md. t 21/3 'te
yer alan adaların sahip olabilecekleri deniz yetki alanlanna ilişkin
kayıt, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı ile sınırlı değildir.
Bu adaların sahip olamayacaklan deniz yetki alanlan, tahdidi değil
tadadi olarak sıralanmıştır. İnsanların oturmasına elverişli olmayan
veya kendilerine özgü ekonomik bir yaşamı bulunmayan adaların
ekonomik bölge ve kıta sahanlığına sahip olamayacağı belirtilerek bu
adaların sahip olabileceği deniz yetki alanlannın sınırlandınlması
kabul edildikten sonra karasulannın da buna dahil edilmesinin önünde
bir engel yoktur.

Yunanistan'ın ülkesel bütünlük tezi, ayrıca kara parçalannı
deniz yetki alanlannda hak sahibi görmesi nedeniyle de eleştiriImiştir.
"Unutulmaması gerekir ki, denizde hak sahibi olan, kara parçasının
bizatihi kendisi değil, bu kara parçasında egemenliğini kullanmakta
olan devlettir. Bu nedenle, III'üncü Deniz Hukuku Konferansı'nda
Yunanistan tarafından ileri sürülen ve devletlerin eşitliği ve ülkenin
bölünmezliği ilkelerinden hareketle adalara da eşit hak tanınmasını
savunan görüş, sebep ile sonucu, coğrafya ile hukuku birbirine
kanştıran bir görüş olarak ortaya çıkar. Deniz alanlan üzerindeki
haklar, devletin kıta ülkesine ve ada ülkesine ayn ayn tanınmaz; kıta
olsun ada olsun, ülkesi nedeniyle devlete tanınır,,333.

332 Ibid. idem.
333 Toluner, S., Milletlerarası ... (op. cit.) s. 102-03.
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4. Karasularının genişliğini belirleme yetkisi

4.1. Yetkili devlet

III'üncü BMDHS, karasulannın genişliğini belirleme yetkisinin
kime ait olduğu sorusuna da cevap vermiştir. Karasulannın esas
hatlardan itibaren açık denize doğru uzanabileceği en uzun mesafeyi
12 milolarak belirleyen md. 3, "her devlet karasularının genişliğini
tespit etme hakkına sahiptir ... " hükmüne yer vermektedir.

Yunanistan bu hükümden hareketle, karasulannın genişliğini
belirleme yetkisinin kıyı devletinin egemenlik yetkisine dayandığını
ileri sürmektedir '".

Türkiye, kıyı devletinin kendi karasulannın genişliğini belirleme
yetkisi bulunduğunu kabul etmekle335 beraber bu yetkinin
kullanılmasının tümüyle ilgili devletin egemenlik haklan içinde
kalmadığınr'I" söylemektedir. Kıyı devletinin tek taraflı işlemleri,
diğer devletlerin bu işlem karşısındaki tutumlan ile yalnız o devletlere
karşı hukuki sonuçlar dOğurur337

. Kıyı devletinin karasulannın
genişliğine ilişkin işleminin başka bir devlet karşısında geçerli olması
için ilgili devletin buna itiraz etmemesi ve tanıması gerektiği
belirtilmektedir+". Uluslararası Hukuka göre, diğer devletlerin kıyı
devletinin belirlediği karasulan genişliğini tanımama hakkı
bulunduğuna, md. 3 'te bunun ~azılı olmamasının bir değişiklik
yaratmadığına işaret edilmektedir3 9.

Türkiye aynca, yan kapalı denizlerde karasulan genişliğinin
komşu devletler tarafindan birlikte saptanması gerektiğini savunmaktadır.

4.2. Yetkinin bağlı olduğu Uluslararası Hukuk kuralları

Yunanistan, md. 3 'ten hareket ederek ve takdir hakkına
dayanarak kıyı devletinin karasulannın genişliğini belirleme yetkisini

3340dman, T., (ap. cit.) s. 132.
335 15 Temmuz 1974, A/CONF.62/C.2/L.8 Official Records, Vol. III, s. 188; Volga,

N., (ap. cit.) s. 36.
336 15 Temmuz 1974, A/CONF.62/C.2/L.8 Official Records, Vol. III, s. 188; 18

Mart 1976, A/CONF.62/C.2/L.90 Official Records Vol. V, s. 203; Odman, T.,
(ap. cit.) s. 135.

337Toluner, S., Milletlerarası. .. (ap. cit.) s. 94; Odman, T., (ap. cit.) s. 138.
338Volga, N., (ap. cit.) s. 36.
339Ibid. idem.
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istediği gibi kullanabileceğini ileri sürmektedir'İ". Buna karşılık
Türkiye, kıyı devletinin karasulannın genişliğini belirlerken
kullanacağı bu takdir hakkının mutlak bir takdir hakkı olmadığını ileri
sürmektedir. Bu bağlamda, UAD'nin 1951 yılında İngiltere ile Norveç
arasındaki Balıkçılık Davası'nda verdiği ve daha sonra 1974 yılında
İngiltere ile İzlanda arasındaki Balıkçılık Davası Kararında
tekrarladığı hükme işaret edilmiştir''". Buna göre

"Deniz alanlarının sınırlandırılmasının her zaman bir
uluslararası yönü vardır; bu, yalnızca kıyıdaş devletin iç
hukukunda açıklandığı biçimiyle onun iradesine bağlı olamaz.
Her ne kadar, tek kıyı devletinin bunu gerçekleştirme vasfina
sahip olması nedeniyle, sınırlandırma işlemi zorunlu olarak tek
taraflı bir işlem ise de, buna karşılık, bu sınırlandırmanın
üçüncü devletler bakımından geçerliliği Uluslararası Hukuku
ilgilendirmektedir ,,342.

Cenevre Karasulan ve Bitişik Bölge Sözleşmesi md. 2412'de yer
verilen "Bitişik Bölge, karasulan genişliğinin ölçülmeye başlandığı
esas hattan itibaren 12 mili geçemez" kuralının, karasulan ve bitişik
bölge genişlikleri toplamını göstermiş olduğu dikkate alınarak
karasulan genişliğinin 12 milin altında ya da en çok 12 milolabileceği
sonucuna vanhrkerr ", karasulannı 12 mile kadar genişleten devletin
diğer devletlerin kazanılmış haklanna ve ahdi yükümlülüklerine uyma
zorunluluğu bulunduğu belirtilmiştir ".

Türkiye, kapalı ve yan kapalı denizlerde karasulannın genişliği-
nin hakça ilkelere göre belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır=".

340 Odman, T., (op. cit.) s. 132.
341 Anglo-Norwegian Fisheries Case, Judgement of 18 December 1951, LC.J.

Reports, 1951, p. 13; Anglo-Icelandic Fisheries Jurisdiction Case, Judgement of
25 July 1974, LC.J. Reports, 1974, p. 22. Gönlübol, M., "İngiltere Norveç
Balıkçılık Davası", SBFD, C. XI, S. 4, 1956, s. 151; Pazarcı, H., " ... Türk ve
Yunan Görüşleri ... " (op. cit.) s. 93; Toluner, S., Milletlerarası. .. (op. cit.) s. 91;
Odman, T., (op. cit.), s. 138-139.

342 1951 ICL Reports, s. 132.
343 Gönlübol, M., Barış (op. cit.) s. 78; Cin, T., (op. cit) s. 36.
344 Gönlübol, M., Barış (op. cit.) s. 78; Cin, T., (op. cit) s. 36.
345 Türkiye'nin konferansa sunduğu taslaklar, 15 Temmuz 1974, A/CONF.62/C.

2/L.8 Official Records, Vol. III, s. 188; 18 Mart 1976, A/CONF.62/C.2/L.90
Official Records Vol. V, s. 203.
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Hiçbir devletin kasten diğer bir devletin karasulannın açık
denizle ya da münhasır ekonomik bölgeyle bağlantısını kesme hakkı
yoktur. Bu örfve adet hukuku ilkesi, 1958 Cenevre KBBS md. 4'te ve
1982 BMDHS md. 7' de yer almıştır. Her iki sözleşmede de düz esas
hatlar yönteminin bir devlet tarafından diğer bir devletin karasulannı
açık denizden veya münhasır ekonomik bölgeden (BMDHS md. 7/6)
kesecek şekilde uygulanamayacağı belirtilmek-tedir. Aynca BMDHS
md. 47'de aynı hususa takımada esas hatlan bağlamında da yer
verilmiştir. Bu ilke, hukukun öngördü~ü bir hak olan denize açılma
hakkının bir uygulamasından ibarettir'" .

Karasulannın genişliği belirlenirken diğer devletlerin ve
uluslararası toplumun çıkarlan da dikkate alınmalıdır. Ege'de Yunan
karasulannın 6 milin üzerine çıkartılması, sadece Türkiye'nin değil,
bütün uluslararası toplumun, özellikle de bu önemli deniz alanını
yoğun şekilde kullanan devletlerin hak ve çıkarlannı ihlal edecektir.
1958 Il'nci Deniz Hukuku Konferansı'nda Yunan temsilcisi Kripsis,
karasulannın genişliği ile ilgili konuşmasında açıkça Yunanistan'ın
Uluslararası Hukuka ve uluslararası toplumun çıkarlarına saygılı
olduğunu ve karasulannı 6 milde tuttuğunu beyan etmiştir.

Karasulannın genişliğinin belirlenmesine ilişkin kıyı
devletlerinin kullanabilecekleri yetki, konuya ilişkin bu özel hükümler
yanında, daha genel mahiyette olan hakkın kötüye kullanılmasını
yasaklayan kurallarla da bağlıdır. Uluslararası Hukukun genel
ilkelerinden olan "hakkın kötüye kullanılması", başkalannın haklanna
zarar vermek kastıyla ya da böyle bir kasıt bulunmasa bile hakkın
ruhuna aykın olarak kullanılması demektir. Bilindiği gibi Ege
Denizi'nde bu Denizin özelikleri nedeniyle deniz sınırlandırması, bazı
yerlerde Türk kıta sahanlığı ile Yunan karasulan arasında olacaktır.
Anadolu'ya Türk ve Yunan karasulannın genişliği toplamı olan 12
milden daha yakın olan Yunan Adalan'nın batıya bakan sahilleri ile
Anadolu sahilerinden itibaren bu 12 millik mesafenin daha batısında
bulunan bazı Yunan Adalan'nın sahillerinde Türk kıta sahanlığı ile
Yunan karasulan sınırdaştır.

Yunan karasulannın Ege'de 12 mile çıkanlmasının bölgede tüm
karasulan içinde Yunan payını ciddi ölçülerde arttıracağı,
Yunanistan'ın Ege Denizi'nin % 65'ine sahip olacağı ve bu artışın

346 Toluner, S., Milletlerarası ... (op. cit.) s. 101.
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henüz kıta sahanlığı sınırlandınnası yapılmadığı için gelecekteki
Türkiye - Yunanistan kıta sahanlığı sınırlandınnası üzerinde önemli
tesirleri olacağı belirtilmektedir347.

UAD'nin Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davası'nda " ... 1958
Sözleşmesi md. 2'de yer alan, ancak md. 2'den bağımsız olarak
sahildar devletin kara ülkesinin denize doğru ve deniz altında bir
uzantısı olan kıta sahanlığına ilişkin haklannın kara ülkesindeki
egemenliği nedeniyle ipso Jacto ve ab initio mevcut olmasını, kısaca
burada doğal bir hak (inherent right) bulunmasını ve varlığının
kullanılmasına dayanmamasını, kıta sahanlığına ilişkin en temel
kural,,348olarak ilan ettiğini unutmamak gerekir, Yani, UAD'ye göre,
sahildar devlet kıta sahanlığı üzerinde kıta sahanlığına ilişkin hukukun
mer'iyetinden itibaren ve kendiliğinden münhasır haklara sahiptir. Bu
tespiti, karasulan için tekrar edebilmek mümkün değildir. Üstelik
karasularının 12 mile kadar uzanabilmesi, kıta sahanlığına ilişkin
hukukun ortaya çıkışına göre çok daha sonraki bir gelişmedir. Bu
durum karşısında, 12 mil karasuları mesafesinin başka devletlerin
doğası gereği daha önceden mevcut kıta sahanlığı yetkilerini ortadan
kaldıramayacağını belirtmek hukuki bir zorunluluk halini almaktadır.
Yunan karasulannın Türkiye'nin kıta sahanlığı alanlannı kısmen ya da
tamamen ele geçirmek için genişletilmesi, hakkın kötüye kullanılma-
sının tipik bir örneğidir ve Uluslararası Hukuka aykın olacaktır.

5. Karasularının sınırlandırılması
Türkiye ile Yunanistan arasında karasulan sınırlandınnası ile

ilgili olarak her şeyden önce mevcut durumun tespiti hususunda görüş
ayrılıklan vardır. Bunun dışında, karasulan sınırlandırmasına ilişkin
Uluslararası Hukuk kurallannın yorumuyla ilgili görüş ayrılıklan da
bulunmaktadır.

5.1. Ege'de mevcut durum

Yunanistan, birkaç hususa işaret ederek Ege'de Türkiye ile
Yunanistan arasında sınınn çizilmiş olduğunu ileri sürmektedir, Lozan
Banş Andlaşması md. 6 ve 12'ye değinilerek Türkiye ile Yunanistan
arasında deniz sınınnın çizilmiş olduğu belirtilmiştir+", Türkiye ile

347'1 K" T ' ial S "( it) 132oannou, ., .. . emtona ea op. cıt s. .
348 North Sea Continenta! She!f Case Judgement, ICJ Reports, 1969 para 19.
349 Katsoufros, T., (op. eit.) s. 85.
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· .. k 350ltalya arasında 28 Aralık 1932'de ımzalanan bır mutaba at zaptının
geçerli bir uluslararası andıaşma olduğu ileri sürülerek 4 Ocak 1932
Andlaşmasr " ile çizilen sınınn bittiği yerden başlayarak Eşek Adası
(Gaidaros) mevkiine kadar uzanan bir bölgede Menteşe Adalan ile
Anadolu sahilleri arasında sınınn çizildiği iddia edilmiştir 352. 1964
Tarih ve 476 sayılı Türk Karasuları Yasası md. 3 'te, iki ülkenin
sahilleri arasındaki mesafenin karasulan genişlikleri toplamından dar
olduğu hallerde sının n ortay hat olacağının öngörüldüğünden bahisle,
bunun teamüli ve tartışmasız bir sınır haline geldiği savunulınuştur'Y.

Lozan Banş Andıaşması md. 6 ve 12' deki 3 mil ilkesi, o
dönemde her iki devletin de uyguladıklan ve Lozan dengesinin bir
parçası olan karasulan genişliğinin Andıaşmaya yansımış bir izi
olabilir. Bununla beraber, karasulan sınırlandırması ile yakından
uzaktan hiçbir ilgisi yoktur. Kararsulannın genişliği ve karasulannın
sınırlandırılması ayn meselelerdir. Nitekim 19S0'den itibaren
Yunanistan, pek çok kereler Türkiye'ye müracaat ederek iki ülke
arasında sınınn belirlenmesi için talepte bulunmuştur'<",
Yunanistan'ın ileri sürdüğü ortay hat da, iki ülke arasında sınır
oluşturmamaktadır. Bugün yürürlükte olmayan Türkiye'nin 476 sayılı
eski Karasulan Yasası 'nın ilgili md. 3 hükmünde yer alan ortay hat,
hiçbir zaman Türkiye ile Yunanistan arasında uyuşan ortak irade
beyanlanna konu olmamıştır. Nitekim Anadolu sahilleri ile iki ülkenin
karasulan toplamından daha yakın bulunan Yunan Adalan arasındaki
ortay hat uygulamasının, opinio jurisı bulunduğunu gösteren bir husus
mevcut değildir. 28 Aralık 1932 Türk-İtalyan mutabakat zaptı ile ilgili
değerlendirmelere egemenliği devredilmemiş adalar bahsinde yer
verildiği için burada ayrıca inceleme konusu yapılmamıştır.

350 28 Aralık 1932 tarihli Türk-İtalyan Toplantı Tutanağı'nın orijinal metninin şekli
düzenine sadık kalınarak yapılmış tercümesi için bkz. Başeren, S. H.,
Kurumalımut, A., Ege'de Egemenliği Devredilmemiş Adalar, Ankara 2003,
liihika-5, s. 153-156.

351 4 Ocak 1932 tarihli Anadolu Sahilleri ile Meis Adası Arasındaki Ada ve
Adacıkların ve Bodrum Körfezi Karşısındaki Ada'nın Cihedi Aidiyeti
Hakkındaki Sözleşme, metin için bkz. RO, 25 Ocak 1933, S. 2313.

352 Konstantopoulou, F., "İmia'dan Başlayın", Eleftherotipia, 8 Mart 1997.
353 Katsoufros, T., (op. cit.) s. 86
354 Biz bu konuya daha önce Ege'de egemenliği devredilmemiş adalar bahsinde yer

verildiği için burada konuyu kısaca hatırlatmak yeterli görülmüştür, bkz. geride s. 65.
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Ege'de iki ülke arasında deniz sının çizilmemiştir. Sadece,
kuzeyde iki ülke arasındaki kara sınınnın denize ulaştığı Meriç
Nehri'nin ağzında bir yan sınır ile güneyde Meis Adası civannda 4
Ocak 1932 Andlaşması ile çizilen ve bölgedeki adacık ve kayalıkların
aidiyetini gösteren bir sınır bulunmaktadır.

5.2. Karasularının iç sınırı

Devletin egemenliğine tabi olan iç sular ve karasulan kaplama
alanlannı belirleyen bir değişken de karasulan genişliğinin ölçülmeye
başlandığı iç sınırdır. Ege'de halen uygulanmakta olan 6 mil karasuyu
genişlik esasının "normal esas hat" yöntemiyle belirlenmesi durumu
ile bu yöntem yerine "düz esas hat" yönteminin kullanılması halinde
Türk karasulannın kaplama alanında 452,13 knr', Yunan karasulann-
da kaplama alanında ise 646,94 km2 artış olmaktadır. Buna karşılık,
açık deniz kaplama alanlan 1099,07 km2 azalmaktadır3ss

.

Yunan ulusal hukukunda karasulannın iç sınınna ilişkin bir
düzenleme bulunmamaktadır. Buna karşılık Türk ulusal hukukunda bu
konuya ilişkin düzenlemeler de yapılmıştır. 15 Mayıs 1964 tarih ve
476 sayılı Karasulan Yasası md. 4'te hem normal esas hatlar
metoduna, hem de düz esas hatlar metoduna yer verilmişti. Halen
yürürlükte olan 20 Mayıs 1982 tarih ve 2674 sayılı Karasulan Yasası
md. 3'te yöntemden söz edilmeksizin esas hatlan çizme yetkisi
Bakanlar Kurulu'na verilmiştir. Bugün, Türkiye ve Yunanistan
karasulannın iç sınırlannı aynı yöntemle belirlemekte, her iki devlet
de normal esas hatlan kullanmaktadır.

Türkiye ile Yunanistan arasında iki devletin de diğerinin düz
esas hatlar yöntemini uygulamasına karşı çıkmalan nedeniyle bir
uyuşmazlık söz konusudur3s6

.

UAD, İngiltere-Norveç Balıkçılık uyuşmazlığı Kararında düz
esas hatlar metodunun bir istisna değil, davaya uygulanan genel bir
Uluslararası Hukuk kuralı olduğunu kabul etmiştir. Divan'ın Karan,
sadece yargısal erkin hukuki normlan benzersiz coğrafi oluşurnlara
uydurmada doğru kullanımına değil, ilan edilen geçerlilik

355 Kurumalımut, A., "Ege Denizi Karasuları Uyuşmazlığı Üzerine bir İnceleme",
Deniz Kuvvetleri Dergisi, Temmuz 1993, s. 13.

356 Katsoufros, T., (op. cit.) s. 79.
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koşullanndan görüleceği gibi, hukuki status quo'da meydana gelen
değişikliğin yol açtığı çıkar çatışmalannın dikkatle uzlaştıran bir
ömektir'i". Bu koşullar, ufak değişikliklerle Cenevre Karasulan ve
Bitişik Bölge Sözleşmesi md. 4 ve III'üncü BMDHS md. 1'de kabul
edilmiştir. Buna göre, düz esas hatlann oluşturduğu çizginin sahilin
genel yönünden hissedilir bir biçimde sapmaması ve bu hatların
berisinde kalan deniz uzantılannın iç sular rejimine tabi tutulabilmesi
için bunlann kara sahasına yeter derecede bağlı olmalan gerekir (md.
7/3). Düz esas hatlar, cezir zamanı ortaya çıkan yüksekliklere doğru
veya bunlardan başlamak üzere çizilmeyecektir; meğer ki bunlar
üzerinde devamlı olarak suyun üzerinde kalan deniz fenerleri veya
benzer tesisler inşa edilmiş veya bu şekilde çizilmiş düz esas hatlar
uluslararası genel bir kabul görmüş olsun (md. 7/4). Bu ilkeler md.
4T de takımada çizgileri bağlamında da tekrar edilmiştir. Md. 8 ve
md. 52' de iç sular olarak çevrilen deniz alanlannda öngörülen zararsız
geçiş hakkına saygı yükümlülüğüne takım ada devletleri ile ilgili
maddelerde (46/6,5111 ,53) yeni eklemeler yapılmıştır+".

Yunanistan, bu koşullar altında bütün Ege'yi iç sular olarak
kapatmak için Ege Adalan'nı esas alarak esas hatlar çizemez.
Takımada devleti olmadığı için esas hatların çiziminde takımada
ilkelerinden de yararlanamaz+".

5.3. Karasularının yan sınırı

Lozan Banş Andıaşması'nda Türkiye ile Yunanistan arasında
karasulannın yan sınırını belirleyen ne bir hüküm, ne de bu sının
gösteren bir harita bulunmaktadır. Bununla beraber Lozan Banş
Andlaşması md. 5'te, Türkiye ile Yunanistan arasında oy çokluğu ile
karar alacak bir sınır komisyonunun kurulmasını öngören bir hüküm
vardır. Bu hüküm, daha sonra işletilmiştir. Kurulan Komisyon, 3
Kasım 1926 tarihinde kabul ettiği Protokol'ün "Sınır Tanımı"
başlığını taşıyan IV'üncü Bölümünün en sonunda yer alan "Sınır

357 Toluner, S., "Sorne Reflections on the Interrelation of the Aegean Sea
Disputes", The Aegean Sea 2000, Proceedings of International Symposium on
the Aegean Sea 5-7 May 2000 Bodrum Turkey, (ed. by) Öztürk, B. İstanbul
2000, s. 126.

358 Ibid., s. 127.
359 Ibid. idem.
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çizgısının tanımı" adını taşıyan kısmında Türkiye ile Yunanistan
arasında karasulannın yan sınınnı çizmiştir. Buna göre

"Balada zikredilen çataldan itibaren hattı hudut şark -kolu sabit
sahiller arasındaki hattı munassıfinı Enez değirmeninin dört
kilometre garbında vaki noktaya kadar takip eder. Bu nokta
harita üzerinde bir yıldız ile gösterilmiştir) Bundan sonra hattı
hudut seyrüsefer (Kanalı)nın hattı munassıfinı takip ile, bu son
hattın sabit sahillerin garp uçlarını birleştiren hattı kat ettiği
noktaya kadar devam eder. (Bu nokta harita üzerinde bir yıldız
ile gôsterilmiştir.} Bu son noktadan itibaren hattı hudut
seyrüsefer (kanalı) hattı mutavassıtının takriben 3 mili bahri
takriben cenubu garbi istikametinde temdidi ile tespit edilmiştir.
(Bir mil 1609,31 metreye müsavidir )"360

3 Kasım 1926 tarihli Protokol'e göre, Türk-Yunan deniz
sınınnın başlangıç noktası harita üzerinde gösterilmiş; fakat coğrafi
koordinatlan aynca verilmemiş bir yıldız işareti ile belirlenmiştir.
Karasulan yan sınınnın güzergahını tarif eden Protokol'deki metinde
sınınn, Meriç Nehri talveg çizgisi genel (ortalama) istikametinde
yaklaşık güneybatıya doğru yine yaklaşık olarak üç deniz mili
uzanacağı belirtilmiştir. Talveg çizgisinin genel istikametinin, Meriç
Nehri'nin ağzından içeriye doğru ne kadannın esas alınarak tayin
edileceği ise Protokol' de yer almamıştır. Talveg hattının genel
istikametinin belirlenmesi için ağızdan içeriye doğru esas alınabilecek
farklı mesafeler, Talveg hattının genel istikametini, dolayısıyla Ege
Denizi'nde uzanacak karasulan yan sınınnın istikametini de
farklılaştınnaktadır. Talveg çizgisinin Meriç Nehri'nin ağzından
içeriye doğru son dokuz kilometrelik kısmı esas alınarak belirlenecek
genel istikametinin, sınınn Ege Denizi'nde 259° azimutunda
uzanmasına yol açacağı görülecektir. Eğer Meriç Nehri 'nin son üç
buçuk kilometrelik kısmı esas alınacak olursa, Talveg çizgisinin
ortaya çıkan genel istikamete göre karasulan yan sınınnın bu defa
275° azimutunda uzanması gerekecektir. Buna karşılık, Protokol'e ek

360 Lozan Muahedesi 24 Temmuz 1923, Türkiye-Yunanistan Tahdidi Hudut
Komisyonu Komisyon Kararları Protokolu, Ankara 1945, s. 14; Türkçe metinde
tek paragraf olarak yazılan bu metin Fransızca metinde üç paragraf halinde
düzenlenmiştir. Bununla beraber arada anlam farkı bulunmamaktadır, bkz. Traite
de Lausanne du 24 Juillet 1923, Commission de delimiration de la frantiere
Greco-Turque Protoeole des Conclusions de la Commission, Athenes 1926, s. 15.
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haritada çizilen sınır 234° azimutunda uzanmaktadır. Meriç Nehri
Talveginin nehrin ağzından içeriye doğru sözü edilen mesafeler esas
alınarak tayin edilen genel istikameti ile haritada gösterilen karasuları
yan sınırının yönü birbirine uymamaktadır. Yan sınırın istikametin-
deki bu belirsizlik, iki ülkenin sahip olacakları karasuları açısından
etkili olduğu gibi kıta sahanlığı sınırlandırınasında da etkili olacaktır.
Üstelik belirsizliğin söz konusu olduğu açı dar da olsa, sahilden
uzaklaştıkça etkisi artacaktır. Yan sınır çizildiğinde her iki ülke de 3
mil genişliğinde karasuları uygulamasını sürdürdükleri için doğal
olarak yan sınır da buna göre çizilmiştir. Buna karşılık bugün, her iki
ülkenin de karasuları 6 milolduğundan sınır bu açıdan da yetersiz
kalmıştır. Son olarak Protokol'ün ilgili hükmünün yukarıda sunulan
metninde de görüleceği gibi bir milin 1609,31 metreye eşit olduğu
belirtilmiştir. Bilindiği gibi bu, kara milinin metre cinsinden
karşılığıdır; deniz mili ise 1852 metreye denk düşmektedir.

5.4. Sınırlandırma ve adaların durumu

Adaların sahip olabilecekleri deniz yetki alanlarının sınırlandı-
rılmaları III'üncü BMDHS md. 12112'de düzenlenmiştir. Buna göre

"3. paragraf hükümleri saklı kalmak üzere, bir adanın karasula-
rının, bitişik bölgesinin, münhasır ekonomik bölgesinin ve kıta
sahanlığının sınırlandırılması, iş bu Sözleşme 'nin diğer kara
parçalarına uygulanabilir hükümlerine uygun olarak yapılır."

Bu hükümlerin yorumu, Türkiye ile Yunanistan arasında görüş
farklılıklarına yol açmıştır.

5.4.1. Yunan Görüşü

Bir adanın karasuları, bitişik bölgesi, münhasır ekonomik
bölgesi ve kıta sahanlığı sınırlandırınaları, Sözleşme'nin diğer kıta
parçalarına uygulanabilir hükümlerine uygun olarak yapılır. Karasula-
rının sınırlandırılması 1958 Cenevre Karasuları ve Bitişik Bölge
Sözleşmesi 'nde belirtildiği gibi, ortay hat ya da eşit mesafe ilkesine
göre gerçekleştirilmelidir'?'.

Yunanistan ve Türkiye'nin sahilleri arasındaki genişliğin 6
milden az olduğu yerlerde Yunanistan tarafından olan Semendrek

361 Syrigos, A. M., (op. cit.) s. 107.
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(Samothraki), İlmeli (Limnos), Midilli (Lesvos), Sakız (Hios), Susam
veya Sisam (Samos), Agathonisi, Famıakonisi, Kilimli (Kalimnos),
İstanköy (Kos), İncirli (Nisiros), Sömbeki Adası (Simi), Rodos, Meis
(Kastelorizo) ve bu adaların yanında bulunan ada, adacık ve kayalıklar
ile aynı şekilde Türkiye'nin kıta ülkesini oluşturan Küçük Asya'nın
batı sahilleri ile Gökçeada (İmroz), Bozcaada (Tenedos)'nın ve bu
adaların yanında bulunan ada, adacık ve kayalıkların batı sahilleri
arasından "orta hat" ilkesine uygun olarak çizilecek bir hat ile iki ülke
arasındaki deniz sınırı tespit edilmesi gerektiği, yani kısaca ifade
etmek gerekirse Yunan Adaları'nın doğu sahilleri ile Türkiye'nin kıta
ülkesi ve adalarının batı sahillerinin deniz sınırının "orta hat" ilkesine
göre tespit edilmesi gerektiği iddia edilmiştir'P".

Yunan Adaları'nın, Küçük Asya sahillerine çok yakın, bitişik ve
bu adalardan bazılarının Türkiye sahillerine yakınlığının ı milden
daha az bir uzaklıkta bulunması sebebiyle özel anlaşmaların geçerli
olması gerektiği gerekçesinin isabetli olmadığı, söz konusu gerekçenin
kabul edilmesi durumunda, uluslararası alanda bu duruma benzeyen
birçok ülke363 olduğundan Uluslararası Deniz Hukukunun
uygulanamaz hale geleceği ileri sürülmüştür ".

5.4.2. Türk görüşleri

1958 Cenevre Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi (md. 12/1)
ve 1982 BMDHS md. 15365 ile öngörülen, dolayısıyla bugün aynı

362 Dipla, H., Ellino Turkiki Diafora Ya Tin İfalokripida Tu Egeu Enalaktikes Lisis
Ke Protasis(:Ege'de Kıta sahanlığı için Yunan-Türk Sorunu AlternatifÇözümler
ve Öneriler), Atina, 1992, s. 79 vd. [Cin, T., (ap. cit) s. 46'dan naklen].

363 Bu konuda, Fransız sahillerine çok yakın bulunmalarına rağmen İngiltere'ye ait
olan Anglo-Normand Adaları ile İsveç sahillerine 3 deniz mili uzaklıktaki
Danimarka Adalarım örnek verilmiştir.

364 Georgulis-Soltaridis, s. 56 [Cin, T., (ap. cit) s. 46'dan naklen].
365 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi md. 15,

"Kıyıları karşı karşıya veya yan yana olan devletler arasında karasularının
sınırlandırılması
İki devletin kıyısının karşı karşıya veya yan yana (bitişik) olduğu durumlarda, iki
devletten hiçbirisi, aralarında aksini öngören bir anlaşma olmadıkça,
karasularını, her noktası iki devletten her birinin karasularının genişliğinin
ölçülmeye başlandığı esas hatlar üzerindeki en yakın noktalara eşit uzaklıkta
olan orta hattın ötesine geçirmeye yetkili değildir. Bununla beraber, tarihi bir
hak veya diğer özel şartlar sebebiyle iki devletin karasuZarını bu hükümle
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zamanda yapılageliş değeri olduğu genellikle kabul edilen366

hükümlere göre, karasulannın sınırlandırılması, taraflar anlaşabilirse
andıaşma ile gerçekleştirilecektir. Andıaşma olmadığı zaman, "tarihsel
haklar ya da öteki özel durumlar, başka türlü bir sınırlandırma
gerektirmiyorsa" eşit uzaklık ilkesine göre yapılacaktır. Andıaşma
yokluğunda, eşit uzaklık yöntemi ile özel durumların gerektirdiği
yöntemler arasında birine üstünlük tanıyan herhangi bir genel kural
yoktur. Başka bir deyişle, kimi devletlerin ileri sürdüğünün aksine,
sınırlandırmada eşit uzaklık yönteminin ilkeyi ve özel durumların
gerektirdiği yöntemlerin kural dışılığı oluşturduğu görüşü bugün
genellikle reddedilmektedir367

. Özel durumlar kavramının neleri
kapsadığı konusunda ise genel bir tanıma rastlanmamaktadır. Ancak,
Uluslararası Hukuk Komisyonu, deniz hukukuna ilişkin raporunda bu
kavramın neleri kapsadığı konusunda birkaç örnek vermektedir.
Bunlar, kıyının olağanüstü nitelikteki biçimi, adaların varlığı ve
ulaşım yollannın varlığıdır'i". Dolayısıyla her somut duruma göre,
başka özel durumların varlığının saptanması olanağı vardır369

.

Gerek III'üncü BMDHS md. 15, gerek uluslararası yapılageliş
hukuku, sınırlandırma sırasında özel durumların varlığı söz konusu ise
adalara kara ülkelerinden daha az etki tanımak ya da hiç etki
tanımamak görüşünü üstü kapalı bir biçimde benimsemiş
görünmektedir'İ''. Karasulannın sınırlandırılmasına ilişkin III'üncü
BMDHS md. 15 ve bu doğrultudaki örf ve adet hukukuna dayanılarak
"yaşamaya elverişli olmamak" ve "ana karalara göre ortay hattın ters
tarafında bulunmak" bu madde kapsamında "özel koşul" olarak
değerlendirilerek Ege Denizi'nde bu özellikleri taşıyan ada, adacık ve
kayalıkların karasulannın ana karalara göre daha az olacağı ya da hiç
olmayacağı düşünülebilir+" .

bağdaşmayan bir şekilde sınırlandırmasının gerekli olduğu yerlerde yukarıdaki
hüküm uygulanmaz H.

366 Pazarcı, H., Uluslararası Hukuk ... (op. cit.) K. II, s. 344.
367 Ibid., s. 345.
368 Ibid. idem.
369 Ibid. idem.
370 Ibid., s. 322.
371 Yunan adalannın Yunan ana karasına bakarak daha dar karasulanna sahip

olmasının nedenleri üzerine bir değerlendirme ve bazı örnekler için bkz. Mason,
M., The Aegean Sea: Bridge or Barrier?, London, s. 44.
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BEŞiNCi BÖLÜM

KıTA SAHANLIGI SINIRLANDIRMASı SORUNU

1. Tarafların Ege Denizi kıta sahanlığı uyuşmazlığına ilişkin
tezleri

Türkiye ile Yunanistan'ın Ege Denizi kıta sahanlığı sınırlan-
dırmasıyla ilgili görüşleri, hem uyuşmazlığın nasıl çözüleceğine
ilişkin usule tekabül eden konularda, hem de esasa uygulanacak hukuk
kurallan konusunda birbirlerinden önemli ölçüde farklılaşmaktadır.

1.1. Tarafların usule ilişkin konulardaki tezleri

Türkiye, 27 Şubat 1974'te, Ege Denizi kıta sahanlığı
uyuşmazlığının başlarında+", Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD)
23 Şubat 1969 tarihli Kuzey Denizi Davalanna ilişkin Karan'na atıfta
bulunarak Ege Denizi kıta sahanlığı sınırlandırmasının ilgili ülkelerin
mutabakatıyla yapılması gerektiğine işaret etmiş373· ve meseleyi
Uluslararası Hukuk çerçevesinde görüşmeye istekli olduğunu
bildirmiştir'İ". Daha sonra da, Çandarlı olayının iki devlet arasındaki
gerilimi arttırdığı günlerde, Ege Denizi kıta sahanlığı
sınırlandırmasının karşılıklı anlaşma yoluyla çözümlenmesini+",

372 Ege kıta sahanhğı uyuşmazlığının ortaya çıkışı ve gelişimi hakkında geniş bilgi
için bkz. Doğru, S., Uluslararası Hukukta Kıta Sahanlzğı ve Ege Denizi Kıta
Sahanlığı Uyuşmazlzğı, Ankara 2003, s. 69-98.

373 27 Şubat 1974 tarihli Türk Notası, Ambassade de Turquie, N° 183/39, bkz. ICJ,
Pleadings, Oral Arguments, Documents Aegean Sea Continental Shelf Case
(Greece v. Turkey), s. 23.

374 5 Haziran 1974 tarihli Türk Notası, Ambassade de Turquie, N° 543/131, bkz.
ICJ, Pleadings ... s. 25-26.

375 4 Temmuz 1974 tarihli Türk Notası, Ambassade de Turquie, N° 6531167, bkz.
ICJ, Pleadings ... s. 27.



soruna her iki tarafça kabul edilebilecek bir çözüm yolu bulunması
amacıyla müzakereler yapılmasını teklif etmiştir376

•

Bunun üzerine Ankara'daki Yunan Elçisi ile Türk Hükumeti
arasında müzakereler başlamıştır' ". 27 Ocak 1975'te Türkiye'ye bir
Nota veren Yunanistan, ilk defa bu Notasında, kıta sahanlığı
meselesinin çözümü için UAD'ye gidilmesini ve bu amaçla tarafların
tahkim sözleşmesi hazırlamalarını önermiştir+". 6 Şubat 1975 tarihli
cevabı Türk Notasında, iki ülke arasındaki sorunlann banşçı yollardan
çözülmesi, bu çerçevede kıta sahanlığının da müzakereler yoluyla
sınırlandınlması gerektiği; bununla birlikte Türk tarafının sorunun
ortaklaşa Divan'a götürülmesini ilke olarak olumlu karşıladığı
belirtilmiş ve yüksek seviyede görüşmelere başlanması önerilmiştir ".
Yunan Hükumeti de, uygun hazırlıklardan sonra meseleyi UAD'ye
sunmak için tahkim sözleşmesi hazırlamak maksadıyla görüşmelerin
başlamasını kabul ettiğini bildirmiştir'f".

Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlan, 17-29 Mayıs 1975'te
Roma'da buluşmuşlar; Yunan tarafı, üzerinde görüşmek için taslak bir
tahkim sözleşmesi vermiştir. Türk tarafı bunu görüşmeye hazır
olmadığını, önce esasa ilişkin görüşmeler yapılması gerektiğini
söylemiştir. Toplantı 19 Mayıs 1975'te bir bildiri381 yayınlanması ile
sona ermiştir.

Dönemin Türk ve Yunan Başbakanlan .(Demirel ve
Karamanlis), 31 Mayıs 1975'te Brüksel'de buluşmuşlar, toplantıdan
sonra ortak bir bildiri yayınlanmıştır. Bildiri metni şöyledir:

"Görüşmeleri esnasında iki Başbakan ülkeleri arasındaki
ilişkiler hususunda mevcut duruma yol açmış olan sorunlarz
gözden geçirme fırsatını buldu.

376 16 Eylül 1974 tarihli Türk Notası, 836/226, bkz. ICJ, Pleadings ... s. 29.
377 Yunanistan'ın UAD'ye başvuru dilekçesi para. 8, bkz. ICJ Pleadings ... s. 4.
378 27 Ocak 1975 tarihli Yunan Notası, Embassy of Greece Ankara, No.

6242.4/53/AS 293, bkz. ICJ, Pleadings ... S.29.
379 6 Şubat 1975 tarihli Türk Notası, Ministry of Foreign Affairs Ankara, No.

754.537-SIGM/SIMD/3-31, bkz. Embassy of Greece Ankara, No. 6242.4/53/AS
293, bkz. ICJ, Pleadings ... s. 30-31.

380 Greek Note Verbale, 10 February 1975, Embassy of Greece Ankara, No.
6242.44/20/AS 489, bkz. ICJ, Pleadings ... s. 31-32.

381 Cornmunique conjoint, Bruxelles, 19 Mai 1975, bkz. ICJ, Pleadings ... s. 33.
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Bu sorunların görüşmeler yolu ile barışçı şekilde ve Ege Denizi
kıta sahanlığının ise, La Haye 'deki Milletlerarası Mahkeme
tarafindan halledilmesini kararlaştırdılar. İki hükümetin
temsilcilerinin bundan sonraki toplantılarının cereyan edeceği
genel çizgileri tespit ettiler.

Bu noktada Ege Denizi Kıta Sahanlığı sorunu ile ilgili uzmanlar
toplantısı ve hava sahasına ilişkin uzmanlar toplantısının
tarihini öne almayı kararlaştırdılar. ,,382

Yunanistan, md. 2 hükmünü Ege Denizi kıta sahanlığı
sınırlandırmasına ilişkin uyuşmazlığın çözümünde UAD'nin yargı
yetkisinin tanındığına yormuştur. Buna karşılık Türkiye, söz konusu
ortak bildiride Divan'ın yetkisinin ancak görüşmelerin bir sonuca
ulaşamaması halinde örtgörüldüğünü kabul etmiştir383.

Türk Hükümeti 30 Eylül 1975'te bir Nota vererek Türkiye ile
Yunanistan arasındaki görüşmeler konusunda ileride istikrarlı hale
gelecek görüşlerine belirginlik kazandırmaya başlamıştır. Notada,
Roma toplantısında, Yunan Dışişleri Bakanı 'nın uyuşmazlığın
doğrudan doğruya UAD'ye götürülmesini söylemesine karşılık, Türk
Dışişleri Bakanı 'nın anlamlı görüşmeler yapmadan önce uyuşmazlığı
UAD'ye sunmanın iki ülkenin çıkanna olmadığını, kıta sahanlığı
kavramının bazı yönlerinin oluşturulması gerektiğini, bu nedenle
uygulanacak ilkelerin en iyi iki devlet arasında ikili görüşmelerle
belirlenebileceğini söylediği hatırlatılmıştır. Türk Hükümeti, bu
uyuşmazlıkların en iyi çözüm yolunun, ikili görüşmeler olduğuna
ilişkin görüşünü tekrarlamıştır'F'ıYurıan Hükümeti, bu Türk Notasına
2 Ekim 1975'te cevap vererek kıta sahanlığı sorununun açıkça bir
sınırlandırma sorunu olduğunu, daha önce UAD yoluyla çözülmesine
karar verildiğini ve Divan'da usule ilişkin işlemlerinin başlatılmasının
olası görüşmelere öncelikli olduğunu hatırlatmıştır. Yunan Hükümeti,
Türk Hükümeti'ni UAD'nin iki ülkeye ait kıta sahanlıklannın
sınırlandırılması için harekete geçmesine imkan verecek özel

382 Bildiri metni için bkz. Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı, 1975, XV s. 125;
ICL, Pleadings ... s. 33.

383 30 Eylül 1975 tarihli Türk Notası, Ministry of Foreign Affairs Ankara, No.
754.537/SIGMJSIMD/3- 248, metin için bkz. ICl, Pleadings ... s. 35.

384 Ibid. idem.
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anlaşmanın taslağının bir an önce hazırlanmasını kabul etmeye
çağırmıştır385

.

Türk Hükümeti, 18 Kasım 1975'te Yunanistan ile sürdürdüğü
görüşmelere bakış açısını açıklığa kavuşturup yerleştiren önemli bir
Nota daha vermiştir. Türk Hükümeti, önceki yazışmalann, Yunanistan
tarafından uyuşmazlığın UAD'ye götürülmesi hususunda taraflann
anlaştıklan yolunda yorumlanmasına katılmadığına işaret ederek
Yunan Hükümeti'ni anlamlı görüşmeler yapmak için toplantıya
çağırmıştır'f". Yunanistan, 19 Aralık 1975'te bir Nota ile Türk
çağnsına cevap vermiştir. Bu Notada, meseleyi UAD'ye sunmak için
özel bir anlaşma hazırlamak üzere görüşmelerin gerekli olduğuna,
Türk Hükümeti görüşmeler sırasında eğer kıta sahanlığının
sınırlandırmasıyla ilgili olarak iki devlet arasında anlaşmazlık
noktalannı ortadan kaldıracak öneriler yaparsa, Yunan Hükümeti
tarafından bu önerilerin gerekli şekilde inceleneceğinin tabii olacağına
işaret edilmiştir'V.

31 Ocak-2 Şubat 1976 tarihleri arasında Türk ve Yunan
heyetleri Bem'de buluşmuşlar, fakat herhangi bir ortak bildiri
üzerinde anlaşamamışlardır. Toplantıda üzerinde konuşulan konuları
ve taraflann açıkladığı önemli görüşleri, müteakiben verilen karşılıklı
notalardan anlamak mümkündür.

Türkiye'nin 15 Mart 1976'da verdiği Notaya göre Türk
Hükümeti, iki ülkenin temsilcileri arasında Bem' de kabul edildiği
gibi, 19 Aralık 1975'te Ankara'da kendisine verilen sözlü teminata
uygun olarak anlamlı görüşmelere açık gelecekteki toplantılann her
iki tarafça kabul edilebilir bir çözüme ulaşacağına inanmaktadrr'Y,

22 Mayıs 1976 tarihli Yunan Notasısında da, aynı toplantıda
ileri sürülen görüşler tekrarlanmıştır. Buna göre Yunan Hükümeti, iki

385 2 Ekim 1975 tarihli Yunan Notası, Ministere des Affaires Etrangeres, F.
6243.l51190/AS 3780, metin için bkz. lCJ, Pleadings ... s. 36.

386 18 Kasım 1975 tarihli Türk Notası, Ministry of Foreign Affairs Ankara, No.
754.537-SlGM/SlMD/3-284, bkz. lCJ, Pleadings ... 40-42.

387 19 Aralık 1975 tarihli Yunan Notası, Ambassade de Grece, F.6242.44/136/AS
3978, Note Verbale, Ankara, le 19 decembre 1975; bkz. lCJ, Pleadings ... s. 42-
43.

388 15 Mart 1976 tarihli Türk Notası, Ministry of Foreign Affairs, Ankara,
SlGM/SlMD/3-754.537-49, Ankara, 15 March 1976; bkz. lCJ, Pleadings ... s. 44.
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hükümet arasındaki yazışmalann, bunlar arasındaki no ta değişimlerine
uygun olarak UAD'ye sunulması gereken bir uyuşmazlığın varlığını
ortaya koyduğunu iddia etmiştir. Nota, görüşmelerin kıta sahanlığının
sınırlandırılmasına ilişkin Uluslararası Hukuk kurallanndan sapılarak
yapılamayacağını ve gelecekteki toplantılarda daha ümit verici görüş
alışverişlerinin hasıl olacağını umduklannı, bu olmazsa 18 Kasım
1975 tarihli Türk Notasında da belirtildiği gibi, iki hükümet için tek
yolun meseleyi UAD'ye sunmak için aralannda angaje olacaklan özel
anlaşma hazırlama yolunu tutmak olduğunu belirtmiştir't".

19-20 Haziran 1976 tarihlerinde iki tarafın heyetleri bir kez daha
Bem'de bir araya gelmişlerdir. Bu toplantıda Yunan Hükümeti temel
pozisyonunu izah etmiştir. Buna göre, usul açısından bakıldığında
Yunan Hükümeti, "Uluslararası Hukukun kendisine tanıdığı haklan
reddeden bir çözümü görüşmek mecburiyetinde olmadığını, özellikle
BM Andlaşması'nın hiçbir hükmünün, bir üye devletin haklannın
diğer bir üye tarafından sorgulanması halinde yargısal çözümden
ziyade görüşme istemediğini, özellikle ortak bir kıta sahanlığının karşı
kıyılannda bulunan devletlerin, ortay hat kuralının uygulanması ile
ilgili olanlar hariç, sınır görüşmesi yapmalannı gerektiren hiçbir özel
örf ve adet hukuku kuralı bulunmadığını bildirmiştir'Y'".

2-11 Kasım 1976 tarihinde Bem'de yapılan 3. toplantıda,
"Türkiye ile Yunanistan Arasındaki Kıta Sahanlığının
Sınırlandırılmasında İzlenecek Usule İlişkin Zabıt,,391 lIKasım
1976'da imzalanmıştır. Bem Mutabakatı olarak bilinen bu Belge 10
maddeden ibaret kısa bir metindir. Birinci maddesine göre

"İki taraf aralarındaki kıta sahanlığı sınırlandırmasının
karşılıklı rızaya dayanan bir anlaşmaya ulaşması amacıyla
müzakerelerin, samimi, esasa inen ve iyi niyetle yürütülmesi
hususunda anlaşmışlardır. "

İki ülke arasındaki kıta sahanlığının müzakereler yoluyla
sınırlandırılmasını öngören bu maddede yer alan en önemli husus,

389 22 Mayıs 1976 tarihli Yunan Notası, F.6243125/AS 3000, Note Verbale, Oslo, le
22 Mai 1976; bkz. ICJ, Pleadings ... s. 44-46.

390 Statement of the Greek Delegation at the Meeting ofExperts of the Governments
of Greece and Turkey in Bem on 19 and 20 June 1976, ICJ, Pleadings ... s.476-7.

391 Metin için bkz. ILM, 1977, p. 13.
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"karşılıklı nzaya dayanan anlaşma"nın hedef alınmış olmasıdır. Takip
eden dört madde de, müzakerelerin müzakere dışı unsurlardan
olumsuz etkilenmelerini önlemek için düşünülmüş bir takım teknik
tedbirler içermektedir. Ör. md. 4 'te

"Her iki tarafın bu belgenin hükümleriyle, taraflardan biri veya
diğeri tarafından müzakereler sürecinde yapılacak önerileri
hiçbir koşul altında müzakerelerin kapsamı dışında kullanma-
mayı üstlenecekleri"

öngörülmüştür. Böylece taraflar, müzakere usulünün getirdiği bir
avantaj olarak görülebilecek esneklik ortamının ileride bir dezavantaja
dönüşmesini engellemişlerdir. Buna karşılık, md. 6 ve 7' de
uyuşmazlığın tırmanmasını önleyecek daha önemli bazı tedbirlere yer
verilmiştir. Buna göre, tarafların bir yandan Ege Denizi kıta
sahanlığında fiili durum üstünlüğü sağlamaktan (md. 6), öbür yandan
da üçüncü taraflar nezdinde ikili ilişkilerinde (Türk-Yunan
ilişkilerinde) kendilerine avantaj yaratacak arayışlardan (md. 7)
kaçınmalan öngörülmüştür. Bir bütün olarak bakıldığında Bem
Mutabakatı, kıta sahanlığının sınırlandınlması için karşılıklı nzaya
dayanan bir anlaşmaya varmak amacıyla müzakereler yapılmasını
öngörmüş, bu müzakerelerin yapılabilmesi için gerekli koşullan da
oluşturmuştur.

Yunanistan, henüz Bem Mutabakatı'nı ortaya çıkartacak olan
görüşmeler tamamlanmadan önce MTA Sismik i (Hora) Gemisi'nin
Ege'de yaptığı sismik araştırmalar üzerine bir taraftan meseleyi
Birleşmiş Milletler'e (BM) götürmüş, diğer taraftan da UAD'ye
başvurmuştur. Yunan BM Daimi Temsilcisi, Güvenlik Konseyi'ne
gönderdiği 10 Ağustos 1976 tarihli bir mektup ile Türkiye'nin Ege'de
yaptığı araştırmalann kıta sahanlığı haklannı çiğnediğini ve
uluslararası banş ve güvenliği tehdit ettiğini ileri sürmüştür ".
Güvenlik Konseyi, 25 Ağustos 1976 tarihli ve 395(1976) sayılı Karan
ile tarafların uyuşmazlık konusunda doğrudan görüşmelere tekrar
başlamalannı, sorunu Divan'a götürme konusunda da tekrar
düşünmelerini tavsiye etmiştir. Yunanistan, aynca 10 Ağustos 1976

392 S/12167, bkz. Offıcial Records of the Security Council, Thirty-first Year,
Supplement for july, August and September 1976.
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tarihli bir dilekçe ile de, 1928 tarihli "Uyuşmazlıklann Banşçı
Yollardan Çözümüne ilişkin 1928 Cenevre Genel Senedi" ve "Brüksel
Bildirisi" (sadece) para. 2 c. 1'i dikkate alarak uyuşmazlığı Divan'a
götürme hakkı olduğunu ileri sürmüş ve UAD'ye başvurmuştur. Bir
ara görüşmeler ve Divan'ın yargılama yetkisine sahip olmadığına
karar vermesi393 ile noktalanacak olan süreç birlikte yürümüş, bilahare
Yunanistan 1981 'de görüşmelere son vermiştir. Bundan sonra
Yunanistan, kıta sahanlığı hariç, Ege'de Türkiye ile görüşülecek bir
sorun bulunmadığını, kıta sahanlığı sorununun da yalnızca yargı
yoluyla çözülebileceğini söylemeye başlamıştır.

Avrupa Birliği'nin (AB) 10-11 Aralık 1999'da yapılan Helsinki
Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde Türkiye AB üyeliğine aday ülke kabul
edilmiştir. Sonuç Bildirisi md. 4'te Ege ile ilgili olarak " ...AB
Konseyi, uyuşmazlıkların BM Andıaşması 'na uygun biçimde barışçı
çözümü ilkesini vurgular ve aday ülkelerin mevcut herhangi sınır
uyuşmazlıklarını ve diğer ilgili konuları çözmek için ellerinden gelen
tüm çabayı harcamalarını ister. Bu gerçekleşmediği takdirde, aday
ülkeler sorunu makul bir sürede UAD ye götürmelidir. AB Konseyi,
süregelen sorunlara ilişkin durumu, özellikle katılım sürecine
yansımaları açısından ve bunların UAD vasıtasıyla çözümünü
sağlamayı teşvik için en geç 2004 yılı sonuna kadar gözden
geçirecektir" hükmüne yer vermiştir.

Yunan Başbakanı Kostas Simitis, Helsirıki Bildirisi'nden
sonra Türkiye ile Yunanistan arasında tek sorunun kıta sahanlığı
sınırlandırması meselesi olduğunu, bunun da 2004' e kadar çözülemez
ise UAD'ye götürüleceğini söylemiştir. Türkiye ise 2004 yılını
Avrupa Konseyi 'nce durumun yeniden gözden geçirileceği tarih
olarak görmektedir.

393 Divan 19 Aralık 1978 tarihli Kararı'nda Yunanistan'ın Genel Senede
dayandırdığı yargılama taleplerini Genel Senedi onaylarken ileri sürdüğü, "ülke
statüsüne ilişkin sorunlarda Divan'ın zorunlu yargı yetkisinin tanınmayacağına"
dair çekinceyi dikkate alarak reddetmiştir. Brüksel Bildirisi'ne dayalı talepleri de
"Türkiye'nin tek yanlı bir başvuruya imkan verebilecek bir irade beyanında
bulunmadığı" gerekçesi ile reddetmiştir. Bu Kararın analizi için bkz. Gündüz,
A., "Ege Denizi Kıta Sahanlığı Davası ve Bazı Düşünceler", Milletlerarası
Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, S. 2, 1983, s. 11 vd.
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1.2. Tarafların esasa ilişkin tezleri

1.2.1. Yunanistan'ın tezleri

Yunanistan'ın Ege Denizi kıta sahanlığı sınırlandırmasının esası
ile ilgili olarak ileri sürdüğü tezleri üç noktada toplamak mümkün
görünmektedir. Bunlar adaların da kıta ülkeleri gibi kıta sahanlığına
sahip olmalan, Yunan Devleti 'ne ait adaların ve kıta ülkesinin siyasal
ve ülkesel bir bütün oluşturması ve buna bağlı olarak da kıta sahanlığı
sınırlandırmasının Anadolu ile en doğudaki Yunan Adalan arasında
eşit uzaklık çizgisine göre yapılması" gerektiğine dair iddialardan
oluşmaktadır.

1.2.1.1. Adaların kıta sahanlığına sahip olması ilkesi

Ege Denizi 'nde mevcut çok sayıdaki adanın büyük bir kısmını
egemenliği altında bulunduran Yunanistan, Ege Denizi kıta sahanlığı
uyuşmazlığı ile ilgili olarak verdiği 7 Şubat 1974 tarihli ilk Notasında,
kıta sahanlığı konusunda Türkiye'ye karşı öncelikle adalanrı da kıta
ülkeleri ile eşit bir biçimde kıta sahanlığına sahip olduğunu ileri
sürmüştür. 1 Kasım 1973 tarihli Resmi Gazete'de Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı'na arama izni verildiği ilan edilen deniz yatağı
alanlannın, büyük ölçüde Yunan adalan Semadirek, Limni, Bozbaba,
Midilli, Sakız, İpsara va Antiipsara adalanna ait olduğunu iddia
etmiştir. Bu adalann deniz yatağında ve toprak altında, doğal
kaynaklannın araştırılması ve. işletilmesi için egemen haklar
kullanmakta olduğunu, konuya ilişkin örf ve adet hukukunu kodifiye
eden 1958 Cenevre Sözleşmesi=" md. l(b) ve 2'de öngörülen egemen
haklanna dayanarak 1961 'den beri Ege Denizi'nde anılan adaların batı
tarafında Türk Resmi Gazetesi'nde gösterilen deniz yatağının aynı
kısımlannda petrol arama izni verdiğini bildirmiştir.

Yunan Hükümeti'rıin, söz konusu Resmi Gazete'de yer verilen
haritada Türkiye ile Yunanistan arasında kıta sahanlığının mevcut
Yunan Adalan dikkate alınmadan devlet ülkelerinin kıtasal -

394 Pazarcı, H., "Kıta Sahanlığı Konusunda Hukuksal Görüşler", Ege 'de Deniz
Sorunları Semineri, Ankara, 1986, s. 80.

395 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi'nin metni için bkz. UNTS, Vol. 499,
1964, s. 311.
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parçalannın esas hat1an dikkate alınarak sınırlandınlması gerçeği
karşısında, 1958 Cenevre Sözleşmesi md. l(b)'de adaların kıta
sahanlığının diğer ülkelerin kıta sahanlığı ile aynı şekilde
tanımlandığını yeniden söylemek istediğini bildirmiştir. Yunanistan'a
göre bu, kıta sahanlığı sınırlandırmasına ilişkin hukukun bir bütün
olarak devlet için olduğu kadar adalar için de genel bir kural
oluşturduğu anlamına gelmektedir. Bu açıdan Cenevre Sözleşmesi,
uluslararası içtihat gibi, kıta sahanlığı sınırlandırmasının ülkenin
kıtasal ya da adasal niteliğini göz önüne almaksızın aynı kurallara tabi
olduğunu öngören akdi ve örfi Uluslararası Hukukla uyumlu hale
gelmiştir. Uluslararası uygulama ve özellikle kıta sahanlığı
sınırlandırmasına ilişkin andlaşmalarla gelişen Uluslararası Hukuk,
adalann, sahillerin diğer kısımlan gibi, tam deniz yatağı alanlanna
sahip olmaya yetkili bulunduğu hususunda şüpheye yer
vermemektedir.

Yunanistan bu tezini birçok uluslararası zeminde tekrarlamıştır.
Bu teze, Yunan temsilcilerinin Birleşmiş Milletler III'üncü Deniz
Hukuku Konferansı (BMDHK) sırasındaki konuşmalanndarı ",
Yunanistan' ın bu Konferansta önerdiği madde taslaklanna+"; 31
Ocak-2 Şubat 1976 tarihli 1. Bem görüşmelerinden Yunanistan'ın 10
Ağustos 1976 tarihli UAD'ye tek taraflı başvurusuna kadar her yerde
rastlamak mümkündür'i".

Yunanistan'a göre, 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi md.
l/b'de olduğu gibi, 1982 Birleşmiş Milletler III'üncü Deniz Hukuku
Sözleşmesii'" (III'üncü BMDHS) md. 12112'de de, adaların kıta
sahanlığının kıta ülkelerininki gibi tanımlanmış olması, adaların da
kıta sahanlığı konusunda kıta ülkeleri ile eşit haklara sahip olduğunu
göstermektedir. Aslında Yunanistan'ın bu iddiası, 7 Şubat 1974

396 Örneğin, Official Records, Vol. III, s. 319.
397 Bkz.: Official Records, Vol. III, s. 232-234 ve 263.
398 PH" T" k Y G" .. i . "( it.) 83azarcı, .,... ur ve unan oruş en... op. Cl. S. .

399 1982 III'üncü Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin metni için bkz.
United Nation Convention on the Law of the Sea, A/CONF.621122 of7 October
1982, in Third UNCLOS, Vol. XVII, s. 151; ILM, Vol. 21, 1982, s. 1261; Türkçe
tercüme metni için bkz. Özman, A. (Çev.), Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku
Sözleşmesi, Ankara 1984.
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Notasısında da belirtildiği gibi iki öğeyi içermektedir: Adalar hem kıta
sahanlığına sahip olmalarında hem de bu kıta sahanlığının
sınırlandınlmasında kıtasal ülkelerle eşit tutulmalıdır't'",

1.2.1.2. Siyasal ve ülkesel bütünlük ilkesi

Yunanistan'ın siyasal ve ülkesel bütünlük tezi, ilk kez
Türkiye'ye verdiği 7 Şubat 1974 tarihli Notasında401 ortaya konmuş,
daha sonra 22 Mayıs 1976 tarihli Notasısından402 anlaşıldığı kadanyla,
31 Ocak-2 Şubat 1976'da gerçekleştirilen 1'inci Bem görüşmelerinde
tekrar edilmiştir. Yunanistan'ın bu iddiası,lA Ağustos 1976 tarihinde
UAD'ye yaptığı tek taraflı başvurusunda'r" da yer almıştır.

Yunanistan, 7 Şubat 1974 tarihli Notasında bu konuyla ilgili
olarak Yunan adalan Semadirek, Limni, Bozbaba, Midilli, Sakız,
İpsara ve Antiipsara'nın Yunan Devleti'nin bütünleyici bir parçasını
oluşturduklannı, Uluslararası Hukuka göre bu adalar üzerindeki
egemenliğin doğal kaynaklannın araştınlması ve işletilmesi amacıyla
deniz yatağı ve altına olduğu kadar kıta sahanlığına da uzandığını
belirtmiş ve Yunan Hükümeti'nin bu adaların sahillerine bitişik toprak
altı ve kıta sahanlığında doğal zenginliklerini araştırmak ve işletmek
için tam egemenliğini mahfuz tuttuğunu, sonuç olarak Türk
Hükümeti'nin bu adaların batısında arama izni vermesinin
geçerliliğini tanımayacağını bildirmiştir, Yunanistan, 22 Mayıs 1976
tarihli Notasında, Bem toplantılannda Yunan heyetinin, Yunanistan'ın
ana karası ile adalar arasındaki ülkesel ve siyasal bütünlüğe işaret
ettiği belirtilmiştir''?'. Türk ana karasının sahillerine çok yakın
bulunan Yunan Adalan da dahilolmak üzere, Yunan Adalan'nın
Yunan ülkesinin bütünleyici bir parçası olduğunu belirterek Yunan
ana karasının ve adalannıı:ı siyasal ve ülkesel bir bütün oluşturduğunu

. 400 Ibid idem.
401 7 Şubat 1974 tarihli Yunan Notası, Minisıere des Affaires Etrangeres, F. 6243-

29/AS 103, bkz. ICJ, Pleadings ... s. 21.
402 22 Mayıs 1976 tarihli Yunan Notası, F.6243/25/AS 3000, Note Verbale, Oslo, le

22 Mai 1976; bkz. ICJ, Pleadings ... S.44-46.
403 Application Instituting Proceedings Submitted by the Government of Greece,

ICJ, Pleadings ... s. 10, lL.
40422 Mayıs 1976 tarihli Yunan Notası, F.6243/25/AS 3000, Note Verbale, Oslo, le

22 Mai 1976; bkz. ICJ, Pleadings ... s. 44-46.

148



söylemektedir. Yunanistan bu teziyle, Yunan Adalan'nın batısında
Türkiye'ye kıta sahanlığı bırakmamaya çalışmaktadır=".

Yunanistan, siyasal ve ülkesel bütünlük tezine III'üncü
BMDHK' da hukuki temeloluşturmaya çalışmıştır. Bu çerçevede,
takımada ilkeleri görüşülürken ülkesi hem adalardan, hem de kıta
topraklanndan oluşan bir devlet olduğunu, bu adaların birbirlerine
yakınlıklan nedeniyle esas hatların bunlann bir bölümünün
birleştirilerek belirlenmesinin doğru olacağını ileri sürmüş, bir başka
deyişle Konferans'ın başlannda Yunanistan, ülkesel bütünlüğünü ileri
sürerken Ege'de takımadalara sahip olduğunu da belirterek, bu adalar
ile kıta ülkesinin Ege' deki sular da dahil bir bütün olarak
değerlendirilmesi gerektiğini iddia etmiştir. Böylece kabul
ettirebilirse, Ege'de takımada oluşturan adaların uç noktalannı
birleştirmek suretiyle elde edilecek olan bir takımada sulan rejimi
aracılığıyla adalan ile kıta ülkesini birleştirmeye çalışmrştır'". Bu
amaçla, 25 Temmuz 1974'te Konferansa bütün takımadalann
takımada sulanna sahip olmasını da öngören bir taslak sunmuşturl'".
Yunanistan, ülkesel bütünlük tezine hukuki temeloluşturma çabalannı
ada kavramına ilişkin görüşmeler sırasında da sürdürmüştür.
Takımadalann her türüne aynı takımada rejiminin uygulanmasını ileri
sürmek suretiyle siyasal ve ülkesel bütünlük tezini takımada rejimi ile
desteklemeye çalışmıştırô'". Bu görüş, bütün ülkesi adalardan oluşan
gerçek takımada devletleri tarafından takımada ilkelerinin kabulünü
güçleştireceği kaygısıyla, Türkiye gibi dar ve özellikleri olan denizlere
kıyısı bulunan devletler tarafından bu denizlerin özellikleri nedeniyle
haksız sonuçlar yaratacağı endişesiyle ve deniz ulaştırmasının serbest
ve kesintisiz olmasında çıkan bulunan devletler tarafından tepkiyle
karşılanmıştır. Türkiye de, takımada ilkelerinin Ege'de uygulanması
kabul edildiğinde ortaya çıkacak durumun vaharnetine dikkat çekerek
bu ilkelerin kıta ülkesi yanında ada ülkesine de sahip olan devletlerin
deniz alanlannın saptanmasında kullanılmasına açıkça itiraz
etmiştir409

0 Yunanistan, takımada rejiminden ülkesi sadece adalardan

405 PH" TOO k Y GOO 00 1 . " ( Ot) 82. azarcı, o, ooo ur ve unan oruş eno oo opo Ci o So o
406 Ibid. So 810
407 Official Records, Vol. III, SO 232-2330
408 Official Records, Vol. II, SO 3200
409 Official Records, Vol. III, SO 2300
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oluşan takımada devletlerinin yararlanabileceği ortaya çıktıktan sonra,
siyasal ve ülkesel birlik tezini takımada rejimiyle ilişkilendirmederı" o
k 11 d . . 411 -
U anmaya evam etmıştır .

1.2.1.3. Sınırlandırmanın en batıdaki Yunan Adaları ile
Anadolu sahilleri arasında eşit mesafe metoduna göre
yapılması

Yunanistan, ülkesel bütünlük tezine bağlı olarak Ege Denizi'nde
kıta sahanlığı sınırlandırmasının Türk sahillerine bakan en doğudaki
Yunan Adaları ile Anadolu sahilleri arasında eşit mesafe çizgisi
uygulanarak yapılmasını istemektedir. Bu Yunan tezini de, başta 7
Şubat 1974 Notası412 olmak üzere ilgili her yerde bulmak mümkündür.
Yunanistan, 22 Mayıs 1976 tarihli Notasında, Bem toplantılarında
Yunan heyetinin, Yunan Adaları ile Türk sahilleri arasında deniz
yatağında sınır çizgisi olarak karşılıklı sahiller arasında ortay hat
kuralının uygulanmasına işaret ettiği belirtilmiştir'i':',

Yunanistan bu tezini, uluslararası örf ve adet kuralı niteliğini de
kazanmış bulunduğunu söylediği 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı
Sözleşmesi'nin 6. maddesine dayandırmaktadır. Adı geçen maddeye
göre, kıta sahanlığı sınırlandırmasının anlaşma ile gerçekleştirilmesi
öngörüldükten sonra, anlaşma yapılamaması durumunda "eğer özel
koşullar başka türlü bir sınırlandırmayı gerektirmiyorsa" "eşit
uzaklık" ilkesinin uygulanacağı kabul edilmektedir. Böylece, Yunan
iddiasının bu konuda da iki öğeyi içerdiği görülmektedir: Bunlardan
birincisi, anlaşma yapılamamışsa kıta sahanlığı sınırlandırılmasında
genel ilke olan "eşit uzaklık" ilkesinin uygulanması, ikincisi ise
Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırlandırmanın Türkiye'ye en
yakın bulunan adalar ile Anadolu sahilleri arasında "eşit uzaklık"
ilkesine göre yapılmasıdır'!".

410 Bkz geride s. 124
41 i PH" T" k Y G" "1 ' "( it.) 82azarcı, .,... ur ve unan oruş en... op. cı. s. .
412 7 Şubat 1974 tarihli Yunan Notası, Minıstere des Affaires Etrangeres, F. 6243-

29/AS 103, bkz. ICL, Pleadings ... s. 21.
41322 Mayıs 1976 tarihli Yunan Notası, F.6243/25/AS 3000, Note Verbale, Oslo, le

22 Mai 1976; bkz. ICl, Pleadings ... s. 44-46.
414 PH" T" k Y G" "1 ,'" ( it.) 84azarcı, ',',. ur ve unan oruş en". op. cı. s. .
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1.2.2. Türkiye'nin tezleri

Ege Denizi kıta sahanlığı uyuşmazlığının esasına ilişkin Türk
tezlerinin üç noktada toplandığı görülmektedir. Bunlara göre,
sınırlandırmada doğal uzantı esas olmalıdır; sınırlandırma hakçalık
ilkesine göre yapılmalıdır; Ege Denizi 'nde kıta sahanlı ğı
sınırlandırması Lozan Andlaşmasıv ' ile kurulan denge çerçevesinde
yapılmalıdır.

1.2.2.1. Doğal uzantının esas olması

Türkiye'nin Ege Denizi kıta sahanlığı sınırlandırmasının esasına
ilişkin tezlerinin temelinde doğal uzantı ilkesi yatmaktadır. Bu tez,
UAD'nin Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığında verdiği Karar
para. 85'e416 dayanmaktadır. Türkiye'nin 27 Şubat 1974'te
Yunanistan'a verdiği cevabı Notasındal'", jeomorfolojik özellikler
nedeniyle Anadolu Yanmadası'nın doğal uzantısının Türk kıyılan
boyunca ve Türk kıyılan ötesine uzandığı, Ege Deniz yatağının
önemli bir bölümünün Anadolu Yanmadası 'nın doğal uzantısından
teşekkül ettiği ve bu nedenle Türk kıta sahanlığını oluşturduğu, Türk
sahillerinin önündeki Yunan Adalan'nın kendi başlanna birkıta
sahanlığı alanına sahip olmadıklan belirtilmiştir.

Ege Denizi'nin deniz dibi "Ege Oluğu" denilen bir doğal
kesintiyle "S" şeklinde kuzeyden güneye, nispeten Yunanistan ana
kıta ülkesine daha yakın bir eksende ikiye bölünmekte ve bu kesinti
her iki devletin kıta ülkelerinin deniz altındaki "doğal uzantısı"nın
sınırını oluşturmaktadır. Bu doğal uzantının üzerinde bulunan ve
büyük bölümüyle Yunanistan'a ait olan adalar, bu doğal uzantının su
üzerine çıkmış çıkıntılanndan başka bir şey değildir. Bu nedenle de
kıta sahanlığı haklan olamayacaktır.

415 Lozan Andıaşmasının metni için bkz. 28 LNTS p. 11; Düstur, T. III, C. V, 11
Ağustes 1339-19 Teşirinievve1 1340, İstanbul Necmi İstikba1 Matbaası
Başveka1et Müdevvenat Müdiriyeti tarafından tab ettirilen 1931 yılı baskısı.

416 North Sea Continental Shelf, Judgement, ICJ Reports 1969 para. 85'e göre, " ...
her devletin kıta sahanlığı onun ülkesinin doğal uzantısı olmalı ve başka bir
devletin ülkesinin uzantısına girmemelidir."

41727 Şubat 1974 tarihli Türk Notası, Ambassade de Turquie, N° 183/39, bkz. ICJ,
Pleadings ... s. 23.
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Türkiye'nin bu goruşu, ayrıca genel bir biçimde IIl'üncü
BMDHK sırasında gerek tek ya da ortak olarak sunduğu öneri le-
rinde418,gerekse temsilcilerinin konuşmalarında da419yer almaktadır.

1.2.2.2. Hakçalık ilkelerinin uygulanması

Türkiye'nin Ege Denizi kıta sahanlığı uyuşmazlığının esasına
ilişkin tezlerinin ikincisini hakçalık ilkesi oluşturmaktadır. Türkiye, bu
tezini ilk olarak Yunanistan'a verdiği 27 Şubat 1974 tarihli cevabı
Notasında "eşit uzaklık" ilkesini reddederken UAD'nin 1969 tarihli
Kararına atıf yaparak "çekingen bir şekilde,,42o ileri sürmüştür. Yine
Türkiye'nin IlI'üncü BMDHK'da genelolarak kıta sahanlı ğı
sınırlandırılması ilkelerinin değerlendirilmesi sırasında, eşit uzaklık
ilkesini reddederken hakkaniyet ilkelerinden bahsettiği
görülmektedir=". Türkiye'nin Ill'üncü BMDHK'ya sunduğu bu ilkeyi
içeren madde taslakları422 değerlendirildiğinde, iki nedenle
sınırlandırmanın hakça ilkeler çerçevesinde yapılması gerektiğini ileri
sürdüğü görülür:

"a. Ege Denizi 'nde ortay hattın doğusunda (Türk kıta sahanlığı
üzerinde) bulunan Yunan Adaları, bulundukları yer, büyüklükleri ve
barındırdıkları nüfus itibarıyla özel koşuloluştururlar.

b. Ege Denizi, içindeki adaların deniz alanlarının kıyı
devletlerince müşterek en belirlenmesi gereken yarı kapalı bir
denizdir,,423.

Daha sonra, Türk Hükümeti 18 Kasım 1975'te verdiği bir
Notasıda, kıta sahanlığı sınırının çizilmesinin son derece karmaşık
sorunlar içermesi ve bölgenin özellikleri nedeniyle sadece, eğer

418 Official Records, VoLIII, s. 266 ve Vol. VII, s. 87.
419 Official Records, Vol. I, s. i90- i9 i ve Vol. II, s. 3 i8.
420 Pazarcı, H., "Ege Denizindeki Türk-Yunan Sorunlarının Hukuki Yönü", Türk-

Yunan uyuşmazlığı, (derleyen) Vaner, S., İstanbul 1990, s. 111.
421 Official Records, Vol. I, s. 191.
422 Official Records,Vo!.. III, s. 234, 246-247.
423 Gündüz, A., "Discord between Greece and Turkeyover the Extent of Their

Continental Shelves in the Aegean", Etudes Helleniques/Helenic Studies, Vol. 4,
No. 2 Automne/Autumn 1996, s. 97-98.
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hakçalığa uygun, her iki taraf için kabul edilebilir bir çözüm
bulunabilir ise gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir 424.

1.2.2.3. Lozan dengesi

Türkiye bu tezi ile Lozan Banş Andlaşması'nın Ege Denizi'nde
Türkiye ve Yunanistan arasında bir "denge" kurduğunu ve Ege
Denizi'nin iki devlet tarafından eşit kullanımının gerektiğini belirterek
bu dengenin kıta sahanlığı sınırlandırılması açısından da gözetilmesini
savunmaktadır. Türkiye'nin, Yunanistan'ın 19 Aralık 1975 tarihli
Notasına 15 Mart 1976'da verdiği cevabı Notasına göre, kıta sahanlığı
alanlan ile ilgili olarak Türkiye ile Yunanistan arasında sürdürülen
görüşmeler hakkında 30 Eylül ve 18 Kasım 1975 tarihli Notalarda
açıkça ifade edilen ve Bem toplantılannda Türk Heyeti 'nin Başkanı
tarafından izah edilen Türk görüşlerinde bir değişiklik yoktur. Türk
Hükümeti, Ege Denizi kıta sahanlığı alanlannın sınırlandırılmasının
her iki ülkenin hayatı çıkarlannı doğrudan etkilediğine işaret etmek
ister. Bu nedenle Türk Hükümeti, Ege Denizi'nde kıta sahanlığı
alanlan sınırlandırmasının karşılıklı kabul edilebilir çözümünün. 1923
Lozan Banş Andlaşması ile kurulan hassas dengenin korunması için
önemli olduğuna inanmaktadır=". Bu görüş, kamuoyuna 19 Haziran
1976 tarihinde 2'inci Bem görüşmeleri sırasında Türk heyeti
tarafından açıklanmıştır. Ayrıca, Türk tarafının bu görüşleri, 1-4
Aralık 1978 tarihlerinde iki devlet teknik heyetlerinin Paris'te
yaptıklan kıta sahanlığı görüşmeleri esnasında basına da
yansırnıştır 426.

Lozan Banş Andıaşması 'nda elbette kıta sahanlığına ilişkin
herhangi bir hüküm yoktur. Aynca, karasulanna ilişkin bir hüküm de
bulunmamaktadır. Bununla beraber, Andıaşma'nın yapıldığı dönemde
her iki ülkenin de karasulan 3 mildir. Buna bağlı olarak Ege
Denizi'nde geniş bir açık deniz alanı bırakılmıştır. Daha önceki
bölümlerde belirtildiği gibi, Ege Denizi 'nde karasulannın

424 18 Kasım 1975 tarihli Türk Notası, Ministry of Foreign Affairs Ankara, No.
754.537-SlGM/SlMD/3-284, bkz. lCJ, Pleadings ... s.40-42.

425 15 Mart 1976 tarihli Türk Notası, Ministry of Foreign Affairs, Ankara,
SlGMlSIMD/3-754.537-49, Ankara, 15 March 1976; bkz. lCJ, Pleadings ... S.44.

426 Milliyet, 12 Aralık 1978, s. l3.
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genişletilmesi, Ege açık denizinin Yunanistan lehine karasulanna
dönüştürülmesi anlamına gelir ve Türkiye'nin aleyhinedir. Lozan
Andıaşması yapılırken bırakılan bu geniş açık deniz alanlan, Lozan
Andıaşması yapılırken mevcut koşullanndan birisidir ve Lozan Banş
Andıaşması ile tesis edilen hassas dengenin Türkiye lehine sonuçlar
veren bir parçasını oluşturmaktadır. Kıta sahanlığı sınırlandırması
yapılırken bu durum da dikkate alınmalıdır.

2. Uluslararası Hukuk ve tarafların tezleri

Bilindiği gibi, Ege Denizi kıta sahanlığı uyuşmazlığı ile ilgili
olarak tarafların tezleri usule ve esasa ilişkin tezler olmak üzere iki
büyük kategoriye ayrılmıştı. Şimdi, Uluslararası Hukuk karşısında
tarafların tezlerinin durumu üzerine bir değerlendirme yapılırken yine
aynı ayrım takip edilerek önce sınırlandırma usulü incelenecektir.

2.1. Tarafların usule ilişkin tezlerinin Uluslararası Hukuk
karşısındaki durumu

Uluslararası Hukuk açısından tarafların Ege Denizi kıta
sahanlığı uyuşmazlığının çözümünde takip edilecek yola. ilişkin
görüşleri incelenirken önce genelolarak tarafların önerdikleri çözüm
yollannın Uluslararası Hukuk karşısındaki durumlan, sonra da bu
yolların Ege bağlamında irdelenmesi uygun görülmüştür.

Genelolarak bakıldığında, Türkiye ve Yunanistan'ın sırasıyla
önerdikleri görüşme ve yargısal çözüm yollannın her ikisinin de
Uluslararası Hukuka uygun uyuşmazlıkların banşçı çözüm yollan
arasında olduğu görülmektedir. Bununla beraber, yine Uluslararası
Hukuka göre, devletler için yargı yoluna başvurma zorunluluğu
yoktur. Devletler egemen olduklan için kendi iradeleri ile kabul
etmeleri dışında hiçbir yargı organının yetkisine tabi değillerdir. Buna
karşılık, Uluslararası Hukuka göre andıaşmalar yoluyla kıta sahanlığı
sınırlandırmasını gerçekleştirmek için ciddi ve anlamlı görüşmeler
yapmak bir yüküınlülüktür=". Genelolarak görüşmelerin ve özel
olarak da kıta sahanlığına ilişkin Uluslararası Hukukun bu sonucu
doğuran bazı önemli özellikleri bulunmaktadır.

427 G·· dü A "D· d" ( it.) 112un uz, ., ıscür... üp. cıt. s. .

154



Görüşme, öncelikle banşçı çözüm yollan arasında uyuşmazlığa
taraf devletlerin egemenliğini en az etkileyen'i" ve belki de bu nedenle
en çok başvurulan yöntemdir. Görüşme yöntemi, bu yola başvuran
devletlere hem uyuşmazlığın çözüm sürecini hem de vanlacak sonucu
doğrudan kontrol etme imkanı verdiğinden taraflar için riski en az
olan yöntemdir. Taraflann, uygun görmedikleri çözümlerden uzak
durmalan tamamen kendi ellerindedir. Buna karşılık, üçüncü tarafın
müdahalesini içeren çözüm yollan, taraf devletlerin manevra alanını
daraltma ve onlan istemedikleri bir sonuçla karşı karşıya bırakma
ihtimalini de beraberinde getirmektedir't".

Kıta sahanlığı sınırlandırmasının tabi olacağı esasa ilişkin
Uluslararası Hukuk kurallannın özellikleri ve Divan'ın tutumu,
üçüncü taraf çözümlerinin riskini ve dolayısı ile bu alanda
görüşmelerin önemini daha da arttırmaktadır. Mevcut içtihat,
uyuşmazlık Divan'a sunulduğunda nasıl bir sınırlandırmaya karar
verileceğini gösterecek bir rehber olmaktan uzaktır43o

• Uluslararası
Hukuk, kıta sahanlığı sınırlandırmasının hakçalık ilkelerine göre
yapılmasını öngörmektedir. Hakçalık, daha üst bir kavram olan ex
aequo et bono'nun içinde yer almaktadır. Bununla beraber, hakçalığın
hukukun genel prensiplerinderı':" biri olarak hukuki alana ait olmasına
karşılık ex aequo et bono hukuk dışıdır. Bu kavramların fonksiyonlan
da çok farklıdır; ex aequo et bono, uyuşmazlığın taraflan isterlerse,
Divan'ın mevcut Uluslararası Hukuk kurallannın uygulanmasını bir
yana bırakarak kendi tespit edeceği kurallara göre karar vermesini
sağlar. Buna karşılık hakçalık, uyuşmazlığın hukuki ve maddi
koşullan dikkate alınarak eşit durumda olanlara eşit, farklı durumda
olanlara farklılıklan oranında farklı davranılmasını gerektirmektedir.
Bunu temin edecek olan hakça ilkeler, sınırlandırmanın kendisinin
maddi koşullarından çıkartılacaktır'Y, Belli bir kıta sahanlı ğı
sınırlandırmasının hakçalığı, alanı belirleyen koşullara referansla

428 Mengiler, Ö., Birleşmiş Milletler çerçevesinde Uluslararası Uyuşmazlıkların
Barışçı Çözümü, (basılmamış doktora tezi), Ankara 2002, s. 36.

429 Ibid s. 37.
430 Gündüz, A., "Discord ... " (op. cit.) s. 102.
431 Pazarcı, H., Uluslararası Hukuk Dersleri, K. I, B. 9, Ankara 2001, s. 236.
432 G" d" A "D' d" ( it.) 102un uz, ., ıscor... op. cıt. s. .
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sağlanabilir. Diğer bir ifade ile belli bir kıta sahanlığı
sınırlandınnasında makul ve hakça olan çözüm, ilgili kıta sahanlığının
özel koşullanna bağlıdır. Bu prensipleri bulup uygulayacak olan
Divan'dır. UAD'nin deniz uyuşmazlıklanna ilişkin kararlan, Divan'ın
ex aequo et bono yetkiler kullanmaya yaklaşacak kadar geniş bir
takdir hakkı kullandığını göstermektedir'l". Hiç değil ise bazı
davalarda görülen sübjektiflik, öngörülemezliğin ve riskin seviyesini
arttırmakta, uyuşmazlık taraflannın hukuki çözüme başvurmaktan
çekinmelerine yol açmaktadır'i".

Görüşme, uyuşmazlık taraflannın birbirlerinin iddialanm
anlayabilmeleri için en uygun yololarak görülmektedir; çözüme
ulaşılamaması halinde bile, en azından karşılıklı iddialan açıklığa'
kavuştunnaktadır. Bu nedenle görüşme, diplomatik çözüm yollan
arasında en etkilisidir43s

. Görüşmeleri, BM Andlaşması md. 33 'te
sayılan uyuşmazlıklann banşçı yollardan çözüm yollannın başına
getiren de bu özellikleri olmalıdır.

Görüşmeler, deniz yetki alanlannın sınırlandınlması ile ilgili
uyuşmazlıklarda, bunlann her zaman uluslararası bir yanı bulunduğu
ve iç hukukunda düzenlendiği şekliyle kıyı devletinin iradesine
bırakılarnayacağı için436 daha da önemlidir.

1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi md. 6 ve III'üncü
BMDHS md. 74 ve 83'te deniz veya deniz yatağı alanlannın
sınırlandınlmasına ilişkin kurallar ifade edilirken taraflann
anlaşmasına büyük önem verilmiştir. Buna karşılık, sözleşmelerden
hiçbiri zorunlu yargısal çözüm öngönnemektedir. Bu durum, genel
Uluslararası Hukuku temsil etmektedir. Uluslararası uygulama da bu
durumu onaylamaktadır. Bu niteliklere haiz yüzlerce uyuşmazlık,
tarafların anlaşması ile çözüme kavuşturulurken sadece küçük bir
kısmı üçüncü taraf çözümüne sunulmaktadır.

433 Levi E Clain, "Gulf of Maine- A Disappointing First in the Delimitation of A,
Single Maritime Boundary"; Virginia Journal of International Law, 1985, Vol
25, no 3, p. 592; Aslan Gündüz tarafından iktibas edilmiştir, bkz. Gündüz, A"
"Discord ... " (op. cit.) s. 102.

434 Gündüz, A., "Discord ... " (op. cit.) s. 102. dn. 44.
435 ••Mengiler, O., (op. cit.) s. 38.
436 Anglo Norvegian Fisheries Case, LC.J., 1951, s. 152.
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UAD, Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığında

Taraflar, sadece anlaşmaya varılamadığı taktirde belli bir
sınırlandırma metodunu otomatikman uygulamak için bir çeşit
ön koşulolarak formaliteyi yerine getirmek üzere değil bir
anlaşmaya varmak amacıyla görüşmelere girme yükümlülüğü
altındadırlar; taraflar görüşmeleri anlamlı kılacak şekilde
samimi olmak yükümlülüğü altındadırlar. Bu taraflardan her
birisinin herhangi bir değişiklik düşünmeden kendi pozisyonu
üzerinde ısrar ettiği durum olmayacaktır (para. 87)437

hükümüne yer verilmiştir.

Divan, bu tutumunu Main Körfezi Kıta Sahanlığı uyuşmazlı-
ğında deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Uluslararası Hukuk
kurallarını özetlerken de sürdürmüş söz konusu sınırlandırmanın iyi
niyet ve gerçekten olumlu bir sonuç alma niyeti ile yürütülen
görüşmeleri izleyen bir anlaşma yoluyla yapılması gerektiğini
bildirmiştirl'".

Bu durum karşısında Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlandırma-
sının görüşmeler yoluyla yapılmasında ısrar etmesinin Uluslararası
Hukuka uygun olduğunu söylemek gerekir. Buna karşılık aynı şeyi
Yurianistan'ın usule ilişkin tezleri için söylemek mümkün görünme-
mektedir.

Ege özelinde durum, görüşmelerde ısrarın Uluslararası Hukuka
uygunluğunu, daha da çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır.
Devletler uyuşmazlıklarını tam olarak görüşüp anlaştıkları ya da
anlaşamadıkları konuları belirledikten ve mahkemeden ne
isteyeceklerini kararlaştırdıktan sonra yargı yoluna başvururlar.
Uluslararası Sürekli Adalet Divanı, Mavrommatis Davası 'nda verdiği
Karar'da bir uyuşmazlığın uluslararası mahkeme önüne
götürülmesinden önce konusunun diplomatik görüşmeler yoluyla
açıkça tanımlanması gerektiğini belirtmiştir't". Ege Denizi kıta
sahanlığı uyuşmazlığında devletlerin anlaştıkları hiçbir husus
bulunmamaktadır. Sınırlandırma alanı belirlenmemiştir; Yunanistan
sınırlandırmanın en doğudaki Yunan Adaları ile Anadolu sahilleri

437 Aslan Gündüz tarafından iktibas edilmiş ve vurgu eklenmiştir, bkz. Gündüz,
A., "Discord ... " (ap. cit.) s. 101.

438 ıcı Reports 1984, s. 299, para. 112( 1).
439 ••Mengiler, O., (ap. cit.) s. 38.
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arasında yapılmasını, Türkiye ise hemen Anadolu sahilleri önünde
bulunan Yunan egemenliğindeki Doğu Ege Adaları'nın batısına taşan
bir alanda, bütün Ege Denizi 'nde yapılmasını istemektedir. Her iki
durumda da önem taşıyan sınırlandırma sahasının güney sınırı da
belirlenmemiştir. Coğrafi olarak Ege Denizi'ni Akdeniz'den ayırmak
mümkün ise de tarafları bağlayan hukuki bir sınır mevcut değildir44o

•

Tarafların UAD'ye gitmeyi kabul etmeleri halinde Divan'dan ne
isteyecekleri, Ege Denizi kıta sahanlığının iki devlet arasındaki sınırı
çizmesini mi, yoksa yalnızca sınırın çizilmesinde uygulanacak ilkeleri
tespit etmesini mi isteyecekleri de belli değildir.

Ege uyuşmazlıkları birbirleri ile bağlantılı olduğu için hepsinin
bir paket olarak birlikte ele alınması daha uygun görünmektedir. Ege
uyuşmazlıklarının çözümünde görüşmeler yoluna gidilmesi, birbirleri
ile bağlantılı olan bu uyuşmazlıkların bir paket olarak ele alınmasını
kolaylaştıracağı için de daha uygundur. Görüşme yöntemi, tarafların
bir mevzuda vazgeçebilecekleri karşısında başka mevzularda
isteklerini tatmin etme imkanı yaratacağından çözüm alternatifleri ve
ihtimalini arttıracaktır.

Son olarak Yunanistan'ın AB Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin
üye adaylığının kabul edilmesi çerçevesinde, Ege uyuşmazlıklarının
en geç 2004 yılı sonuna kadar UAD'ye götürülmesinin kabul
edildiğine ilişkin tezine de değinelim. Türkiye, bu hükmün Ege
sorunlarının en geç 2004. yılı sonuna kadar UAD'ye götürülmesi
gerektiği anlamına gelecek şekilde yorumlanabileceği endişesini
duymuş ve bunun kabul edilemeyeceğini AB'ye bildirmiştirt". Bunun
üzerine, Finlandiya Başbakanı ve AB Konseyi dönem Başkanı Paavo
Lipponen, Başbakan Bülent Ecevit'e gönderdiği bir mektupta "2004
tarihinin anlaşmazlıkların çözümü için ve UAD'ye başvuru için son
tarih olarak belirtilmediği, 2004 yılından ancak Avrupa Konseyi'nce
durumun yeniden gözden geçirileceği tarih olarak söz edildiğini"
bildirmiştir'Y. Üstelik Yunan Başbakanı Simitis'in Lipponen'in
yazdığımektubun kendisini ilgilendirmediğini bildirmesi üzerine
Lipponen, 14 Aralık 1999'da Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı

440 Bkz. geride s. 6.
441 Başbakan Bülent Ecevit'in 14 Aralık 1999 Salı günü öğleden sonra mecliste

yaptığı konuşma.
442 Ibid. idem.
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konuşmada, Türkiye'ye söz konusu mektubu dönem Başkanı olarak
gönderdiğini dile getirmiştir 443.

2.2. Tarafların esasa ilişkin tezlerinin Uluslararası Hukuk
karşısındaki durumu

2.2.1. Doğal uzantı

Bilindiği gibi, Ege Denizi kıta sahanlığı uyuşmazlığının esasına
ilişkin Türk tezlerinin temelinde doğal uzantı ilkesi yatmaktadır.

,Gerçekten de, Ege Denizi 'nin deniz yatağı "Ege Oluğu" denilen "S"
harfine benzer doğal bir kesintiyle kuzeyden güneye, nispeten
Yunanistan ana kıta ülkesine daha yakın bir eksende ikiye
bölünmüştürl". Bu jeomorfolojik oluşum iki devletin ülkelerinin
deniz altındaki doğal uzantıları arasında doğal bir deniz sınırı
oluşturmaktadır'Y. Türk Hükumeti, Ege Denizi kıta sahanlığı sınırının
çizilmesinde bu durumun esas alınmasını istemiştir.

Uluslararası içtihat, sınırlandırma alanını taraflar arasında iki
ayrı ve farklı sahanlığın varlığını gösterecek şekilde bölen jeofizik bir
özellik var ise bunun birbirinden ayrı olan kıta sahanlıklarımn ait
olduğu devletler arasında hukuki sınır olacağım zırnnen kabul etmiştir.
Buna karşılık UAD, Libya-Malta Kıta Sahanlığı uyuşmazlığında ver-
diği Kararda o zamana kadar izlediği yolu değiştirmiştir. Divan'a göre

"hukukun gelişmesi, devletin kendine ait kıta sahanlığının, deniz
yatağı ve toprak altının jeolojik karakteri ne olursa olsun,
sahillerden itibaren 200 mi/e kadar uzandığını iddia etmesine
imkan verdiği için, ilgili devletlerin hukuken hak sahipliğini
doğrulamak ya da iddiaları arasında bir sınırlandırmaya
hükmetmek için, bu mesafe içinde jeolojik ya da jeofizik
faktörlere herhangi bir rol vermenin mantığı yoktur... Bu
alanlar söz konusu sahillerden itibaren 200 milin altında
bulunduğu sürece, kıta sahanlığı yoluyla hak iddia edilen deniz
yatağının herhangi bir alanın hak sahipliği, yalnızca iddia eden

443 Prime Minister Paavo Lipponen, President of the EV Council, at the European
Parlament, Tuesday, December 14 1999.

444 Karaköse, c., "Ege'de deniz sorunlarında Türk ve Yunan Görüşleri, Jeolojik
Açıdan", Ege 'de Deniz Sorunları Semineri, Ankara 1986, s. 52-79.

445 To1uner, S., Milletlerarası Hukuk Dersleri, B. IV, İstanbul 1989, s. 263.
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devletin sahillerinden mesafe ilkesine dayanır ve alanların
jeolojik ya da jeomorfolojik nitelikleri tümüyle önemsizdir ,,446.

Doğal uzantı yalnızca jeolojik sahanlığın herhangi bir devletin
sahillerinden itibaren 200 milin ötesine uzandı ğı yerde kıta
sahanlığına hak sahibi olmaya esas oluşturabilir, yani bir başka
devletin sahillerinden çizilen 200 millik bölge ile çelişemez't'".

Divan'a göre, tarafların sahilleri arasındaki mesafe 400 milden
az olduğundan, neticede sahillerin her birinden 200 milden ilerde
coğrafi bir hususiyet bulunamayacağı için, kırık bölgesi diye söz
edilen özellik, bir çeşit doğal sınırmış gibi Malta-Libya sahanlıklannın
sırasıyla güney ve kuzeye doğru uzantılannı kesen esaslı bir kesinti
olamazdı'r". Tunus-Libya Davasında Divan, Trablusgarp kırığının
esaslı ilgisi olan bir hususiyet olmasına rağmen fiilde ilgili olmadığını,
çünkü sınırlandırmayla ilgili sahadan önemli ölçüde daha doğuya
uzanmadıkça herhangi bir gerçek kabanklık işareti göstermediğine
karar vermiştif'". Malta-Libya sınırlandırması, Tunus-Libya
Davasındaki ilgili sahanın doğusunda yer almaktaydı. Buna rağmen
1985'te Libya-Malta Davasında jeoloji ilgisizdir, doğal sınırı kat'!
kılsa bile herhangi bir jeolojik özellik, herhangi bir ilgisi olmayacak
kadar coğrafi olarak sahile yakındırf'".

Divan'ın Malta-Libya uyuşmazlığında ortaya koyduğu bu fikir-
ler, daha önceki davalarda kıta sahanlığında hak sahibi olmanın huku-
kı esaslan ve sınırlandırma sorunu açısından jeolojik, jeomorfolojik
hususiyetlere verilen role önemli ölçüde terstir ve eleştiriye açıktır.

Divan, mer-i hukukun bütün devletlerin 200 mil kıta sahanlığı
talep etmelerine imkan verdiğini belirtmiş ve III'ÜllCü BMDHS md.
76/1 'in örf ve adet hukuku olduğunu kabul etmiştir451

• Buna karşılık,

446 Malta-Libya Case, Cas e Conceming the Continental Shelf (Libyan Arab
Jamahiriya v. Malta) Judgment, ICJ Reports, 1985, para. 39.

447 Ibid., para. 30.
448 !bid., para. 39.
449 Continental Shelf (Tunusia v. Libya Arab Jamahiriya) Judgement, ICJ Reports,

1982 para. 66.
450 Evans, M. D., Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, Oxford 1989,

s.51.
451 Malta-Libya Case, Case Conceming the Continental Shelf (Libyan Arab

Jarnahiriya v. Malta) Judgment, ICJ Reports, 1985, para. 39. III'Üllcü BMDHS
md. 76/1 'in örf ve adet hukuku kuralı oluşturduğu hususunda bir consensus
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münhasır ekonomik bölgenin (MEB) doğumunun, mevcut hukuka
göre deniz yatağı yetkilerinin : sahilden yeterince uzağa
uzanamamasından kaynaklandığı kabul edilmektedir. Kıta
sahanlığının genişliğini belirlemede mesafe ilkesi, kıta sahanlığı
kavramının bütün gelişim sürecinde reddedilmiştir. Bu ölçütün,
MEB'in yetkilerinin denize doğru genişliğinin belirlenmesinin ölçüsü
olmasına karşılık, kıta sahanlığına nakledilmesi ironiktir. Eğer bütün
devletler, mer-i hukuka göre 200 mil kıta sahanlığı talep etmek
yetkisine sahip olsalardı MEB'in ortaya çıkması şüpheli olurdu452.

Divan'ın argümanının dayanak noktası, kıta sahanlı ğı ve
MEB'in, mesafe ilkesi esasında hak sahibi olunan MEB'deki hakların
kıta sahanlığına referansla tarif edilerek ilişkilendirilmesidirf".
Böylece "md. 76'dan tamamen ayrı olarak, yargılamaya ilişkin ve
pratik nedenlerle MEB' de hak sahibi olmayı sağlayan mesafe ilkesinin
kıta sahanlığına da uygulanması gerekir,,454 sonucuna vanlmıştır.

Eğer kıt'a sahanlı ğı ve MEB'i düzenleyen hukuk kurallan
arasındaki ilişkide, bu mantık geçerli ise bu yolun sonu kıta sahanlığı
kavramına MEB'in su kütlesindeki yetkilerini de aktarmaya vanr;
oysa bunun düşünülmesi bile imkan haricidir.

Divan, bölgeler arasında Sözleşme rejimi içinde mevcut
ilişkilerle ilgili bulgulannı, mesafe ilkesini, daha önce bu ilkenin
geçerli olmadığı ve önceden mevcut ilişkilerin çok farklı bulunduğu
örfi hukuka taşımak için kullanmaktadırv". Esas fark, MEB
yetkilerinin kıyı devleti tarafından ilan edilmesinin gerekli olmasına
karşılık, kıta sahanlığı haklannın doğalolmasıdır. Kıyı devleti,
jeolojik sahanlık yoksa 200 mil doğal kıta sahanlığı hakkına sahip
midir? Başka bir ifade ile md. 7611 örfve adet hukuku mudur456?

III'üncü BMDHS'nin kıta sahanlığı tanımı, jeolojik tanıma
mesafe ilkesini eklemektedir. Bu, kıta sahanlığı yetkilerinin kavramsal

yoktur Yargıç Sette-Camara doğal uzantının örf ve adet hukuku oldugunu md.
76'mn sadece bunu yansıttığını ve md. 76'mn kendisinin örf ve adet hukuku
olmadığını düşünmektedir (separate opinion s. 69.)

452 Evans, M. D., (op.cit.) s. 52
453 Ibid. idem.
454 Malta Libya Case, para. 34.
455 Evans, M. D., (op.cit.) s. 53
456 Ibid. idem.
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temelini yeniden tanımlamak için değil, doğan MEB rejımını
kolaylaştırmak için yapılmıştır. Bu bir platform olarak kıta
sahanlığının jeolojik niteliğini -bu paltformun bulunduğu yerlerde-
zayıftatmaz 457.

Jeolojik kıta sahanlığının bulunmadığı yerde, Sözleşme'ye göre,
200 mil mesafe ilkesi "hukuki kıta sahanlığı"na hak sahibi olmak için
yeterli bir esas olur; çünkü eğer sözleşme bir devletin deniz yatağında
ve su kütlesinde 200 mil MEB ilan etmesine, eğer istenir ise 200 mile
kadar balıkçılık bölgesi ilan etmesine izin verseydi, fakat jeolojik
sahanlığın bulunmadığı yerde tek başına bu mesafeye kadar hak
kazanmasına izin vermeseydi bu anormal olurdu458.

Mesafe ilkesinin hiçbir kayıt ve koşula tabi olmadan örf ve adet
hukuku kuralı haline dönüştüğünü düşünmek doğru değildir459. Eğer
md. 76 örf ve adet hukuku ise mesafeyi sadece jeolojik doğal
uzantının buluninadığı yerlerde getirdiğini kabul etmek gerekir46o

. Bu,
mesafe ilkesinin III'üncü BMDHK'daki gelişimine uygun olur ve örfi
hukukta hak kazanmanın esası olarak doğal uzantı kavramına eklenir,
doğal uzantının yerini almaz ya da sahilsel yayılma olarak yeniden
yorumlanmasına neden olmaz.

Bir an için aksi düşünülecek olur ise bu durum cevabı
verilerneyecek sorulara neden olur. Bilindiği gibi kıta sahanlığına
ilişkin haklar doğaldır; ab initio ve ipso facto mevcuttur. Önceki
hukuka göre, kıta sahanlığında yetki sahibi olan devletler bir çeşit
kazanılmış hak sahibidirler. Rızalan olmadan yeni kurallar onlann
haklannı ellerinden nasıl alabilir461?

III'üncü BMDHK'na katılan pek çok devlet, kıta sahanlığında
hak sahibi olmanın esası ve sınırlandırma ölçütü olarak fiziki doğal

457 Ibid. idem.
458 Ibid., s. 53-54.
459 G·· dü A "D· d" ( it.) 104un uz, ., ıscor... op. cıt. s. .
460 " ••• 200 mil ... limitin kıta sahanlığı için uluslararası örf ve adet hukuku kuralı

olduğu sonucuna varmak, yalnızca eğer bu, kıyı devletinin daha önceki rejimine
göre iddia ettiği ... kıta sahanlığı haklarına zarar vermiyorsa uygundur. bkz.
Gündüz, A., The Concept of the Continental Shelf in its Histarical Evolution
(With Special Emphasis on Entitlement), İstanbul 1990, s. 245.

461 Toluner, S., Milletlerarası. .. (op. cit.) s. 265.
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uzantının önemine işaret etmişlerdir. Bu devletler, doğal uzantı
ilkesinin ve onunla bütünleşen hakların sadece 200 milin dışında değil
200 milin içinde de korunması gerektiğini kastetmişlerdir.
Önerilerinde, devletler arasındaki sınırlandırmalarda deniz yatağı
alanlannın jeofizik cephesini vurgulayan devletlerin, sahillerinden
itibaren 200 milin içinde bu cephenin etkisini reddettiklerini
düşünmek zordur. Konferans kayıtlarına geçmiş böyle bir niyet
yoktur. 200 Mil ölçütü, kıta sahanlığı dar olan devletler lehine kabul
edilmiştir, komşulanna bakarak daha geniş kıta sahanlığı olan
devletlerin haklanna zarar verme niyeti yoktur.

Divan'ın karan, kıyı devletinin kıyısı okyanusa bitişik
bulunduğunda MEB'i başkalarının haklan ile örtüşmeden genişliğinin
üst sınınna kadar uzatmak mümkün olduğundan, alanların
sınırlandınlması için uygun olabilir. Sahilleri karşılıklı devletler
arasında bulunan ve deniz yatağı jeolojik ve jeomorfolojik olarak
süreklilik arz etmeyen 400 milden dar alanlarda uygun değildir462.

Bütün bunlann dışında, eğer kıta sahanlığında hak sahibi
olmanın esaslan değişmiş ise bunun oluşumuna ve uygulanmasına
sürekli olarak karşı çıkan devletlere uygulanmaması gerekir. Türkiye,
fiziki doğal uzantı kavramının savunuculuğunu yaptığı için Malta-
Libya Davası'nın genel tesirlerine rağmen Türkiye'ye önceki hukuk
uygulanmalıdır 463.

2.2.2. Hakça ilkeler

Uluslararası Hukuka göre, tarafların Ege Denizi kıta sahanlığı
sınırlandırmasında uygulayacaklan usul ne olursa olsun, çözüm hakça
ilkelere göre gerçekleştirilecektir. Kıta sahanlığı sınırlandırmasının
esasına ilişkin Uluslararası Hukuk, sınırlandırmanın hakça ilkeler
çerçevesinde yapılmasını öngörmektedir. Sınırlandırmanın hakça
ilkelere göre yapılmasını öngören bu kural, 1958 Cenevre Kıta

462 G" d" A "D' d" ( it.) 105un uz, ., ıscor. . . op. cıt. s. .
463 Gündüz, A., "Discord ... " (op. cit.) s. 105-106; Toluner, S., Milletlerarası ... (op.

cit.) s. 265; Polat, N., "Uluslararası Hukukta İçerik Sorunu: Ege Uyuşmazlığı
Örneği", Türk Dış Politikasında Gelenek ve Değişim (Derleyen Dağı İ. D.),
Ankara 1998, s. 242-243; Taşdemir, F., "Türk-Yunan Kıta Sahanlığı
Uyuşmazlığı", Prof Dr. Ömer Teoman 'a 55. Yaş Günü Armağanı, C. 2, İstanbul
2002, s. 1646.
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Sahanlığı Sözleşmesi, III'üncü BMDHS ve örf ve adet hukukunda da
yer alan ortak bir nokta oluşturmaktadır.

1958 Cenevre .Kıta Sahanlığı Sözleşmesi'nin sınırlandırmaya
ilişkin md. 6 hükmüne göre, aynı kıta sahanlığına kıyı sı olan devletler,
sınırlandırmayı anlaşma yoluyla gerçekleştirirler; ancak böyle bir
anlaşma gerçekleştirilememiş ve "özel durumlar" başka bir
sınırlandırmayı gerektirmiyorsa kıta sahanlığının sınırlandınlması
"eşit uzaklık" ilkesine göre yapılır. Sözleşme'nin bu hükmündeki eşit
uzaklık ilkesinin esas kuralı, özel durumların kuraldışı1ığı
oluşturduğu biçiminde değerlendirilse'" de, özel durumlar kavramı
içine giren durumların belirlenmesinde karşılaşılan zorluklar ve eşit
uzaklık ilkesi uygulandığında hakçalığa uygun olmayan her sonucun
özel durum oluşturması, Sözleşme hükmünde de hakça ilkelerin
uygulanmasının kabul edildiğini göstermektedir '". Kıta sahanlı ğı
sınırlandırmasında hakça ilkeler, UAD'nin 1969 tarihli Kuzey Denizi
Kıta Sahanlığı Davalarına ilişkin Kararı'nda466 ve takip eden birçok
kararlarında'" yer almıştır. III'üncü BMDHS md. 83 'e göre, devletler
arasında kıta sahanlığı sınırlandırmasının, hakçalığa uygun bir çözüme
ulaşmak amacıyla anlaşmayla yapılacağı belirtilmektedir. Bu da,
barışçı yollar çerçevesinde sınırlandırmanın hakça ilkelere göre
gerçekleştirileceğinin kabulü demektir. Bu anlamda hakça ilkelerin üç

464 Counter-Memorial Submitted by the Government of the Kingdom of Denrnark,
Counter-Memorial Submitted by the Government of the Kingdom of the
Netherlans, North Sea Continental Shelf Cases, 1968 vol I, sırasıyla s 203 para.
126, s. 356 para. 120.

465 Pazarcı, H., Uluslararası Hukuk Dersleri, K. II, B. 5, Ankara 1998, s. 399.
466 " ... Sınırlandırma, her devlete, diğer devletin aynı nitelikteki haklarına tecavüz

etmeden, olanaklar ölçüsünde, kara ülkesinin deniz altındaki 'doğal uzantısı 'nın
verilmesini sağlayacak biçimde "hakkaniyet ilkeleri" çerçevesinde, kıta sahanlığı
alanlarını verecek bir 'anlaşma' ile yapılacaktır. .." I.C.J., Report, 1969. s. 53, p.
101.

467 Fransa-İngiltere Tahkiminde "hakkaniyet" ilkesi, Kararın temel kuralı olarak
benimsenmiş, coğrafyanın özel yapısı nedeni ile değişik yörelerde farklı
yöntemlerin uygulanması gerektiği, adaların yok farz edileceği ve adalara ana
kıtalar gibi kıta sahanlığı tanınamayacağı, "hakkaniyet ilkesinin"
gerçekleştirilebilmesi için coğrafi yapının özellikleri yanında, ilgili ülkelerin
güvenlik ve ulaşım gibi gereksinimlerinin de göz önüne alınması gerektiği
belirtilmiştir. Tunus-Libya Davasında, doğal uzantı ilkesinin tek başına çözüm
getirmediği, bu gibi durumlarda "hakkaniyete" uygun ilkelerin uygulanması
gerektiği belirtilmiştir.
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fonksiyonu bulunmaktadır. İlk olarak bunlar, belli bir davada "ilgili
koşullan" belirlemek için kullanılır; ikinci olarak bir sınırlandırma
sürecinde uygun bir sınırlandırma metot veya metotlan seçmede ya da
"ilgili durumlann" nasıl tartı1ıp dengeleneceğine yönelik yol gösterir;
son olarak da sınırlandırma sonucunun "hakçalığa" uygun olup
olmadığını kontrol etmede kullanılır468

.

Tarafların tezleri dikkate alındığında Ege Denizi kıta sahanlığı
uyuşmazlığında hakça sınırlandırma ilkesinin uygulanması, adalar
açısından olağanüstü önem taşımaktadır.

2.2.3. Adaların durumu

Uluslararası Hukuk açısından bakıldığında, Türk-Yunan Ege
Denizi kıta sahanlı ğı uyuşmazlığının belki de en önemli noktası,
Yunan Adalan'nın özel koşuloluşturup oluşturmadığına ilişkin
tartışmadır. Adaların özel koşuloluşturduğu kabul edildikten sonra,
sahip olacaklan kıta sahanlığı şu ya da bu şekilde bu niteliği
taşımayanlara bakarak daha az olacaktır. Bu önemli nokta, tarafların
tezlerinin de hatırlatılması için "Uluslararası Hukuka göre, Türk
sahilleri önünde Anadolu'nun doğal uzantısı üzerinde bulunan Yunan
egemenliğindeki Doğu Ege Adalan'nın kıta sahanlığı var mıdır?"
sorusu sorularak açık ve net bir şekilde ifade edilebilir. Bu sorunun
cevabının, adaların da hak sahibi olduğunu öngören kurallar ve kıta
sahanlığı sınırlandırmasına ilişkin kurallar açısından ayn ayn
incelenerek bulunması uygun olur.

2.2.3.1. 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi md. 1(b),
BMDHS md. 121 'in niteliği

Yunanistan, Türkiye taraf olmadığı için, bu konudaki tezini
dayandırdığı, adaların tam kıta sahanlığı haklanna sahip olacağını
öngören 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi md. l(b)'nin örf ve
adet hukuku kuralı olduğunu iddia etmiştir. Bu bağlamda, konuyu
daha kapsamlı ele alıp BMDHS md. 121 'i de göz önünde

468 Donald, E. K., "The Delimitation of the Aegean Continental Shelf: Equitable
Principles and the Problem of Islands", The Aegean /ssues:Problem and
Prospects, Foreign Policy Institute, Ankara, 1989, s.156.
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bulundurarak Yunanistan'ın tezini isnat ettiği kuralın örf ve adet
hukuku kuralı haline gelip gelmediğini incelemek uygun olacaktır.

Bilindiği gibi, UAD Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı
Uyuşmazlığında verdiği Karar'da, 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı
Sözleşmesi'nin ilk üç maddesinin örf ve adet hukuku kuralı
oluşturduğunu söylemiştir. Divan'ın bu ifadesini yorumlarken
devletlerin genelolarak kıta sahanlığı kavramına onay verdiklerini
kabul etmek gerekir'". Hem bu madde içinde Divan'ın Kararı'na tabi
olmadığı bilinen başka örnekler, hem de 1958 Kıta Sahanlığı
Sözleşmesi'nin hazırlık çalışmalanndaki gerçekler bu yorumu
doğrulamaktadır. Divan'ın örf ve adet hukuku kuralı oluşturduğunu
söylediği 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi md. 1'in kıta
sahanlığı kavramını tanımlarken yer verdiği "işletilebilirlik"
ölçütünün, Sözleşme'den önce ya da sonra, örf ve adet hukuku kuralı
haline geldiğini söyleyen hiç kimse çıkmamıştır'f". 1958 Cenevre Kıta
Sahanlığı Sözleşmesi'nin hazırlık çalışmalarına bakıldığında, adaların
kıta sahanlığı hakkına sahip olmasını öngören md. 1 metnindeki
kurala, 31 devletin lehte, 10 devletin aleyhte oy verdiği 25 devletin
çekinser kaldığı, gerçekte 35 devletin kurala nza göstermediği, katılan
devletlerin aranan oy çokluğunu zorlukla elde ettiği ve bu nedenle örf
ve adet hukuku kuralına dönüştüğünü söylemenin imkansız olduğu
görülür471

.

1958 Sözleşmesi'ni takiben devletler, BM Genel Kurulu'nun 28
Aralık 1968 tarihli karan ile kurulan "Milli Yetki Sınırlan Ötesindeki
Deniz Yatağı ve Okyanus Tabanının Banşçı Amaçlar için
Kullanılması Komitesimnde hem kıta sahanlığının tanımına, hem de
bütün adaların kıta sahanlığına sahip olmasına itiraz etmeye
başlamışlardır. III'üncü BMDHK'da da önemli sayıda devlet, bütün
adaların deniz yatağına sahip olmalarına itiraz etmiştir. III'üncü
BMDS'de 76 ve 121 'inci madde hükümleri kabul edilmiştir. Md. 121
hükmü, kabul edilmeden önce yeterince tartışılmamıştır. Adaların kıta
sahanlığı üretme kapasiteleri ile ilgili farklı görüşleri de
yansıtmamaktadır. Md. 121 hükmünün Konferansa katılan devletler

469 G·· dü A "D· d" ( it.) 107un uz, ., ıscor... op. cıt. s. .
470 Ibid. idem.; Gündüz, A., The Concept ... (op. cit.) s. 120-129.
471 Ibid., s. 107.
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arasında uluslararası örf ve adet hukuku oluşturacak kadar destek
bulduğu söylenemez; bunun Konferanstan sonra gerçekleştiğini

.. bir i d k 472gosteren ır ışaret e yo tur .

Adaların kendi başlanna kıta sahanlığına sahip olacaklarını
öngören 1958 Sözleşmesi md. 1 ve III'üncü BMDH Sözleşmesi md.
76, 121 'deki kuralın örf ve adet hukuku kuralı oluşturduğu kabul
edilse bile Ege'deki gibi sorunlarla gerçekte ilgisizdir. Bu maddeler,
ilgili devletin sahillerinin okyanuslara bitişik olduğu durumlarda kıta
sahanlığının açık deniz ile arasındaki dış sının belirlerler ..

2.3.3.2. Sınırlandırmaya ilişkin kurallar ve adalar

Ege Denizi kıta sahanlığı uyuşmazlığı açısından asıl önemli
olan, "Bütün adalar tüm koşullarda kıta sahanlığına sahip olabilirler
mi?" sorusudur. Bu ikinci soru, devletlerin kıta sahanlıklannın
örtüştüğü ve dolayısı ile iki devlet arasında kıta sahanlığının gerçek
bir sınırlandırmasına ihtiyaç duyulduğu durumlarda adaların sahip
olabilecekleri kıta sahanlığı miktan ile ilgilidir. Bu sorunun cevabını,
söz konusu durumlarda kıta sahanlığında hak sahibi olmayı öngören
kurala içeriğini kazandıran ve belirleyici olan sınırlandırmaya ilişkin
kurallar çerçevesinde aramak gerekir.

1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi dikkate alındığında
sınırlandırmaya ilişkin kural, sınırlandırma alanında özel koşullar
bulunduğunda ortay hat/eşit mesafe çizgisinin uygulanmayacağını
öngören md. 6 hükmünde yer almaktadır. Adaların sınırlandırma alanı
içinde, hiçbir şekilde dikkate alınmamalan ya da çember içine
alınmalanna yol açan, özel koşul oluşturabilecekleri hususunda
tartışma yoktur. Buna göre, gerçekte adaların sınırlandırma alanı
içinde kıta sahanlığına sahip olabilme imkanı, adanın özel koşul
oluşturup oluşturmadığını tayin eden büyüklüğüne, yerine, nüfusuna
ve siyası durumuna göre hiç kıta sahanlığına sahip olamamaya kadar
uzanan bir açılım içinde değişmektedir.

Devletler arasında örtüşen kıta sahanlıklannın sınırlandırmaya
ihtiyaç gösterdiği durumlarda, sınırlandırma sahasındaki adaların
durumunun ele alındığı önemli kararlardan bir tanesi de Uluslararası

472 Ibid. idem
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Hakem Mahkemesi'nin "İngiltere ile Fransa arasındaki Kıta Sahanlığı
Sınırlandırması Hakemliği"nde verdiği Karardır473

. Manş Denizi 'nde
İngiltere'nin ülkesinin büyük parçasını oluşturan Britanya Adası ile
Fransa sahilleri arasındaki ortay hattın ters tarafında Fransız
sahillerine daha yakın' bir konumda İngiliz Adalan bulunmaktadır.
İngiltere, sınırlandırmanın Kanal Adalan ile Fransa arasında yapılması
gerektiğini ileri sürmüştür. Hakem Mahkemesi, bu sınırlandırmanın
iki ülkenin ana karalan arasında yapılmasına karar vermiştir. Aynca,
Kanal Adalan'nın İngiliz ana karasının Fransa sahillerine karşı sahili
teşkil eden bir yansıması olup olmadığı meselesini de incelemiş ve
fiziki durumla ilgili olarak bu yorum kabul edilirse geriye tartışılacak
çok az şey kalacağını belirtmiştir. Mahkeme, İngiliz egemenliğindeki
Kanal Adalan'nı daha önce ilan edilen balıkçılık bölgesine denk gelen
ve sahillerinden itibaren 12 mil genişliğe uzanan bir çember içine
alarak sınırlandırmayı iki devletin ülkelerinin ana karalan arasında
yapmıştır. Böylece Fransa'ya verilen kıta sahanlığı alanlan İngiliz
Adalan'nı çevreleyerek İngiliz ana karası ile Kanal Adalan arasına
girerek kuzeye doğru uzanmıştır.

Karar Fransız sahillerinin Kanal Adalan'nın gerisinde ürettiği
çıkıntının İngiliz Adalan 'nın mevcudiyeti nedeniyle zarar görmediğini
ortaya koymaktadır. Buna göre, kıta sahanlığına ilişkin Uluslararası
Hukuk kurallan, yabancı adalarla çevrilmiş ana karaların bu adaların
gerisinde, kıtasahanlığına ilişkin geçerli taleplerine izin vermekte-
dir474

.

Bu Karar, Uluslararası Hukuk karşısında, Anadolu sahillerinin
hemen önünde bulunan Yunan Adalan'nın da kıta sahanlığına sahip
olacağı, bu adaların sınırlandırmada Türk sahilleri karşısında Yunan
sahillerini oluşturacağı ve Yunan Adalan ile Yunan ana karası arasına
Türk kıta sahanlığının giremeyeceği iddialarını çürütmektedir.

473 Cas e conceming the Delimitation of the Continental Shelf between the United
Kingdam of Great Britain and Northern Ireland, and the French Republic,
Decision of 30 June 1977, 18 R. Int'l Arb. Awards 3, reprinted in 18 ILM 397
1979,

474 Özbek, D., "Islands and Maritime Boundary Delimitation in the Semi-Enc1osed
Sea of the Aegean", in Problems of Regional Seas 2001, Proceedings of the
International Symposium on the Problems of Regional Seas, 12-14 May 2001,
İstanbul-Turkey (ed, By) Öztürk, B. and AIgan, N., İstanbul 2001, s. 164.
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Kanal Adalan'nın durumu ile Ege Denizi'nde Yunan
egemenliğindeki doğu Ege Adalan 'nın durumu, birbirinin aynı
olmamasına rağmen aralannda benzerlikler de vardır. Bunlardan,
fiziki benzerliklerden çok temeldeki "yan kapalı alanlarda kıta
sahanlığı sınırlandırmasında adalara tam etki tanımanın hakça olma-
dığı" düşüncesinin Ege Denizi 'nde uygulanabilir olması önem taşır475.

Yan kapalı denizlerle ilgili bir başka önemli karar da UAD'nin
Malta-Libya Karandır. Malta ile Libya, adalarla ana karaların kıta
sahanlığına hak sahipliğinin aynı olduğu hususunda anlaşmalanna
karşılık, aralanndaki sınırlandırmada adaların nasıl ele alınacağı
hususunda aynlmışlardır. Malta'ya göre, Uluslararası Hukuk, siyası
olarak bir ana karaya bağlı olan adalara, büyüklüklerine, coğrafi
pozisyonlanna, nüfus ve ekonomilerine göre değişen etkiler tanımak-
tadır; buna karşılık, ada devletleri farklı şekilde ele alınmalıdır.

Divan, sınırlandırmada Malta açıklannda bulunan Filfa
Adacıklan'na etki tanımamıştır. Malta Adalan'nın kendilerine de, ortay
hattın sağlayacağından daha az kıta sahanlığı veren bir sınır çizerek
tam olmayan bir etki tanımıştır. Divan, sadece Malta Adalan 'nın
komşulan ile sahil ilişkilerini değil, Akdeniz'in daha geniş yan kapalı
deniz kimliği çerçevesinde, bu adaların coğrafi pozisyonlannın
tamamını incelemiştir. Divan, aynca Malta bağımsız bir devlet değil
de, komşulanndan birine örneğin İtalyan ülkesine ait olsaydı,
Akdeniz'de deniz sınınnın daha farklı olacağını ve Malta-Libya
arasındaki deniz sınınnın Malta Adalan'na daha yakın olacağını
belirtmiştir.

Yankapalı denizler açısından bakıldığında Karar, bu denizlerde
değerlendirmenin münferit coğrafi oluşumların değerlendirilmesinden
daha kapsamlı olduğunu, adaların kıta sahanlığının genişliğini coğrafi
durumun tamamının belirlediğini göstermektedir. Aynca, bağlı olduğu
devletin ana karasının da bitişik olduğu alanlarda bulunan adaların bu
coğrafi durumdan bağımsız değerlendirilemeyeceğini ve devletin
sahillerinin bu genel bağlamda ele alınacağını ortaya koymaktadır't".

475 Gündüz, A., "Discord ... " (op. cit.) s. 107; Dolunay Özbek, bu bağlamda Hakem
Mahkemesi 'nin Karanm değerlendirip St. Pierre ve Miquelon Davası ile
karşılaştırırken koşut sonuçlara varmaktadır. Özbek, D., (op. cit.) s. 167-168.

476 ••
Ozbek, D., (op. cit.) s. 166.
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Yunan tezının Uluslararası Hukuka göre geçersiz olduğunu
gösteren bir başka karar da Uluslararası Hakem Mahkemesi 'nin
Eritre- Yemen uyuşmazlığının deniz sınırlandırmasına ilişkin ikinci
aşamada verdiği Karardır. Yemen, Al Tayr ve Al Zubayr Adalan'nın
esas alın-masını ve ortay hattın bu adaların batısında kalan alanda
çizilmesini istemiştir. Hakem Mahkemesi bu adaların çorak ve
bannmaya elverişli olmamalannın ortay hattın belirlenmesinde
dikkate alınmayacaklan anlamına geldiğini belirtmiştir=". Al Tayr
Adası'nın ve Al Zubayr grubunun ortay hatta etkisi olmamasına karar
vermiştir'[". Karar, Al Tayr ve Al Zubayr'dan ada olarak söz etmekte;
12113'e ise hiç değinmemektedir. Buna rağmen Al Tayr ve Al
Zubayr'ın dikkate alınmaması, md. 121/3 'teki insanlann oturmasına
elverişli olmayan veya kendilerine özgü ekonomik bir yaşamı
bulunmayan kayalıklann münhasır ekonomik bölgeleri veya kıta
sahanlıklan olmayacağına ilişkin hükmü kayalıklarla sınırlı tutmaya
çalışan Yunan tezini reddetmektedir. Ada, adacık veya kayalıklara
deniz yetki alanlannı verilip verilmemesi bunlann kayalık olarak tarif
edilen statülerine bağlı değildir. Hakçalığa zarar vermeleri söz konusu
olduğunda deniz yetki alanlanna ya daha az ölçüde sahip olabilirler ya
da hiç sahip olamazlar.

Uluslararası Hukuka göre, özel koşullar eşit mesafe çizgisi
metodu, ne uygulanması zorunlu, ne de diğer sınırlandırma
metotlanna bakarak ayncalıklı bir metottur. Bu durum, Libya-Malta
Kıta Sahanlığı Karan 'nda 200 mil içinde hak sahibi olmanın esası
olarak mesafe ilkesi kabul edildikten sonra da değişmemiştir.
Uluslararası mahkemeler, sınırlandırma alanında adalann
mevcudiyetini değişik metodlar çerçevesinde ele almaktadırlar. Buna
karşılık, hakçalığa uygun bir çözümü ön gören temel kuralın
gereklerinin, olayda hakçalığa zarar verebileceği için ilgili adaların
durumunun incelenmesi zorunluluğuna verdiği onay değişmemektedir.
Bu uygulama, yan kapalı bir denizde adaların mevcudiyeti durumunda
evrensel bir kuralın sıkı sıkıya uygulanmasından ziyade bölgesel
unsurların rolünü desteklemektedir479

.

477 Para. 147.
478 Para. 148.
4n - .Ozbek, D., (op. cıt.) s. 169-170.
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ALTıNCı BÖLÜM

HAVA SAHASI SORUNLARI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege hava sahası sorunlan,
karasulannm dışına taşan 10 millik Yunan ulusal hava sahası, hava
trafik hizmet (air trafic service-ATS) ve sahalan ile ilgili sorunlar ve
güvenlik sorunlan olarak üç grup altmda ele alınabilir.

1. Yunanistan'ın karasularının dışına taşan 10 mil hava
sahası iddiası

Yunanistan'm karasulan dışına taşan ulusal hava sahası iddiası,
Ege'deki hava sahası uyuşmazlıklan arasında kuşkusuz en
önemlisidir.

1.1. Yunanistan'ın 10 millik hava sahası iddiasına esas teşkil
eden ulusal düzenlemeleri

Yunanistan'm 10 mil hava sahası iddiası, 1921 tarihli Yasa480 ile
onaylayarak taraf olduğu Hava Seyrüseferinin Düzenlenmesine İlişkin
1919 Paris Sözleşmesil'" ve 5017 sayılı Sivil Havacılık Yasası'na482

480 Law 256911921, Efımeris tis Kivemiseos.fYunan Resmi Gazetesi) No 68
E.K,A'/26.4.1921.

481 Paris Sözleşmesi'ne göre devletin hava ülkesi, kara ülkesi ve karasuları üzerinde
yer alan hava sahasıdır. Türkiye Lozan Barış Andıaşması md. 100 ile coğrafya
açısından durumunun gerekli kıldığı değişiklirler yapılmasını elde ederse anılan
Sözleşme'ye taraf olmayı kabul ettiğini bildirmiş; ancak 1919 Paris
Sözleşmesi'ne hiçbir zaman katılmarnıştır. Bkz. Akipek, Ö. i., Hava Sahasının
Dev/et/er Hukuku Bakımından Durumu, Ankara 1959, s. 65-67. Sözleşmenin
metni için bkz. 1919 Paris Sözleşmesi LNTS Vol. 11 s.173 vd.

482 Ejımeris tis Kiverniseos part I, No. 158, of 13 June 1931; Act no.5017of 3/13
June 1931 to Regulate Civil Aviation, U'N. Legislative Series, STILEG.SER.B/6,
1956,p. 18.



dayanarak çıkardığı "6/18 Eylül 1931 tarihli Sivil Havacılık ve
Kontrolu Amacıyla Karasulannın Genişliğinin Belirlenmesine Dair
Kararname"den kaynaklanmaktadır. 5017 sayılı Sivil Havacılık
Yasası'na göre

"Madde 2 Devlet, ülkesi üzerindeki hava sahasında tam ve
münhasır egemenliği haizdir. Bu Yasa veya bunun içinde yer
alan düzenlemelerde adı geçen 'Yunanistan ülkesi' kavramı;
karasularını ve bunun üzerindeki hava sahasını kapsayacaktır.
Madde 9 Hükumet, Havacılık Bakanının teklifi üzerine hava
seyrüseferinin tanzimini ve polisliğini bir Kraliyet Kararnamesi
ile sağlamaya yetkilidir. "

"6/18 Eylül 1931 tarihli Sivil Havacılık ve Kontrolu Amacıyla
Karasulannın Genişliğinin Belirlenmesine Dair Kararname"ye göre

"13 Haziran 1931 tarih ve 158 sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanan Sivil Havacılık Hakkındaki 5017 sayılı Yasanın 2 ve
9 'uncu maddeleri ile, 26 Nisan 1921 tarih ve 68 sayılı Resimi
Gazete 'de yayınlanan 'Uluslararası Havacılık Sözleşmesi 'nin
Tasdik Olunması' hakkındaki 19 Nisan 1921 tarih ve 2569 sayılı
Yasa md. 1gereğince ve Havacılık Bakanımızın teklifi üzerine
aşağıdaki hususu kararlaştırmış bulunuyoruz.
5017 sayılı Yasa md. 2 'de bahsi geçen karasuları bölgesinin
genişliğini, devlet kıyılarından itibaren 10 Deniz Mili (NM)
tespit ediyoruz;
Havacılık Bakanı, işbu Yasayı Resmi Gazete 'de yayınlamak ve
yürütmekle mükelleftir. ,,483

Yunanistan, bu Kararnameyle o dönemde karasulannın genişliği
3 milolmasına rağmen 5017 sayılı Sivil Havacılık Yasası'na atıf
yaparak hava seyrüseferinin tanzimi ve hava polisliği (5017 S.Y. md.
9) amaçlanyla karasulannın ve üzerindeki hava sahasının (5017 S.Y.
md. 2) 10 mil olduğunu ilan etmiştir.

483 Decree of 6/18 September 1931 to Defme The Extent of the Territoria1 Waters
for the Purposes of Aviation and the Control Thereof Efımeris tis Kiverniseos,
18/9/1931, No. 325, p. 2589; u». Legis/ative Series, ST/LEG.SER.B/6, 1956, p.
18.,
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17 Eylül 1936 tarih ve 230 sayılı Yasa'ya göre

Bakanlar Kurulu 'nun teklifi üzerine bir tek maddeden ibaret
olan aşağıdaki Yasayı kabul etmiş bulunuyoruz:

Bazı özel hallerde karasuları genişliğini 6 NM den az veya fazla
tesbit eden yürürlükteki hükümler saklı kalmak üzere,
karasularının genişliği kıyıdan itibaren 6 mil tespit edilmiştir'i".

Yasada "bazı özel hallerde karasuları genişliğini 6 NM' den az
veya çok tespit eden yürürlükteki hükümlerin" geçerliliğinin devam
ettiği de açık olarak belirtilmiştir. Burada geçerliliğini koruduğu
belirtilen "yürürlükteki hükümler"den kasıt, "hava seyrüseferinin
tanzimi ve hava polisliği (5017 S.Y. md. 9) amacıyla karasularının 10
mil olduğu"nu öngören 193 1 Kararnamesi hükmüdür.

Kararname, Yunan Resmi Gazetesi'nde 1931 yılında
yayınlanmış olmasına rağmen Yunanistan 10 millik hava sahası
iddiasını ICAO'ya 1974 yılında bildirmiştir. Yunan Hava
Bilgilendirme Yayını'nda (aeronautical information publication-AIP)
para. 1.2.1 'de, karasuları dahil bütün Yunan ülkesinde ve bitişik
uluslararası sular üzerindeki hava sahasında hava trafik hizmetlerinin
sağlandığı belirtilirken cümle içinde yer alan karasuları kelimesinin
sağ üst köşesine bir yıldız işareti konmuş ve sayfanın altında yıldız
işaretinin yanında "sivil havacılık ve hava polisliği ile ilgili olarak
karasuları kıyıdan itibaren 10 mile kadar uzanmaktadır" cümlesine yer
verilmiştirt'". Yalnız, Kararnamenin atıf yaptığı 5017 sayılı Yasa'da
geçen "hava seyrüseferi ve hava polisliği" deyimleri yerine Yunan
AIP'sinde "sivil havacılık ve hava polisliği" deyimleri kullanılmıştır.

Yunanistan karasuları, 1936 tarihli Yasa'ya göre 6 milolmasına
rağmen saklı tutulan 1931 Kararnamesi 'ne göre "sivil havacılık ve
hava polisliği" (AIP esas alınarak) amaçlarıyla 10 mildir. Yunanistan,
Kararname'ye göre 10 mil karasuları genişliği "sivil havacılık ve hava
polisliği" makasadıyla tespit edildiği için, Yunan sahillerinden itibaren
açık denize doğru olan son 4 mil içerisinde Uluslararası Hukuka göre
kıyı devletinin karasularında ve üzerindeki hava sahasında sahip
olduğu yetkilerden denize ilişkin olanları bir yana bırakmakta, geriye
gerçekte karasuları dışına 4 mil taşan egemen hava sahası kalmaktadır.

484 U'N. Legislative Series, ST/LEG.SER.B/6, 1956, p. 18.
485 AlP Greece, RAC 0-1.

173



1988 Yılında Yunan Parlamentosu Hava Hukuku Yasası'nı
kabul etmiştir'l'".

1.2. Sorunun ortaya çıkması

Yunanistan'ın ilk defa 1974'te uluslararası alana yansıyan 10
millik hava sahası iddiası Türkiye tarafından tanınmamıştır. Nitekim,
14 Mayıs 1975 tarihinde Türkiye tarafından Ege açık denizinde
planlanan Deniz Harekatı Taktik Hava Desteği (Tactical Air Support
of Maritime Operation- TASMO) tatbikatının yapılacağı sahalar
Yunan kıyılanndan 6-8 mil uzaklıkta seçilmiştir. Türkiye tatbikatla
ilgili havacılara uyan (notice to airmen-NOTAM) yayınlanması için
isteğini zamanında Yunanistan'a iletmiştir. Yunanistan yayınladığı
NOTAM'a, (LGAT, 14 Mayıs 1975) 1931 Kararnamesi ve AIP'sinde
yer alan nota atıfta bulunarak "uçaklann Yunan kıyılanna 10 milden
daha fazla yaklaşmamalannı" içeren bir madde eklemiştirj". Bunun
üzerine Türkiye, ICAO'ya 15 Nisan 1975'te çektiği bir mesajla 14
Mayıs 1975'te Ege'de gerçekleştireceği TAS MO tatbikatında
uçakların Yunan kıyılanna 6 mile kadar yaklaşabileceklerini
bildirmiştir. Böylece Türkiye,lA millik Yunan hava sahası iddiasına
ICAO nezdinde zımnen itiraz etmiştir. Yunanistan'ın bu iddiası ile
ilgili . olarak ICAO Konsey Başkanı nezdinde de girişimde
bulunulmuşturl'". Türkiye bu tutumuna koşut olarak tatbikatta fiilen
Yunan Adalan'na 6 mil mesafeye kadar yaklaşmış ve Yunanistan'ın
IO mil egemen hava sahası iddiasını tanımadığını göstermiştir.

1.3. Tarafların tezleri ve Yunan iddiaları karşısında üçüncü
tarafların tutumu

1.3.1. Yunan tezleri ve uygulamaları

Yunanistan'a göre, uluslararası toplum Yunan ulusal hava
sahasının özel statüsüne 1931 'den beri nza göstermiş ve tanımıştır'f",
II'nci Dünya Savaşı'ndan önce Ege'yi ve ICAO'nun kuruluşundan

486 Law 181511988, EtK,A'/3511947.
487 Yüzbaşıoğlu, A., Hava Hukuku Açısından Ege Hava Sahasına ilişkin Sorunlar,

(basılmamış yüksek lisans tezi), Ankara 1989, s.114 ..
488 Ankarayı ziyaret eden ICAO Konsey Başkanı Binaghi Yunanistan'ın sivil

havacılık açısından 10 mil karasuyu iddiasıyla ilgili olarak uyarılmıştır.
489 Syrigos, A. M., The Status of the Aegean Sea According to International Law,

Athens 1998, p. 116.
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sonra Atina FIR'ını kullananların hepsi, bu bölgeye saygı göstermişler
ve Yunan makamlannın istediği gibi "Yunan topraklanna 10 milden
fazla yaklaşmamışlardır" 490. Yunan tutumu ve uluslararası uygulama
opinio juris oluşturacak şekilde süreklik ve yeknesaklık göstermek-
tedir491

; Ege Denizi'nde bu özel uygulama örf ve adet hukuku haline
gelmiştir'". Türkiye'nin davranışı istisna oluşturmamaktadır'i'". Türk
iddialan, çok geç ileri sürüldüğü için Ege'de yıllar boyunca istikrar
bulmuş ve Türkiye tarafından bile zımnen tanınmışl'" bu durumu
değiştiremez. Aynca, Türkiye'nin hukukiliği yıllardır kabul edilen 10
mil bölgesi ile ilgili iddialarını ileri sürmesini önlemek için estoppel
ilkesine de başvurulabilir.

Türkiye, 1974'te Yunan ulusal hava sahasına, Ege'nin meşru
statü quo'sunu tamamen değiştirmek istediği için, itiraz etmeye
başlamıştır=".

Bazı Yunan akademisyenler, 1982 Birleşmiş Milletler III'üncü
Deniz Hukuku Sözleşmesil'" (III'üncü BMDHS) md. 3'e göre
Yunanistan karasulannı 12 mile çıkarmaya yetkili olduğundan
Uluslararası Hukuk bakımından 10 mil hava sahası ilan etmeye de
yetkili olduğunu ileri sürmektedirler'İ".

490 Ibid. idem.
491 Rozakis, Ch., "To ou;8vı':ç Nuoıxö Ku8s<ncOçrou Aıyutou" [The international

legal regime of the Aegean], in Ol. c}J.YfvorovpKıldç UXttJcıç, 1923-1987 [The
Greek-Turkish relations, 1923-1987}, Gnosi, Athens, 1988, p. 364 [Syrigos, A,
M., (op. cit.) s. 116'dannaklen]

492 Syrigos, A. M., (op. cit.) s. 117-119.
493 Thid., S. 116.
494 Katsoufros., T., "Ege Deniziyle ilgili Türk Yunan Uyuşmazlıkları", Semih

Vaner (yayma hazırlayan), Türk Yunan Uyuşmazlığı, Ankara 1990, s. 87-88.
495 Rozakis, cs.. "To oıı::8vı':çNuoıxö Ku8ı::<ncOçTOl) Aıvuiou" [The international

legal regime of the Aegean], in Oı cMYfVOroVPKIKtÇUXttJcıç, 1923-1987 [The
Greek-Turkish relations, 1923-1987}, Gnosİ, Athens, 1988, p. 364 [Syrigos, A.
M., (op. cit.) s. 116'dan naklen]

496 1982 III'Üf1CüBirleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (III'üncü BMDHS)
metni için bkz. United Nation Convention on the Law of the Sea,
A/CONF.62/122 of7 October 1982, in Third UNCLOS, Vol. XVII, s. 151; ILM,
Vol 21. 1982. s. 1261 vd.; Türkçe tercüme metin için bkz. Özman, A. (Çev.),
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, Ankara 1984.

497 Dyke, Van M. J., "The Interconnected Aegean Sea Disputes" in Problems of
Regional Seas 2001, Proceedings of the International Symposium on the
Problems of Regional Seas, 12-14 May 2001, İstanbul-Turkey (ed. By) Öztürk,
B. and AIgan, N., İstanbul 2001, s. 188-189.
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Yunanistan ise 10 ile 6 mil arasındaki bölgeye giren Türk
uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla Türkiye'yi
devamlı protesto etmektedir.

1.3.2. Üçüncü tarafların tutumu

ABD, özellikle 1997 yılından itibaren Yunanistan'ın 10 mil
hava sahası iddiasına karşı bir bakıma resmi bir tavır almış, bu
iddianın kabul edilir olmadığını muhtelif vesilelerle resmi ağızlardan
ilan etmiştir. ABD ve diğer ülkelerin Yunanistan'ın Ege'de 10 mil
hava sahasına ilişkin tutumunu tanımadıklarını, bu nedenle, Yunan
ülkesinden 6-10 millik bölgede uçan Amerikan, Türk ya da diğer
uçakların hava sahasını ihlal ettiğini kabul etmediklerini beyan
etmiştirl'". Ege'de NATO tatbikatlarına katılan ABD uçakları da,
Yunanistan'ın 6 millik karasuları dışına taşan hava sahası iddiasını
dikkate alrnamaktadırlar 499.

Ayrıca, ICAO Paris temsilciliği tarafından Yunanistan'a
AIP'sinin 1.2.1 'inci paragrafında yer alan karasuları tanımının Şikago

498 ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jim Foley kendisine yöneltilen bir soruya
cevaben yaptığı açıklama bkz. [Washington (ANA - A Ellis) bkz. "US says
Greek airspace violations a Turkish provacation it proved", Daily News Bul/etin,
saturday, 10 January 1998, p. 2]. Ayrıca bkz. 10 Ocak 1998 Cuma günü Yunan
gazetecilerini özel bir brifing için davet eden ABD 'nin Atina Büyükelçisi
Nicholas Burns, "Yunanistan'ın Ege'de Türkiye ile hava sahası sınırları
konusundaki tutumunu kabul etmediklerini" söylemiştir (bkz. "Greece put out by
US 'interventiorı' Ambassador Bums says Washington will state opinion more
openly in greek Turkish disputes", Athens Greek News, Sunday,lI January
1998, p. 3); Amerikan Savunma Bakanlığı bir Yunan gazetecisinirı yazılı
sorusuna Sözcü Amie Owens'in imzası ile verdiği yazılı cevapta "Yunan hava
sahası 6 mildir. Dolayısı ile sadece ABD uçakları 6 mil içinde uçacakları zaman
Atina'ya Bilgi veririz, uluslararası hava sahasında uçtuğumuz zaman kimseye
(Yunanistan ve Türkiye) bilgi verme yükümlülüğüz yoktur" ifadesi ile Ege'de
Yunan hava sahasının 6 mil bunun ötesinde 10 mile kadar olan bölgenin de
uluslararası hava sahası olduğuna dikkat çekmiştir (bkz. "ABD İmia'dan sonra

, Yunan hava sahasının 10 millik genişliğini de Tartışmalı olarak niteliyor"
Elefteros Tipos 1 Aralık 1998 Salı, s. 1).

499 Politakis, G. P., "The Aegean Dispute in the 1990s:Naval Aspects of the New
Law of the Sea Convention in Greece and the Law of the Sea, ed.by Kariotis, T.
c., p. 298,
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Sözleşmesiô'" md. 1 ve 2'ye ve diğer sözleşmelerin ilgili hükümlerine
açıkça aykın olduğu bildirilmiş, Yunan AIP'sinin söz konusu
paragrafından ikinci cümlenin çıkartılması ve 548 sayılı NOTAM'ın
(f) maddesinin 10 mil yerine öngörüldüğü gibi 6 milolarak
düzeltilmesi istenmiştir.

Yunanistan'ın 10 mil hava sahası iddiasını, resmen tanıyan bir
ülke veya uluslararası kuruluş mevcut değildir'?'. Bilakis ABD açıkça,
NATO ise dolaylı yollardan 10 mil iddia ve uygulamasını kabul
etmediklerini ortaya koymuşlardır.

1.3.3. Türk tezleri ve uygulamaları

Türkiye, 6 millik karasulan dışına taşan 10 mil Yunan hava
sahasının Uluslararası Hukuk kurallannı ihlal ettiğine dikkat
çekmektedir. Bu iddialan, uzun süre sessiz kalarak zımnen tanıdığını
ya da bu durumun bir örf ve adet hukuku kuralı haline geldiğini de
kabul etmemektedir. Yunanistan,lA mil hava sahası uygulamasının
dayanağı olarak gösterdiği ve bir iç hukuk tasarrufu olan 1931 tarihli
Kararnamesini AlP ile aradan 40 yıldan fazla bir zaman geçtikten
sonra 1975 yılında dünyaya ilan etmiştir. Türkiye, Yunanistan'ın
egemen hava sahasını 4 mil arttıran bu uygulamayı kesin olarak
reddetmiş ve durumu hem Yunanistan ve hem de uluslararası
kuruluşlara bildirmiştir.

Türkiye,lA millik Yunan hava sahasına yaptığı itirazlann yanı
sıra, itirazlanna uygun bir uygulamayı da sürdürmüştür. Aynı yılın
Temmuz ayında Deniz Kurdu 2175 tatbikatını gerçekleştirmek için
Yunanistan sahillerinden itibaren 6- lAmii mesafenin içine giren,
NOTAM'lanmasını istediği alanlan Yunanistan'a bildirmiştir.
Yunanistan'ın yayınladığı NOTAM'da tatbikat sahalannın yeri
değiştirilerek Yunan kıyılannın 10 mil açığına alınmıştır. Buna
rağmen Türkiye, tatbikatı planladığı gibi yapmıştırS02

. Daha sonraki

500 Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi (Şikago Sözleşmesi) 7 Aralık 1944
tarihinde kabul edilmiş ve yeterli sayıda ülke tarafından onaylanarak 4 Nisan
1947'de yürürlüğe girmiştir. Metin için bkz., RG 12 Haziran 1945, S. 6029.

501 "Views on the Questions Between Greece and Turkey" Dış Politika, Vol. 10,
1985, s. 15.

502 Yüzbaşıoğlu, A., (ap. cit.) s. 114.
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yıllarda da Türkiye, Yunan sahillerinin 6- lAmili arasındaki açık deniz
sahalarında açık denizler üzerinde uçuş hakkını kullanmaya devam
etmiştir. Bu uygulama bugün de sürmektedir.

1.4; Konuyla ilgili Uluslararası Hukuk kuralları ve
tarafların tezleri

Yunanistan'ın 1931 Kararnamesi'nde ve AIP'sinde yer alan
ifadeler açıklanmaya ihtiyaç göstermektedir. Öncelikle her iki belgede
de yer verilen hava polisliği deyiminin Uluslararası Hukukta kabul
görmüş genel geçer bir tanımı yoktur. Bununla beraber, terim hava
tanıtım bölgesinin ötesine geçen yetkilere, egemenlik yetkilerinin
kullanılacağına işaret etmektedir. Zaten Yunanistan da burayı egemen
hava sahası olarak değerlendirmektedir. Esasen, Atina FIR alanının
üzerinde bulunduğu fiziki coğrafyanın durumu ve bölgenin hukuki
statüsü göz önüne alınırsa, Yunanistan'ın güvenlik açısından böyle bir
uygulamaya ihtiyacı olmadığı da hemen anlaşılır.

Yunanistan,lA mil hava sahası iddiasının kaynağı olarak kendi
iç hukuk kurallannı göstermektedir. Uluslararası Hukuka aykın iç
hukuk tasarruflan ile Uluslararası Hukuka uygun sonuçlar elde etmek
mümkün değildir. Yalnızca havacılık amacıyla olağan genişliğinden
daha fazla olarak belirlenen karasulan genişliği, hukuksal açıdan bir
kavram saptırması ve hakkın kötüye kullanılması olarak kalmamakta,
aynca pozitif hukukta da bir dayanak bulamamaktadır'l". Gerçekten
de bugün konuyla ilgili olarak bilinen bütün Uluslararası Hukuk
kurallanna göre Yunan tezi hukuka aykırıdır'?". Uluslararası Hukuk,
devletlere farklı amaçlar için farklı genişlikte karasulan ilan etme
yetkisi tanırnamaktadırf". Bu anlamda devletin karasulanyla hava
sahası arasında bir özdeşlik ilkesinden söz edilebilirso6. Şikago
Sözleşmesi'ne göre hava sahalan, hukuki statülerini üzerinde
bulunduklan ülkelerden (kara ya da deniz) almaktadırlar. Devletin

503 Pazarcı, H., "Lozan AntIaşması'ndan 1974'e Kadar Ege'ye ilişkin Gelişmeler ve
Yunanistan'ın Ege Politikası", Üçüncü Askeri Tarih Semineri Türk-Yunan
İlişkileri Ankara 1986, s. 29.

504 1919 Paris Sözleşmesi md. 1; 1926 Madrid Sözleşmesi md. 1; bkz. Akipek, Ö.
İ., (op. cit.) s. 58, 68.

505 Pazarcı, H., "Ege Denizindeki Türk-Yunan Sorunlarının Hukuki Yönü", Türk-
Yunan Uyuşmazlığı, derleyen Vaner, S., Ankara 1990, s. 118.

506 Ibid. idem.
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ülkesini oluşturan kara parçalan ve buna bitişik karasulan (md. 2)
üzerindeki hava sahalan, egemen hava sahası (md. 1); bu alanlann
dışında kalan deniz alanlan üzerindeki hava sahalan ise uluslararası
hava sahasıdır. Bu durum, değişik deniz hukuku andıaşmalan ile de
teyid edilmektedir r" Buna göre, hiçbir devletin ülkesinin sınırlan
dışında ne amaçla olursa olsun egemenlik iddiasında bulunamayacak
veya bu anlama gelen davranış içine giremeyecektir. Bu çerçevede,
1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi+" md. 2 ve III'üncü BMDHS
md. 87/11b açık deniz üzerindeki hava sahasında bütün devletler için
uçuş serbestliği öngörmektedir. Kavramı tersi ile yorumlayarak, bu
Sözleşmelerin karasulan dışında kalan hava sahasının ulusal
egemenliğe konu olamayacağını kabul ettiğini söylemek mümkündür.

Yunanistan'ın 10 millik hava sahası iddiası devletlerin
uygulamalarma'f" da aykırıdır. Dünyada Yunanistan'dan başka hava
sahasının sının karasulanndan farklı olan bir ülke yoktur. Bu, çelişkili
bir durumdur. Yunan Adalan'na yedi mil mesafede karasulanna koşut
giden bir yabancı savaş gemisinin taşıdığı helikopter havalanama-
yacaktır; çünkü yukandaki hava sahası aşağıdaki su gibi uluslararası
değil Yunan hava sahası olacaknr '".

Yunan uygulamasının estopel ile korunması, Türkiye tarafından
zımnen tanınmış olması ya da bu durumun örf adet hukukuna
dönüşmesi de mümkün değildir. 1931 Kararnamesi, Kararnamede de
belirtildiği gibi iki belgeye dayandırılmıştır. Bunlardan ilki 5017 sayılı
Yasa, ikincisi de 192ı tarih ve 2569 sayılı Yasa ile onaylanan Hava
Seyrüseferinin Düzenlenmesine İlişkin ı9ı9 Paris Sözleşmesi'dir.
Yunanistan, 1947 de bu Sözleşmeyi yürürlükten kaldıran Şikago

507 1958 Cenevre Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi md. 2, metin için bkz.
UNTS, Vol. 516, 1964, s. 205 vd.; III'üncü BMDHS md. 2/2 ve 87/1/b.

508 1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi md. 2, metin için bkz. UNTS, Vol. 450,
1963, s. 82 vd.

509 14 Ekim 1983 tarih ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Yasası, "Türkiye
Cumhuriyetinin egemenliği altındaki ülke ile Türk karasuları üzerindeki sahayı
Türk hava sahası olarak ilan etmektedir (md. 3). Metin için bkz. RG 19 Ekim
1983, S. 18196.

510 Bargiacchi, P., "Freedom of Overflight in the High Seas" in The Aegean Sea
2000, Proceedings of the International Symposium on the Aegean Sea 5-7 May
2000 Bedrum-Turkey, (ed.by) Öztürk, B., İstanbul 200, s. 219 n. 92; Dyke, Van
M. J., "Interconnected ... " (op. cit.) p. 188.
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Sözleşmesi 'ni onaylamıştir'!'. 10 Mil hava sahası iddiası,
karasularıyla hava sahasının sınırları arasındaki fark nedeniyle halen
yürürlükte olan Şikago Sözleşmesi 'ne aykırıdır. Böylelikle Kararname
kendi hükmüne göre sahip olduğu Uluslararası Hukuk dayanağını
kaybettiği gibi Yunanistan, karasuları dışına taşan 10 mil hava
sahasını reddeden Şikago Sözleşmesi'ni 1947'de onaylayarak 10 mil
hava sahası uygulamasında opinio juris'in bulunmadığını da
göstermiştir. Yunanistan'ın lehine olan, ama Şikago Sözleşmesi'ne
taraf olarak kendisinin bile hukuki kabul etmediği bir durumu,
Türkiye'nin tanımış olması mümkün değildir.

Ege Denizi, Türkiye ile Yunanistan arasında ortak bir denizdir
ve uluslararası suları ile hava sahası ise tüm ülkelerin kullanımına
açıktır. 10 Mil hava sahası iddia ve uygulamaları, gerek Türkiye'nin
ve gerekse tüm bölgeden yararlanmak isteyen tüm devletlerin
haklarını ihlal etmektedir. Uçaklar, gemiler gibi zararsız geçiş hakkına
sahip olmadıkları için, Yunanistan'ın 6 mil karasuları dışına taşan 4
millik hava sahası, uçuş serbestisine, karasularının genişliğinin
arttırılmasının deniz seyrüseferine getireceğinden daha büyük bir
sınırlama getirmektedir 'f.

2. Ege uluslararası hava sahasında yaşanan hava trafik
hizmet ve hizmet sahaları ile ilgili sorunlar

Bütün devletler, uluslararası hava sahalarında uyruğunda
bulundukları devletin yetkilerine tabi olan sivil ya da devlet uçakları
ile uçuş serbestisine sahiptir. Bununla beraber Şikago Sözleşmesi, açık
denizlerde Sözleşme esaslarına göre vaaz edilmiş kuralların
uygulanmasını öngörmektedir (md. 12). ICAO Konseyi bu hükme
dayanarak Sözleşme'nin uluslararası hava sahasında uçuş kurallarını
kapsayan 2 numaralı Ek'ini kabul etmiştir. Bu 2 numaralı Ek,
uluslararası hava sahasında, özellikle çarpışmalara engelolacak
kuralları, uçuş planı kurallarını, görerek uçuş (visual flight rules-VFR)
ve aletli uçuş (instrument flight rules-IFR) kurallarını, tehlike anında
alınacak önlemleri hükme bağlamaktadır. Diğer taraftan Sözleşme'nin
hava trafik hizmetlerini düzenleyen 11 numaralı Ek'inde, uluslararası

SiL Law 211/28.2.1947, EtK,A'/3S/1947.
SI2 Dyke, V. M. J., An Ana1ysis of the Aegean Disputes Under International Law,

basılmanıış çalışma s.29.
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hava sahalanm da kapsayan hava trafik hizmetlerinin verileceği
sahalar öngörülmüştür (para. 2.1.2). Bu nedenle, uluslararası hava
sahalannda yapılan sivil uçuşlann, burada tesis edilmiş hava trafik
hizmet sahalarında hizmet veren devletlerin teknik denetimi altına
girmesi söz konusu olmaktadır.

Ege hava trafik hizmetleri sorunlan, bir taraftan Ege' de
sağlanacak A'FS'nin özü, diğer taraftan da bu ATS 'lerin sağlanacağı
hava sahalan sınırlanyla ilgili olarak ortaya çıkmaktadır.

Şikago Sözleşmesi Ek 2 'ye bağlı olarak 11 sayılı Ek
çerçevesinde uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla verilmesi öngörülen
ATS'ler, uçuş bilgi hizmetleri (flight information services), hava trafik
kontrol hizmetleri (air traffic control services) ve uyan hizmetlerinden
(alerting services) oluşur. Bunlara, 15 sayılı Ek ile havacılık bilgi
hizmetleri (aeronautical information services) ve 12 sayılı Ek ile
arama-kurtarma (AK) hizmetleri eklenmiştir. Belirli hava sahalan
veya belirli meydanlarda hava trafik hizmetlerinin sağlanması
kararlaştınldığında, bu hava sahalan veya meydanlar, sağlanacak hava
trafik hizmetlerine göre tammlanır. Bu hava sahalan, uçuş bilgi
bölgeleri (flight information region-FIR), kontrol sahalan (control
erea-CTE) ve Kontrol Bölgeleridir (control zone-CTR). Bu çalışmada,
Ege hava trafik hizmetleri ve hizmet sahalan sorunlan, bu hizmetlerin
verildiği hava sahalanna bağlı olarak ve bunlar arasındaki ilişkiler
çerçevesinde tasnif edilmiştir.

ICAO Kurallanna göre, açık denizler veya egemenlikleri
belirlenmemiş topraklar üzerinde ATS verilecek hava sahalan,
bölgesel seyrüsefer andlaşmalan ile belirlenir (Ek 11 para. 2.1.2).
Bölgesel anlaşmalar ise ICAO tarafından bölgesel toplantılarda alınan
tavsiye kararlanmn Konsey tarafından onaylanması ile gerçekleştirilir
(Ek 11 para. 2.1.2 note 1). Açık denizler üzerinde FIR, hava yollan ve
terminal kontrol sahalan (Terminal Control Erea- TMA) tesis
edilebilmesi için bunun önce, bölgesel toplantılarda alınan tavsiye
kararlanna, sonra da ICAO Konseyi tarafından onaylanarak bölgesel
anlaşmalara konu olması gerekir.

Uluslararası hava sahalanm içine alan yeni ATS hava sahalan
tesis edilmesi veya mevcutlarda değişiklik yapılabilmesi için ilgili
ülkelerin önce gerekçeleriyle bağlı olduklan ICAO Bölge Ofisi'ne
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müracaat etmeleri gerekir. Ofis, öneriyi ICAO Genel Sekreteri adına
bölgedeki ülkelere göndererek görüş sorar. İtiraz eden ülke yoksa
öneri, ICAO Konseyi'ne gider ve Konseyadına Konsey Başkanı
tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. İtiraz varsa Konsey teklifi ve
İtirazlan inceler ve daha sonra bağlayıcı olan karannı verir.

Aynca, Konsey, Türkiye'nin Limni TMA ve W-14 hava yolu
konulannda karşı karşıya kaldığı sorunlar nedeniyle yaptığı girişim
üzerine "ülkelerin açık denizler üzerinde hizmet verdikleri hava
sahalannı tek taraflı olarak ilan etmelerinin veya bunlan
değiştirmelerinin, 11 sayılı Ek para. 2.1.2' de belirtilen açık denizler
üzerinde ATS temin edilecek hava sahalannın bölgesel hava
seyrüsefer andlaşmalan 'ile belirleneceğine dair hükme ve bunun
ruhuna aykırı olacağına dair Hava Seyrüsefer Komisyonu'nun
Karan'nı teyit ettiğini" bildiren bir karar almıştır. Konsey bu
Karannda, açık denizlerde tek taraflı olarak ilan edilen iç (domestic)
hava yollannın durumuna da açıklık getirilmiştir. Açık denizler
üzerinden geçen hava yollanna 'iç hava yolu' denmesinin ve bunlara
'iç hava yolu tanıtma işareti' verilmesinin uygun olmayacağını, zira
bunlar bir defa kurulduktan sonra diğer ülkelerin uçaklannın
kullanımına da açık olacaklanna dair Hava Seyrüsefer
Komisyonu 'nun görüşünü onaylamıştır 513.

Şikago Sözleşmesi'nin 11 Sayılı Ek'ine dahil edilen hava trafik
hizmet sahalan kategorilerinin seçimi hususunda devletlere açık
denizler üzerindeki hava sahalan bakımından da tam yetki verilmesi
öngörülmüştür (Ek 11 para. 2.6.2). Türkiye, FIR yetkisinin
kullanıldığı hava sahalannda tek taraflı olarak TMA ve hava koridoru
gibi kontrollu hava sahalan ilan edilmesini önlemek için girişimde
bulunmuştur. Bunun üzerine Konsey, aldığı bir Kararla514 Genel
Sekreter' den, ICAO üyesi tüm ülkelere bir bildiri mektubu göndererek
Ek 11 para. 2.6.2 hükmünün uluslararası hava sahalannda para. 2.1.2
hükmüne uygun olarak bölgesel anlaşmalarla uygulanacağını
belirtmesini söz konusu bildiri mektubunda 6 Ağustos 1982 tarih ve
ANl/12 82/119 sayılı Konsey Kararı'na da atıfta bulunulmasını
istemiştir.

513 AN 1/12 - 82/119.
514 AN 13/13.5-91/39.
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Bu durum karşısında, Türk-Yunan Ege hava sorunlannın
değerlendirilmesi açısından açık denizler üzerindeki ATS hava
sahalannın tesisinin, bunlarla ilgili değişikliklerin ve kategori
tayinlerinin ancak bölgesel anlaşmalarla mümkün olabileceğini, buna
bağlı olarak açık denizler üzerinde kural koymaya ICAO'nun yetkili
olduğunu dikkate almak yararlı olacaktır.

2.1. FIR Sorunu

Uçuş bilgi ve uyan hizmetlerinin sağlandığı sınırlan belirlenmiş
bir hava sahası olan FIR, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de uzun
yıllardan beri süre gelen anlaşmazlık konulanndan birisini
oluşturmaktadır. Bu sorunun temelleri, Ege'de FIR sorumluluğunun
Yunanistan'a verilmesi ve İstanbul FIR'ı ile arasındaki sınınn
Anadolu sahilleri ile ona en yakın Yunan Adalan arasından
geçirilmesiyle atılmıştır.

2.1.1. Atina ve İstanbul FlR'larının sınırlarına ilişkin
sorunlar

FIR hatlannın saptanmasında, Şikago Sözleşmesi ve Eklerinde
açıklanan bazı esaslar dikkate alınmaktadır: Buna göre, FIR'lann
saptanmasında hizmetin en etkin ve ekonomik olarak yönetilmesi esas
alınır. FIR hatlan mümkün olduğu kadar düz hatlar şeklinde olmalıdır.
FIR, ulusal sınırlardan ziyade, hava trafik ve AK hizmetlerinin en iyi
şekilde sağlanması esasına dayanmalıdır.

Açık denizler üzerindeki hava sahası, bölgesel hava seyrüsefer
toplantılannda tespit edilen ve Konsey tarafından onaylanan
andlaşmalara göre, hava trafik kontrol hizmetlerinin sağlanmasını
kabul eden devlete devredilir. Sorumluluk yetkisinin bir devletten
diğerine verilişi veya açık denizlerdeki sorumluluğun tahsisi, ilgili
hava sahasındaki hava trafiğinin emniyet ve düzenli1iğini kapsayan
teknik ve işletme fonksiyonuna göre sımrlandınlır.

Ekim 1946'da Ortadoğu ülkelerinin katılımı ile Kahire'de
yapılan 1'inci Ortadoğu toplantısında Türkiye'ye, kıt'a Yunanistan'ı
içine alan geniş bir FIR bölge sorumluluğu verilmesi düşünülmüş ve
bunun Türk makamlanna önerilmesi kararlaştınlmıştır. ICAO 1946
yılı içinde, batıda Adriyatik Denizi'ndeki Brindizi FIR hududu ile
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doğuda Rus ve İran hudut1an, kuzeyde Türkiye ve Yunanistan
hudut1an ile Karadeniz'de 42° 15' K, güneyde 35° 00' K enlemi
arasında kalan sahayı bütünü ile Ankara FIR olarak Türkiye'ye teklif
etmiştir=". Türkiye bu öneriyi değerlendirememiştir.

Atina ile İstanbul FIR'ı arasındaki sınır 1950, 1952 ve 1958'de
yapılan toplantılarda görüşme konusu olmuştur. Yunanistan, Kıbns,
Türkiye ve Ortadoğu ülkeleriyle ilgili FIR tespiti, Kasım 1950'de
İstanbul'da yapılan Il'nci Ortadoğu Bölgesel Toplantısı'nda ele
alınmıştır. Toplantı tutanaklanna göre, Atina-İstanbul FIR'ının batı
sının, "Finike'nin güneyinde 35° 55' K - 30° 00' D noktasından Türk-
Yunan kara sınınnın denize ulaştığı 40° 45' K - 26°10' D noktasına
kadar Türkiye'nin batı sınınnı takip eder" cümlesiyle tarif ve tavsiye
edilmiştir':".

Mart 1952'de Paris'te yapılan üçüncü Avrupa Bölgesel Hava
Seyrüsefer toplantısında İstanbul FIR sınırlan belirlenerek ICAO'nun
7 numaralı haritasında gösterilmiştir'!". Daha sonra Türkiye ile ilgili
FIR konusu, ICAO'nun 1958 yılında Cenevre'de yapılan IV'üncü
Avrupa Bölgesel Hava Seyrüsefer Toplantısı'nda tekrar gündenıe
gelmiştir. Bu tophintıda Rodos ile Kıbns arasındaki hava
koridorlarının, İstanbul FIR'ına girmemesini sağlamak için Atina,
İstanbul ve Lefkoşa (Nikosia) FIR'lannın kesiştiği Finike güneyindeki
35° 55' K - 30° 00' D noktasının İstanbul FIR'ı aleyhine 10 km daha
kuzeye 36°05' K - 30°00' D noktasına çekilmesi, başlangıçta tek parça
olarak belirlenmiş Türkiye üzerindeki FIR'ın Ankara ve İstanbul FIR'ı
olarak ikiye bölünmesi, daha önce Irak ve Suriye'ye bırakılmış olan
güney ve güney doğudaki Türk topraklan üzerindeki hava sahalannın
Ankara FIR'ı içine alınması tavsiye edilmiştir '". Bu tavsiye kararlan,
daha sonra 1959 yılında Roma'da yapılan Ortadoğu-Uzakdoğu
(MID/SEA) Bölgesel Seyrüsefer Toplantısı'nda onaylanmış ve bu

SiS ICAO'nun Türkiye'ye yazdığı mektup, ICAO Doc.CA.143, ATC/CA.44.
SI6 ICAO Final Report of the Rules of the Air and Air Traffic Control Committee,

Second Middle East Regional Air Navigation Meeting (İstanbul, October -
November 1950), Doc. 7055, MID12-RAC, Montreal, February 1951, s. 15,17.

SI7 Report of the third European Mediterranean Regional Air Navigation Meeting,
Paris, February-March 1952, ICAO Doc. 7280, EUM 11/1952.

SIS Report of the fourth European Mediterranean Regional Air Navigation Meeting,
Geneva 28 January-Zl February 1958, ICAO Doc. 7870, EUM IV/1958.
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düzenlemeye göre Ankara ve İstanbul FIR'lan yeniden tarif edilmiştir.
Buna göre İstanbul FIR'ının batı sının, Finike güneyindeki 36° 05' K -
30°00' D noktasından 42° 00' K - 28° 10' D noktasına kadar,
Yunanistan ve Bulgaristan ile Türk ulusal sınırlan boyunca uzanır.
Atina'nın kontrolunda bulunan Ege Denizi'ndeki FIR, bu hali ile
Yunan egemenlik sahası yanında Ege açık denizinin de hemen hemen
tamamını kapsamaktadır.

İstanbul ve Ankara FIR'lannın sınırlannın belirlenmesi
sırasında Türkiye'nin ilgili Konferanslarda izlediği kontrolündeki
FIR'lan dar tutma politikası, genelolarak o dönemlerde devletlerin,
FIR'da verilen hizmetleri külfet olarak gören ve ülkeleri dışında açık
denizlerde FIR hizmeti vermekten kaçınan tavırlanna koşut olarak
ortaya çıkmıştır. FIR teknik bir konu ve ATS ile ilgili bir sorumluluk
mevzuu olduğu için bunda şaşırtıcı bir durum da yoktur. FIR
sınırlannın belirlendiği tarihten 1963 yılına kadar, Türkiye ile
Yunanistan arasında FIR ile ilgili önemli bir sorun yaşanmamıştır.
Kıbns olaylan nedeniyle 1963 'ten itibaren Türkiye'nin Ege'deki
askeri uçuşlannda meydana gelen artış ve Yunanistan'ın bunlara
gösterdiği tepki gelecekteki olaylanrı habercisi olmuştur.

Yunanistan, İstanbul-Atina FIR sınır hattını Türk-Yunan sınırı
olarak görmek ve göstermek istemektedir. İstanbul ve Atina
FIR'lannın sınırı, Türkiye'nin batı sınınna bağlı olarak tarif edilmiş
ise de Türkiye'nin batı sınırı belli değildir. Ege' de iki devletin ülkesi
arasında çizilmemiş olan sınıra bağlı olarak tarif edilen FIR sınırı
gerçek hukuki durumu yansıtmamaktadır ve tamamen hayalidir.
İstanbul-Atina FIR hattı bazı bölgelerde 6 millik karasulan dışında
açık denizden geçerken (örneğin Bozcaada güneybatısında 22 mil,
Marmaris güneydoğusunda 18 mil) bazı bölgelerde Türk
karasulanndan geçmektedir (örneğin Karaburun kuzeybatısında 2
mil). Devletler arasındaki bir siyasi sınırın, açık denizden ya da ilgili
devletlerden birinin karasulannin içinden geçmesi siyasi sınır
kavramının niteliğine ters düşmektedir. Buna mukabil Yunanistan,
özellikle FIR hattına dayandırdığı tatbikat sahalannı tanımlarken FIR
sınınnı Türkiye'nin batı sınırı olarak göstermeye gayret etmektedir.
Bu nedenle, yayımlanan A0240/99 (Milli g0291/99) sayılı NOTAM
ile Türkiye bu duruma müdahale etmiş ve yayımlanan NOT AM Türk

185



AIP'sinin RAC 3-1-4a sayfasının "Remarks" hanesinde yer almış-
tırS19

.

Yunanistan'ın, İstanbul-Atina FIR hattını Türkiye'nin batı,
kendisinin ise doğu sının olarak göstermesinin amacı, Ege Denizi'ni
sahiplenmek ve Ege Denizi'ni bir Yunan gölü haline getirmektir.
Buna karşılık, Türkiye bir süreden beri FIR sınınnın yeniden
belirlenmesini istemektedirs2o.

2.1.2. FIR'ID niteliği ile ilgili sorunlar

FIR ilgili devlete FIR'ın tamamında, uçuş bilgi hizmeti, arama
kurtanna ikaz hizmeti, havacılık bilgi hizmeti, kontrollu hava sahalan
içerisinde de hava trafik kontrol hizmeti verme sorumluluğu
yüklemektedir. FIR egemenliğe işaret ve egemenlik tesis etmez. Bir
devletin ulusal sınırlan içerisinde kalan topraklar üzerindeki hava
sahasında ATS verme sorumluluğu başka bir devlete verilebilir. Bir
dönem Türkiye'nin güneydoğudaki topraklan üzerinde bulunan ulusal
hava sahasında ATS hizmetleri verilmesi Irak ve Suriye'nin
sorumluluğuna bırakılmıştır. Bu durumun yaşayan örnekleri de vardır.
Manş Denizi'nde İngiltere'ye ait olan Guernsey ve Jersey Adalan
Paris FIR'ı içinde, Kuzey Denizi'nde Danimarka'ya ait olan Bornholm
Adası ise İsveç FIR'ı içinde bulunmaktadır. Şikago Sözleşmesi'ne
göre, devletin egemenlik alanı olan ülkesi, kara parçalan ve buna
bitişik karasulan (md. 2) ile sınırlanmış taban ve bunlann üzerindeki
hava sahalanndan (md. 1) oluşur. Buna göre hiçbir devlet, ülkesinin
sınırlan dışında, açık denizde, ne FIR sebebiyle ne de başka bir
amaçla egemenlik iddiasında bulunabilir veya bu anlama gelen
davranış içine girebilir. Sivil havacılığın düzenlenmesi ve
kolaylaştınlması ile ilgili olan FIR, hiçbir biçimde bu alan içinde
sorumluluk yüklenen devlete egemenlik hakkı vermemektedirr".

Buna karşılık Yunanistan FIR sahasında kendisine verilen
yetkileri genişletmeye ve belki de egemenlik tesis etmeye yönelik
arayışlar içindedir. 1973 yılı Mayıs ayı içinde Midilli Adası

519 Bkz. geride s. 66, 131.
520 Pazarcı, H., " ... Türk-Yunan Sorunlarının ... ", s. 118.
521 Gürel, Ş., Tarihsel Boyut İçinde Türk Yunan İlişkileri (1821 • 1993), Ankara

1993, s. 78.
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açıklarında uluslararası hava sahasında bir eğitim tatbikat uçuşu
planlanmış, Yunan Adaları'nın 10 mil açığında seçilen tatbikat
sahasının NOTAM'ı için Yunanistan'a müracaat edilmiştir. Yunan
makamları, "Yunan hava sahasında yapılacak askeri uçuşların uçuş
müsaadesi diplomatik kanaldan yapılmalıdır" cevabını vermişlerdir.
Diplomatik müsaade sadece egemen hava sahalarındaki uçuşlar için
uygulanan bir hukuk kuralıdır (Şikago Sözleşmesi md. 3/c). Oysa bu
tatbikat için seçilen saha, Yunanistan'ın egemen hava sahası değil
uluslararası hava sahasıdır. Bu yüzden Yunan isteği kabul edilmemiş,
sonuçta planlanan uçuşlar yapılmıştırs22

. Türkiye Mart 1974'te Ege'de
yapılması planlanan Daffodil Face 74 tatbikatından yararlanarak
ulusal bir tatbikat yapmayı planlamiş ve bu tatbikat da NATO
tatbikatının genel harekat emrine dahil edilmiştir. Tatbikat sahasını
Atina FIR'ı içinde kalan bölümü için NOTAM yapılması Yunan
makamlarından istenmiştir+'; Tatbikat tarihine kadar isteğine cevap
gelmeyince NOT AM Türkiye tarafından yayınlanmıştır. Bunun
üzerine Yunanistan Atina FIR'ı içinde uçuşlara izin vermeyeceklerini,
aksi takdirde doğacak sonuçtan sorumlu olmayacaklarını belirten bir
uyarı mesajı çekmiş ama Türkiye planladığı uçuşları yapmıştır+".
Yunanistan'ın bu örnekler ile sınırlı olmayan525 Uluslararası Hukuka
aykırı arayışları, zaman zaman üst düzey yöneticilerin açıklamalarına
da konu olmaktadır. Yunanistan, "Atina FIR'ının 99 yılından itibaren
bütürı Ege'yi kapsayacak şekilde orta ve uzun menzilli hava savunma

522 Yüzbaşıoğlu, A., (op. cit.) S.96-97.
523 Ibid., s. 98
524 Ibid idem.
525 Yunanistan 1968' de icra edilen Golden Rod-68 ve Fallex 68 tatbikatlarının

planlama ve icrasında, Ege'de yapılacak keşif uçuşlarının Yunan Hava
Kuvvetlerinin sorumluluğunda olduğunu ileri sürerek kendisi üstlenmiş ve diğer
NATO uçaklarının uçuşuna karşı çıkmıştır. Early Affair 69 ve Dawn Patrol 69
tatbikatlarının ilk senaryo planlamalanrıda, Ege'de Türk Hava Kuvvetleri'nin de
katılacağı tatbikat sahaları öngörülmüşken Yunanistan'ın tepkisi ile tatbikatlar-
dan Ege bölümlerinin çıkarılmasına Türkiye NATO dayanışmasının bozulmama-
sı için rıza göstermiştir. Türkiye 17-19 Nisan 1969 tarihlerinde Ege' de
uluslararası hava sahasında Gediz-69 tatbikatının yapılmasını planlamıştır.
Tatbikatın gerçekleştirilmesi için gerekli görülen NOT AM talebi Yunan sivil
havacılığına bildirilmiş, Yunan makamları hiçbir gerekçe göstermeden
Türkiye'nin Atina FIR'ı içinde tatbikat yapamayacağını bildirmiştir, bkz. Ibid., s.
96.
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füzeleri ile korunacağından'<'" söz etmektedir. Bir başka söyleyişle
Uluslararası Hukukun tereddüt götürmeyen açık kurallanna rağmen
Yunanistan'ın Atina FIR'ının üzerinde bulunduğu Ege açık denizi
üzerindeki hava sahasını ülkesinin korunacak bir parçası olarak
gördüğü anlaşılmaktadır. Türkiye, Yunanistan'ın Atina FIR sebebi ile
sahip olduğu teknik yetkileri aştığını ileri sürmekte ve bu yetki
genişlemesini kabul etmemektedir.

2.1.3. FIR'da verilecek ATS'nin kapsamına ilişkin sorunlar

NOT AM ve uçuş planı ile ilgili sorunlar, Atina FIR içerisinde
Ege açık denizi üzerindeki uluslararası hava sahalanndaki askeri
faaliyetlerle ilgili olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, Şikago
Sözleşmesi ile askeri uçakların ilgisini (daha doğrusu ilgisizliğini) göz
önünde bulundurmak her iki uyuşmazlığın daha doğru değerlendirile-
bilmesi için yararlı olacaktır.

Şikago Sözleşmesi sadece sivil uçaklara uygulanmaktadır (md.
3/a ilk c.). Askeri, gümrük ve polis hizmetlerinde kullanılan devlet
uçaklanna (md. 3/b) uygulanmamaktadır (md. 3/b son c.). Madde
metni hiçbir tereddüde yer bırakmayacak kadar açık yazılmıştır.
Bununla beraber Sözleşme'de devlet uçaklan ile ilgili iki önemli
hususa değinilmiştir. Taraf devletlerin devlet uçaklan özel bir anlaşma
ile önceden izin almadan başka bir devletin ülkesi üzerinde
uçmayacak ve başka bir devletin ülkesine inmeyeceklerdir (md. 3/c).
Taraf devletler devlet uçaklan ile ilgili kurallar koyarken sivil
uçaklann seyrüsefer güvenliği için tam ihtimam göstereceklerdir (md.
3/d). Şikago Sözleşmesi'nin devlet uçaklan ile ilgili kurallan
bunlardan ibarettir.

2.1.3.1. NOT AM sorunu

NOT AM sorunu, Atina FIR içerisinde Ege açık denizi
üzerinedeki uluslararası hava sahalanndaki askeri tatbikatlarla ilgili
olarak ortaya çıkmaktadır. Uluslararası hava sahalannda her devletin
askeri tatbikat yapma hakkı vardır527

. Şikago Sözleşmesi Ek 15 para.

526 Milli Savunma Bakanı Akis Tsohatzopoulos'un 2 Aralık 1998 tarihli "Builetin"
Gazetesinde yayınlanan beyanı.

527 Arı, T., "Ege Sorunları Türk-Yunan İlişkileri: Son gelişmeler ışığında Karasuları
ve Hava Sahası Sorunları", A Ü SBFD, Vol. 50, Ocak-Haziran 1995, S. 1-2, s. 59.
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5.1.1. i 'de, doğrudan operasyonel önem taşıdığında NOT AM
yayınlanması gereken bilgiler arasında fıkra l'de askeri tatbikatlar,
gösteriler, yarışlar ve paraşüt atlayışları gibi hava seyrüseferi için
tehlikelerin mevcudiyetine de yer vermiştir. Hangi faaliyetlerin hava
seyrüseferini tehlikeye düşürdüğü için NOT AM'la bildirilmesi
gerektiğinin takdiri de ilgili makama aittir. Havada diğerleri için
potansiyel tehlike oluşturan faaliyetler ya önceden NOTAM'lanmış
sahalarda yapılmalı ya da bu faaliyetlerin yapılacağı sahalar
NOTAM'lanmalıdır. Bu kurala aykm davranıldığında doğabilecek
olumsuz sonuçların sorumluluğunu da üstlenmek gerekecektir=". Açık
denizler üzerinde devlet uçakları ile yapılacak uçuşlarda sivil
uçakların seyrüsefer güvenliği için önlem alma yetki ve sorumluluğu
doğrudan devlet uçaklarını açık denizler üzerinde uçuşa çıkaran
makam ve uçuş ekibine aittirs29

•

Atina FIR'ı içerisinde havacılık bilgi hizmetlerini yürütmekten
Yunanistan sorumludur. NOTAM yayınlanması da bu hizmetin içinde
yer almaktadır. Bu durum karşısında Türkiye'nin Ege denizinde Atina
FIR'ı içinde yapacağı askeri tatbikatlar ile ilgili NOTAM'lama
işlemleri, Türk NOTAM Ofisi'nin zamanında tam ve doğru bilgiler
göndererek yapacağı talep üzerine Yunan NOTAM Ofisi'nin bunları
yayımlaması ile gerçekleştirilecektir. NOT AM 'ların ilgililere
zamanında ulaşabilmesi için faaliyetten 7 gün önce yayınlanması
öngörülmüştür (Ek-IS para. 5.1.1.5). Türkiye'nin Yunanistan'a
göndereceği NOT AM yayın taleplerinin, gerekli hazırlıkların
yapılabilmesi için yayın tarihinden iki üç gün önce Yunan NOTAM
Ofisi'ne ulaştmlması gerekir. Yunanistan'ın Türkiye'nin talebi
üzerine yayınlayacağı NOTAM'ın üzerinde Türkiye'nin yetkisi
altında yayınlandığını açıkça belirtmesi gerekir (Ek 15 para. 3.2.2).
Yunanistan'ın yetki ve sorumluluğu kendisine verilen faaliyetlerle
ilgili bilgileri belirli bir yazılı şekle dökerek Türkiye'nin verdiği yetki
ile yayınlamaktır.

Bu konuyla ilgili Yunan bakış açısı için bkz. Yokaris, A., "The International
Legal Status of the Athinai FlR", Etudes Helleniques/Helenic Studies, Vol. 4,
No. 2 Automne/Autumn 1996, s. 149-15L.

528 Yüzbaşıoğlu, A., (op. cit.) s. 100.
529 Pazarcı, H., Uluslararası Hukuk Dersleri, K. II, B. 6, s. 450.
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Yunan NOT AM Ofisi, Türk NOTAM Ofisi'nin yayınlanmak
üzere gönderdiği NOTAM metinlerinde yetkisi olmamasına rağmen
değişiklik veya ilaveler yapmakta ya da zamanında
yayınlamamaktadır. Geçmişteki tatbikat sahalannın koordinatlannın
değiştirilmesine ilave olarak, son yıllarda NOT AM'lara tatbikatlara
katılacak uçaklann Yunan kıyılanna 10 milden fazla yaklaşmamalan
ve Yunan Hava Trafik Kontrol (Air Traffic Control-ATC) birimlerine
uçuş planı vermeleri hususunda kayıtlar eklemektedir.

2.1.3.2. Uçuş planı sorunu

Uçuş planı530 sorunu, Yunanistan'ın Atina PIR'ı içerisinde Ege
açık denizi üzerinde uçan Türk devlet uçaklanndan uçuş planı
istemesinden kaynaklanmaktadır. Yunanistan AIP'sine koyduğu bir
madde ile Atina PIR'ı içerisindeki bütün uçuşlar için uçuş planı
doldurulması mecburiyeti getirmiştir. Yunanistan, uçuş planının sivil
uçuşların emniyeti için gerekli olduğunu ileri sürmekte, Türkiye'nin
Ege'deki uçuşlan için 1979 yılına kadar düzenli olarak uçuş planı
bilgisi verdiğini belirtmektedir. ICAO Genel Kurulu'nun, sivil / asker
eşgüdümü bağlamında, açık denizler üzerinde devlet uçaklannın
yapacaklan uçuşlan düzenlemek üzere akit devletler tarafından
belirlenecek kurallann, sivil hava trafiğinin güvenlik ve düzenini
tehlikeye düşürmemesini ve bu uçuşlar sırasında "pratikte mümkün
olduğu ölçüde" ICAO Ek 2' deki kurallara uyulmasını tavsiye eden
Karannr " ileri sürerek Türk askeri uçaklannın Atina PIR'ı içersinde
Ege açık denizi üzerinde yaptığı uçuşlar için de uçuş planı
doldurmasını istemektedir. Yunanistan uçuş bilgilerini aynı zamanda
güvenlik nedenleriyle talep ettiklerini açıkça ifade etmekten de
kaçınmamaktadırlar.

Türkiye, 1979 yılında yapılan Dawn Patrol-79 NATO
tatbikatına kadar Yunan makamlanna Atina PIR'ı içerisinde kalan Ege
açık denizi üzerindeki askeri uçuşlan ile ilgili uçuş plan bilgisi ve
rapor vermiştir. Bu tatbikatta Türkiye uçuş planı vermeyi reddetmiş
bunun üzerine Yunanistan tatbikattan çekilmiştiı+". Türkiye 22 Şubat

530 Uçuş planı uçuşun tamamı veya bir bölümü ile ilgili olarak ilgili ATS birimlerine
verilen bilgilerdir.

531 A-24-7-APPENDİX-p
532 Yüzbaşıoğlu, A., (op. cit.) s. 106-107.
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1980 tarihinde 1974 yılında ilan ettiği 714 sayılı NOTAM'ı iptal
ettikten sonra, Atina FIR'ı içerisinde Ege açık denizi üzerinde yaptığı
ulusal tatbikat ve eğitim uçuşları ile ilgili bilgileri Yunan makamlarına
verınemiştir. Sorun, Ege'deki NATO uçuşları açısından 1979, ulusal
uçuşlarımız açısından ise 1980 yılından beri devam etmektedir.

Şikago Sözleşmesi devlet uçaklarını kapsam dışında bıraktığı
için Sözleşme ve Eklerinde yer verilen uçuş planı ile ilgili hükümlerin
bunlara uygulanabilmesi mümkün değildir. Açık denizler üzerinde
tüm ülkelerin tartışmasız uçuş serbestisi vardır. Uçuş planı bahane
edilerek bu hak engellenemez. Aksi davranışlar Uluslararası Hukukun
ihlali anlamını taşır. Askeri uçaklar esasen Şikago Sözleşmesi'nin
dışında kalmakla beraber trafik kontrol hizmeti talep ederek uçmak
isterlerse istisnai olarak uçuş planı doldurınaları beklenir. Türkiye, bu
özel durumun dışında, açık denizler üzerindeki hava sahasında ICAO
kurallarına uyulmadan yapılan harekat, keşif, eğitim ve tatbikat
uçuşları gibi askeri uçuşlar için uçuş planı vermek mecburiyetinde
bulunmadığını söylemektedir.

Ege'deki Türk askeri uçuşlarıyla ilgili uçuş planı isteme
gerekçesi sivil trafiğin emniyeti ise Şikago Sözleşmesi, sivil uçuşların
güvenliğinin dikkate alınması sorumluluğunu ilgili devletlerin
kendilerine verdiği için Yunanistan bu isteği ile Türkiye'nin hukuki
yetki ve sorumluluğuna müdahale etmektedir. Atina FIR'ı içerisinde
Ege'nin açık deniz alanları üzerindeki Türk askeri uçuşları sırasında
güvenlik tedbirleri alma yetki ve sorumluluğu Türkiye'ye aittir.
Türkiye sivil havacılığın emniyeti için gerekli tedbirleri almaktadır.
Faaliyet gerekli kılıyorsa harekat sahasının NOT AM'lanması usulüne
göre yapılmaktadır. Uçuşlar VFR (Görerek Uçuş Kuralları) olarak icra
edilmektedir=". Uçuşlar mümkün olan bütün hallerde, sivil ve kontrol-
lü uçuşların bulundukları kontrollü hava sahaları (NOT Alvl'Iama
hariç), yani ATS yolları ve TMA'ların limitleri dışında yapılmaktadır.
ATS yolları belirli usullerle katedilmektedir. Uçuşlar gerekli hallerde
radar kontrolünde gerçekleştirilmektedir ". Yunan ATS birimlerinden
herhangi bir hizmet de talep edilmemektedir.

533 Arı, T., (op. cit.) s. 63.
534 Ibid. idem.
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Türkiye'nin 1979'a kadar uçuş planı vermesi de Şikago
Sözleşmesi md. 3/d çerçevesinde değerlendirilmelidir. Türkiye'nin söz
konusu uygulamalan hukuki bir yükümlülükten kaynaklanmadığı gibi
bu uygulamanın sürdürüleceğine ilişkin bir taahhüdü de yoktur.
Askeri uçaklannın açık denizlerin üzerinde yapacağı uçuşlarla ilgili
kural koyma ve sivil uçuşların güvenliği ile ilgili önlemleri alma
sorumluluğu Türkiye'ye aittir; o tarihlerde böyle bir uygulama
Türkiye tarafından yararlı görülmüş; ortaya çıkan mahsurlar
karşısında buna son verilmiştir.

Aynca, sivil uçuşların emniyeti açısından uçuş planının
istenmesi de gerçekçi görünmemektedir. Türk askeri uçuşlan,
kontrollü hava sahalannın, yani sivil uçakların bulunduğu hava
koridorlan ve TMA'lann dışında VFR ve çoğunlukla radar
kontrolünde veya NOTAM'lı alanlarda yapılmaktadır. Yani, uçuşların
harekat ortamlan farklıdır535

. Türkiye'nin Ege'de gerçekleştirdiği
askeri uçuşlarla ilgili bilgilerin, ATS amaçlan ve sivil uçuşların
güvenliği için kullanılmalan pratikte söz konusu değildir.

ICAO Genel Kurulu'nun Karan, "pratikte mümkün olduğu
ölçüde" ifadesinin de gösterdiği gibi esnek ve tavsiye niteliğinde bir
karardır. Harekat, keşif, eğitim ve tatbikat uçuşlannın nitelik ve amacı
bu tür uçuşlarda istense de ICAO kurallanna uyulmasına imkan
vermemektedir. Ege'deki uluslararası hava sahalannda yapılacak
uçuşlara ilişkin uçuş planı bilgisi verilmesi konusunda ısrar edilmesi,
FIR sorumluluğu nedeniyle Yunanistan'a verilen teknik sorumluluğun
bir hava savunma vasıtası olarak kullanılması anlamına
gelmektedir=".

535 VFR bir uçuş için doldurulan bir uçuş planı, zaman olarak bir saat geçerlidir.
Uçağın kalkış saatinde bir saati aşan değişiklik olmadıkça ATS birimine bilgi
verilmez. Uçak bir saatlik zaman dilimi içinde herhangi bir anda kalkıp uçuşunu
yapabilir. Esasen yapılan uçuşların Ege 'deki bölümü çoğunlukla bir saati
geçmemektedir. Bu kadar geniş bir zaman peryodu içinde icra edilecek bir
uçuşun varlığı veya olabilecek pozisyonu için sivil uçaklara verilecek bir bilginin
de pratikte hiçbir anlamı kalmamaktadır,

536 Arı, T., (op. cit.) s. 123.
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2.2. Ege kontrollü hava sahaları sorunları

CTE'ler, aletli uçuş kurallanna (Instrument Flight Rules-IFR)
uygun olarak yapılan uçuşlara hava trafik kontrol hizmeti sağlanan
hava sahası bölümleridir. CTE, yer yüzeyi üzerindeki belirli bir
limitten itibaren yukan doğru uzanır. CTE'ler, hava yolları ve
TMA'lar da dahilolmak üzere hava trafik kontrol hizmeti sağlanacak
IFR uçuşlann uçuş güzergahlarının tamamını veya bir bölümünü
kapsayacak şekilde ve normalolarak o bölgede kullanılan seyrüsefer
kolaylıklannın kapasiteleri göz önünde tutularak belirlenirler.

2.2.1. Terminal kontrol sahası sorunları

TMA' lar, belirli bir veya daha fazla meydanın çevresinde
normalolarak ATS yollarını kesiştiği bölgede, meydana yaklaşan,
havada bekleyen, iniş için yaklaşan veya kalkışı takiben tırmanış
yapan uçakların kontrol ve tanzimi için tesis edilen, belirli
boyutlardaki kontrollü hava sahası ve bu sahanın bir parçasıdır.
TMA'lann şekil ve boyutunu, meydana inen kalkan uçakların sayısı
ve özelliği, pistlerin durumu, hava koridorlannın pozisyonu tayin
etmektedirs37

.

Yunanistan, 9 Haziran 1975 tarihinde, bölgesel ve ilgili ülke
olan Türkiye ile herhangi bir eşgüdüme gerek görmeden tek taraflı bir
uygulama ile Limni meydanı çevresinde ve büyük bir bölümü
uluslararası hava sahasını içine alan yaklaşık 3000 NM2 genişliğinde
bir TMA ilan etmiştirt'". Türkiye hem Yunanistan hem de ICAO
nezdinde itiraz etmiş ve bu TMA'yı tanımadığını, askeri uçuşlannı bu
yeni TMA'yı dikkate almadan yapacağını bildirmiştir. Yunanistan,
714 sayılı NOTAM'ın kaldınlmasından sonra Mart 1981 'de tek taraflı
olarak Limni TMA'yı % 57 oranında küçülterek 1300 NM2'ye
düşürmüştür. Limni TMA bu yeni boyutlanyla bile % 20 oranında
uluslararası hava sahasına taştığı için Türkiye tarafından kabul
edilmemiştir=",

537 Yüzbaşıoğlu, A., (op. cit.) s. 123.
538 Ibid., s. 124. Gedikoğlu, O., Ege Hava Sahası Sorunları, (basılmamış yüksek

lisans tezi), Ankara 1988, s. 24.
539 Gedikoğlu, O., (op.cit) s. 25; Yüzbaşıoğlu, A., (op. cit.) s. 125
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Yunanistan, Limni meydanındaki mevcut TACAN cihazını esas
alarak askeri jet uçaklannın yapacaklan yüksek irtifa alet alçalma
Itırmanma partnerlerini kapsamına alacak genişlikte bir TMA sınınna
ihtiyacı olduğu gerekçesini ileri sürmüştür540.

Türkiye iki husus üzerinde durmuştur. Öncelikle Limni
TMA'nın ilan edilişindeki usulsüzlüğe işaret edilmiştir. Buna göre,
Limni TMA'nın genişletilmesi sırasında, ICAO Konseyi'nin bu
konuda aldığı AN. 1/12/82/1 19 sayılı karanna aykın olarak gerekli
eşgüdüm usullerine uyulmamıştır. Ek 11 para. 2.1.2' deki kurallara ve
bu karara rağmen Yunanistan uluslararası hava sahasına taşacak
şekilde yaptığı TMA değişikliğinden önce ilgili bölge ülkesi olan
Türkiye ile gerekli eşgüdümü yapmamıştır. Türkiye, Yunanistan'ın bu
girişimine hem bu ülke, hem de ICAO nezdinde itiraz etmiş ve adı
geçen TMA'yı tanımayacağını, askeri uçuşlannı da yeni TMA
sınırlannı dikkate almadan yapacağını bildirmiştir'?'. İkinci olarak,
Türkiye, sivil uçakların VOR cihazlanndan yararlanmak suretiyle
yapacaklan alet alçalma ve tırmanışlan için adanın 6 mil karasulan
dışına taşmayacak bir TMA sınınnın yeterli olduğunu savunmuşturr".

Yunanistan'ın Limni TMA'yı ilan etmek için ileri sürdüğü
gerekçede yer alan taktik hava seyrüseferi (tactical air navigation-
TACAN) cihazı adanın silahsızlandırılmış statüsünün ihlal edildiğini
göstermektedir. Yunanistan'ın silahsızlandınlmış bir ada için askeri
uçakların kullanabileceği genişlikte bir TMA'ya ihtiyaç duyması ve
bunu gerekçe olarak kullanması sorunu daha önemli bir hale
getirmektedir.

2.2.2. Hava koridorları sorunları

Hava yolu, koridor şeklinde tesis edilmiş ve radyo seyrüsefer
yardımcı cihazlanyla donatılmış bir kontrol sahası ve bu sahanın bir
parçasıdır. Hava koridorlan sorunu Yunanistan'ın Anadolu
sahillerinin hemen önünden geçen koridorlar ihdas ederek burada bir
engeloluşturma ve Türk askeri uçaklannın Ege açık denizine
çıkışlannı kısıtlama arzusundan kaynaklanmaktadır.

540 Yüzbaşıoğlu, A., (op. cit.) s. 125.
541 Ibid., s. 124.
542 Ibid. idem.
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2.2.2.1. W-14 Hava koridoru sorunu

Yunanistan, 1970'de Kavala-İstanköy-Rodos arasında W-14
adını taşıyan alt limiti 2500 ile 5500 üst tavanı ise 24500 feet olan
yeni bir ulusal hava yolu açmıştır. Bu yolun büyük bir kısmı Anadolu
sahillerinin hemen önünde açık denizden geçmektedir. Ulusal
(dornestic) hava yollan ICAO'nun bölgesel planının kapsamında
değildir. Ancak W-14 hava yolu belirli bölgelerde açık denizler
üzerinden geçmektedir. Diğer bir deyişle, açık denizler üzerinde bir
ATS sahasıdır. Bu nedenle 11 sayılı ekin öngördüğü bölgesel
andlaşma veya eşgüdüme ihtiyaç vardır. Buna karşılık W-14 hava
yolunun ilanından önce ilgili ICAO makamlan ve Türkiye ile gerekli
eşgüdüm yapılmamıştır.

Yunanistan W-14 hava yolunun kuzeyden güneye adalar
arasında uçuş yapan küçük ve özel uçaklar tarafından kullanılmak
üzere ilan edildiğini ileri sürmektedir. Böylece adalan ve adalardaki
meydanlar ile bu meydanlar arasındaki uçuşların ihtiyaçlannı gerekçe
göstermektedirY,

Uygulamalar zaman içinde W-14 hava yolunun Türkiye'nin
Ege'de yaptığı askeri tatbikat uçuşlan açısından önemli sayılabilecek
kısıtlamalar getirdiğini 544 ortaya çıkartmıştır. Bu durum W-I 4 hava
yolunun iki devlet arasında görüşme ve tartışma konusu olmasına yol
açmıştır.Yunanistan, yolun Limni-Kavala ile Sisam-İstanköy
bölümlerinin büyük ölçüde kendi egemen hava sahalannda kaldığını,
bu nedenle tartışmanın dışında mütülaa edilmesi gerektiğini
vurgulamış, Limni-Sisam bölümünde ise yolun alt limitini
yükseltebileceğini belirtmiştir. Buna karşılık, Türkiye W-I 4 hava
yolunun tamamının iptalini istemiştir ". Yunanistan, 6 Mart 1981
tarihinde Limni TMA'nın küçültülmesi ile birlikte W-14 hava yolunun
alt irtifalarında ve kullanım zamanlannda tek taraflı olarak bazı
değişiklikler yapmıştır. Buna göre, yolun alt irtifa limiti 2500 feetden
5500 feete çıkartılmış; 15 Nisan 31 Ekim tarihleri arasında devamlı,
bu peryodun dışında ise sadece hafta sonlannda kullanılacağını ilan
etmiştirt".

543 Gedikoğlu, O., (op. cit.) s. 24.
544 Ibid. idem.
545 Yüzbaşıoğlu, A., (op.cit.) s. 127.
546 Ibid. idem.
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2.2.2.2. G-18 Hava koridoru sorunu

G-18 Hava yolu, Kuzey ve Orta Avrupa ile Orta Doğu ülkelerini
birbirine bağlamakta ve oldukça yoğun bir trafiğe hizmet vermektedir.
Bu uluslararası hava yolu, Sarajevo, Kumanovo üzerinden Selanik'e
gelmekte; Bodrum, Datça mevkiinde 60 mil kadar da Türk hava
sahasından geçerek düz bir hat halinde Rodos' a ulaşmakta ve oradan
da Tel Aviv'e uzanmaktadır. Yunanistan, Eski Yugoslavya ile
anlaşarak G-18 güzergahını ICAO usullerine aykın olarak
değiştirmiştir. G- 18 Koridorunun .yeni güzergahı, Kumanovo' dan
Fiska'ya ve oradan da Limni ve Mesta üzerinden geçerek Rodos'a
ulaşacak şekilde Türk sahillerinin önüne çekilmiştir. Yunanistan, bir
taraftan Avrupa Bölgesel Seyrüsefer Planı'nda yaptırmaya çalıştığı bu
değişikliğin gerçekleşmesi için öngörülen eşgüdüm çerçevesinde
ICAO'ya müracaat ederken, diğer taraftan da, trafiğe sürat ve
güvenlik kazandırdığını ileri sürerek bir NOT AM547 ile yeni yolu
hizmete açmıştır. Yunanistan'ın ICAO'ya yaptığı başvurusunun
sonucunu beklemeden attığı bu adım ICAO usullerine aykın bir oldu
bittiyi yansıtmaktadır.

ICAO, Yunanistan'ın başvurusu üzerine eşgüdüm çalışmalanm
başlatmış; Türkiye hem Ege'nin uluslararası hava sahasından geçecek
hava yollanmn hizmete verilmesinde uluslararası kurallar uyannca
Türkiye ile eşgüdüm yapılarak müsaadesinin alınması gerektiği
gerekçesi ile hem de G-18 koridorunun kendi hava sahası üzerinden
de geçmesi nedeniyle doğrudan ilgili ülke olarak değişikliğe itiraz
etmiştir. ICAO, sorunun bölgeselolarak çözülmesi için iki devletin bir
araya gelmelerini temin etmeye çalışmış; Yunanistan'ın kabul
etmemesi nedeniyle sonuç alamamıştır. Bunun üzerine G- 18 konusu
ICAO usullerine uygun olarak ICAO Konseyi 'nin inceleme ve
karanna sunulmuştur. Sorun önce ICAO'nun Seyrüsefer
Komisyonu'nda (Air Navigation Commission-ANC), bilahare ICAO
Konseyi 'nde görüşülmüştür.

7-8 Şubat 1985'te ANC'da yapılan toplantıda Türkiye, G-18
Koridorunun güzergahının değiştirilmesinde ICAO usullerinin
uygulanmadığım ve yeni güzergahın Türk devlet uçaklannın Ege'nin
uluslararası hava sahasında yaptıklan tatbikat ve eğitim uçuşlanm

54715 Haziran 1981 tarih ve 923 sayılı NOTAM.
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büyük ölçüde engellediğini söylemiştir ". ANC toplantı sonucunda
aldığı Kararla a) G- 18 hava yolu için (Türkiye'nin de istediği
doğrultuda) alçak ve yüksek irtifalarda kuzeyde Fiska, güneyde Mesta
doğru hattının en uygun alternatif olduğunu belirterek Bölgesel Hava
Seyrüsefer Planı'nda bu güzergahın yer almasını, b) Yunanistan
Hükümeti 'nin doğru hat uygulamasına en kısa zamanda geçilmesi için
gerekli önlemleri - almasını, c) Yeni güzergah uygulanıncaya kadar
Limni üzerinden geçen yolun kullanılmasını, ç) Ege hava sahasının
sivil havacılık tarafından emniyetle kullanılmasını sağlamak amacıyla
Türkiye ve Yunanistan'ın, aralanndaki eşgüdüm usullerinin
geliştirilmesi imkanlarını araştırmalannı tavsiye etmiştir' ".

Yunanistan'ın eleştirmesine karşılık, Türkiye Karan olumlu
bulmuş; Limni üzerinden geçen yolun kullanılmasının sona
erdirilmesi ve yeni güzergahın uygulanması için kesin bir tarih
verilmesini istemiştir.

ICAO Konseyi 20 Mart 1985'te ANC'nin verdiği raporu esas
alarak konuyu görüşmüş ve yine ANC'nin tavsiye kararlannı oybirliği
ile benimseyerek Konsey Karanna dönüştürmüştürr'''. Konsey' de
yapılan görüşmelerde Türkiye, G- 18 değişikliğinin ilanındaki
yolsuzluğu, yeni güzergahın Ege'deki Türk askeri tatbikat ve uçuşlan
için yarattığı olumsuz etkiyi, Türkiye'nin bu tatbikat ve uçuşlardan
milli ihtiyaçlan nedeniyle vazgeçmesinin söz konusu olamayacağını,
koridorun Çanakkale LPT -1 yasak sahasına olan yakınlığını, gayri
ekonomik oluşunu, daha güvenli ve ekonomik alternatiflerin
mevcudiyetini, Ege'de yapılan Türk askeri faaliyetleri ile ilgili Yunan
makamlanyla mevcut eşgüdüm yetersizliğini, buna bağlı olarak Limni
üzerinden kuzeyden güneye geçirilecek bir hava koridorunda
seyredecek sivil uçakların güvenliğinin sağlanamayacağını belirtmiş-
tir. Buna karşılık Yunanistan, Konsey'in öngördüğü yol güzergahının
(Fiska-Mesta hattı) Selanik'in güney doğusundaki Sithonia LGD-5
askeri eğitim ve tatbikat sahasını etkilediğini belirterek karan
eleştirmiş ve uygulamada karşılaşılacak güçlükleri beyan etmiştir.
Konsey üyeleri, Yunanistan'ın gerekçesini kabul etmemişler; bunun

548 G-18/UG-18 ile ilgili ANC Raporu C-WP17971
549 ANC Decisions, 8 February1985 (Task No Rac.8703); değerlendirme

Yüzbaşıoğlu tarafından yapılmıştır, bkz. Yüzbaşıoğlu, A., (op.cit.) s. 130.
550 114/15 sayılı Konsey Kararı.
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ülke içi sivil asker eşgüdümü ile çözümlenebileceğini beyan
etmişlerdir. Buna karşılık Türkiye'nin itirazı ve gerekçeleri ANe ve
Konsey tarafından geçerli görülmüş; G-18 hava yolu güzergahı Fiska-
Mesta hattından geçecek şekilde değiştirilmiştir.

Konsey 114115 sayılı Karan karşısında taraflar buna öncelik
eden ANe karan ile ilgili tutumlannı tekrarlamışlar, Yunanistan'ın
eleştirmesine karşılık Türkiye esasa ilişkin isteklerine cevap veren
Karan olumlu karşılayarak G- 18'in yeni güzcrgahının kullanılmasının
kesin bir tarihe bağlanmasını istemiştir. Konsey Başkanı 'nın, kesin
tarih tespit edilmesi yerine ıeAO Genel Sekreteri 'nin uygulama ile
ilgili olarak sonbahar toplantılannda Konseye rapor vermesi önerisi
bütün üyelerce kabul edilmiş böylece bir izleme mekanizması
oluşturulmuştur. Alınan karar uyannca, ıeAO Sekreterliği Konsey'in
1985 yılı sonbahar toplantısında G- 18 ile ilgili bir gelişme Raporu
sunmuş; Raporda Yunanistan'ın konu ile ilgili hazırlıklannın devam
ettiği belirtilmiştir. Konsey G-18 ile ilgili karann acilen uygulanması
çağnsında bulunmuştur.

Açık denizler üzerindeki hava sahalan ile ilgili Konsey kararlan
bağlayıcı olmasına rağmen Yunanistan G-18 ile ilgili karan ancak bir
yıl sonra Haziran 1986'da ve kısmen uygulamaya başlamıştır.
Yunanistan Konsey karanna bağlanan Fiska-Mesta hattını G-18 adıyla
hizmete açarken usule aykın olarak oluşturduğu Fiska-Limni-Mesta
hattını da J 60 adı altında muhafaza etmiştir. G-18'i 20.00 (z) - 04.00
(z) saatleri arasında, özellikle gece saatlerinde ve yalnızca günde 8
saat süreyle trafiğe açmış, geri kalan zaman süresince J 60
koridorunun kullanılmasını öngörmüştür. Türkiye J 60 Koridoruna
ıeAO nezdinde itiraz etmiştir. Buna karşılık ıeAO, kısmen de olsa
karannın uygulanmasını memnuniyetle karşılamıştır. Konsey J 60
Koridorunu, kendi Kararında yer verdiği ve Karar tam olarak
uygulanıncaya kadar Limni üzerinden geçen yolun bir süre
kullanılabileceğine ilişkin hükme uygun bir girişim olarak değerlerı-
dirmiştir.

1986 Sonbaharında ıeAO Sekreterliği G-18 hava yolu ile ilgili
114/15 sayılı Karannın uygulamasıyla ilgili verdiği yeni raporunda
Yunanistan'ın Konsey Karannı kısmen uygulamasını memnunlukla
karşılamıştır.
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Türkiye B-7 hava yolu sorununun ICAO ANC ve Konseyi 'nde
tartışılması sırasında G-18 ile ilgili 114/15 sayılı karann tam olarak
uygulanmasını tekrar dile getirmiştir. Konsey, bunu dikkate almış ve
B-7 ile ilgili kararında 114/5 sayılı Karannın uygulanmasını
istemiştir=".

Yunanistan, muhtemelen Uluslararası Hukuku ısrarla ihlal eden
bu tutumunun doğuracağı tepkileri yumuşatmak amacıyla 461 sayılı
NOT AM'la 1 Nisan 1988 tarihinden itibaren G-18 ile ilgili uygulama
saatlerinde sembolik değişiklik yapmıştır. Buna göre, Konsey karan
G-18 haftada toplam 78 saat, J-60 ise toplam 90 saat kullanılır duruma
getirilmiştir. Bununla beraber, karar halen tam olarak uygulanmadığı
için G-18 koridorunun Türkiye'nin itirazlanna yol açan nedenler
varlıklannı sürdürmektedir. Açık denizlerle ilgili Konsey kararlan
bağlayıcı olduğundan Yunanistan'ın Konsey Karannı uygulamaması
taraf olduğu Şikago Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini yerine
getirmemesi demektir.

2.2.2.3. B-7 Hava koridoru sorunu

Yunanistan ile yaşanan son hava koridoru uyuşmazlığına konu
olan B-Tnin kuruluşunda G-18 hava yolundaki gibi usul sorunlan
olmasa da mesele özde aynıdır. Bu sebeple, B-7 yolu sorununun
Yunanistan'ın G-18 uyuşmazlığı nedeniyle 114115 sayılı Konsey
Kararında mahkum edilen Türkiye'nin Ege Denizi üzerinde askeri
uçuş ve tatbikatlar yapma haklannı hava yollannın güzergahlarını sivil
havacılığın amaçlan dışında gereksiz yere değiştirerek veya yenilerini
ihdas ederek sınırlandırma çabalannı sürdürmesinden doğduğu
söylenebilir. Bu sorun, Bulgaristan'ın 1985 yılı sonbahannda, ICAO
kurallanna uygun olarak Avrupa Hava Seyrüsefer Planı'nda552

öngörülen B-7 hava yolunun Romanya ile Yunanistan arasında kalan
bölümünün hizmete açılmasını teklif etmesiyle ortaya çıkmıştır. Söz
konusu teklif, ICAO Bölgesel Hava Seyrüsefer Planlan 'nda yapılacak
değişikliklerde izlenen usule uygun olarak, ICAO Paris Ofisi'nce 4
Kasım 1985'te bölge devletlerine duyurulmuş ve devletlerden
görüşlerini bildirmeleri istenmiştir=".

551 ICAO Konseyi'nin B7IUB7 ile ilgili 22 Haziran 1987 ve 121/14 sayılı karan.
552 EUR ANP Doc. 7754/23.
553 Proposal for Amendment of the ICAO Air Navigation Plan (Eur 85/17 -ARN/2)
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Bulgar teklifindeki B-7 hava yolunun Limni-Mesta-Rodos
arasında yaklaşık 2/3'ü G-18 hava yolu ile aynı güzergahı takip
etmektedir; Limni-Kavala bölümü ise kuzeyde G-18'den de
doğudadır. Bu konumuyla B-7 hava yolu da, G-18 gibi Türkiye'nin
Ege Denizi 'nin uluslararası' hava sahasında askeri tatbikatlar icra
etmesini kısıtlayıcı sonuçlar doğuracak niteliktedir. Bu durumu göz
önünde bulunduran Türkiye, 6 Aralık 1985 'te Bulgar teklifindeki B-7
yolunun Ege'deki güzergahının Kavala-Limni-Mesta arasında kalan
kısmına ICAO Paris Ofisi nezdinde itiraz etmiştir.

Türkiye'nin itirazı üzerine 11-13 Haziran 1986 tarihlerinde
Paris'teki ICAO Avrupa Ofisi'nde soruna bölgesel çözüm bulmak
amacıyla teklif sahibi ülkeler, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ile
Türkiye ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air
Transport Association-IATA) temsilcilerinin katıldığı bir toplantı
düzenlenmiştir. Türkiye toplantıda G-18 yolu ile ilgili olarak ileri
sürdüğü itiraz gerekçeleri ile aynı olan B-7 yoluna itiraz gerekçelerini
açıklamış ve sivil havacılık ihtiyaçlanm karşılayacak 'daha kısa ve
ekonomik, diğer yandan hiçbir ülkenin siyası ve askeri ihtiyaçlan ile
çatışmayacak alternatif hava koridorlan bulunabileceğini belirtmiştir.
Toplantı sonucunda 4-5 Eylül'de Paris'te yeni bir toplantı yapılması
ve Türk tarafının toplantıdan önce tekliflerini yazılı olarak ICAO
Avrupa Ofisi'ne bildirınesi kararlaştınlmıştır+". Paris'te yapılan ikinci
toplantıda ICAO ve IAT A Türk tekliflerinin B-Tye alternatif
olamayacağını belirterek B-Tye ilişkin Bulgar teklifindeki güzergahın
Kavala'dan sonra, Limni-Mesta yerine düz bir hat şeklinde, 114/15
sayılı ICAO Konsey Karan ile belirlenen G-18 hava yoluna
bağlanmasım teklif etmiştir+". ICAO teklifi olarak adlandırılan
Kavala-Nilat-Mesta hattı, Türkiye tarafından kabul edilmiş ancak
Yunanistan tarafından Atina FIR'ı bakımından teknik güçlükler
yaratacağı gerekçesi ile reddedilmiştir. Müteakiben Paris'te yapılan iki
toplantr'i" da sonuçsuz kalmış; bunun üzerine Avrupa Ofisi konuyu
ANC ve ICAO Konseyi 'nde ele alınması için Montreal' e devretmiştir.

Montreal'de ANC ve Konsey'de konu görüşülürken Türk
itirazlan dikkate alınmıştır. ANC'ın Konsey'e sunmak üzere

554 Yüzbaşıoğlu, A., (op.cit.) s. 137.
555 Ibid., s. 138.
556 Ibid., s. 138-140.
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hazırladığı Raporda, Yunanistan ile Türkiye arasında sivil-asker
eşgüdünıünün geliştirilmesi konusunda bir ilerleme kaydedilemediği,
bölgede yeni bir hava yolu kurulmasından önce bu hususun tatmin
edici bir düzeye çıkartılması gerektiği, B- 17'nin önerilen güzergahının
Türkiye'nin nzası alınmaksızın uygulamaya konulması halinde
mevcut durumun daha da zorlaşacağı vurgulanmıştır. ANC, Konsey' e
sunmak için aldığı tavsiye Karannda da, konunun bütün yönlerinin
ilgili taraflar arasında yürütülecek çalışmalar ve eşgüdüm ile
incelenmesi gerektiğini ve karşılıklı kabul edilebilir çözümlere
vanlması arzusunu belirtmiş; bu amaçla ICAO Avrupa Ofisi'nin ilgili
taraflara her türlü yardımda bulunmasını istemiştir=", Konsey,
ANC'nin tavsiyeleri doğrultusunda karar almış, Bulgaristan
Yunanistan ve Türkiye'nin yaz sezonu trafik ihtiyacını karşılamak
üzere ilgili sahada geçici çözümler üzerinde anlaşmalarını, bütün ilgili
tarafların Avrupa Bölgesel Seyrüsefer Planında, EUR 85117-ARN/2
değişiklik önerilerinin amacına uygun, herkes için kabul edilebilir
değişiklikler yapılması için öneriler geliştirmek amacıyla eşgüdümlü
çalışmalara girmelerini istemiştirv". ICAO'nun bu iki önemli organı
da, Kavala-Limni-Mesta hattını onaylamamıştır.

ICAO Konseyi'nin 22 Haziran 1987 ve 121114 sayılı karan
gereğince Paris'te tekrar bölgesel çözüm arayışlan için toplantılar
başlamış, 1987-1988 yıllannda üç toplantı daha yapılmıştır+". Bu
toplantılar neticesinde Yunanistan ve Bulgaristan Türkiye'nin B-7
yolu için getireceği alternatiflere karşı çıkmak ve Limni üzerinden
mutlaka bir hava koridoru geçirmek hususunda katı bir tutum ortaya
koymuşlar; buna karşılık Türkiye de Limni üzerinden veya çok
yakınlanndan geçen hava yolu önerilerine karşı çıkma ve Konsey'in
G- 18 sorunu ile ilgili 114115 sayılı Kararında teslim edilen haklannı
koruma kararlılığında olduğunu göstermiştir.

Türk ve Yunan başbakanlan Davos ve Brüksel'de başlattıklan
sürecin sonucu olarak iki ülke dışişleri bakanlan 24-26 Mayıs 1988
tarihlerinde Atina' da gerçekleştirdikleri görüşmelerde Atina
Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır. Muhtırada her iki tarafın Temmuz
ve Ağustos aylan süresince Ege'de tatbikat yapmayacağı hükme

557 Ibid., s. 140.
558 ICAO Konseyi'nin B7/UB7 ile ilgili 22 Haziran 1987 ve 121/14 sayılı kararı.
559 Yüzbaşıoğlu, A., (op.cit.) s. 141-147.
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bağlanmıştır. Bunun üzerine Yunanistan, ICAO Konsey Başkanlığı
nezdinde girişimde bulunarak Türkiye'nin orijinal B-7 ile ilgili
itirazım geri çektiği bildirilmiş'f"; ICAO Sekreterliği ve Konsey
Başkam Mutabakat Muhtırası 'ndaki hükümleri kendilerine göre
yorumlayarak B-7 sorununa bu çerçevede bir çözüm arama yoluna
girmişlerdir. 21 ve 27 Haziran'da üst üste iki toplantı gerçekleştiril-
miş561 ama ne ICAO'nun yaptığı ne de tarafların kendi yaptıklan
öneriler üzerinde uzlaşabilmeleri mümkün olmuştur.

Bunun üzerine ICAO Sekreterliği konuyu 30 Haziran 1988'de
yapılan Konsey toplantısına getirmiştir. Toplantıda G-18 ve B-7
yollanyla ilgili durum ve gelişmeler birlikte ele alınmıştır. Konsey'in
G-18 ile ilgili 114/15 sayılı karanmn aradan üç yıl geçmesine rağmen
tam olarak uygulanarnaması ve Fiska-Mesta hattının açılamaması
eleştiri konusu olmuştur. Konsey toplantısında, Türk görüşleri
istikametinde, 114/15 sayılı Konsey Karannın eksiksiz uygulanarak
Fiska-Mesta hattının açılması ve B-7 ile ilgili olarak ICAO
alternatifinin kabul edilmesi halinde sorun kalmayacağı düşüncesi
hakim olmuştur=",

Bundan sonra 17-19 Mayıs 1989'da ICAO Paris Ofisi'nde son
bir toplantı daha yapılmıştır+'. Yunanistan, Türkiye ve ICAO ayn
ayn teklifler getirmişlerdir. Yunanistan, Bulgar teklifi içinde yer alan
B-Tnin orijinal güzergahında G-18 ile örtüşen Limni-Mesta hattını
önerilerine dahil etmiştir. Türkiye, Yunan önerilerinin diğer
parçalanm kabul etmekle birlikte bu hatta karşı çıkmıştır. Yunanistan
ise Türk tekliflerini Limni-Mesta arasında bir hat içermediği için
reddetmiştir. Türkiye ICAO önerilerini de kabul ederken
Yunanistan'ın bunu da aynı gerekçe ile reddettiği anlaşılmaktadır.

3. Ege uluslararası hava sahasında güvenlik sorunları

Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'ya tahsis etmiş olduklan kara
ve hava kuvvetleri, Avrupa Müttefik Başkomutanlığı (Supreme Allied
Commander Europe-SACEUR) emrine verilmiş ve bunlann Güney
Avrupa Harekat Sahası Başkomutanlığı'na bağlanmalan kabul

560 Ibid., s. 148.
561 Ibid., s. 148-149.
562 Ibid. s. 150.
563 Ibid., s. 150-154.
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edilmiştir. İzmir'de kurulmuş olan NATO Güneydoğu Avrupa
Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı her biri kendi egemenlikleri
altında bulunan ülkelerinde harekat sorumluluğuna sahip Türk ve
Yunan Kara Kuvvetleri'nin eşgüdümünü yapıyordu. Deniz kuvvetleri
ise geçici bir süre için kendi genelkurmay başkanlıklannın emri
altında bırakılmıştır. 1957 yılında yapılan bir düzenleme ile Ege
Denizi'nde Türk karasulan dışında kalan alanlarda Yunanistan'ın
komuta kontrol sorumluluğu benimsenmiştir. Ege dahil Yunanistan ve
Türkiye harekat ve komuta kontrol açılanndan İzmir'de bulunan 6'ncı
ATAF Komutanlığı'nın yetki ve sorumluluğuna verilmişti. Ege'de
Hava Savunma ve Erken İhbar sorumluluğu, İzmir'de bulunan 6'ncı
Müttefik Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'na bağlı olan Türk ve
Yunan Taktik Hava Kuvvetleri arasında 1 Şubat 1962'e belirlenen
EW hattı564 ile bölüştürülmüştür. Böylece bir çeşit komuta kontrol
sorumluluğu gibi iki devletin NATO çerçevesindeki hava harekat
sorumluluk bölgeleri oluşturulmuştur. Belirlenen sorumluluk sının,
Ege'de kuzeyden güneye 2540 E meridyeninden, yaklaşık Ege'nin
ortasından geçirilerek Türkiye'ye Ege'de hava savunma sorumluluğu
verilmiştir. Yunanistan 1964 yılında Kıbns olaylan nedeniyle Ege'de
uçuş yapan Türk uçaklannın Atina FIR'ı içinde büyük kanşıklıklara
neden olduklannı ileri sürerek EW hattının FIR üzerine kaydınıması
için NATO nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Yunanistan'ın bu
isteğine kısa zamanda cevap verilerek 22 Şubat 1964'te EW hattı,
SACEUR tarafından FIR hattı ile çakıştınlmıştır'". 1974 Yılında
Kıbns Banş Harekatı 'na kadar durum böyle sürmüştür.

1974 Kıbns Banş Harekatı sırasında Türkiye, kendisini Ege'den
gelebilecek bir hava saldınsına karşı koruma ihtiyacı duymuştur.
Türkiye, önce 685 sayılı NOT AM ile tehlikeli hava sahalan ilan
etmiş; Birinci Harekat'ın sonunda, 1 Ağustos'ta bu NOTAM'ı
kaldırmıştır. Daha sonra 6 Ağustos 1974'te 714 sayılı NOTAM'ı
yayınlamıştır. Türk-Yunan kara sınınnın Ege Denizi 'ne ulaştığı
noktadan başlayarak Anadolu sahillerinin 50 mil kadar batısından Ege
Denizi 'ni kuzeyden güneye kat eden bir hattın doğusuna geçecek
uçakların Türk ATC birimlerine rapor vermelerini istemiştir. Daha

564 AFM.355/1, Güney Avrupa Hava Kuvvetleri Belgesi, 1962; Yüzbaşıoğlu, A.,
(op. cit.) s. 92.

565 SACEUR, 22 Şubat 1964 tarih ve SH 28086 sayılı mesajı; Yüzbaşıoğlu, A., (op.
cit.) s. 92.
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sonra yapılan açıklamalarda bu hattın radarda gorunen uçaklardan
Anadolu'yu hedef alan saldırganlan diğer sivil uçaklardan ayırt etmek
amacı taşıdığı bildirilmiştir. Buna karşılık Yunanistan, önce 1066
sayılı NOTAM ile Ege'nin tamamını, sonra da 1157 sayılı NOTAM
ile 714 sayılı NOTAM ile çizilen hattın doğusunu hava trafiğine
kapatmıştır.

Türkiye ile Yunanistan arasında 1975 yılında başlatılan ikili
müzakerelerin ana ve en önemli gündem konusunu, Ege'deki
uçuşların karşılıklı olarak bildirilmesini içeren güvenlik sorunu teşkil
etmiştir. Türkiye, Ege uluslararası hava sahasından Türkiye'ye
yönelen uçuşlardan en azından 10 dakika önce, yaklaşık 50 deniz mili
uzaklıkta bilgi sahibi olmasına elverecek bir yeni düzenleme
istemektedir'P". Beş yıl süreyle çok değişik formül veya alternatifler
üzerinde durulmuş ama Yunan makamlan, Türk uçuşlan için devamlı
uçuş plan bilgisi aldıklanndan kendilerini rahat hissetmişler,
anlaşmaya yanaşmamışlardır.

Kıbns Banş Harekatı'nın ardından Yunanistan, 1974 yılında
Kıbns'ta yaşanan olaylardan askeri cunta kadar ABD ve NATO'nun
da sorumlu tutulması ve Kıbns ve Ege'deki gerginlikten sonra
Türkiye ve Yunanistan arasında çıkması muhtemel bir savaş nedeniyle
Yunan silahlı kuvvetlerini NATO çerçevesinden kurtararak ulusal
kuvvetlere dönüştürmek düşüncesi ile567 NATO'nun askeri
kanadından ayrılmıştır. Yunanistan'ın NATO'dan aynımasının
ardından NATO bünyesinde. sorumluluklar yeniden düzenlenmiş ve
İzmir' deki Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı
ve Altıncı Müttefik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1977'den itibaren
Türk komutanlann emrine verilmiş ve Tük-NATO Karargahlanna
dönüştürülmüştür.

Yunanistan, NATO'nun askeri kanadından aynımasının
Türkiye'ye sağladığı stratejik avantajlan ortadan kaldırmak ve
Yunanistan'ın AB'ye (o zaman AT) katılmasım kolaylaştıracak olan
Avruga ile askeri yönden bütünleşme çabalannı sonuçlandırmak
içirr' 8 1977 Haziranında NATO'ya müracaat ederek ittifakın askeri

566 Gürel, Ş., (op. cit.) s. 80.
567 Aksu, A. F., NATO Komuta Kontrol Sorunları, http://www.geocies.com/

turkishgreeklnatohtrn, 05.05.2003, s. 1.
568 !bid., S. 2
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kanadına geri dönmek istediğini bildirmiştir. Yunanistan NATO askeri
kanadına dönmek için Larissa'da yeni bir kara kuvvetleri karargahı ile
hava kuvvetleri karargahı kurulmasını ve bunların yönetiminin Yunan
komutanlarına bırakılmasını istemiş ve Ege Denizi 'ndeki hava harekat
sorumluluğunun 1974'ten önce olduğu gibi tekrar kendisine ait olması
gerektiğini ileri sürmüştür'f". Yunan istekleri diğer NATO üyesi
ülkeler tarafından olumlu karşılanırken Türkiye bu isteklere karşı
çıkmıştır. Türkiye Yunanistan'ın NATO'ya geri dönüşüne evet demiş
fakat bunun 1974 öncesi koşullarda gerçekleşmesini istememiştir'İ'',

1981 yılında Yunanistan Rogers Andlaşması ile NATO'nun
askeri kanadına geri dönmüştür. Bu anlaşmaya göre, Ege'deki komuta
kontrol ve hava savunma düzenlemelerinin 6'ncı ATAF ile
Yunanistan'da kurulması planlanan Tnci ATAF arasında AIRSOUTH
eşgüdümünde yapılacak müzakerelerle belirlenmesi öngörülmüştür.
Yunanistan, NATO'nun askeri kanadına döndüğü gün Türkiye'ye
karşı diplomatik bir zafer elde edildiğini ve artık Kıbrıs sorununa
NATO içinde de sahip çıkabileceklerini bildirmiştir. Daha sonra
Papandreu hükümeti Rogers Planı'nı tamamı ile unutmuştur.
Yunanistan NATO çerçevesinde Ege'nin komuta kontrol
sorumluluğunun kendisinde olduğunu iddia etmeye başlamış, Rogers
Planı 'nda öngörülen müzakereler hiçbir zaman yapılamamıştır.
SSCB'nin dağılmasından sonra NATO yeni stratejik savunma
konsepti oluşturmaya başlamış ve buna bağlı olarak 1991 yılından
itibaren örgütlenmesinde yeniden yapılanma çalışmaları başlatmıştır.
Bu çerçevede yapılan çalışmalar sırasında Yunanistan komuta kontrol
ve hava savunma düzenlemelerinde FIR hattının esas alınmasını ve bu
hattın batısında kalan bölgede sorumluluğun Tinci ATAF'a, yani
kendisine verilmesini talep etmiştir. 14 Haziran 1996'da NATO yeni
stratejik konseptini uygulama kararı almış; ı998' de de yeni komuta
yapısını kesinleştirmiştir. Bu yeni komuta yapısı içinde Avrupa için
biri Kuzey diğeri Güneyolmak üzere iki Bölgesel Komutanlık
oluşturulmuştur. Bölgesel Komutanlıklara bağlı alt komutanlıklar için
sorumluluk sahası öngörülmemiştir. Ege açısından konuya bakacak
olursak Güney Bölge Komutanlığı altında sabit bir sorumluluk sahası
olmayacaktır. Değişik konularla ilgili olarak geçici sorumluluk ve

569 Veremis, T., Greek Security Jssues and Politics, Adelphi Papers, No. 179,
London IISS1982, s. 21.

570 Güldemir, U., Kanat Operasyonu, İstanbul 1985, s. 103-104.
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yetki alanlan bölgesel komutanlıklar adına COMAIRSOUTH
tarafından ilgili alt komutanlıklara tahsis edilecektir. Bu yeni komuta
yapısı karşısında, eski bilinen biçimiyle komuta kontrol
sorumluluklan ve buna ilişkin sorunlar ortadan kalkmış
görünmektedir. Bununla beraber COMAIRSOUTH tarafından ilgili alt
komutanlıklara tahsis edilecek değişik konulardaki yetki ve
sorumluluk alanlannın belirlemesi ve kullanılması, tahsisler geçici
olduklan için eski sabit sorumluluk sahalannın yarattığı kadar önemli
sonuçlar doğurmasa da, görüş aynlıklanna ve tartışmalara konu
olması mümkündür.

4. Yunanİstan'ın Lefkoşa FIR ihlali iddiaları

Güney Kıbns Rum Yönetimi (GKRY), Temmuz 1974 Kıbns
Banş Harekatı'ndan hemen sonra yayımladığı 011 nolu NOTAM'la
Kıbns'ın kuzey kesiminde FIR sorumluluğunu yerine getirmeyeceğini
ilan etmiştir. Böylece Lefkoşa (Nicosia) FIR'ın kuzey bölümünde ATS
tamamen durmuştur. Bu durum, 1977 yılına kadar sürmüş, bu süre
içinde Kıbns Türk toplumunun hava ulaşımı ihtiyaçlannı karşılamak
üzere Ercan Havaalanı inşa edilmiştir. Ercan meydanında ve Kıbns'ın
kuzeyindeki bölgede, hava trafik hizmetlerini yürütmek üzere
21.3.1977 tarihinde yayınlanan bir NOT AM ile Ercan tavsiyeli hava
sahası ilan edilmiştir. Bu gelişme GKRY ve ICAO tarafından olumsuz
karşılanmış, buna karşılık Türkiye, hizmetin bir boşluğu
doldurduğunu, tamamen tavsiye niteliğinde ve uçuş güvenliğini temin
gibi insancıl amaca yönelik olduğunu belirtmiştir.

Hava trafik düzenlemeleri ile ilgili "tavsiye hizmetleri" kesin
bir talimat olmayıp, bunlara uyup uymama veya bunlan dikkate alıp
almama kullanıcının isteğine bağlı olmakla beraber, Ercan tavsiyeli
hava sahasından geçen Türkiye ile bağlantılı hava koridorlannı
kullanan uçakların yaklaşık %90'ı, Türkiye ile bağlantılı olmayan
koridorlan kullanan uçakların %20'si Ercan ile temas ederek
hizmetten yararlanmaktadır.

Ercan tavsiyeli hava sahasının GKRY'nin bölgede verdiği
hizmeti durdurması nedeniyle ortaya çıkan boşluğu doldurmak için
doğduğu görülmektedir. GKRY'nin kendisine sorumluluk yükleyen
kurallan ihlal ederek sebebiyet verdiği bir durumu ihlalolarak
değerlendirmesi dayanaktan yoksundur.
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YEDiNCi BÖLÜM

ARAMA VE KURTARMA SORUMLULUGU
SORUNU

Diğer Ege sorunlan yanında ikinci planda kalan ve buna bağlı
olarak daha az gündeme gelen, ancak sonuçlan itibanyla Ege'nin
hukuki statüsünün belirlenmesinde kötüye kullanılabilecek olan
arama-kurtarma (AK) sorumluluğunun tespiti hususu da önem taşıyan
konulardan birisini oluşturmaktadır. AK, hava ve deniz vasıtalanndaki
kazazedelerin karada, havada, su üstünde ve su altında tehlikeye
maruz kalması, kaybolması veya kazaya uğraması hallerinde, her türlü
araç, özel teçhizat veya kurtarma birlikleri kullanılarak aranması ve
kurtanlması hizmetleridir. AK hizmetinin asli gayesi hayat
kurtarmaktır; bu nedenle öncelik taşır. Kazazedelerden hayatta
kalanların en iyi durumda ve mümkün olduğu kadar çabuk
kurtanlmalan için mevcut imkanların en kısa zamanda harekete
geçirilmesi esastır. AK hizmeti, işbirliği yapan hava ve deniz araçlan
ile diğer vasıtalar dahil kamu ve özel kaynaklann kullanımı yoluyla,
tehlike mesajlannı izleme, muhabere, eşgüdüm, tıbbi danışmanlık ve
ilk yardım dahil AK faaliyetlerinin yapılmasını kapsar.

1. Tarafların AK konusuna ilişkin ulusal düzenlemeleri

1.1. Yunanistan'ın ulusal düzenlemeleri

Yunanistan, 20 Ağustos 1980 tarihinde 1979 Hamburg Arama
Kurtarma Sözleşmesi'ni imzalamış['! ve Sözleşmeyi onaylayan 20
Mart 1989 tarihli Yasa'da, AK bölgesi olarak Atina FIR'ına tekabül
eden alanın esas alınmasını öngörmüştür. 20 Mart 1989 tarihli
Yasa'nın ilgili maddeleri şöyledir:

571 Yunanistan Sözleşmeyi imzalarken ileri sürdüğü çekineenin orijinal metni
Sözleşme'nin ilgili hükümleri anlatılırken verilmiştir. Bkz. ileride dn. 582.



"Madde 1:

27 Nisan 1979 tarihinde Hamburg'da imzalanan, "1979
Uluslararası Deniz Arama ve Kurtarma Sözleşmesi" işbu Yasa md.
2 'de belirtilen çekince ile onaylanmaktadır.

Madde 2:

Yunanistan açısından işbu Sözleşme 'nin ekinde 2.1.4 ve 2.1.5
paragraflarında atıfta bulunulan AK bölgesi, 7 Aralık 1944 tarihli
Sivil Havacılık Sözleşmesi 'ne ve 17 Haziran 1960 tarihli SOLA S
Sözleşmesi 'nin V'inci bölüm 15 numaralı kurala572 göre belirlenen ve
Yunanistan 'ın ,AK amaçlarıyla sorumluluk üstlendiği bôlgedir. Bu
bölge, Yunanistan Deniz Ticaret Bakanlığı tarafindan 44/7.1.1975
numaralı belge ile IMO ya bildirilmiş olup Yunanistan, bu bölgede
sürekli olarak AK faaliyetinde bulunmaktadır. "

Aynı yasa ile Yunanistan'ın AK sistemi de Deniz Ticaret
Bakanlığı'na bağlanmış ve burada kurulan AK Koordinasyon
Merkezi'ne deniz ve hava kazalannda kurtarma sorumluluğu
verilmiştir'İ''.

Lı. Türkiye'nin ulusal düzenlemeleri

Türkiye, deniz kazalarına ilişkin Hamburg Sözleşmesi'ni 22
Ocak 1986 tarihinde kabul etmiştir'?". Türkiye, Sözleşme'nin
"Sözleşme'den Doğan Genel Yükümlülükler" başlığını taşıyan birinci
maddesine . dayanarak "Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği 'ni"
çıkarmış ve 07 Ocak 1989 tarihinde yürürlüğe sokmuştur'İ".
Yönetmeliğin amaç kısmında "Türkiye hava sahası, kara hudutları, iç
suları ve karasuları içinde ve açık deniz sahalarında yapılacak AK
hizmetlerinin yürütülmesinde" ibaresi yer almış ve ilgili kurum ve
kuruluşlarla Silahlı Kuvvetler'in görev ve sorumluluklan açıklanmıştır.
Açık denizler üzerindeki hava sahasında ıeAO kurallanna göre AK

572 1974 Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi'nde yapılan ve 1 Temmuz 2002'de
yürürlüğe giren değişiklikten sonra bu hüküm içeriği değişmemekle birlikte
bölüm 5 kural 7 olmuştur.

573 20 Mart 1989 tarihinde kabul edilen Yasa md. 5.
574 1979 Hamburg Sözleşmesi, Türkiye tarafından imzalanmış, Bakanlar Kurulu 'nun

22 Ocak 1986 tarihli ve 10311 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Metin için bkz. RG
24 Mart 1986, S. 19057.

575 Metin için bkz. RG, 7 Ocak 1989, S. 20042.
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sorumluluğunun, denizdeki AK faaliyetlerini kapsamadığı, karasulan
dışında AK hizmeti verilecek bölgelerin ilgili devletlerle yapılacak
anlaşmalarla tespit edileceği belirtilip anlaşma yapılıncaya kadar
karasulan dışında AK hizmeti verilebilecek deniz alanlannın
koordinatlan bu yönetmelik ile belirlenmiş ve bu düzenleme IMO'ya
bildirilmiştir.

Daha sonra,lEylül 1997 tarihinde yeni bir "Türk Arama
Kurtarma Yönetmeliği" yürürlüğe sokulmuşr" ve 1989 tarihli
yönetmelik yürürlükten kaldınlmıştır. Bugün yürürlükte olan "Türk
Arama Kurtarma Yönetmeliği'<", 12 Aralık 2001 'de yürürlüğe girmiş
ve güncelliğini kaybeden 1997 Yönetmeliği de yürürlükten
kaldınlmıştır. 11 Temmuz 2001 'de de, Türk Arama Kurtarma Yönet-
meliği ile ulusal mevzuatlar çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti 'nin
taraf olduğu uluslararası andlaşmalann ve uluslararası taahhütlerin
karşılanması ve AK faaliyetlerinin daha süratli ve etkin
gerçekleştirebilmesi için AK hizmetlerini düzenleyen ve eşgüdümünü
yapan bir Ulusal Arama Kurtarma Planı 'nın ortaya konması, ortaya
konulan bu planda belirtilen AK görevlerinin icrasında ilgili bakanlık,
kurum ve kuruluşların mevcut imkanlarının etkin kullanımının
sağlaması amacıyla "Ulusal Arama ve Kurtarma Planına ilişkin
Tebliğ,,578yayınlanmıştır.

Yürürlükte olan 12 Aralık 2001 tarihli Arama Kurtarma
Yönetmeliği'ne göre Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'-
nin Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı 'nda; Deniz Arama Kurtarma
Koordinasyon Merkezi'nin Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda, Hava
Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin ise Ulaştırma
Bakanlığı'nda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde oluşturulması
öngörülmüştür. TSK bünyesinde ise sorumluluk Genelkurmay
Başkanlığı bünyesindeki Arama Kurtarma Koordinasyon
Merkezi 'ndedir. Bu Merkez sorumluluğunu uygun gördüğü arama
kurtarma koordinasyon merkezine devretmektedir.

Her iki ülkenin ulusal düzenlemeleri dikkate alındığında
Türkiye, AK sorumluluk bölgesine yaklaşımında bir uzlaşma ihtimali-

576 Metin için bkz. RG, II Eylül 1997, S. 23107.
577 Metin için bkz. RG, 12 Aralık 2001, S. 2461 ı.
578 II Temmuz 2002, S. 24812, tebliğ no. 2002/4, metin için bkz. RG, II Temmuz

2002, S. 24812.
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ni dikkate alarak ilgili yasada bunu belirtmesine rağmen Yunanis-
tan'ın böyle bir ihtimali göz önünde bulundurmadığı anlaşılmaktadır.

2. AK hizmetlerini düzenleyen Uluslararası Hukuk kuralları
ve konuyla ilgili gelişmeler kapsamında Ege AK sorunu

Denizde AK faaliyetleri, uzun zaman deniz kazasına uğrayan
gemilerin yardımına bölgede seyrüsefer halinde olan diğer gemilerin
gitmesini öngören örf ve adet hukuku kurallanyla düzenlenmiştir.
II'nci Dünya Savaşı sonrası süratle gelişen havacılık ve denizcilik
teknolojisi ve faaliyetleri, AK hizmetlerinin bu şekilde sürdürüleme-
yeceğini ve uluslararası teşkilatlar kurulması gerektiğini göstermiştir.

Bugünkü anlamda AK kavramı, ilk kez 7 Aralık 1944 tarihinde
Şikago'da akit ve imza edilmiş olan Uluslararası Sivil Havacılık
Teşkilatı (International Civil Aviation Organization-ICAO)
Sözleşmesi'?" ile ortaya çıkmıştır. Bununla beraber bu Sözleşme, esas
olarak uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla hava trafik hizmetlerinin
verilmesini düzenlemektedir. ICAO Sözleşmesi'ne göre, üye ülkeler
birinci planda hava trafik hizmetlerini yerine getirmeyi taahhüt
etmişlerdir. Buna koşut olarak bu hizmet sorumluluğunun sınırlarını
belirleyen hava trafik hizmet sahalan ve bunlardan birisini oluşturan
uçuş bilgi bölgeleri (Flight Information Region-FIR) ortaya çıkmıştır.
12 sayılı Ek ile Sözleşme'ye AK hizmetlerinin verilmesi eklenmiştir.
ICAO'ya üye devletlere FIR'lan içindeki hava trafik hizmetleri ile
beraber AK hizmetlerini de yerine getirmeleri tavsiye edilmiştir. Bu
nedenle AK hizmeti, FIR kavramı içinde mütalaa edilmeye
başlanmıştır. Yunanistan, AK faaliyetlerinin düzenlenmesinde bu
Sözleşme'yi esas almaktadır.

1974 Denizde Can Güvenliği (Safety of Life at Sea-SOLAS)
Sözleşmesi'nde'j" de AK'ya ilişkin hükümler bulunmaktadır. SOLAS

579 Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi (Şikago Sözleşmesi) 7 Aralık 1944
tarihinde kabul edilmiş ve yeterli sayıda ülke tarafından onaylanarak 4 Nisan
1947'de yürürlüğe girmiştir. Türkiye'nin de 4749 sayılı yasa ile kabul ederek
tarafolduğu Sözleşme metni için bkz., RG 12 Haziran 1945, S. 6029; UNTS, vol
15, s. 295.

580 Bakanlar Kurulu'nun 6 Mart 1980 gün ve 8/522 Sayılı Kararı ile 25 Mayıs
1980'de itibaren onaylanmış Metin için bkz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Hidrografi Yayını SOLAS Birleştirilmiş 2001 Baskısı, Çubuklu İstanbul, s. 9 vd.
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Sözleşmesi'nin "Seyrüsefer Güvenliği" başlığını taşıyan V'inci bölü-
mü kural 15 Sözleşme'ye tarafher devlete kendi kıyılan etrafında AK
faaliyetinde bulunma görev ve sorumluluğu vermektedir. Buna göre,
"Sözleşme'ye taraf devletler, sahillerinin gözetlenmesi ve sahilleri
boyunca denizde tehlikeye düşen kişilerin kurtulmasını sağlamak
üzere gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler". Asıl konusu denizde
can güvenliğinin sağlanması olan bu Sözleşme, AK konusunda seyir
halindeki gemilere de sorumluluklar vermektedir. Bununla beraber,
Sözleşme'nin AK'ya ilişkin hükümleri münferit kurallar durumunda
olup sistematik bir düzenleme ortaya koymaktan uzaktır.

Denizde AK hizmetlerini bütünüyle içine alan ilk uluslararası
sistem ve esaslar, Hamburg Deniz Arama ve Kurtarma Sözleşmesi ile
tesis edilmiştir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (International
Maritime Organization-IMA) tarafından 1979'da Hamburg'da bir
konferans toplanmış ve "Deniz Arama Kurtarmasına Dair Uluslararası
Sözleşme" kabul edilmiş; 1985 yılında da yürürlüğe girmiştir.
Münhasıran AK'yı düzenleyen Sözleşme'nin temel amacı, AK'nın en
etkin şekilde gerçekleştirilmesidir. Sözleşme'ye hem YunanistanS8

!

hem de Türkiye taraft:ır. Yunanistan, Sözleşme'nin "Her arama
kurtarma bölgesi, ilgili taraflar arasında anlaşma yoluyla tesis
edilecektir" hükmünü ihtiva eden 2.1.4 ve "İlgili taraflar arasında, bir
arama kurtarma bölgesinin kesin boyutlan konusunda anlaşmaya
vanlamaması halinde, bu taraflar, bu alan içerisinde arama kurtarma
hizmetlerinin eşit ve kapsamlı bir eşgüdümünü sağlayacak uygun
düzenlemeleri kabul konusunda anlaşmaya varmak için mümkün olan
bütün çabayı gösterecektir" hükmünü taşıyan 2. ı.5 ek maddelerini
çekinces82 ile imzalamıştır. Denizde AK sorumluluk bölgelerinin

581 Yunanistan için ise sözleşme 4 EYLÜL 1989'da yürürlüğe girmiştir.
582 Yunanistan tarafından Sözleşme'nin imzalanması sırasından aşağıdaki çekince

konmuş ve onay belgesinde yer almıştır:
"Sorumluluk Bölgesi: Bu Sözleşmenin Ekinin 2.1.4 ve 2.1.5 'inci paragraflarında
işaret edilen arama kurtarma bölgeleri, Yunanistan'ın 7 Aralık 1944 Şikago
Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi 'ne ve Uluslararası Sivil Havacılık
Örgütü'nün bölgesel hava seyrüsefer planına ve 17 Haziran 1960 Uluslararası
Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi (SOLAS 1960) bölüm V kural 15'e uygun
olarak, arama kurtarma amaçlarıyla sorumluluğunu üstlendiği bölgedir
Bu Sözleşmenin Ekinin 2.1.5 'inci paragrafı anlammda en uygun düzenlemeyi
oluştııran bu bölge, Yunan Deniz Ticaret Bakanlığ'ının 44/7.1.1975 sayılı
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belirlenmesinde FIR sınınnın esas alınmasını öngören Yunan
rezervasyonlarına Türkiye zamanında itiraz etmiştirs83

.

belgesi ile Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne bildirilmiştir; Yunanistan bu bölge
içinde arama kurtarma faaliyetlerini kesintisiz olarak yapmaktadır."
Yunan çekincesinin İngilizce metni şöyledir:
"Region of responsibility: As far as Greece is concemed, the search and rescue
region referred to in paragraf 2.1.4 and 2.1.5 of the Annex to the present
Convention is the region within which Grecee has already assumed the
responsibility for search and rescue purposes, established in accordance with the
relevant Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December
1944, the regional air navigation plans of the International Civil Aviation
Organization (ICAO) and the regulation 15 of Chapter V of the International
Convention for Safety of Life at Sea of 17 June 1960 (SOLAS 1960).
"Such region, which constitutes the most appropriate arrangement in the sense of
paragraph 2.1.5 of the Annex to that Convention, was notified to the
International Maritime Organization by document No. 44/7.1.1975 of the Greek
Ministry of Merchant Marine, and Greece has been continuously carrying out
within it search and rescue operations."

583 Türkiye'nin Yunan çekincesine karşı beyan ettiği itirazı şöyledir:
"1979 Uluslararası Deniz Arama Kurtarma Sözleşmesi'nin onayı ile ilgili olarak
Yunan Hütümeti'nden sadır olan SARlClRC.41 IMO belgesine istinaden Türk
Hükümeti 'nin, 1979 Uluslararası Deniz Arama Kurtarma Sözleşmesi 'nin .
onaylanması sırasında 4 Eylül 1989 tarihinde Yunan Hükümeti 'nce konulan
çekineeye resmen İtirazını bildirmek için yazılmıştır.
Sözleşmenin Ekinin 2.1.4 ve 2.1.5 'inci paragrafları bölgelerin anlaşma yoluyla
tesis edileceğini, tek taraflı tesis edilemeyeceğini açıkça şart koşmaktadır.
Diğer yandan Yunanistan tarafından işaret edildiği gibi, 7 Aralık 1944 Şikago
Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'ne uygun olarak tespit edilen arama
kurtarma sahaları münhasıran hava seyrüseferi AK hizmetlerine mahsustur ve
1979 Deniz Arama Kurtarma Sözleşmesi'nin kapsamı dışında kalıp Ekini
etkilemez"
Türk itirazının İngilizce metni şöyledir.
"With reference to the IMO document SARlCIRC.41, regarding the ratification
of the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979, by the
Government of Greece, I am writing to inform you that the Government of
Turkey would like to recoıd its formal objection to the reservation made by the
Government of Greece on 4 September 1989 at the time of ratification of the
International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979.
"Paragraphs 2.1.4 and 2.1.5 of the Annex to the Convention Clearly Stipulate
that regions shall be established by agreement and can not be established
unilaterally.
"On the other hand, Search and Rescue regions established in accordance with
the Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944, as
reffered by Greece, pertains exclusively to the SAR service s regarding air
navigation and as such remains outside the scope of and does not prejudice the
Annex to the International Convention on Maritime Search and Rescue 1979.
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Hamburg Deniz Arama ve Kurtarma Sözleşmesi 'nden sonra,
uluslararası zeminlerde birkaç mecrada birden münhasıran Ege AK
uyuşmazlığı ile ilgili ya da bu uyuşmazlığı da etkileyen kurallarla
ilgili gelişmeler kaydedilmiştir. Küresel AK planının oluşturulması
için yapılan çalışmalar, Türkiye'nin bildirdiği geçici AK bölgelerinin
Ege ve Akdeniz'de sırasıyla Yunanistan ve GKRY'nin bildirdiği
geçici AK bölgeleri ile örtüştüğünün görülmesi üzerine, Ege ve
Akdeniz AK uyuşmazlığının resmiyet kazanmasına yol açmıştır. Öbür
taraftan Uluslararası Havacılık ve Deniz Arama Kurtarma
(International Aeronautical and Maritime Search and Rescue-
lAMSAR) el kitabının taslağının hazırlanması ve sonra bu kitaba
değişiklik getirilmesi, deniz (Hamburg Sözleşmesi) ve hava (ICAO
Sözleşmesi) AK hizmetlerinin uyumlulaştırılması, 1979 Hamburg
Sözleşmesi'nin 1995'te başlayıp Ocak 2001 'de neticelenen ve şimdi
tekrar başlaması gündemde olan değiştirilmesi, Ege AK uyuşmazlığı
açısından neticeler doğuracak çalışmalar olarak ortaya çıkmıştır.

2.1. Küresel AK planının oluşturulması için yapılan çalışmalar

Hamburg Arama Kurtarma Sözleşmesi'nin etkin şekilde
uygulanabilmesini sağlamak üzere küresel bir AK planının
hazırlanması için yoğun çaba sarf edilmiştir. 1979'da Hamburg'da
toplanan Uluslararası Deniz Arama Kurtarma Konferansı 6 numaralı
Karan ile IMO'dan Uluslararası Arama Kurtarma Sözleşmesi'nin
ekinde öngörülen AK planının etkin şekilde işletilebilmesi için
muhabere sistemlerini de içeren Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik
Sistemi (Global Maritime Distress and Safety System-GMDSS)
kurmasını istemiştir. Deniz AK'sı amacıyla böyle bir küresel planın
yapılması, Hamburg Konferansı'nda kabul edilen Uluslararası Deniz
Arama Kurtarma Sözleşmesi'nin nihai amacı olarak algılanmasına yol
açmıştır. Plan bittiğinde, sahil sulannda ve okyanuslarda tehlike
karşısında AK hizmetlerinin sağlanması için karşılıklı yardım ve
işbirliğini sağlamak hususunda komşu devletler arasında yapılan ikili
ya da çok taraflı andlaşmalardan oluşan bir iskeletin üzerine oturması
istenmiştir. Söz konusu AK Planının geliştirilebilmesi için IMO'nun
Deniz Güvenliği Komitesi (Maritime Safety Committee-MSC),
1980'lerin başında Dünya'yı 13 deniz AK alanına bölmüştür. MSC,
üye devletlerin aynı bölgede bulunan diğer bütün kıyı devletleri ile
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eşgüdümlü olmalarını ve Örgüt'e, MSC'nin 1979 Arama Kurtarma
Sözleşmesi'nin bütün ilgili hükümlerini dikkate alarak bu 13 bölgeden
her biri için geçici deniz AK planları hazırlama imkanı verecek gerekli
bilgileri sağlamalarını istemiştir. IMO, 1981 'den itibaren bu 13 AK
sahasında devletlerin münferiden sorumlu olduklan AK bölgelerinin
sınırlandınlmasını da içeren AK planlan hazırlanması ve kabul
edilmesi için bir dizi seminer ve konferans düzenlemiştir. 13 Sahadan
sırasıyla "12-A" ve "12-B" olan Akdeniz ve Karadeniz AK sahalan
için 1994'te Bulgaristan-Varna'da ve 1995'te Fransa-Toulorı'da
seminer, 1996'da İstanbul'da ve 1997'de İspanya-Valencia'da
Konferanslar düzenlenmiştir.

2.1.1. Valencia Konferansı ve AK sorunu

Valencia Konferansı, IMO tarafından Ekim 1994'te Yama'da,
Eylül 1995'te Toulon'da ve Ekim 1996'da İstanbul'da gerçekleştiri-
len AKlGMDSS seminer ve çalışmalannı izlemiştir. Amacı, Akdeniz
ve Karadeniz'e kıyısı bulunan devletlerin temsilcilerinin iki bölge (12-
A ve 12-B deniz alanlan) için anılan toplantılarda taslak olarak
hazırlanan geçici deniz AK planlannın daha geliştirmelerini sağlamak
ve bölgedeki devletlerin hükumetlerine bazı konularda geçici
tavsiyeler hazırlamaktır584

.

Valencia Konferansı 'nın ilk kısmı, dokuz tebliğin sunulduğu bir
seminer şeklinde geçmiştir. İlk sunuş E. E. Mitropoulos tarafından
"Küresel AK Planının Geliştirilmesi" hususunda yapılmıştır.
Mitropoulos, daha önceki korıferanslarda, ulusal AK bölgelerinin
sınırlandınlmasında a) Deniz AK bölgelerinin mümkün olan ölçüde
hava seyrüseferi amacıyla oluşturulan AK bölgeleri ile
uyumlulaştınlması, b) Devletlerin sahillerinin karşılıklı ya da bitişik
olması durumunda sahil çizgilerinin en yakın olduğu noktalardan eşit
mesafe ve ortay hattın uygulanması, c) Hükumetler arasındaki
münferit andlaşmalann ilgili hükümlerinin uygulanması ilkelerinin

584 Matters Conceming Search and Rescue Including Those Related to the 1979
SAR Conference and the Introduction of the GMDSS, Reports on Maritime
Search and Rescue (SAR) and the Global Maritime Distress and Safety System
(GMDSS) Conferences (1981 to 1998) COMSAR S/INF.2, Report on the
Mediterranean and black Seas Conference on Maritime Search and Rescue and
The GMDSS, Conference objectives, s. 348.
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veya bunlann bir. birleşiminin uygulandığını ileri sürmüştürf"
Böylece, konuyla ilgili ilk Yunan görüşleri de dile getirilmeye
başlanmıştır.

Valencia Konferansı 'nda sırasıyla Akdeniz ve Karadeniz
ülkeleri AK faaliyetleri, imkan ve kabiliyetleri ile bu konuda mevcut
geleceğe yönelik plan ve işbirliği hakkında ulusal düzeyde sunuşlar
yapmışlardır.

Yunan Heyeti, yaptığı sunuşta, ülkesinin bir adalar ülkesi
olduğunun altını çizerek Toulon Konferansı 'nda izlediği tutumu586

yinelemiş, Yunanistan AK sorumluluk alanlarının FIR hattı ile
çakıştığını ve bu hatların Ege'de ulusal sınırlan oluşturduğunu
vurgulamış ve bu sahalarda icra ettiği AK faaliyetleri hakkında bilgi
vermiş, teknik imkan ve kabiliyetleri üzerinde durmuştur'f".

Diğer taraftan GKRY temsilcisi esas sunuşunda, Hamburg
Konvansiyonu'nurı 2.1.4 ve 2.1.5 maddelerine çekince koyduklannı,
AK sahalannın FIR sahalan esas alınarak tespit edilmesi gerektiğini
vurgulamıştırt'".

Türkiye, Toulon'daki Seminere katılmamış, Konferans Sonuç
Raporu karşısında kendi durumunu saklı tutmuştur'f". Sonuç
Raporu'nun Doğu Akdeniz'e ilişkin bölümüne, AK sahalanna ilişkin
sadece Yunanistan ve GKRY'nin59o görüş ve verdikleri geçici AK
planlan yansımış Rapor'da yer verilen haritada591 Türkiye'nin AK
sahalan gösterilmemiştir. Türkiye, Valencia Konferansı 'nda içine
düştüğü bu olumsuz durumu değiştirmeye çalışmıştır.

585 COMSAR 5/INF.2, Report on the Mediterranean and black Seas Conference on
Maritime Search and Rescue and The GMDSS, The Seminar, Presentation 1,
Development of the global SAR Plan, s. 350.

586 Matters Concerning Search and Rescue, Inc1uding Those Related to the 1979
SAR Conference and the Introduction of the GMDSS, Mediterranean Sea
Seminar and Workshop on Maritime Search and Rescue and the GMDSS
(Toulon, 4 to 8 September 1995) Note by the Secreteriat COMSAR 1/9/3, 9
November 1995, Annex p. 7.

587 COMSAR 5/INF.2, Report on the Mediterranean and black Seas Conference on
Maritime Search and Rescue and The GMDSS, Annex 3, s. 381.

588 Ibid., s. 378.
589 COMSAR 1/WP.7 s. 6; COMSAR 1130 s. 24.
590 COMSAR 1/9/3 Annex p. 8.
591 COMSAR 1/9/3 Annex p. 11.
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Türk temsilcisi yaptığı sunuşta, Türkiye'nin kendisine özgü bir
coğrafi yapısı bulunduğunu, üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu,
sahil şeridinin 8000 km'yi aştığını, İstanbul ve Çanakkale Boğazlan
ile Marmara'nın dünyanın en yoğun deniz trafiğine sahip olduğunu,
son yıllarda özellikle Boğazlar'da ciddi kazalar meydana geldiğini, bu
durumun kamuoyunda duyarlılık ve bilinçlenmeye yol açtığını,
Türkiye'nin tüm bu nedenlerle bölgede AK hizmetlerinin
geliştirilmesine büyük önem atfettiğini ve komşu ülkelerle işbirliği
imkanlan aradığını, aynı amaçla 1979 AK Sözleşmesi 'ni onayladığını
belirtmiş; Türkiye'nin Akdeniz ve Ege Bölgesi 'ndeki GMDSS ve AK
imkan kabiliyetleri hakkında bilgi vermiştir. Bu çerçevede, Ege ve
Akdeniz kıyılannda tesis edilen sahil radyo istasyonlan, mevkileri ve
kaplama alanları, Navtex ve Inmarsat yetenekleri ile Sahil Güvenlik
Komutanlığı'nın mevcut ve yakın gelecekte edinilmesi öngörülen
deniz AK vasıtalan hakkında aynntılı bilgi verilmiştir''".

Türk temsilcisi, yaptığı konuşmada aynca İstanbul'da
, Türkiye'nin çaba ve mali desteği ile gerçekleştirilen Konferans'ın

sonuçlannı anlatmış, Karadeniz'e sahili olan ülkelerin arasında
mevcut dayanışma ve işbirliği anlayışını vurgulamış, metni üzerinde
mutabakata vanlan anlaşmanın 1997 sonuna kadar toplanacak bir
diplomatik konferansta imzalanmasının öngörüldüğünü belirtmiştir'f'',

592 COMSAR 5/INF.2, Report on the Mediterranean and black Seas Conference on
Maritime Search and Rescue and The GMDSS, Annex 3, s. 393-394.

593 Türk temsilcisi Genel Kurul'da Karadeniz konusunda yaptığı konuşmada,
Türkiye'nin Karadeniz'in Global AK planına dahil edilmesi yönünde sarf ettiği
çabalarla, İstanbul Konferanslarımn sonuçlarım anlatrmş; Karadeniz'e sahili olan
ülkelerin arasında mevcut dayamşma ve işbirliği anlayışını vurgulayarak metni
üzerinde mutabakata varılan anlaşmamn 1997 sonuna kadar toplanacak bir
diplomatik konferansta imzalanmasının öngörüldüğünü belirtmiştir. Ayrıca
Gürcistan'la AK sınırlarına ilişkin bir ikili anlaşma gerçekleştirildiğini, benzeri
anlaşmalar için Ukrayna ve Bulgaristan makamlarıyla temasların sürdürüldüğünü
söylemiştir. Karadeniz'e sahili olan diğer ülkelerin gelişmeler hakkında olumlu
açıklamalarda bulunmaları ve anlaşmanın yıl sonuna kadar imzalanacağını teyit
etmişlerdir.
Gerçekten de, Türkiye'nin öncülüğü ve fınansmanı ile Kasım 1996 ve Mayıs
1997' de İstanbul'da yapılan toplantılarla, 1994 yılında Yama'da başlayan
Karadeniz ülkeleri arasında denizde AK konusunda işbirliği çabalarını
anlaşmaya dönüştürme girişiminin hukuki zemini hazırlanmış ve 27 Kasım 1998
tarihinde "Karadeniz Ülkeleri Arasında Denizde Arama-Kurtarma Faaliyetleri
Konusunda İşbirliği Anlaşması" imzalanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiştir.
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Konferans'ta yapılan bir grup çalışmasında arama kurtarma
bölgelerinin sımrlandınlması ele alınmıştır. AK bölgelerinin
sınırlandırmasının tek amacının, Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde
AK hizmetlerinin sağlanması ve ihtiyaç duyulan yerlerde
sağlanmasının düzenlenmesi olduğu, bu sımrlandırmanın, 'arama
kurtarma bölgelerinin sınırlandırmasımn devletler arasındaki herhangi
bir sınırlandırma ile ilgili olmadığını ve bunu etkilemeyeceğini'
öngören 1979 AK Sözleşmesi'nin ekinin 2.1.7. 'inci paragrafı
çerçevesinde kaldığı, komşu devletler arasındaki ikili andlaşmalan

. müteakiben gerekli görülmesi halinde değiştirilebileceği ve hiçbir
heyetin belirli hususlarda çekincelerini kayda geçirmelerine engel
olmadığı belirtilmiştir+".

2.1.2. AK Örgütlenmesi -GMDDS düzenlemeleri ve
kolaylıkları- sorunlar ve ihtiyaçlar hususunda ulusal
gelişim raporları

Konferans, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri geçici AK planları
ile ilgili gelişim değerlendirmeleri için dört panel düzenlemiş'T ve
Konferans tarafından kabul edilen belirli gündem maddeleri üzerinde
çalışmalann eşgüdümü için raportörler atamıştır. Doğu Akdeniz
Paneline İsrail, GKRY, Mısır, Yunanistan ve Türkiye katılmıştır.
Panele Doğu Akdeniz bölgesinde bulunmalanna rağmen Suriye, Libya
ve Lübnan iştirak etmemiştir.

Katılan .ülkeler, kendi AK, eğitim, haberleşme imkanlarını,
önerdikleri AK koordinatlanm Başkana iletmişlerdir. İki gün süren
Panel tartışmalannın ana konusunu, Ege'de çakışan Türk ve Yunan
AK bölgeleri oluşturmuştur.

Anlaşma temelolarak Hamburg Sözleşmesi hükümleri esas alınarak
hazırlanmıştır. Söz konusu Andlaşma, Karadeniz ülke temsilcilerinin yılda en az
bir kez toplanmaları, işbirliğinin geliştirilmesi ve bilgi mübadelesi öngörülmek-
tedir.
Bu anlaşmanın ekini oluşturacak ikili sınırlandırma protokollerinden Türkiye ile
Gürcistan arasında Arama-Kurtarma alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin
protokol 7 Mayıs 1997 tarihinde İstanbul'da imzalanmıştır.

594 COMSAR 5/INF.2, Report on the Mediterranean and black Seas Conference on
Maritime Search and Rescue and The GMDSS, The Work Shop, s. 355.

595 Batı Akdeniz Paneli, Merkezi Akdeniz Paneli, Doğu Akdeniz Paneli ve
Karadeniz Paneli.
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Yunanistan, AK bölgesinin sınırlanm bildirirken Yunan-
Arnavut . sınınndan itibaren bu sınırların geçtiği noktaların
koordinatlanm vermiş ve son olarak da, Yunanistan'ın denize doğru
doğu ve Türkiye'nin de batı sımnna işaret etmiştirs96

• Türkiye, bunun
üzerine Yunanistan tarafından önerilen AK bölgesine itiraz etmiş ve
iki devletin karasulanmn örtüştüğü yerde sınınn andlaşmalarla
belirlenmemiş olduğunu bildirmiştir'l". Buna karşılık Yunanistan,
"Avrupa Bölgesi Hava Seyrüsefer Planı'nın FIRIAK bölgesinin
sınırlandınlması amacı ile 1950'de İstanbul'da toplanan 'ICAO
Bölgesel Hava Seyrüseferi Toplantısında' Türkiye'nin sınırlandırma
amacıyla Ege'de batı deniz sınınmn koordinatlanm bildirdiğini,
Yunanistan'ın da Ege'deki doğu deniz sınırlanm bildirdiğini, bu
koordinatların İstanbul Hava Seyrüseferi Toplantısının Raporu ile
tamamen uyuştuğunu ve ICAO Konseyi tarafından onaylandığım"
bildirmiştir. Yunanistan, deniz sının güzergahınm ICAO'nun 7
numaralı haritasında ve 1953 tarihli resmi Türk hava seyrüseferi
haritasında gösterildiğini ve bu hukuki belgelerin şüpheye yer
bırakmaksızın Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasında sımnn varlığım
gösterdiğini'Y" ileri sürmüştür.

Daha sonra, Türkiye, kendi AK bölgesinin sınırlanmn geçtiği ve
1989 yılında ilan ettiği koordinatlan bir harita üzerinde göstererek

596 COMSAR 5/INF.2, Report on the Mediterranean and black Seas Conference on
Maritime Search and Rescue and The GMDSS, annex 4 Report of the Panel 1
(Eastern Mediterranean Sea) s. 399
Yunanistan'ın geçici taslak deniz AK bölgesi aşağıdaki coğrafi noktalan
birleştiren düz hatlarla sınırlanmıştır

1 Yunanistan Arnavutluk sınırından
2 40° 25' K 5 34° 00' K

19° 00' D 27° LO' D
3 36° 30' K 6 33° 30' K

19° 00' D 30° 00' D
4 34° 00' K 7 36° 05' K

24° lO' D 30° 00' D
8 Yunanistan'ın denize doğru doğu sınırını ve Türkiye'nin

batı sınınnı belirleyen çizgi
597 Ibid. idem.
598 Ibid. idem.
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bildirmiştirf". GKRY ve Yunanistan buna İtiraz etmiştir. Yunanistan,
bu çerçevede Türkiye'den önerisinin dayandığı esaslan izah etmesini
istemiştir'[".

Bunun üzerine Türkiye, "Türk AK düzenlemelerinin, Ege'deki
AK bölgesi ile ilgili Türkiye'nin uzun zamandır belli olan tutumu ile
tamamen uyuştuğunu, ... Türkiye'nin AK sorumluluğunu gösteren
düzenlemeye ekli haritanın 1982 ve 1987'de IMO Sekreterliği'ne
bildirilen harita ile aynı olduğunu, Türk AK düzenlemelerinin 1979
Hamburg Sözleşmesi 'nin ilgili hükümleri ile tam olarak uyuşmasını
sağlamak için dikkatle tasarlandığını ... Türkiye'nin AK hizmeti
sağladığı karasulan dışında deniz alanlanmn uluslararası andlaşma-
larla belirleneceğini . . . Türk düzenlemesinde Ek 4 'teki haritada
gösterilen sınırların geçici nitelikte olduğunu ve ilgili devletlerle
andıaşmalar yapılana kadar uygulanacağını'v'" bildirmiştir.

GKRY tarafından desteklenen Yunanistan'ın, bazı Yunan
Adalan 'm ve Kıbrıs karasulanm içine aldığı için Panelde Türk Heyeti
tarafından sunulan AK bölgesinin sınırlanna itiraz ettiği
görülmektedir. Yunanistan602 ve GKRY'e603 göre, deniz AK bölgeleri,
1979 Hamburg Sözleşmesi'nde tavsiye edildiği gibi ICAO FIR hattını
izlemelidir't". Buna karşılık Türk Heyeti'nin'[", farklı sözleşmelerden
doğduklan ve farklı amaçlara hizmet ettikleri için, deniz AK

599 Ibid., s. 400.
Türkiye'nin geç eci taslak deniz AK bölgesi aşağıdaki coğrafi noktaları birleştiren
düz hatlarla sınırlanmıştır

1 40° 42' 50" K
26° 03' AA" D .

2 40° 25' 50" K
25° AA' AA" D

3 38° 50' AA" K
24° 45' AA" D

4 37° 18' AA" K
25° 38' AA" D

600 Ibid. idem.
601 Ibid. idem.
602 Ibid., annex 12.
603 Ibid., annex 11.
604 COMSAR 5/INF.2, Report on the Mediterranean and black Seas Conference on

Maritime Search and Rescue and The GMDSS, s. 357 para. 57.
605 Ibid., anne x 13.

5 35° 03' AA" K
28° 30' AA" D
35° 07' 00" K
32° 17' AA" D
35° 07' AA" K
35° 56' lA" D
35° 55' 30" K
35° 55' AA" D

6

7

7
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bölgelerinin hava seyrüseferine ilişkin FIR ile örtüşmesini kabul
etmediği gôrülmektedir'".

2.1.3. AK bölgelerinin oluşturulmasında ölçütler

Yunanistan ve Türkiye, bu sunuşları sırasında bir taraftan
doğrudan doğruya Ege AK uyuşmazlığı ile ilgili görüşlerini açıklarken
diğer taraftan da doğrudan doğruya bu uyuşmazlık üzerinde tesirleri
olacak genel ilkeler oluşturmaya çalışmışlardır. İlkeler düzeyinde
ileriye sürülen fikirler, Konferans çerçevesinde düzenlenen Doğu
Akdeniz Panelinde, münferıt devletlerin AK bölgelerinin
belirlenmesinde dikkate alınacak ölçülere ilişkin bir tartışmaya
dönüştürülmek istenmiştir. Yunanistan, GKRY'nin de aynı ifadelerle
verdiği destekle, sürekli olarak bu Panelde doğu Akdeniz'de geçici
deniz AK bölgelerinin tesisinde kullanılabilecek ölçütlerin
belirlenmesi gerektiğini ifade etmiştir'r". Yunanistan, ısrarla
toplantının her safhasında bölgedeki geçici ulusal AK sahalannın
çakıştınlmaması konusundaki çabalannı sürdürmüştür. Panel Başkanı,
bu sahaların geçici olduğunu, tüm ülkelerin kabul etmesi halinde
ölçütlerin belirlenebileceğini ifade etmiştir. Türkiye'nin karşı
çıkmasına rağmen bu husus panelde tartışılmış fakat consensus
sağlanamamıştır.

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de geçici AK bölgelerinin tesisinde,
IMO tarafından önerilenlere ilaveten bölgede sınırlandınlacak olan
egemenlik statüsünün, bölgenin coğrafi yapısının, ilgili IMO ve ICAO
kurallan ve düzenlemelerinin, AK ve GMDSS kolaylıklannın ve
özellikle AK bölgelerinin örtüşmemesini bitişik olmasını tavsiye eden
paragraf 2.1.3. hükmü olmak üzere gözden geçirilmiş taslak
Uluslararası Deniz Arama Kurtarma Sözleşmesi 'nin hükümlerinin
dikkate alınmasını istemiştir'".

Buna karşılık Türkiye, Panelin, ölçütlerin görüşülmesi için
uygun bir zemin olmadığını, Konferans'ın kapsamı dışında kalan

606COMSAR 5/INF.2, Report on the Mediterranean and black Seas Conference on
Maritime Search and Rescue and The GMDSS, s. 357 para. 58.

607COMSAR 5/INF.2, Report on the Mediterranean and black Seas Conference on
Maritime Search and Rescue and The GMDSS, Annex 4 Report of Panel 1
(Eastem Mediterranean Sea), s. 398, para. 27.

608lbid., annex 4 Report of the Panel i (Eastem Mediterranean Sea), Appendix, s. 402.
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böyle bir tartışmanın, bütün Th10 devletlerinin katılımı ile ilgili Th10
organlan tarafından yapılması gerektiğini düşünmektedir. Bu
bağlamda Türkiye'nin AK planlarının, 1979 Th10 Sözleşmesi'ne göre
ilgili devletler arasında andlaşma ile tesis edilmesi gerektiğinin ve
Sözleşme'ye karşı Sözleşme'nin konu ve amacına aykın herhangi bir
hileden kaçınılmasının altını çizdiğini bildirmiştir'[",

2.1.4. Valencia toplantı sonuç raporunun hazırlanması ve
Türkiye tarafından verilen harita

Türk heyeti tarafından, Ege ve Akdeniz'de kendi AK bölgeleri-
nin geçici sınırlannı gösteren, Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
yer alan ve Th10'ya bildirilen AK sahalannın haritalan verilerek
geçici plana dahil edilmesi istenmiştir. Türkiye'ye göre bu Toulon
Seminerinde ve Çalışma Konferansı'nda hazırlanan ilk geçici AK
planına uygundur't'",

GKRY'nin de desteklediği Yunan heyeti, Panelde böyle bir
haritaya yer verilmesi için karar alınmadığını ileri sürerek buna ısrarla
karşı çıkmıştır. Panel Başkanı, Panel tartışmalan sırasında geçici AK
planı taslağına bir harita dahil edilmesi talebinin olmadığını ve bunun
sonucu olarak panel tarafından harita hazırlanmadığını belirtmiştir.

Türk Heyeti, bunu kabul edemeyeceğini, bir önceki günkü Panel
sunuşunda haritanın birbiri üzerine taşarak çakışan (overlap) sahalan
gösterecek şekilde çizildiğini611 bildirmiştir. Bu bağlamda, Toulonl
Fransa' da Akdeniz Semineri ve Çalışma Grubu toplantısına
Türkiye'nin katılmadığını vurgulayarak Türkiye'siz bir harita
oluşturulduğunu, bu Konferans'ta ise farklı bir tutum sergilendiğini
ifade etmiştir.

Sekreterlik, Toulon Seminer ve çalışmalannın ve Valencia
Konferansı'nın bağımsız toplantılar olduğunu ve hiçbir toplantının
kendi kararlannı alma hakkının bir öncekinin öngörüleri ile
sınırlandınlmadığını ileri sürmüş, Valencia Konferansı'nın, Toulon
Seminer ve çalışmalanyla sınırlandınlmadan bir haritaya yer verip
vermemekte serbest olduğunu bildirmiştir.

609 Ibid. idem.
610 COMSAR 5/INF.2, Report on the Mediterranean and black Seas Conference on

Maritime Search and Rescue and The GMDSS, s. 357 para. 52.
611 Ibid., s. 357 para. 55.
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Toplantı sonuç raporunun görüşülmesi sırasında Panel
neredeyse bir Türkiye ve GKRY destekli Yunanistan tartışmasına
dönmüştür. Türk heyetinin bu tartışmada bölgesel panellerde (Doğu
Akdeniz Paneli) üzerinde çalışılan ve koordinatlar verilerek ülke AK
sorumluluk sahalan tek tek belirtilen Doğu Akdeniz AK haritasının
rapora dahil edilmemesine itirazlan sonuçsuz kalmıştır.

2.2. Hamburg Sözleşmesi'nin değiştirilmesine ilişkin çalışmalar

Estonia isimli Ro-Ro yolcu gemisinin Eylül 1994'te geçirdiği ve
büyük can kaybına yol açan kazanın sonrasında IMO Deniz Güvenliği
Komitesi'nin (MSC) 64'üncü dönem toplantısında, Ro-Ro yolcu
gemilerinin güvenliği konusunu incelemek üzere bir Uzmanlar Paneli
teşkil edilmiştir. Uzmanlar Paneli'nin çalışmalan sonucunda
hazırlanan ve Nisan 1995'te gerçekleştirilen MSC'nin 65'inci dönem
toplantısına sunulan Raporda çeşitli öneriler yanında 1979 AK
Sözleşmesi'nin bazı maddelerinde değişikliğe gidilmesi de teklif
edilmiştir. MSC'nin 65'inci dönem toplantısında. Sözleşme'ye
getirilmek istenilen değişiklikler, zaman darlığı nedeniyle
görüşülememiş ve söz konusu önerilerin, oluşturulan bir Dönem Arası
Çalışma Gubu (Intersessional Working Group-ISWG) tarafından
incelenmesi kararlaştırılmıştır.

2.2.1. Dönem Arası Çalışma Grubu'nun 23-26 Ekim 1995
tarihli Hamburg Toplantısı

1979 Hamburg AK Sözleşmesi'nin tadili konusunda oluşturulan
IMO Dönem Arası Çalışma Grubu'nun 23-26 Ekim 1995'te
Hamburg'da gerçekleştirilen ilk toplantısının görev yönergesi,
Uzmanlar Paneli'nin önerileriyle sınırlı olmuştur.

Değişiklik önerileri arasında Ege'deki Türk-Yunan AK
uyuşmazlığı açısından en önemlisi, Sözleşme'nin Ek'inin 2.1.5 'inci
maddesine ilave edilmek istenen "Hava seyrüseferi arama kurtarma
hizmetleri ile eşgüdüm yapılacaktır" cümlesidir. Bilindiği gibi, md.
2.1.4. AK bölgelerinin ilgili ülkeler arasında anlaşmayla saptanmasını
öngörmektedir. Md. 2.1.5. ise anlaşma sağlanamadığı hallerde
yapılacak eşgüdüme ilişkindir. Anılan iki madde, Ege Denizi'nde
deniz AK alanlannın belirlenmesi konusunda Yunanistan ile Türkiye
arasında mevcut anlaşmazlık açısından birinci derecede önem
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taşımaktadır. Türkiye, md. 2.1.S.'e havacılık makamlanyla eşgüdüme
ilişkin bir cümle eklenmesine karşı çıkmıştır. Türkiye, ilave edilmek
istenen cümlenin md. 2.1.5. ile bir ilgisinin bulunmadığını, havacılık
makamlanyla eşgüdümün Sözleşme'nin başka bölümünde (3.2.
maddesi) yeterince işlendiğini, bu bakımdan metinden çıkanlmasını
beyan etmiştir't'".

Yunanistan ise ilave edilmek istenen cümlenin muhafaza
edilmesi için çaba sarf etmiştir. Buna gerekçe olarak ICAO
Sözleşmesi'nin 12 numaralı Ek'inden yararlanmaya çalışmıştır. Bu
mümkün olmayınca md. 2.1. 1.' e ICAO Sözleşmesi 'ne dayalı bir atıf
'eklemek istemiştir. Ancak bu ikinci çabasına Aıjantin, isveç,
Almanya, Fransa ve Kanada önerinin 1979 AK Sözleşmesi 'nin diğer
anlaşmalarla ilişkisine dair Il'inci maddesine aykın olması nedeniyle
değişik tonlarda karşı çıkmışlardır. Sonuçta Yunan önerisi, metne
yansımamıştır.

Toplantıda 2.1.4. ve 2.1.S.'inci maddeleri mevcut şekillerini
korurken Sözleşme'ye "2.1.5. bis" numarasıyla bir madde eklenmesi
hususu uzun tartışmalara neden olmuştur. ilavesi istenen madde
hükmü şöyledir613

:

"AK hizmetlerinin genel eşgüdümü üzerinde ortak bir anlaşma-
ya varılamamış bir bölgede düzeni geliştirmek için hava seyrü-
se/eri arama kurtarma hizmetleri ile eşgüdüm yapılacaktır. "

Diğer taraftan ABD, 1979 Sözleşmesi'nde Uzmanlar Paneli'nin
önerilerinin çok ötesine giden köklü değişiklikler yapmayı
öngörmüştür. ABD temsilcisi, toplantı sırasında bu hususa ilişkin
gayriresmi mahiyette bir kağıt dağıtmıştır. Bu toplantıda ABD
önerileri resmen ele alınmamıştır.

19-23 Şubat 1996'da gerçekleştirilen IMO COMSAR-I
toplantısında ve 28 Mayıs - 6 Haziran 1996'da gerçekleştirilen 66'ncı
Dönem MSC toplantısında, Dönem Arası Hamburg Çalışma Grubu ve
ABD önerilerinin'"", oluşturulacak bir Dönem Arası Çalışma Grubu
tarafından birlikte incelenmesi kararlaştınlmıştır.

612 Metin için bkz. Hamburg Çalışma Grubu Raporu, COMSAR 1/13/1.
~13 Sözleşme'de yapılması öngörülen değişiklikler toplantı Raporunun ekini

oluşturmaktadır.
614 MSC 66/10/1
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2.2.2. Dönem Arası Çalışma Grubu'nun Stavanger Toplantısı

Hamburg Çalışma Grubu ve ABD önerilerini birlikte incele-
mekle görevlendirilen ISWG toplantısı, 9-13 Aralık 1996 tarihlerinde
Norveç'in Stavanger kentinde gerçekleştirilmiştir.

Stavanger toplantısında ele alınan ABD değişiklik önerisinde,
mevcut 2.1.4. ve 2.1.S.'inci maddeler (md. 2.1.S.'in numarası
değiştirilmekle birlikte) kapsamlan itibanyla olduğu gibi muhafaza
edilmiştir. Buna karşılık, yeni bir madde eklenmesi önerilmiştir. Bu
yeni maddede,

"Taraflar, paragraf 2.I.8'de belirtilen arama kurtarma
bölgelerinin ya da paragraf 2:1.12 'de belirtilen düzenlemelerin
tesisinde çabalarını mümkün olduğunda hava seyrüseferi arama
kurtarma hizmetleri ile eşgüdümlü hale getireceklerdir.

hükmüne yer verilmiştir

2.2.3. Yunanistan'ın Deniz Güvenliği Komitesi'nin 69'uncu
toplantısında yaptığı girişimler

Yunanistan'ın Hamburg Sözleşmesi'ni kendi politikalan doğrul-
tusunda değiştirme çabalan, sonuç alamasa da her aşamada devam
etmiştir.

Yunanistan, Karadeniz ve Akdeniz geçıcı AK planın
hazırlanması için Valencia'da yapılan IMO Konferansı sırasında
Konferans'ın ulusal AK bölgelerinin sınırlandınlması için a) Deniz
AK bölgelerinin mümkün olan ölçüde hava seyrüseferi amacı ile tesis
edilenlerle uyumlulaştınlması, b) Sahilleri karşılıklı ya da bitişik
devletler arasında sahillerin en yakın noktalan arasında ortay hat
ilkesinin uygulanması ve c) İlgili hükümetler arasındaki andlaşma
hükümlerinin uygulanması ilkelerinden birisine ya da bunlann bir
birleşimine uyulması hususunda anlaşmaya vanldığının bildirildiğine
işaret etmiştir. Daha sonra, Doğu Akdeniz Konferansı 'nda bu
ilkelerden üçüncüsüne dayalı olarak AK bölgelerinin oluşturulmasında
devletler arasındaki ikili anlaşmalar yapılırken a) Sınırlandırmanın
yapılacağı alandaki egemenlik durumu, b) İlgili IMO ve ICAO
kurallan, c) Bölgenin coğrafi yapısı, ç) Mevcut AK ve GMDSS
kolaylıklan ve d) Gözden geçirilmiş Uluslararası Deniz Arama
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Kurtarma Sözleşmesi tasansı hükümlerinin dikkate alınmasını
önerdiğini hatırlatmıştır. Sadece bir devletin (Türkiye), Konferans'ın
ölçütlerinin görüşülmesi için uygun platform olmadığını ve
Konferans'ın alanı dışında kalan bu tartışmaların bütün IMO
üyelerinin katılması ile IMO organlannda yapılması gerektiği
düşüncesinde olduğuna işaret edilmiştir.

Yunanistan, bu durumu dikkate alarak ve Dünyanın pek çok
yerinde AK bölgelerinin sınırlandınlmasında güçlükler olduğunu göz
önüne aldığını belirterek iyi tanımlanmış ölçütlere dayanan ilkelerin,
anlaşmalann henüz sağlanamadığı yerlerde devletlere yardımcı
olacağını ve eğer üçüncü ilkeyi izlerlerse anlaşmaya varabilmeleri için
yolun açılacağını belirtmiştir. MSC'nin 68'inci toplantısında kabul
edilen Hamburg Sözleşmesi'nin ekinin gözden geçirilmiş taslağının
yeni değişiklikler ile uyumlu olduğunu söylemiş ve AK bölgelerinin
tesisi ile ilgili önerdiği ölçütlerin, AK Sözleşmesi'nin yeni Ekine
mükerrer 2.ı.8. paragraf olarak aktanlması için bir değişiklik önerisi
getirmiştir. Buna göre;

"2.1.8. mükerrer: Taraflar, paragraf 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., ve
2.1.8. 'e göre, ikili anlaşmalar yaparken aşağıdaki ölçütleri dikkate
alacaklardır:

1.IMO tarafından belirlenen ve bölgeselIMO konferansıarında
riayet edilen temel ilkeler,

2. İlgili jMO ve ICAO kural ve düzenlemeleri,
3.Mevcut AK ve GMDSS kolaylıkları,
4.Bölgenin coğrafi yapısı,
5.Sınırlandırılacak bölgenin egemenlik durumu,
6.Deniz arama kurtarma bölgelerinin mümkün olan ölçüde hava

seyrüseferi amacı ile tesis edilenlerle uyumlulaştırılması,
7.Devletlerin sahil/erinin karşılıklı ya da bitişik olması

durumunda sahil çizgilerinin en yakın noktalarından eşit
uzaklıkta olan. ortay hattın uygulanması ,,615.

615 Consideration and Adoption of Amendments to Mandatory Instruments,
Amendments to the SAR Convention Comments by Greece, MSC 69/3/2, 13
March 1998.
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Türk Heyeti, önerinin Sözleşme'nin ruhuna aykın olduğunu,
Türkiye'nin böyle bir şeyi kabul edemeyeceğini, bu ilkenin her yerde
uygulanmasının mümkün olmadığını, Yunanistan'ın önerdiği bu

- değişiklikle Sözleşme'nin çekince koyduğu maddelerini dolaylı olarak
aşmaya çalıştığını, konunun politik amaçlar taşıdığını bildirmiştir.
Diğer ülkelerin de konu hakkında görüşlerini açıklamalarından sonra
ABD, konunun daha önce gündeme gelmediğini, burada
tartışılmasının uygun olmadığını belirtmiş; bu görüş, çoğunlukla
benimsenmiş ve Yunan önerileri reddedilmiştir.

Hamburg Sözleşmesi'nde yapılan değişiklikler, i Ocak 2001
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeniden düzenlenen Sözleşme' de, diğer
hükümlerin yanı sıra tarafların yükümlülüklerine deniz ve havacılık
hizmetleri arasında mümkün olan en yakın işbirliğinin uygulanması
gereği de dahil edilmiştir. Bununla beraber, md. 2.1.4. ve 2. L.5.'te bir
değişiklik olmamıştırô"'.

2.3. Havacılık ve Deniz Arama Kurtarma El Kitabının
hazırlanması, AK bölgelerinin uyumlulaştırılması ve
Türkiye'nin tutumu

ICAO ile IMO arasında 1985'te gerçekleştirilen bir mutabakat
muhtırasına göre oluşturulan ve 1993'ten itibaren faaliyete geçen
ICAO-IMO Ortak Çalışma Grubu'nda da konumuzla ilgili faaliyetler
yapılmıştır. Ortak Çalışma Grubu'na, deniz (Hamburg Sözleşmesi) ve
hava (ICAO Sözleşmesi) AK bölgelerinin uyumlulaştınlması,
lAMSAR kitabının hazırlanması ve geliştirilmesi için çalışma yapma
ve IMO ve ICAO'nun yetkili organlanna sunma görevi de verilmiştir.
Bu grup, karar organı olmamakla birlikte karar mekanizmalannı
etkiliyen bir güce sahiptir.

2.3.1. Virginia Toplantısı

ICAO-IMO Ortak Çalışma Grubu'nun beşinci toplantısı, 6-12
Ekim 1997 tarihlerinde Virginia'da Colonial Williamsburg şehrinde
düzenlenmiştir. Virginia toplantısına gelindiğinde Çalışma Grubu,
daha önce düzenlenen dört toplantısında söz konusu el kitabını büyük
ölçüde tamamlamıştı. El kitabının, Şubat 1998'de planlanan

616 SAR Convention, 1979 International Convention on Maritime Search and
Reseue, 1979 as amended by resolution MSC 70(69).
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COMSAR 3 Alt Komite toplantısında ele alınması ve daha sonra 69
MSC'ye (Mayıs 1998) sunulması öngörülmekteydi. Toplantıya ABD,
İngiltere, İsveç, Singapur, Norveç, Japonya, Almanya, Fransa,
Kanada, Avustralya ve Uruguay Çalışma Grubu üyesi olarak; Türkiye,
Yunanistan, Filipinler ve Rusya Federasyonu ise gözlemci sıfatıyla
katılmışlardır.

Türkiye, daha önceki toplantılara katılamadığını, ancak Grubun
hazırladığı taslak el kitabının öneminin bilincinde olduğunu, içeriği
hakkında COMSAR-III'de görüşlerini dile getireceğini, ancak bu
aşamada da bazı düşüncelerini uzmanlarla paylaşmak istediğini
belirtmiş ve özellikle el kitabının "Organization and Management"
başlıklı birinci cildine ilişkin önerileri bulunduğunu kaydetmiştir.
Türkiye, AK meselelerine ilişkin genel yaklaşımlannı aynntılı bir
şekilde izah ettikten sonra, taslak el kitabının birinci cildine ilişkin
önerilerde bulunmuştur. Bu çerçevede, Ege ve Doğu Akdeniz'deki
durum üzerinde durarak bu bölgede deniz AK sahalanmn uyumlu laştı-
nlmasının veya çakıştınlmasının mümkün olmadığını, konunun teknik
niteliğinin ötesinde siyasi boyutunun bulunduğunu belirtmiştir.

Taslak el kitabımn 26, 36, 40, 50 ve 51 'inci sayfalanna
Türkiye'nin yaptığı itirazlar, kavramsal değişiklik getirmesi nedeniyle
reddedilmiştir.

IAMSAR El Kitabı 1999 yılında yayımlanmıştır. ı5 Ekim ı999
tarihinde Arjantin'de yapılan bölgesel toplantıda ICOA ve IMO
tarafından ortak yayımlanan lAMSAR Kitabının geliştirilmesi ve
uygulanması ile komşu ülkeler arasında AK alanında yakın işbirliği
yapılması tavsiye edilmiştir'i'".

2.3.2. COMSAR VI Toplantısı ve Arama Kurtarma El
Kitabı'nda değişiklik önerileri

COMSAR VI toplantısında Ege AK uyuşmazlığını ilgilendiren
en önemli gündem maddesi, ICAO/IMO Ortak Çalışma Grubu
tarafından Montreal'de hazırlanan Çalışma Raporunun't" Komite

617 www.icao.intJiCao/enlnr/pio9913.htm
618 Report of the eighth session of the ICAO/IMO Joint Working Group on

Harmonization of Aeronautical and Maritime Search and Rescue COMSAR 6/8,
Annex Eight ICAO/IMO Joint Working Group on Harmonization of
Aeronautical and Maritime Search and Rescue
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onayına sunulması olmuştur. Bahse konu Rapor, COMSAR 6/8
numaralı gündem maddesi olarak komitede görüşülmüştür.
ICAO/IMO Ortak Çalışma Grubu tarafından 8/12 numaralı "MRRC
için Hava AK Kılavuzu" konulu teklif ile lAMSAR el kitabına
değişiklik ônerilmiştir'i'". Sözkonusu Raporda Ek G olarak yer alan
teklifte, FIR ile AK sahalannı çakıştırmaya yönelik girişimleri temsil
edecek ifadelere yer verilmiştir'r'". Bu ifadeler, Türkiye'nin diğer
ülkelerin temsilcilerinin desteğini de alan COMSAR VI toplantısında
yaptığı bildiri ve girişimler neticesinde metinden çıkartılmıştır'f i. Bu
gelişmeler üzerine, yeni metine Yunanistan ve GKRY tarafından itiraz
edilerek konunun "COMSAR'da Mutabakata Vanlamayan Husus"
olarak yer alması önerilmiş, ancak söz konusu girişimlere diğer
ülkelerin destek vermemesi üzerine yeni hazırlanan metine
Yunanistan ve GKRY tarafından çekince622 konulmuştur.
Yunanistan'ın girişimleri üzerine MSC, Mayıs 2002'deki 75'inci
oturumunda, lAMSAR El Kitabı Vol. i (2.3.4) ve Vol. II (3.4.4)'e
getirilen değişik tekliflerinin ICAO/IMO Ortak Çalışma Grubu'nun
9'uncu toplantısında tekrar incelenmesini istemiştir.

619 COMSAR 6/8, annex, p. 10.
620 COMSAR 6/8, annex,Appendix G, p. 18.
621 Fransa tarafından ICAOIlMO Ortak Çalışma Grubu'nun Montreal'de yapılan 8.

toplantısında önerilen taslak hükümlere aşağıda yer verilmiş ve COMSAR VI'da
Türkiye'nin girişimleri ile bu metinden çıkarılan kısımlar köşeli parantez içinde
gösterilmiştir.
2.3.4 A Coastal State may have an MRCc but not be able to be provided with an

.ARCC. In such a case the SAR Manager Should arrange a suİtable
organizational relationship to provide the MRCC with aeronautical advice.
Avdvice may be available from aeronautical facilities close to hand, such as an
aerodrome tower. [Altematively, it may be available from] an ARCC, a Flight
Information Centre (FIC), or an area control centre (ACC) [associated with the
flight Information Region (FIR) covering the costal state].
3.4.4. An MRCC mayaıso request an ATS unit to provide the above information
in the case of an aeronautical incident at sea. MRCC should communicate firs
with a local ATS unİt, such as an aerodrome tower. An ARCC, a Flight
Information Centre (FIC) or an area control centre (ACC) [associated with the
Flight Information Region (FIR) covering the MRCC's SRR] mayaıso have
relevant information or may able to assist with investigation using aeronautical
communications and resources.

622 COMSAR6/WP.II-Md.15.5
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2.3.3. ICAO-IMO Ortak Çalışma Grubu 9'uncu toplantısı

30 Eylül - 4 Ekim 2002 tarihleri arasında Hong Kong'ta
düzenlenen bu toplantıda Ege AK uyuşmazhğı ile ilgili neticeler
doğurabilecek gündem maddelerini, Şikago Sözleşmesi Ek-12'nin
1979 Hamburg Sözleşmesi ile uyumlulaştmlması'f ' ve lAMSAR El
Kitabında yapılacak, Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon
Merkezleri 'nce (MRCC) Hava Arama Kurtarma Koordinasyon
Merkezleri'nin (ARCC) ihtiyaç duyulduğu durumlarda izlenmesi
tavsiye olunan yöntemlere ilişkin tasarılar'f" oluşturmuştur.

Şikago Sözleşmesi Ek- 12' de yapılacak değişikliklerden bazılan,
Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında tartışma konusu olmuştur.
ICAO tarafından hazırlanan Ek-12 tasansı md. 2.2.1. not 2'de mevcut
olan ifadeler, Hamburg Sözleşmesi doğrultusunda, AK bölgelerinin
sınırlarının devletler arasında sınır olarak yorumlanmasına imkan
vermeyecek şekilde değiştirilmiştir'f". Md. 2.2.1.1. ve md. 2.2.1.1.
hükümleri, Yunan Heyetinin, Ek-12 havacıhkla ilgili bir belge :
olduğuna göre, bu iki paragrafın birleştirilerek AK bölgelerinin
ihdasında FIR alanlarının esas alınmasını ileri sürmesine rağmen
paragraflar havada ve denizde AK hizmetleri arasındaki farklılığı
gözetecek biçimde ayrı ayrı muhafaza edilmiştir. Md. 2.3.1. hükmü,
AK bölgesinde kurtarma koordinasyon merkezi kurulması konusun-
daki ülke yükümlülüğü bölgesel hava seyrüsefer andlaşmaları ile
ilişkilendirilmeyecek şekilde değiştirilmiştir'f". Ortak Çalışma Gru-

623 Report of the eighth session of the ICAO/IMO Joint Working Group on
Harmonization of Aeronautical and Maritime Search and Rescue COMSAR 7/7
Add, 1, ANNEX, Appendix B, 3.3 Progress report on the possible allignment of
ICAO Annex 12 to the Maritime SAR Convention, p. 15.

624 COMSAR 7/7 Add. 1, ANNEX, Appendix B, 3.5 list of references to the
IAMSAR ManuaL.

625 Tasarı ilk hali ile "The delineation of search and rescue regions is not related to
the delineation of any other boundaries between states" ifadesini içermekteydi.
Other kelimesi, AK bölgesinin sınırının devletler arasında sınır oluşturmak üzere
yorumlanmasına neden olacağı düşüncesi ile metinden çıkartılmıştır.

626 Tasarı ilk hali ile, "Contarcting States with an assigned responsibility via the
regional aİTnavigation agreement shall establish a rescue coordination center in
each search and rescue region" ifadesini içermekteydi. "With an assigned
responsibility via the regional air navigation agreement" ifadesi AK bölgesinde
kurtarma koordinasyon merkezi kurulması konusundaki ülke yükümlülüğünü
bölgesel hava seyrüsefer andıaşmaları ile ilişkilendirmemek için metinden
çıkartılmıştır.
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bu'nda gözden geçirilmiş Ek-12 taslağı627
, teknik ve uygulanabilirlik

açısından AK amaçlanna uygun bulunmuş ICAO Sekreterliği 'nin
Hava Seyrüsefer Komisyonu'na gönderilmesi için tavsiye karan
(Recommendation 912628

) alınmıştır. Bu çalışmalar sırasında hava AK
faaliyetlerinin deniz AK faaliyetlerine yönelik uyumlulaştınlmasının
kabul edilmesi yönünde bir eğilim ortaya çıkmıştır.

Yunanistan, IAMSAR El Kitabı'nda [VoL. i (2.3.4) ve VoL. II
(3.4.4)] yapılacak Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon
Merkezleri'nce (MRCC) Hava Arama Kurtarma Koordinasyon
Merkezleri'nin (ARCC) ihtiyaç duyulduğu durumlarda izlenmesi
tavsiye olunan yöntemlere .ilişkin değişiklikler görüşülürken
COMSAR VI' da çıkartılan FIR bağlantısının tekrar getirilmesi için
büyük çaba sarfetmiş ise de başanlı olamamıştır. Ortak Çalışma
Grubu'nda IAMSAR [VoL. i (2.3.4) ve VoL. II (3.4.4)]'a getirilmesi
önerilen değişiklik hükümlerini aynen kabul edilmiş ve MSC'ye
tavsiye karan (Recommendation 9/7) alınmıştır'f".

3. Ege Denizi'nde AK uygulamaları ve tarafların görüşleri

Türkiye ile Yunanistan, Hamburg Sözleşmesi çerçevesinde
devletlerin münferiden sorumlu olduklan AK bölgelerinin belirlenme-
sinde hem ilkeler hem de somut uygulamalar hususunda uyuşmazlığa
düşmüşlerdir.

3.1. Yunan tezleri630

Yunanistan, Hamburg Sözleşmesi'nin 2. ı.4. ve 2. ı .5. maddeleri-
ne çekince koyduğunu belirterek bu Sözleşme çerçevesinde tesis

627 COMSAR 7/7 Add. 1, ANNEX, Appendix D, p. 18-28.
628 Report of the eighth session of the ICAO/IMO Joint Working Group on

Harmonizatian of Aeronautical and Maritime Search and Rescue COMSAR 7/7,
ANNEX, Ninth ICAO/IMO Joint Working Group on SAR (2002), Hong Kong,
China, Report Of the ICAO/IMO Joint Working Group on Harmanization of
Aeronautical and Maritime Search and Rescue, p. 3.

629 COMSAR 7/7, ANNEX, Ninth ICAO/IMO Joint Working Group on SAR
(2002), Hong Kong, China, Report Of the ICAO/IMO Joint Working Group on
Harmanization of Aeronautical and Maritime Search and Rescue, p. 6

630 Yunan görüşleri, esas olarak Valencia Konferansı'nda verilen Yunan bildiri le-
rinde mevcuttur, COMSAR S/INF.2, Report on the Mediterranean and black
Seas Conference on Maritime Search and Rescue and The GMDSS, annex 12.
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edilecek, devletlerin münferiden sorumlu olacaklan deniz AK
bölgelerinin hava AK bölgeleri, yani FIR bölgeleri esas alınarak tespit
edilmesi gerektiğini iddia etmektedir.

Ege'de FIR sınınnın aynı zamanda Yunanistan'ın batı,
Türkiye'nin doğu sınırlannı oluşturduğunu, her iki devletin, bunu, FIR
hattı tespit edilirken beyan ettiklerini ileri sürmektedir.

Hava kazalannda AK hizmetlerine ilişkin Yunan sorumluluk
sahasının, Atina FIR'ı ile uyuştuğunu ve yıllarca önce 1944 Şikago
Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin ilgili ekine göre düzenlendiğini, deniz
AK'ında yetkinin ise Hamburg Deniz Arama Kurtarma Sözleşmesi'ne
göre belirleneceğini, Yunanistan'ın bu Konvansiyonu deniz arama
kurtama hizmetlerini bütün Atina FIR'ında yapacağını belirterek
onayladığını, kendi deniz AK sahalannın da, ICAO'nun kabul ettiği
bu FIR sahasına dayandığını söylemekte, bu durumun, bölgenin siyasi
ve coğrafi gerçeklerini yansıtmakta olup deniz kazasında insan
hayatının kurtanıması için en gerçekçi hizmetin verilmesine olanak
sağladığını iddia etmektedir.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin tek taraflı ilan ettiği ve deniz ve
hava kazalannda AK hizmet sorumluluğunu münhasıran üstlendiği
Türk AK sahalannın mütecaviz bir şekilde Karadeniz'in büyük bir
kısmını, Ege'nin yansını, Doğu Akdeniz'in ve Kıbns'ın bir kısmını
kapsadığını ileri sürmekte, Türkiye'nin bu kadar geniş bir alanda AK
yapacak yetenek ve imkana sahip bulunmadığını iddia etmektedir.

Türkiye'nin hedefinin Ege'de status quo'yu bozmak olduğunu,
Türk AK bölgesinin Yunanistan'ı ikiye böldüğünü, Yunan Adalan'nın
çoğunun Türk AK bölgesinde kaldığını ve böyle bir uygulamaya
dünyanın hiçbir yerinde rastlanmadığını iddia ederek gerek ana karası
ile adalar ve gerekse adaların birbiri arasında sürekli bir deniz trafiği
olduğunu, milyonlarca insanın taşındığını söylemektedir.

Türkiye'nin gayretlerine rağmen 7 Mart 1989'da ICAO,
Yunanistan ve Türkiye'nin hava AK harekatlanndaki sorumluluklan-
nın değişmediği ve yıllar önce düzenlendiği şekilde devam ettiği
hususunda Yunanistan'a garanti verildiğini öne sürmektedir.

Aynca, Yunanistan'ın 1944 yılından beri uluslararası sulan
dahil Ege Denizi'nin tamamında kesintisiz olarak AK faaliyetlerinin
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eşgüdümünü ve kontrolünü yenne getirdiği ifade edilmekte't",
böylece bu durumun Yunanistan lehine bir hak tesis ettiği
vurgulanmak istenmektedir. Yunan basını da, konu üzerinde
hassasiyetle durmakta ve Ege'de olan her kaza olayını AK sorumluluk
sahasına ilişkin Yunan iddialannın esaslan dahilinde işlemektedir't".

3.2. Türk tezleri633

Türkiye, uluslararası taahhütlerini karşılamak maksadıyla
uluslararası normlara uygun kendi ulusal mevzuatı çerçevesinde,
Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde koordinatlan ile tanımlanmış
sahada AK faaliyetlerini düzenlernekte olduğunu ve eşgüdümde
bulunduğunu belirtmektedir.

Türkiye, Yunanistan'ın AK faaliyetlerinin düzenlenmesinde
ıeAO'nun Sivil Havacılık Sözleşmesi'ni esas aldığını, ICAO'ya üye
devletlerin hava trafik hizmetleri verdikleri FIR içinde bu hizmetler
yanında hava AK hizmetlerini de yerine getirmekle yükümlü
tutulduklannı, AK hizmetlerinin bu nedenle FIR kavramı içinde
mütalaa edilmeye başlandığını, 1945 yılında ICAO'ya üye olan
Türkiye'nin o günkü şartlarda Ege'nin AK sorumluluğunu
üstlenmekten kaçınmış olduğu için hava AK hizmetleri sunduğu
bölgenin Atina FIR'ı olarak bilinen bölgenin dışıyla sınırlı kaldığını
ileri sürmektedir. FIR ve AK'ın uyumlulaştınlmasının isabetsizliğini
ve mevcut Sözleşme'ye göre böyle bir belirlemenin mümkün

631 Arvanitopoulos, c., Syrigos A., ve "The İnternational Legal Status of the
Aegean", Athens 1998, s. 43.

632 Örnek olarak 2 Ocak 1998 tarihli Eleftros Tipos Gazetesi'nde yayımlanan ve 1
Ocak 1998 tarihinde "Akova" adlı Türk gemisinde çıkan yangım ve Türk
gemileri tarafından kurtarılmasım bir Türk komplosu olarak gösterilmesi ve
Uluslararası Hukuka aykırı olduğunun iddia edilmesi, 30 Ocak 1998 tarihli
Bulletin Gazetesi'nde "Hasan Bey" adlı Türk gemide çıkan yangın sonucu
uluslararası sularda Yunan yardım talebini reddetme si ve daha sonra
sürüklenerek Yunan karasularına girerek yardım alması veya 27 Temmuz 1999
tarihinde Sky Radyosunda yayımlanan bir haberde Bozcaada'mn 5 mil
güneybatısında "Pel Ranger" ve "Pel Mi" adlı gemilerin çarpışmasında Türk
yetkililerin AK çalışmalarına yardım etmediklerinin iddia edilmesi gösterilebilir.

633 Türk görüşleri, esas olarak, Valencia Konferansı'nda verilen Türk bildirilerinde
mevcuttur, COMSAR 5/INF.2, Report on the Mediterranean and black Seas
Conference on Maritime Search and Rescue and The GMDSS, annex 13.
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olamayacağını, deniz AK ve FIR alanlannın farklı iki konu olduğunu,
AK konusunun kara, deniz ve hava olarak üç sahayı kapsamakta
bulunduğunu, Hamburg Sözleşmesi 'nin 2.1.4. 'üncü maddesinde "Her
arama-kurtarma bölgesinin ilgili taraflar arasında anlaşma yoluyla
tesis edilmesi"ni öngören bir hükmün yer aldığını, 2.1.S.'inci maddede
ise "AK sahasının sınırlarının ilgili taraflarca tam olarak
belirlenememesi durumunda tarafların iyi niyet göstererek ve uygun
düzenlemeleri yaparak AK harekatlarının eşgüdümünün yapılacağını"
öngören bir hükme yer verildiğini hatırlatmaktadır.

FIR bilgilerini aktarma sorumluluğunu düzenleyen 1944 Şikago
Sözleşmesi'nin denizde yapılacak AK'yı kapsamadığını, Yunanis-
tan'ın Hamburg Sözleşmesi'ne çekince koymuş olmasının bu
sözleşmeyi uygulayan devletlerin haklanna aykın hareket etmesine
olanak sağlamayacağını ileri sürmektedir.

Ege Denizi 'nde AK bölgelerinin sahili bulunan iki ülke arasında
henüz tesis edilmediğini, Türkiye ile Yunanistan arasında üzerinde
anlaşmaya vanlan AK sınırlannın bulunmadığını, Ege'de kıyı
devletlerinin tek taraflı olarak ilan ettikleri AK bölgelerinin mevcut
olduğunu, bu AK alanlannın birbirleriyle örtüştüğünü, Türkiye'nin
ilan ettiği sahaların geçici olduğunu ve AK yetenekleri ile uyumlu
olarak ilan edildiğini söylemektedir.

Türkiye'nin Karadeniz örneğinde olduğu gibi, Ege'de AK
bölgesini Yunanistan'la Hamburg Sözleşmesi'nin 2.1.4 maddesi
çerçevesinde yönelik ikili ve çoklu anlaşmalarla belirlemeye hazır
olduğunu, bu yöndeki girişimlerinin bugüne kadar Yunan tarafınca
reddedildiğini ve mevcut ihtilafın ancak görüşmeler yoluyla
çözümlenebileceğini uluslararası zeminlerde birçok kez açıklamış
olmasına rağmen Yunanistan'ın, AK sınırlannın anlaşma ile
belirlenmesine nza göstermediğini dile getirmektedir.

Ege'deki sorunun Yunan tarafının gerçekleri saptırmasından ve
FIR sınırlannın egemenlik sının olarak sunmasından kaynaklandığını,
Sözleşme'deki 2.1.7.'nci pragrafının tekrar tekrar ifade edilmesiyle
AK sahalannın egemenlik sahalan olarak kabul edilemeyeceğini
vurgulamaktadır.
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4. Kıbrıs'ta AK

Kıbns'ta AK. görevi, 1959/1960 Antlaşmalan ile kurulan Kıbns
Cumhuriyeti bölgesinde AK. hizmeti verebilecek örgüt ve güce sahip
olmadığından ve Kıbns Cumhuriyeti yeterli duruma gelinceye kadar
Kuruluş Andlaşması'r'" ile İngiltere'nin sorumluluğuna bırakılmıştır.
İngiltere, Akrotiri Üssü yanında bulunan Piskobu'daki Arama
Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Lefkoşa FIR hattında bu hakka
sahiptir ve IMO tarafından da halihazırda tanınan tek yetkili
makamdır.

GKRY, 1990'lı yılların başından itibaren Kıbns Cumhuriyeti
olarak tanınmanın verdiği avantajlar ile konuyu, Türkiye ve
KKTC'nin bölgedeki fiili etkinliğine bir ölçüde de olsa kısıtlama
getirme olarak gördüğünden Lamaka Havaalanı'nda 1996 yılında
kendi Arama Kurtarma Merkezi 'ni kurarak işletmeye hazır hale
getirmiştir. Bu merkezi IMO'ya da bildirmiştir.

Son olarak GKRY'nin 1 Mart 2002 tarihinden itibaren Lefkoşa
FIR Hattı 'nda AK sorumluluğunu İngiliz üslerinden resmen
devralacağı ilan edilmiştir''". Türkiye'r'" ve KKTC637 buna derhal
karşı çıkmıştır. İngiltere henüz tespit edilebilen bir cevap verme-
miştir638

.

Türk AK. Bölgesi, Türkiye karasulan ile ada arasında, KKTC
karasulan dışında kalan açık deniz alanlannı kapsamaktadır. Bu
bölgede hizmet Türkiye tarafından yürütülmektedir. KKTC
karasulannda ise AK. sorumluluğu, KKTC Sahil Güvenlik Yasası639

gereği Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yerine getirilmektedir.

634 Treaty of Establishement Between thi United Kingdom, Grecee, Turkeyand the
Republic of Cyprus (Appendix A), Annex B, Part V, Seetion 9, md. 2, Cyprus,
London Her Majesties Stationary Office 1960, Cmdn. 1093, s. 49.

635 0070/02 sayılı NOTAM; Alithia, 06 Şubat 2002, Kıbrıs "Lefkoşa FIR Hattı"
kurtarma sorumluluğunu üstleniyor.

6368 Şubat 2002 tarihli NOTAM.
637 KKTC tarafından 28 Şubat 2002'de yayınlanan NOTAM.
638 Bununla beraber, Birleşik Krallık Hidrografı Dairesinin bir yayımnda Kıbrıs

Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinin Kıbrıs 'taki İngiliz Karargahında
olduğu belirtilmiştir. Bkz. Adrnirality List of Radio Signals, Global Maritime
Distress and Safety System (GMDSS), Vol. 5, NP 285, 2001102, s. 290.

639 Metin için bkz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti RO, 3 Ocak 1992, S. ı.
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ı6 Haziran 2000 tarihinde Türkiye ile KKTC arasında
imzalanan "Denizciliğin Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Protoko-
lü,,64o çerçevesinde bölgedeki AK faaliyetlerinin işbirliği içinde
yapılması sağlanmıştır. Bu çerçevede kurulmasına başlanan üç adet
AK istasyonundan biri, ı5 Kasım 2000 tarihinde hizmete girmiş,
diğerleri için ise çalışmalar devam etmektedir.

5. ilgili Uluslararası Hukuk kurallan ve tarafların tezleri
üzerine bir değerlendirme

Şikago Sözleşmesi, askeri uçaklan kapsamamakta ve esas olarak
sivil hava trafiğini düzenlemektedir. Ancak tali bir husus olarak ı944
şartlannda başka bir imkan bulunmadığından sadece hava vasıtalan
için AK sorumluluğunu da ele almıştır. Şikago Sözleşmesi, ı944
yılında yapıldığından, XX'inci yüzyılın ikinci yansında gelişen büyük
boyutlu değişiklikleri yansıtmamaktadır. Bu değişiklikler ve deniz
hukukunda ortaya çıkan çok önemli gelişmeler dikkate alınarak ı979
Hamburg Sözleşmesi yürürlüğe konulmuştur.

Hava hukuku, müstakilen havaya bağlı bir yetki düşünülemeye-
ceğinden kendisini ilgili hava sahasının üzerinde bulunduğu toprak
veya deniz alanından birisi ile ilişkilendirmek zorundadır. Buna koşut
olarak havadaki uçak düştüğü an bulunduğu yerde kullanılabilecek
yetkiye tabi olur. Bu yetki de, deniz AK alanlan ile tayin edilmektedir

AK sorumlusu devlet/makam bir geminin tehlikeye düştüğünü!
battığını veya bir uçağın düştüğünü hava trafik hizmetlerinden veya
tehlike frekanslanndan öğrendiği an, elindeki hava ve deniz araçlannı
olay mahalline sevk etmeye yetkili tek otoritedir. Bunu, imkanlan ve
kendi ulaşabileceği AK sorumluluk alanlan itibanyla tek başına
yönelteceği sivil/askeri hava/deniz araçlan ile yapabileceği gibi
komşu alanlarda bulunan diğer AK sorumlusu devletlerin işbirliği ile
de yürütebilir. Denizdeki ve havadaki AK araçlannın kontrol makamı
olan Bölge AK Koordinasyon Merkezleri, FIR hattı nereden geçerse
geçsin kendi AK sorumluluk alanında faaliyet göstermektedirler.
Uçak/helikopterlerin kaza mahalline sevki, gemilerin yönlendirilmesi,
tehlike frekanslannın dinlenmesi, kontrol ve eşgüdüm görevleri, AK
merkezince yapılmakta olduğundan, konunun AK ağırlıklı olarak

640 Metin için bkz. RG, 8 Eylül 2000, S. 24164.
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çözümlenmesi gerekir. SOLAS Sözleşmesi'nin Seyrüsefer Güvenliği
başlığım taşıyan V. Bölümü kural 7, Sözleşme'ye taraf her devlete
kendi kıyıları etrafında AK faaliyetinde bulunma görev ve
sorumluluğu vermektedir. Dolayısıyla bu sorumluluk, Yunanistan'ın
iddia ettiği gibi Yunan FIR'ı dışında kalan Türk karasulan ile sınırlı
kalamaz. Türkiye deniz ve hava sahasını kullandığı Ege'nin açık
deniz alanlannda da AK faaliyetlerini sözkonusu IMO SOLAS
Sözleşmesi 'ne uygun olarak devam ettirmektedir.

AK sahalanmn FIR sahalan ile çakıştınlması, Yunanistan'ın
arzusudur. AK ve FIR alanlan iki farklı konudur ve çakıştınlmalan
düşünülemez. Konuyu düzenleyen 1979 Hamburg Sözleşmesi, AK
bölgeleri ve FIR'ın ayn mütalaa edildiğini, fakat mümkün olduğu
takdirde birbirleriyle eşgüdümlü çalışmasını sağlayacak uygulanabilir
tedbirlerin alınacağını belirtmektedir (Bölüm III, Md. 3.2.; 3.2.1,
3.2.3). FIR'ın nereden geçtiği ve kimin sorumluluğunda olduğu, hangi
alam kapsadığı ve hangisini boş bıraktığı gibi düşünceler, bir AK
sahasının ihdasını ve denizcilerin hayatının kurtanlması gayretlerini
engelleyemez. AK sahalannın FIR sahalan ile uyumu güçlük arz eder.
FIR sahalan, saatte 150-400 mili sürate hava vasıtalannın katedeceği
mesafe kavramı esas alınarak belirlenmiştir. Deniz AK harekatının
aynı büyüklükteki sahalarda icra edilmesi büyük güçlükler gösterir.
çünkü deniz ve hava AK araçlan, sivil uçaklara nazaran düşük
süratlidir. Bu nedenle etkin bir AK için AK sorumluluk sahalannın
daha küçük boyutlarda belirlenmesi taktik bir ihtiyaç olarak ortaya
çıkar. Dolayısıyla FIR ve AK alanlannın çakıştınlması uygulanabilir
değildir.
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SONUÇ

Türk-Yunan sorunlan, bu çalışmada ele alınan egemenliği
devredilmemiş adalar, Yunan egemenliğindeki Doğu Ege Adalan'nın
silahsızlandınlmış statülerinin ihlali, deniz yetki alanlan ve hava
sahası sorunlanndan oluşan Ege sorunlanndan ibaret değildir. Listede
ayrıca son derece önem taşıyan azınlıklar ve Kıbns sorunlan da
vardır. Bununla beraber iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesine asıl
engel iki devlet arasındaki güvensizliktir. Yunanistan eski Osmanlı
topraklan üzerinde kurulmuş ve bugünkü ülkesi tamamı ile eski
Osmanlı topraklanndan oluşan bir devlettir. Bundan da anlaşılacağı
gibi iki devletin müşterek tarihi acı veren mücadelelerle doludur.
Türkiye ve Yunanistan birbirlerine güvenmemektedir; Yunanistan
Türkiye'nin kendisine saldıracağından, Türkiye ise Yunanistan'ın
kendi aleyhine genişleyeceğinden korkmaktadır'f", Bu durum, bu
çalışmada ele alınan Ege sorunlanndan bağımsız olarak Türk-Yunan
ilişkilerini zora sokan ve çözümü engelleyen bir unsur olarak
görülmektedir.

Ege sorunlan, esasen hukuki olmakla beraber kıyı devletlerinin,
özellikle Ege'de coğrafi olarak dezavantajlı durumda bulunan
Türkiye'nin hayatı: çıkarlanna dokunan önemli siyası sonuçlan
bulunmaktadır't".

Yunanistan Ege'deki diğer sorunların varlığını reddederek kıta
sahanlığı sınırlandırmasının tek sorun olduğunun kabul edilmesini,
bunun çözümü için de tek yololarak UAD'ye gidilmesini
istemektedir. Yunanistan, kıta sahanlığı dışındaki sorunların varlığını

640 Gündüz, A., "Grek-Turkish Disputes How to ResoIve Them", Grek-Turkish
Relations in the Era of Globalizatiokn (ed. By) Keridis, D. and Triantaphyllou,
D., s. 84.

641 Toluner, S., "Means and Methods for the SettIement of Disputes", opening
speech, Aegean Jssues: Problems-Legal and Political Matrix, conference papers
pp. 43-47. Gündüz du. 114.



reddederek aslında bunlara ilişkin kendi görüşlerinin Uluslararası
Hukuk kuralı gibi esas kabul edilmesini istemektedir. Yunanistan'ın
böyle tek taraflı olarak kendi görüşlerini dayatmasının Uluslararası
Hukuka uygun hiçbir yanı yoktur. Eğer Ege sorunlan çözülecek ise
tarafların birbirlerine kendi görüşlerini dayatmaktan ziyade birbirlerinin
haklanna karşılıklı olarak saygı göstermeleri gerekmektedir. AB'nin
Aralık 1999 Helsinki Zirvesi kararlan ile Yunanistan' ın sorunlan
görüşmeme politikası sona ermiştir. İki devlet arasında bir süredir
yapılan görüşmelerde Ege meselelerinin de masaya yatınldığı bilin-
mektedir642

•

Ege'deki egemenliği devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar
uyuşmazlığı, uyuşmazlıklar arasındaki ilişkiler bakımından özel bir
önem taşımaktadır. Adaların hakimiyetine bağlı olarak tarafların sahip
olabileceği hak ve yetkilerle ilgili sorunlarm çözülebilmesi için adalar
üzerindeki hakimiyetin belirlenmesi gerekir. Ege'deki Türk-Yunan
sorunlan listesinede yer alan egemenliği devredilmemiş adalar soru-
nunun varlığı sonradan fark edilmiş olsa da, diğer Ege sorunlan karşı-
sında taşıdığı öncelik nedeniyle ilkin bu sorun üzerinde durulmuştur.

. Ege egemenlik uyuşmazlığında tarafların tezleri, Lozan Banş
Andıaşması md. 16'nın farklı yorumlan üzerine bina edilmiştir.
Yunanistan, md. 16'nın Anadolu sahillerinden itibaren üç milin
dışında kalan (md. 6/son ve 12/son c.) adalar için genel bir feragat
hükmü olduğunu, bu nedenle İtalya ve Türkiye'ye bırakılan adaların
sınırlayıcı şekilde sayıldığını, 4 Ocak 1932 Andlaşması ve onun eki
olduğunu ileri sürdüğü 28 Aralık 1932 tarihli belge ile Türkiye ile
İtalya arasında sınınn çizilmiş olduğunu, bu sınınn İtalya'ya halef
olması nedeniyle Yunanistan ile Türkiye arasında da geçerli olduğunu,
müteakip uygulamalann da Yunan tezlerini teyit ettiğini iddia
etmektedir. Türkiye ise Lozan Banş Andlaşması md. 16'nın bir
feragat hükmü olmadığını, üç mil ilkesinin de bu mesafe dışındaki
adalar üzerindeki haklannı sona erdirmediğini, bu nedenle İtalya ve
Yunanistan'a devredilen adaların md. 12 ve lS'te sınırlayıcı bir
şekilde sayıldığını, 28 Aralık 1932 belgesinin hiçbir zaman geçerli bir
uluslararası andlaşma haline dönüşmediğini, uluslararası mahkeme

642 Taslak plan hazırlandı Ege'de çözüm uzak değil, Cumhuriyet, 15 Aralık 2002, s.
11.
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kararlarında da işaret edildiği gibi Yunan uygulamalarının uluslararası
andlaşmalarla tespit edilmiş sınırlan değiştiremeyeceğini belirtmek-
tedir.

Doğu Ege Adalan, Lozan Banş Andlaşması ve 1947 Paris
İtalyan Banş Andlaşması ile Yunanistan'a devredilirken silahsızlandı-
nlarak üzerlerinde kurulan Yunan egemenliği sınırlandınlmıştır. Doğu
Ege Adaları'nın silahsızlandınlmış statüsünü kuran uluslararası
andlaşmalar halen yürürlüktedir. Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Yunan
egemenliğindeki adalanrı silahsızlandınlmış statüsünü sona erdirme-
miştir. Yunanistan'ın egemenliğindeki Doğu Ege Adalan'nın silahsız-
landınlmış statüsünü sona erdirmek için ileri sürdüğü koşullardaki
köklü değişiklik ve meşru müdafaa argümanlarının da hukuken kabul
edilebilir yanı yoktur. Buna karşılık Yunanistan, 1960'lardan itibaren
adalan silahlandırmakta ve silahsızlandınlmış statülerini ihlal etmek-
tedir.

Ege'de üç mil karasulan genişliği ve bu üç mil karasulan
genişliği ile korunan geniş açık deniz alanları, Lozan Banş
Andıaşması 'nın yapıldığı koşullan ve bu Andlşma ile tesis edilen
Lozan dengesinin bir parçasını oluşturmaktadır. Yunanistan, 1936'da
karasulannı altı mile çıkartarak Lozan dengesini ciddi şekilde
bozmuştur. Daha sonra 1964'te Türkiye de karasulannı altı mile
çıkartmıştır. Bugün Ege'de altı mil karasulan genişliği hukuken status
quo'yu ifade etmektedir. Türkiye, Ege açık deniz alanlarında açık
deniz serbestilerinden yararlanrnakta ve bu serbestileri yoğun şekilde
kullanmaktadır. Bu durum dikkate alındığında, Yunan karasulan ile
kaplanmış bir Ege Denizi'nde zararsız ya da transit geçiş hakkının
Türkiye'yi tatmin etmeyeceği açıktır.

Yunanistan, 12 mil karasulan genişliğinin genel mahiyette bir
örf ve adet hukuku kuralı olduğunu, bu genel kuralın uygulanmasının
denizin kapalı ya da yan kapalı niteliğine bağlı olmadığını, Ege
Denizi'nin kapalı ya da yan kapalı bir deniz oluşturmasının Yunan
karasulannın genişliği ile bir ilgisi bulunmadığını, adalann da kıtasal
ülke parçalan gibi karasulan olduğunu, kısaca Uluslararası Hukuka
göre karasulannı tek taraflı olarak 12 mile çıkartmaya hakkı olduğunu
iddia ederek status quo'yu değiştirmeye çalışmaktadır. İki devletin
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karasulannın örtüştüğü bölgelerde sınırlandırmanın eşit mesafe/ortay
hat uygulaması ile yapılmasını istemektedir.

Buna karşılık Türkiye'ye, karasulannın genişliği ile ilgili tek bir
genel kural bulunmadığını, 12 milin her durumda uygulanabilecek
mutlak bir karasulan genişliği değil, devletlerin karasulannı en çok
genişletebilecekleri mesafe olduğunu, genel kapsamlı kurallann
özellikleri nedeniyle Ege gibi kapalı ve yan kapalı denizlerde
uygulanamayacağını, karasulan da dahil adaların sahip olabilecekleri
deniz yetki alanlannın adaların coğrafi konumlan, bağımsız bir
ekonomik yaşantının bulunup bulunmaması gibi koşullara bağlı
olduğunu, karasularının genişliğinin belirlenmesinin uluslararası bir
yanı da bulunduğu için Yunanistan'ın tek taraflı olarak karasulannı
genişletemeyeceğini belirterek 6 mil karasulan genişliğine dayalı
mevcut status quo'yu korumaya çalışmaktadır. Sınırlandırma ile ilgili
olarak Türkiye eşit mesafe ilkesinin uygulanmasına karşı çıkmakta,
özel koşulların dikkate alınarak hakkaniyete uygun bir şekilde
yapılmasını istemektedir.

Ege'de Türk-Yunan kıta sahanlığı sınırı çizilmemiştir. Her iki
ülke de aynı deniz yatağı üzerinde hak iddia etmektedirler. Yunanis-
tan, adaların da kıta ülkeleri gibi kıta sahanlığına sahip olduklannı,
Yunan Devleti'ne ait adaların ve kıta ülkesinin siyasal ve ülkesel bir
bütün oluşturduğunu ve buna bağlı olarak da kıta sahanlığı sınırlandır-
masının Anadolu ile en doğudaki Yunan Adalan arasında eşit uzaklık
çizgisine göre yapılması gerektiğini iddia etmektedir. Buna karşılık
Türkiye, Uluslararası Hukuka göre sınırlandırmada doğal uzantının
esas olduğunu ve sınırlandırmanın hakçalık ilkesine uygun olarak
yapılacağını, Ege Denizi kıta sahanlığı sınırlandırmasında Lozan Banş
Andlaşması ile kurulan dengenin gözetilmesi gerektiğini belirtmek-
tedir.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege hava sahası sorunlannın
başında, 6 mil genişliğindeki Yunan karasulannın 4 mil dışına kadar
taşan 10 millik Yunan hava sahası sorunu gelmektedir. Bu sorun,
Yunanistan'ın 1921 tarihli Yasa643 ile onaylayarak taraf olduğu Hava

643 Law 2569/1921, Efımeris tis Kiverniseos,(Yunan Resmi Gazetesi) No 68
EıK,A' /26.4.192 ı.
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Seyrüseferinin Düzenlenmesine İlişkin 19-19Paris Sözleşmesi ve 5017
sayılı Sivil Havacılık Yasası'na644 dayanarak çıkardığı "6/18 Eylül
1931 tarihli Sivil Havacılık ve Kontrolü Amacıyla Karasularının
Genişliğinin Belirlenmesine Dair Kararname"den kaynaklanmaktadır.
Yunanistan, bu Kararname ile hava seyrüseferinin tanzimi ve hava
polisliği (5017 S.Y. md. 9) amaçlarıyla karasulannın ve üzerindeki
hava sahasının (5017 S.Y. md. 2) 10 milolduğunu ilan etmiştir.
Yunanistan, bu durumun diğer devletler tarafından tanındığını
Türkiye'nin de 1931 'den bu yana süregelen 10 mil Yunan hava
sahasına itiraz etmeyerek zımnen rıza gösterdiğini iddia etmektedir.

Buna karşılık Türkiye, Yunanistan'ın karasularının dışına taşan
lAmiI hava sahası uygulamasının Uluslararası Hukuka aykın
olduğunu, bu konuyla ilgili bir iç hukuk tasarrufu olan 1931 tarihli
Kararnamesi 'nin AIP ile aradan 40 yıldan fazla bir zaman geçtikten
sonra 1975 yılında dünyaya ilan edilmesiyle durumun ortaya çıktığını,
bunun üzerine Türkiye'nin derhal itiraz ettiğini ve karasuları dışına
taşan lAmiI Yunan hava sahasına hiçbir şekilde rızasının
bulunmadığını bildirmiştir.

Yunanistan, İstanbul-Atina FIR hattını Türkiye'nin batı,
kendisinin de doğu sının olarak göstermekte, tüm Ege açık deniz
alanını kaplayan hatta yer yer Türk karasularına da giren Atina
FIR'ında egemenlik tesis etmeye çalışmaktadır. Atina FIR'ı içinde
taşıdığı hizmet verme sorumluluğunu yerine getirmek için sahip
olduğu yetkileri, askeri uçakları kapsam dışı bırakan Şikago Sözleş-
mesi'ne aykın olarak Türk savaş uçaklarının Ege'deki uçuşlarını
zorlaştıracak şekilde suiistimal etmektedir. Türkiye'nin istediği
NOTAM'ları yayımlamamakta ya da değiştirerek yayımlamakta, Ege
açık denizi üzerinde uluslararası hava sahasında uçan Türk savaş
uçaklarından uçuş planı istemektedir.

Yunanistan, ayrıca Türk uçaklarının Ege açık denizine çıkışını
önlemek ve açık deniz üzerindeki harekat alanlarını daraltmak için
Uluslararası Hukuka aykın olarak. kontrollü hava sahaları tesis

644 Efımeris tis Kiverniseos,(Yunan Resmi Gazetesi) part I, No. 158, of 13 June
1931; Act nO.5017of3/13 June 1931 to Regulate Civil Aviation, U.N Legislative
Series, ST/LEG.SER.B/6, 1956, p. 18.
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etmekte ve güzergahlannı değiştirmektedir. Yunanistan, Limni
meydanı çevresinde büyük bir bölümü uluslararası hava sahasına taşan
3000 NM2'lik bir TMA ilan etmiş, daha sonra bunu 1300 NM2'ye
indirmiş ise de Limni TMA yeni boyutlarıyla da %20 oranında
uluslararası hava sahasına taşmaktadır. Yunanistan, Anadolu
sahillerinin hemen önünden geçen hava koridorları ihdas ederek
burada bir engel oluşturmaya ve Türk askeri uçaklarının Ege açık
denizine çıkışlarını kısıtlamaya çalışmaktadır.

Buna karşılık Türkiye, Yunanistan'ın Uluslararası Hukuka aykın
olan Türk savaş uçaklarının uçuş planı vermesi isteğini reddetmekte,
yetkilerin suiistimal edilmesi karşısında FIR'ın yeniden belirlenmesini
istemekte't", G-18 hava koridoru uyuşmazlığı ile ilgili olarak
Yunanistan'ın hukuka aykın davranışlarını mahkum eden ICAO
Konseyi 'nin 114/1 5 sayılı Kararının yerine getirilmesini, kısaca
Şikago Sözleşmesi'ne uyulmasını beklemektedir.

Yunanistan, Ege'yi sahiplenme politikasını sürdürme çabası içe-
risinde AK hizmetlerini de kullanmaktan kaçınmamaktadır. Hamburg
Sözleşmesi md. 2.1.4. ve 2.1.5.'e çekince koyduğunu belirterek bu
Sözleşme çerçevesinde tesis edilecek, devletlerin münferiden sorumlu
olacakları deniz AK bölgelerinin, hava AK bölgeleri, yani FIR
bölgeleri esas alınarak tespit edilmesi gerektiğini iddia etmektedir.

Ege'de FIR sınınnın aynı zamanda Yunanistan'ın batı,
Türkiye'nin doğu sınırlarını oluşturduğunu, her iki devletin bunu FIR
hattı tespit edilirken beyan ettiklerini, ileri sürmektedir. Hava
kazalarında AK hizmetlerine ilişkin Yunan sorumluluk sahasının,
1944 Şikago Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin ilgili ekine göre
düzenlendiğini ve Atina FIR'ı ile uyuştuğunu, deniz AK'ında ise
yetkinin Hamburg Deniz Arama Kurtarma Sözleşmesi'ne göre
belirleneceğini, Yunanistan'ın bu Sözleşme'yi deniz AK hizmetlerini
bütün Atina FIR'ında yapacağını belirterek onayladığını, bu durumun
bölgenin siyası ve coğrafi gerçeklerini yansıtmakta olup deniz
kazasında insan hayatınınkurtarılması için en gerçekçi hizmetin
verilmesine olanak sağladığını iddia etmektedir.

645 Pazarcı, R, "Ege Denizindeki Türk-Yunan Sorunlarının Hukuki Yönü", Türk-
Yunan uyuşmazlığı, (derleyen) Vaner, S. İstanbul 1990, s. 118,
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Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin tek taraflı ilan ettiği,
deniz ve hava kazalannda AK hizmet sorumluluğunu münhasıran
üstlendiği Türk AK sahalannın mütecaviz bir şekilde Karadeniz'in
büyük bir kısmını, Ege'nin yansını, Doğu Akdeniz'in ve Kıbns'ın bir
kısmını kapsadığını ileri sürmekte; Türkiye'nin bu kadar geniş bir
alanda AK yapacak yetenek ve imkana sahip bulunmadığını iddia
etmektedir. Türkiye'nin hedefinin Ege'de status quo'yu bozmak
olduğunu, Türk AK bölgesinin Yunanistan'ı ikiye böldüğünü, Yunan
Adalannın çoğunun Türk AK bölgesinde kaldığını ve böyle bir
uygulamaya dünyanın hiçbir yerinde rastlanmadığını ileri sürmektedir.

Ayrıca, Yunanistan'ın ı944 yılından beri uluslararası sular dahil,
Ege Denizi'nin tamamında kesintisiz olarak AK faaliyetlerinin
eşgüdümünü ve kontrolünü yerine getirdiği ifade edilmekte; böylece
bu durumun Yunanistan lehine bir hak tesis ettiği vurgulanmak isten-
mektedir.

Buna karşılık Türkiye, uluslararası taahhütlerini karşılamak
maksadıyla uluslararası normlara uygun kendi ulusal mevzuatı
çerçevesinde, Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde koordinatlan ile
tanımlanmış sahada AK faaliyetlerini düzenlernekte olduğunu ve
eşgüdümde bulunduğunu belirtmektedir.

Türkiye, PIR ve AK'ın uyumlulaştınlmasının isabetsizliğini ve
mevcut Sözleşme'ye göre böyle bir belirlemenin mümkün
olamayacağını, deniz AK ve PIR alanlannın farklı iki konu olduğunu,
Hamburg Sözleşmesi md. 2.1.4.' de "Her arama-kurtarma bölgesinin
ilgili taraflar arasında anlaşma yoluyla tesis edilmesilısı öngören bir
hükmün yer aldığını, md. 2.ı.5. 'te ise "AK sahasının sınırlarının ilgili
taraflarca tam olarakbelirlenememesi durumunda tarafların iyi niyet
göstererek ve uygun düzenlemeleri yaparak AK harekdtlarının
eşgüdümünün yapılacağını" öngören bir hükme yer verildiğini
hatırlatmaktadır. Yunanistan'ın Hamburg Sözleşmesi'ne çekince
koymuş olmasının bu Sözleşmeyi uygulayan devletlerin haklanna
aykın hareket etmesine olanak sağlamayacağını ileri sürmektedir.

Türkiye, Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında
üzerinde anlaşmaya vanlan AK sınırlannın bulunmadığını, Ege'de
kıyı devletlerinin tek taraflı olarak ilan ettikleri AK bölgelerinin
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mevcut olduğunu, bu AK alanlannın birbirleriyle örtüştüğünü,
Türkiye'nin ilan ettiği sahalann geçici olduğunu ve AK yetenekleri ile
uyumlu olarak ilan edildiğini belirtmektedir.

Türkiye'nin, Ege'de AK bölgesini Yunanistan'la Hamburg
Sözleşmesi md. 2.1.4. çerçevesinde ikili ve çoklu andlaşmalarla
belirlemeye hazır olduğunu, buna karşılık Yunanistan'ın AK
sınırlannın andlaşma ile belirlenmesine nza göstermediğini dile
getirmektedir.

Ege'deki sorunun, Yunan tarafının gerçekleri saptırmasından ve
FIR sınırlannın egemenlik sının olarak sunmasından kaynaklandığını,
AK veya FIR hat1annın teknik sorumluluk alanlanndan ibaret
olduğunu, ülkelerin egemenlik alanlanyla bir ilgisinin bulunmadığını
vurgulamaktadır.

Yunanistan, 1999 Helsinki Zirvesi'ne kadar sorunların çözüm
yolu olarak Türkiye ile görüşmekten kaçınmıştı. Bugün Yunanistan'ın
bu yaklaşımının değiştiği görülmektedir. Buna karşılık Türkiye öteden
beri üçüncü taraf çözümlerini dışlarnamakla beraber görüşmeler yolu
ile çözüm aranmasından yana olmuştur.

Türkiye ile Yunanistan'ın uyuşmazlıklann bir paket olarak
birlikte mi, yoksa ayn ayn mı ele alınacağı konusunda da görüş
aynlıklan bulunmaktadır. Türkiye'nin bütün sorunların bir paket
halinde ele alınmasından yana olduğu, Yunanistan'ın ise bunu tercih
etmediği görülmektedir'r".

Her bir sorunun ayn ayn ele alınması için bunlardan her birinin
birbirlerinden ayn ve bağımsız olduklannın kabul edilmesi gerekir.
Buna karşılık sorunlann bir paket olarak ele alınabilmesi için bunlann
birbirleri ile bağlantılı olduğunun ve biri hakkında verilecek karann
diğerlerini de etkileyeceğinin kabul edilmesi gerekir't". Bu çalışmada
yapılan incelemeler, Ege uyuşmazlıklannın birbirleri ile bağlantılı
olduğunu, içlerinden birisi için bulunan çözümün diğerlerini de
etkileyeceğini, bu nedenle ikinci yaklaşımın daha gerçekçi olduğunu
göstermektedir.

646 Gündüz, A., " ... How to Resolve Thern" (op. cit.) 94.
647 Ibid. s.
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Buna karşılık kendi içinde bir bütün oluşturan Ege sorunlarının
Türkiye'nin başka dış politika sorunlan ile ilişkilendirilmemesi uygun
görünrtıektedir. Ege sorunlannın çözümünün Türkiye'nin AB üyeliği
süreci içinde değerlendirilmesi ve Türkiye-AB ilişkilerini kolaylaştı-
ncı olacağı düşünülen bir tutum içine girilmesi't", Türkiye'nin
bölgedeki hayati öneme sahip haklan açısından telafisi mümkün
olmayan kayıplara yol açabilecektir.

Çözüm, üçüncü taraf çözümü de dahilolmak üzere
uyuşmazlıkların banşçı çözüm yollan ve Uluslararası Hukuk
çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Ege'de, 6 mil karasulan genişliği de
dahilolmak üzere Lozan ve Paris Banş Andlaşmalan ile kurulmuş ve
tarafların müteakip müşterek uygulamalan kabul edilmiş olan status
quo'ya riayet edilmelidir.

Egemenliği devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar sorununun,
bu adalardaki hakimiyete bağlı olarak kullanılabilecek hak ve
yetkilerle ilgili diğer sorunların kaderini de belirleyeceği için sahip
olduğu önceliğe rağmen Ege sorunlan aslında karasulan sorunudur.
Ege sorunlanna ilişkin genel çözümün, sorunların toplu olarak bir
paket halinde ele alınmasına ilişkin tercih muhafaza edilmekle beraber
karasulan sorununda sağlanacak tatminkar bir çözüm üzerine bina
edilebileceği düşünülmektedir. Bu değerlendirme egemenliği
devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar sorununun önceliğini
reddetmemektedir. Bu sorun, karasulan sorununu kontrol ettiği için
çok önemlidir. Eğer egemenliği devredilmemiş ada, adacık ve
kayalıklar yolu ile kontrol edilmesine gerek kalmadan karasulan
kaplama alanlannın her iki devleti de rahatsız etmeyecek bir noktada
tutulması mümkün olur ise genelolarak Ege meselelerinde çözüme
yaklaşılmış demektir. Eğer bu noktada anlaşma mümkün olmaz ise
egemenliği devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar sorununun
önceliği ortaya çıkar; Türkiye egemenliği devredilmemiş ada, adacık
ve kayalıklar üzerindeki haklannın tavizsiz takipçisi olarak karasulan
kaplama alanlannı kontrol etme imkanı bulabilir. Bu nedenle, son
satırlan yazarken çalışmada karasulan ağırlıklı bir çözüm modeline de
yer verilmesi yararlı görülmüştür.

648 AB'nİn Ege sorunları üzerindeki etkisi için bkz. Başlar, K., Selected Essays on
Turkeyand International Law, Ankara 2001, s. 243-246.
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Karasulan meselesinde çözümün, karasulan kaplama alanlannı
sabit tutulmasına dayanması gerektiği düşünülmektedir. Çalışmada
ortaya çıkan hususlar, Ege'den daha ziyade uluslararası ulaşım
açısından yararlanan devletlerin aksine Türkiye'nin açık deniz
alanlannın daralmasına nza göstermemesi gerektiğini ortaya
koymaktadır. Boğazlan Akdeniz açık denizine bağlayacak Ege'deki
açık deniz koridorlan sadece ulaşım serbestisine hizmet eder. Ege'den
istifadesi esasen bununla sınırlı olan devletler için bu yaklaşım bir
çözüm oluşturabilir. Buna karşılık Türkiye'nin Ege açık denizindeki
haklan kıta sahanlığı, balıkçılık, açık denizler üzerinden uçma, deniz
altı boru ve kablolannın döşenmesi, askeri tatbikatlar gibi stratejik
önem kazanan bir içeriğe sahiptir. Hukuki ve siyasi değerlendirmeler,
Türkiye'nin Yunan karasulannın kaplama alanındaki bir artışa nza
göstermesinin kendisinden beklenmernesi gereken bir taviz olacağını
göstermektedir. Bu satırların yazan, Türkiye'nin Ege'de Yunan
karasulan kaplama alanında herhangi bir artışa nza göstermesinin
mevcut status quo'da Yunanistan lehine değişikliğe gidilmesi ve
Türkiye'nin tek taraflı olarak taviz vermesi anlamına geleceği, nza
gösterilecek somut karasulan kaplama alanındaki her yeni birim
artışın Türkiye'nin hayati önemdeki haklan açısından büyük ve artan
çarpanlı kayıplara yol açacağı, AB üyeliği dahil hiçbir sebeple bu tür
tavizlerin verilmemesi gerektiği düşüncesindedir.

Kıyı devletlerinin, ülkelerinin değişik kısımlannda farklı
genişlikte karasulan genişliği uygulamalan mümkündür. Ege'deki
toplam karasulan kaplama alanlannın artmaması kaydı ile Türkiye'nin
böyle bir çözüme ilke olarak karşı çıkmasına neden görülmemektedir.
Buna karşılık, Yunanistan'ın da kendi karasulan kaplama alanında bir
azalmaya razı olmasını beklemek gerçekçi görülmemektedir.

Türk ve Yunan anakaralan arasında çizilecek Ege Denizi ortay
hattının ters tarafında, Anadolu sahillerinin hemen önünde bulunan
Yunan egemenliğindeki Doğu Ege Adalan'nın coğrafi konumlan ve
diğer fiziki koşullan ile iktisadi durumlan nedeniyle daha dar
karasulanna sahip olmalan ve Yunan Adalan'nın karasulan ile Türk
karasulan arasında örtüşmenin olduğu yerlerde sınırlandırma esasında
Yunan Adalan'nın karasulannın 3 mile çekilmesi için yeterli hukuki
neden vardır. Buna karşılık, Yunanistan'ın Anadolu sahilleri önündeki
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Yunan Adalan'nın karasulannın sınırlandırma esasında üç mile
çekilmesi nedeniyle uğrayacağı karasulan sahası kaybının Yunan
anakarasının karasulan genişletilerek telafi edilmesi mümkündür. Bu
çözüm, Türkiye'nin ya da Yunanistan'ın karasulan kaplama
alanlannda bir değişiklik yaratmayacağı için mevcut hukuki status
quo'ya bakarak taraflardan herhangi birisi için taviz olarak görülemez.
Bu durumda, Ege'de her iki ülkenin karasulan kaplama alanlan
artmamak kaydı ile değişik bölgelerde farklı karasulan uygulamalan-
na gidilmiş olacaktır.

Karasulan ile ilgili olarak çözüm sağlandıktan ve taraflar bu
çözümle Uluslararası Hukuka göre geri dönemeyecekleri bir şekilde
bağlandıktan sonra, diğer deniz yetki alanı uyuşmazlığını oluşturan
kıta sahanlığı sınırlandırmasında hem çözüm yöntemi, hem de öze
ilişkin olarak daha esnek davranabilecekleri düşünülmektedir.

Türkiye, karasulannda sağlanacak böyle bir çözüm ile eş
zamanlı olarak, Yunanistan'ın karasulannı genişletmesini savaş sebebi
kabul eden karannı, Yunanistan da transit geçişle ilgili olarak III üncü
BMDHS 'nin transit geçişi düzenleyen hükümleri ile ilgili beyanını
geri almalıdır.

Yunanistan, uluslararası hukuka uygun olarak hava sahasının
genişliğini karasulan ile eşit1emelidir. Ege açık denizini Türkiye'nin
kullanımına kapatmaya yönelik hava trafik hizmet ve sahalanyla ilgili
suiistimallerine son vermeli, ICAO kararlannı yerine getirmelidir.

Benzer şekilde, Doğu Ege Adalannda uluslararası hukuka aykın
olarak bulunan tesislerini ortadan kaldınp, asker ve silahlannı çekerek
bu adaların uluslararası andlaşmalarla tesis edilmiş olan silahsızlandı-
nlmış statüsüne riayet etmelidir. AK bölgelerinin sınırlannın
belirlenmesinde de kendi görüşlerini dayatmaktan vazgeçme1i ve
Uluslararası Hukukun öngördüğü gibi anlaşma yoluna gitmelidir.
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