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Jeopolitik, Savunma ve Güvenlik  

Perspektifinde Türk Deniz Gücü                         

 ve 21nci Yüzyıl 

 

Amiral Cem GÜRDENİZ 
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Denizlerdeki mücadele  

dünya tarihini şekillendirmiştir 

Mavi Uygarlık 
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Denizleri; 
 

•  Güvenlikleri için derinliğine savunma alanı,  

•  Emperyal emelleri için güç intikal alanı, 

•  Hizmet ve mal mübadelesi için ulaştırma ortamı alanı 

•  Bilimsel/Teknolojik ilerlemeler için meydan okuma alanı 

Denizde Hegemonya 

3 

olarak kullanabilen uluslar hegemonya sahibi olarak öne       

çıkmışlardır. 
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Küresel hegemonyanın anahtarı, deniz 

hegemonyasıdır.  

Jeopolitik Rekabet 
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Mavi Uygarlık 

Deniz gücü Denizcilik gücü 
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Küresel çapta deniz gücü kurmanın anahtarı da 

okyanus aşırı bir donanmayı tesis ve idame 

edebilmektir.  

Bugün için söz konusu donanmanın uçak gemisi ve 

nükleer denizaltılara sahip olması şarttır. 

Küresel Güç-Küresel Erişim 
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Gerek Osmanlı İmparatorluğu gerekse Türkiye 

Cumhuriyeti, iç ve dış dinamiklerin işbirliği ve 

eşgüdümü ile deniz uygarlığından daima uzak 

tutulmuştur. 

Mavi Uygarlık 

7 



8 

Mavi Uygarlık 

Birinci eksen deniz gücünü 

ilgilendiren jeopolitik alana,  

İkinci eksen 

 denizcilik gücünün  

ekonomik 

 ve psikososyal  

alanlarına 

yöneliktir. 8 
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Birinci Eksen 

Jeopolitik Alan 

Somut istatistiki değerler ile 
ölçülemez.  

Deniz hak ve çıkarlarımızın 
korunma ve geliştirilmesiyle 

ölçülebilir.  9 
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Jeopolitik Alan 
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Jeopolitik Alan 

Kara, hava ve deniz ülkesinin 

savunmasında diğer kuvvetlerle 
müştereken kullanılabilmeli, 

Barış ve kriz zamanları deniz 

güvenliği üretebilmelidir.  
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Osmanlıyı parçalamaya gelenler, daima denizden geldiler.  

Jeopolitik Alan 

Navarin Çeşme Sinop 

Tarih tekrar ettirilirse, gelecekte de böyle olacaktır.  
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Jeopolitik Öncelikler 

Mavi Vatan  Türk Boğazları  Kıbrıs  

 

Dış politika ve güvenlik 

politikası uygulamaktan 

geçer.  

 Merkezli 
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Deniz odaklı ve denizci bir devlet  

sistemi kurmaktan geçer.  

Jeopolitik Farkındalık 
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Bu coğrafyada yaşayanlar tercihini “karasal” değil, “denizsel” 
devletten yana kullanmak zorundadır.  

Jeopolitik Alan 

Türkiye’nin güvenlik ve refahı, vazgeçilmez 

bir şekilde çevrelendiği denizlerle iç içedir. 

Bulunduğu yarımada coğrafyası ile Türkiye 

deniz ülkesidir.  
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Anadolu ve Deniz;  

bir elmanın iki yarısı gibidir.  

Biri olmadan diğeri olmaz.  

Jeopolitik Alan 
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Deniz uygarlığının jeopolitik ekseni,  

siyaset üstü bir anlayışla  

takip edilmeli ve geliştirilmelidir. 

Jeopolitik Alan 

17 



18 

 “Denizler tükenmez bir servet ve kuvvet kaynağıdır. Osmanlı 

milletinin tabiatında ise denizcilik olmayabilir. Ancak öyle bir 

memlekette oturmaktadır ki o memleket stratejik politik ve 

ekonomik durumu itibarıyla denizlere hâkim bir milletle var 

olmak ihtiyacındadır. Osmanlı Asya’sı kendisine böyle bir sahip 

buluncaya kadar keşmekeşten kurtulamayacaktır. İnsanlar 

tabiatın kanunlarına uymazlarsa yaşayamazlar.  

 

Osmanlı Türkleri ya denizci olmaya veya eski vatanlarının 

kızgın çöllerinde çobanlık etmeye mahkûmdur.“ 

           

Deniz Tarihçisi  

Ali Haydar Emir Alpagut 

Balkan Savaşı sonrası 1913 

Jeopolitik Alan 
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“Yunan karaya asker ihraç etti. Merkeze doğru ilerliyor. Tek 

kurtuluş umudumuz ve hayatımız donanmamızdır. Son 

sözümüz imdat, imdat, imdat.” 

Balkan Savaşı 1913 

Limni Mutasarrıfı’nın Osmanlı Ordu 
Başkomutanlığına çektiği telgraf: 
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“Balkan Harbi ve Dünya Harbi yıllarında ordumuzun mevcudu 

150 bin civarında idi. Fakat Donanmamız, Osmanlının 350 bin 

kişilik kuvvetlerinin deniz yolu ile cephelere sevkini 

engelleyerek, bu harplerin sonuçlarında toplam 500 bin kişilik 

bir kuvvet gibi etkili olmuştur. Bu savaşlar sonunda Osmanlı 

Devleti yıkılmış; Anadolu’nun önemli bir kısmı işgale uğramış 

ve Türkler tarihlerinde ilk kez devletsiz kalma riskini 

yaşamışlardır.”   

Yunanistan Genelkurmay Başkanı  

Oramiral Limberis 

Kardak Krizi 1996 
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Cumhuriyet, bu trajedilerden ders çıkarmış, Atatürk’ün strateji 

aklı ve denizci vizyonu tarihin tekrarına izin vermemiştir. 

Jeopolitik Alan 
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Jeopolitik Alan 

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet 
Donanması, onun ileri görüşü ve 
stratejik dehası sayesinde güçlü 
bir donanmaya hayat vermiştir. 
 

Donanma, böylece son 92 yıl 
içinde devlet jeopolitiğinin en 
önemli unsurlarından biri olarak 
kullanılmış ve deniz gücümüz 
çağın koşullarına paralel her 
alanda kurumsallaşarak 
gelişmiştir.  
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Jeopolitik Alan 

Türkiye gerçek anlamda denizci bir 
devletin sahip olması gereken 
donanmaya erişim ve etkin şekilde 
kullanım başarısını gösterebilmiştir.  

Cumhuriyet Donanmasına 1923 
yılından bugüne kadar bayrak 
taşımış toplam 450 parça savaş 
gemisinin Türkiye’nin dış politika ve 
güvenlik politikaları kapsamında 
elde ettiği kazanımlar, Türkiye’nin 
yakın tarihine yansımıştır. 
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Cumhuriyet Donanması, 21’inci yüzyılın küresel ve bölgesel 

güç mücadelesinde Karadeniz ve Akdeniz havzasının en 

önemli unsurlarından biri haline geldi. 

Jeopolitik Alan 

1964 yılında Akdeniz’e inen 

donanma bir daha ne Ege’yi ne 

de Akdeniz’i terk etmiştir.  

90’lar sonrası Açık Deniz 

Donanmasına dönüştü. 
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Jeopolitik Alan 

Türkiye’nin denizcileşmesinin, 
jeopolitik eksendeki en önemli 

aktörü : DONANMA 

Türkiye’nin deniz jeopolitiğini Ege, 
Akdeniz, Karadeniz ve Kıbrıs’ta ayrı 

ayrı sahiplendi. 25 
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Donanma, 1974 yılında Kıbrıs’ta 

askeri bir zaferin asıl unsuru 

olmuş. 
 

Ege’de kıta sahanlığı ve 

karasuları sorunlarında 

Yunanistan’ın emrivakilerine set 

çekmiş;  

 
 

Lozan’da donanmasızlık 

nedeniyle terk edilen Ege 

Adalarının yakınlarındaki 152’ye 

yakın ada, adacık ve kayalıkların 

aidiyetini, 1996 sonrası Kardak 

krizi üzerinden sorgulamış;  

Jeopolitik Alan 

2 
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* Montreux rejiminin korunması  

* BLACKSEAFOR,  

* Karadeniz Uyumu Harekâtı  

* Sahil Güvenlik İşbirliği Forumu 

Karadeniz 
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2009 yılı AB Türkiye 

 İlerleme Raporunda  

Türk Deniz Kuvvetleri 

 ismen şikâyet edilmiştir. 

Doğu Akdeniz 

Akdeniz Kalkanı Harekatı (Mediterranean Shield) 
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2008 yılından itibaren Hint Okyanusu’nda sürekli varlık 

göstermeye başlamış, 2010 yılından sonra Akdeniz ve Hint 

Okyanus’unda uzun süreli deniz görev grupları 

dolaştırabilmiştir. 

Hint Okyanusu 

29 



30 

Ulusal katkı payı % 70’i bulan kendi tasarımı MİLGEM (Milli 

Gemi), TCG Heybeliada korvetini inşa ederek, 2012 yılında 

hizmete sokabilmiştir. 

Milgem Milli Gemi) 
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Kumpas davalar, önceki  
Baskınlarda farklı olarak, Türk  
Deniz gücünün kuvvet yapısını  
değil,  daha önemlisi komuta  

yapısını hedef aldı.  
 

Kumpas Davalar 

Tarihimizde hiçbir baskında 40 
amiral ve 400’e yakın  en iyi 
kurmay, mühendis ve diğer 
sınıflardan  muvazzaf deniz subayı 
kaybedilmemişti.  
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Kumpas Davalar 

Söz konusu tutuklama ve tasfiyeler ile Cumhuriyet Donanmasının 
geleceği ve Türkiye’nin bölgesel ve bağımsız bir deniz gücü 

oluşturma ülküsü de büyük yara almış oldu . 

Büyük kayıplara rağmen kritik eşik geçilmiştir. 
Donanma bu zor dönemi mutlaka atlatacaktır. 

Atlatmalıdır.  
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Nitelikli Amiral İhtiyacı 

Yenilgi ve baskınlarda Donanmanın 

başında ehil Amiraller olmadı 

1390 - 1867 arası :175 Kaptan-ı Derya veya Kaptan Paşa  

1867 -1923 arası 41 Bahriye Nazırı   

216 kişi arasında  meslekten denizciler bu sayının çeyreğini geçmez.  
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“Bir donanma gücü oluşturmak, gerekli teknolojiyi 

üretmek için değil, ama iyi amiraller ortaya çıkaran 

birikmiş bir tecrübenin devredilmesi gerektiği için, 

nesiller alır.” 
Amerikalı Stratejist George Friedman 

(Gölge CIA Kuruluşu STRATFOR) 
 

Nitelikli Amiraller 
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Yaralarımızı,  yarattığı yeni 

şartlar ne olursa olsun, derhal 

sarmalı ve ileriye bakmalıyız.  

Bir deniz devletinde yaşamanın 

bedeli her koşulda denizi 

kullanmak ve denizde güçlü 

olmayı gerektirir. Bunun için 

devlet kurumları ve halkımız ile 

denizcileşmemiz de en az güçlü 

bir donanma kurmak ve 

geliştirmek kadar önemlidir.  
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Jeopolitik Alan 

Birinci ve ikinci binyılda Anadolu 

yarımadasında deniz uygarlığı kuramadık.  

Yeni yüzyıl ve binyıllarda sonsuza dek 

sürecek Türkiye Cumhuriyeti 

denizcileşmelidir. 
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Türkiye Avrasya’da jeostratejik bir aktördür.  

21nci yüzyıl:  Avrasya’ya yöneliş  jeopolitik ve 

 jeoekonomik kader 

Dünya nüfusunun % 75’i 

Dünya karalarının % 37’si 

Dünya ekonomisinin %60’ı 

Dünya enerji rezervlerinin % 75’i 

Avrasya:  
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Tarih boyunca Avrasya’da yaşamanın gerek ödülünü alırken  

gerekse bedelini öderken belirleyici temel faktör DONANMA 

olmuştur . 

Donanma olduğunda güven ve 

gönenç, donanma olmadığında 

çöküş ve işgaller yaşanmıştır.  38 
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Yaşadığımız ve sonsuza dek yaşayacağımız coğrafyada 

deniz gücünde değil gerilemeye, duraksamaya dahi 

tahammül yoktur.  

Türkiye’nin geleceği;  

tarihinde yaşandığı gibi, denizlerdedir.  
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Ordular ilk hedefiniz 

Akdeniz’dir! 

Bu topraklar bir ulusun denize 

yönelişinin başlangıcını 

haykıran Mustafa Kemal’i de 

görmüştür.  Gelecek nesiller 

Mustafa Kemal gibi 

düşünmelidir.  
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“Mavi Vatan”ımızdaki hak ve çıkarlarımız 

Kıskançlıkla korunmalı, geliştirilmeli ve gelecek nesillere 

devredilmelidir. 

HEDEF: HALKIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ 
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Bu farkındalığın temel 

sorumluluğu, geçmişte olduğu 

gibi gelecekte de Cumhuriyet 

Donanmasına yüklenmemelidir  

Üniversitelerimiz, sivil toplum 

kuruluşları bu farkındalık 

vardiyasına destek olmalıdır  
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Türkiye, coğrafyası gereği çevrelendiği her üç deniz alanında, 

Anadolu yarımadasına risk veya tehdit oluşturacak tüm 

oluşumları kontrol altında tutabilmeli, caydırabilmeli ve 

gerektiğinde yok edebilmelidir.  
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Batıda Anadolu kıyılarına yakın Ege Adaları ile 

güneyde Kıbrıs Adası’nın coğrafi varlıkları, Anadolu 

jeopolitiğinin Ege ve Doğu Akdeniz’de sonsuza dek 

göz önünde tutması gereken yapılardır  
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Türk Boğazlarının 

savunma ve güvenliği her 

türlü öncelik ve önemin 

üzerindedir.  

Karadeniz’de, sahildarlar 

dışında, başka güçlerin 

sürekli donanma varlığı 

bulundurmalarına izin 

verilmemelidir.  

MONTREUX rejimi her 

koşulda devam etmelidir.  45 
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Antalya Körfezi’ne hapsedilen Türkiye 

2007 yılında uygulamaya geçen AB Entegre Denizcilik 

Politikasının (Mavi Belge) Türkiye’nin çevre denizlerindeki hak 

ve çıkarlarını doğrudan hedef alarak, Yunanistan, GKRY, 

Bulgaristan ve Romanya’yı kayıran politikalarına karşı 

çıkılmalıdır. 
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Türkiye’nin imzalamadığı ve 

sürekli itirazcı (persistent 

objector)   konumunda olduğu, 

1982 Birleşmiş Milletler Deniz 

Hukuku Sözleşmesi 

(BMDHS)’ne yönelik gelişmeler 

çok yakından takip edilmelidir  
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Boğazlardan 

 geçen yaklaşık  

150 gemiye 

Limanlardaki 200’e 

yakın ticaret gemisine  
20 bin balıkçı 

teknesine  

34 bin Türk amatör 

denizci teknesine  

Deniz yetki alanlarımız içinde 

kesintisiz, emniyetli, güvenli, 

çevreci ve ekonomik 

sürdürülebilir bir ortam 

sağlamak, Türkiye’nin temel 

sorumlulukları arasındadır.  
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Türk dış ticaretinin % 86’sının taşındığı deniz ulaştırmamız, 

tehdit veya risk altına girdiği her bölgede, her koşul ve 

zamanda korunabilmelidir.  

 

Bu bölgeler -bugün için Hint Okyanusu’nda olduğu gibi- 

gelecekte de okyanus alanlarını kapsamalıdır. 
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Anavatan 

780 bin km²  

Mavi Vatan  

460 bin km² 

Türkiye’nin gelecek nesilleri “Mavi Vatan”a 

bugünkünden daha fazla ihtiyaç duyacak ve 

bağımlı olacaktır. 
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Bugün Karadeniz dışında ilan ettiğimiz kıta sahanlığı/MEB 

(Münhasır Ekonomik Bölge) alanı yoktur.  

“Mavi Vatan”ımızdaki hak ve çıkarlarımızın öncelikle 

farkında olmalı, bunlara hassasiyetle sahip çıkmalı ve 

korumalıyız.  
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2005-2009 yılları arasında Cumhuriyet Donanması, Doğu 

Akdeniz’de caydırıcı varlığı ile bir etki sağlamışsa da kumpas 

davalarla bu etkinlik, 2011 sonrası kırıldı.  

Doğu Akdeniz 
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Doğu Akdeniz 

2014 sonunda Barbaros Hayrettin Paşa araştırma 

gemimizin Kıbrıs güneyinde yürüttüğü araştırmalara, 

donanma ile destek sağlanması çok önemli bir gelişme 

olsa da, bunun devamlılığı hamlenin kendisinden daha 

önemlidir.  
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Türkiye, bu denizdeki hak ve çıkarlarına sahip çıkmaz, AB ile 

ABD’nin dayatmalarına boyun eğer ve Meis yüzünden 

Antalya Körfezi’ne hapsolursa, dip zenginlikleri ile birlikte 

kabaca 100 bin km.² alan kaybeder.  

Doğu Akdeniz 

Meis Adası  

* 
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Ege’de Yunanistan’ın tek taraflı olarak karasularını 6 milin 

üzerine çıkarması ya da Türkiye aleyhine kıta sahanlığı veya 

MEB ilan etmesi, asla kabul edilmemeli ve karasuyu 

genişletmesinin bir savaş nedeni (casus belli) kabulünden 

vazgeçilmemelidir.  

G6 mil, G12 mil, 

Ege Denizi  
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Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan’a 

Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklar  

Ege’de 152 adet formasyon mevcuttur.  

Kardak  Kayalıkları 

Deniz yetki alanları 

büyüklüğüne etkisi % 6 

civarındadır  
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Kıbrıs 

Kıbrıs kuzeyindeki  bağımsız Türk varlığı  Lozan’daki deniz 

jeopolitiği dengesizliğini önleyen en önemli kazanımdır.  

Kıbrıs’taki askeri varlığımız Ege ve Doğu Akdeniz’de  ikinci 

donanma etkisi yaratmaktadır.  
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Cumhuriyet Donanması’nın 21'inci yüzyılda stratejik yönelişi, 

anavatanın ayrılmaz parçası olan “Mavi Vatan” üzerinden 

“Açık Denizlere Doğru” olmalıdır.  

Cumhuriyet Donanması 
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21'inci yüzyılda Cumhuriyet Donanması, karmaşık bir 

jeopolitik ortamda yaşamanın zorluğunun bilincinde, caydırıcı 

niteliğini her durumda koruyabilmelidir. Bu gereklilikte nükleer 

takatliler dahil denizaltılar öncü rol oynamalıdır.  

Cumhuriyet Donanması 
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Atatürk'ün, Türk'ün milli ülkü olarak belirlediği, denizci olma 

idealine hızla ilerleyecek rotada, halkın denizcileşmesine ve 

denizcilik gücümüzün her alanda gelişmesine katkı 

sağlamaya devam etmelidir.  

Cumhuriyet Donanması 
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Jeopolitik Farkındalık ve Denizcileşme 

Ulusal egemenlik ve bağımsızlığın kaçınılmaz bir 

gereksinimi olan jeopolitik farkındalık, denizcileşmeden 

önemlidir.  

Deniz jeopolitiğinde onarılamayan yaralar alındığında, 

gelecek nesillerin faydalanacağı deniz yaşam alanı 

daralacak ve gelecek kuşaklar denizcileşse bile, bu darlığın 

bedelini ödemek zorunda kalacaktır. 
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 21'inci yüzyılın gerektirdiği yetenek ve teknolojiye sahip, 

dünyanın bütün okyanus ve denizlerinde harekât yapma 

yeteneğinde gücünün temelini ulusal sanayiden alan, bir 

donanmaya sahip olmak bir seçenek değil jeopolitik bir 

zorunluluk olacaktır. 

Cumhuriyet Donanması 
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 Türkiye’nin, Silahlı Kuvvetlerinin de yeniden düzenlenmesi ve 

teşkilatlandırılması gerekir. 

Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvetlerin yapılanması ile bütçe 

tahsislerinde Deniz Kuvvetleri’nin öne çıkarılması dikkate 

alınmalıdır.  

Denizcilik Bakanlığı kurulması ve Genelkurmay Başkanlığı kurumsal 
yapısının denizci karakterinin güçlendirilmesi gerekir.  

Jeopolitik Farkındalık ve Denizcileşme 
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Türkiye, ekonomik anlamda büyüdükçe ve zenginleştikçe, 

nüfusunun eğitim ve kültür seviyesi arttıkça, en önemlisi 

bilimselliğe ve akılcılığa yaklaştıkça denizcileşecektir. 

Böylece deniz jeopolitiği farkındalığı artarken, geniş 

kaynaklara sahip denizlerden daha fazla yararlanacak, 

refahını, güvenliğini ve mutluluğunu artıracaktır. 

Türkiye’nin Denizcileşmesi 
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Gelecekteki  Türkiye’nin refah ve güvenliğinin anahtar 

kelimesi şüphesiz, denizcileşmektir.  

Türkiye’nin Denizcileşmesi 
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Denizcileşmeyi başaran Anadolu daha bağımsız, daha uygar, 

daha demokratik, daha akılcı, daha bilimsel, daha üretken, 

daha çalışkan,  daha cesur, daha çevreci ve tüm bunların 

sonucunda “daha zengin ve daha mutlu” olacaktır 

Türkiye’nin Denizcileşmesi 
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 “Önemli bir görevde olan birisinden, Osmanlıların, Venedik’i 

isteseler ele geçirebileceklerini, ancak orada abdest almak için tatlı 

su bulunmadığından bu işten vazgeçtiklerini, Padişahın da 

Venediklilerden alınacak hafif bir vergi ile yetinmek niyetinde 

olduğunu işittim.  Denize bu kadar az önem vermeyi sürdürdükleri 

sürece, böyle bir şeyin olabileceği asla düşünülmemelidir. 

İhmallerini örtmek ve bu konuda karşılaştıkları başarısızlıkları 

üzerlerinden atmak için, Tanrı’nın denizleri hıristiyanlara, karaları 

da müslümanlara verdiğini söylerler. Hıristiyanların ortak çıkarları 

için onların bu derin uykudan hiç bir zaman uyanmamalarını dileriz, 

çünkü Türkler, günün birinde denizde güçlü olmayı akıllarına 

koyarlarsa ve gerektiği gibi çalışırlarsa, bütün cihanın önlerinde 

eğileceğinden kimsenin kuşkusu olmasın.”  

           İngiliz devlet adamı  

           Ricaut de la Marliniére 
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Denizciliği Türkün Büyük Milli Ülküsü Olarak 

Düşünmeli ve onu az Zamanda Başarmalıyız. 

Mustafa Kemal Atatürk  
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