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Giriş 
Dörtte üçü denizlerle kaplı dünyamızda deniz kuvveti kadar esnek kullanımı olan hiçbir askeri 
güç yoktur. Denizlerin serbestliği ilkesi içinde güçlü donanmalara sahip ülkeler, deniz 
kuvvetleri sayesinde dünyanın her tarafına askeri kuvvet uygulama olanağına sahiptirler. 
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ABD’nin dünya hâkimiyetini tesis etmesinin tek faktörü 
eşi olmayan donanmasıdır.  ABD, Avrupa ve Pasifik cephesindeki savaşları deniz gücü 
üstünlüğü sayesinde kazanmıştır. Bu gün de dünya askeri güç üstünlüğünü deniz kuvveti 
sayesinde sürdürmektedir. ABD Deniz Kuvvetlerinin diğer donanmalardan en önemli farkı 
uçak gemileridir. Nükleer güçle çalışan bu gemiler sayesinde bir uçak gemisinde 120’nin 
üzerinde savaş uçağı taşınabilmektedir. Böylece ABD savaş doktrini, dünyanın her yerinde 
uygulayacağı stratejik planlarını deniz-hava gücü dayandırma olanağına sahip olmaktadır. 
Ayrıca su üstü ve denizaltı gemilerine monte edilen balistik füzelerle çok uzak mesafelerden 
stratejik ve operatif darbe olanaklarına sahiptir. 1990-2010 yılları arasındaki 20 yıllık 
dönemde ABD, dünya denizlerindeki üstünlüğünü kullanarak bağımsız ve tek taraflı askeri 
güç uygulamaları için gerekli siyasi kararları rahatlıkla alabilmiştir. Üstüne üstlük Irak’ta 
olduğu gibi uluslararası hukuka uymayı da göz ardı edebilmiştir. Son beş yılda başta Çin ve 
Rusya olmak üzere dünyanın önde gelen ülkelerinin donanmalarının ABD benzeri yeni bir 
yapılanma içine girdiği görülmektedir. Bu yeni yapılanma çabalarının ABD deniz gücünü 
öncelikle bölgesel ölçekte dengelemeyi hedef aldığı söylenebilir. 
 
Deniz Çatışma Alanları 
ABD-Rusya-Çin üçlüsünün rekabet ve olası çatışma alanları, Akdeniz, Batı Pasifik, Batı Hint 
Okyanusu ve Arap Denizi’dir. Çin ve Rusya geç de olsa deniz kuvvetlerine uçak gemilerini de 
ekleme kararı almışlardır. Çin Rusya’dan aldığı Varyag adlı gemiyi faaliyete geçirmiş, yeni 
uçak gemileri inşasına da başlamıştır. Rusya da benzer şekilde uçak gemisi inşasını 
planlamaktadır. 1989’dan bu yana ABD donanmasının gemi sayısında önemli bir azalma 
meydana gelmiştir. 1989’da 594 olan toplam gemi sayısı bugün 285’e düşmüştür. ABD’nin 
Irak ve Afganistan’dan çekilmesine rağmen İŞİD’e karşı donanma gemilerinden yapılan darbe 
harekâtı devam ediyor. Buna ilave olarak Yemen’deki son kriz ABD amfibi gemilerinin 
Yemen kıyılarında bulunmasını zorunlu kılıyor. ABD, daha önce bölgeye gönderilmiş 
gemilerin görev süreleri uzatıyor. ABD donanma Ortadoğu ve Batı Pasifik’teki gelişen 
durumlar nedeniyle hala daha fazla gemiye ihtiyaç duyuyor. ABD’nin deniz kuvvetleri 
2014’de 450 gemiye ihtiyaç duyuyordu. 30 yıllık gemi inşa programına göre 2028 de ancak 
319 gemiye sahip olabilecek. Bu rakam 2044 de 303’ e düşecek.  Yıllık gemi inşa bütçesi 
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ihtiyacı 19,7 milyar dolar. Ancak bahriye, inşa bütçesi için ancak 15,7 milyar dolar alabiliyor. 
ABD donanması için ileriye dönük en kritik sorunlardan biri de Ohio sınıfı nükleer darbe 
kabiliyetine sahip denizaltıların değiştirilmesi olacak. Çünkü 40 yıllık kullanma süresinin 
sonun yaklaşılıyor. İkinci Dünya Savaşı’nda ABD 6000’den fazla gemiye sahipti. Kongreye 
sunulan 2014 raporlarına göre Batı Pasifik’teki Çin-ABD deniz gücü varlığı ve dengesi 2020 
yılında Çin lehine değişecek. Bu tarihte Çin denizaltı ve su üstü gemisi olmak üzere 351 
gemiye sahip olacak. Aynı tarihte ise ABD’nin bölgede daimi konuşlu 67 (denizaltı ve su 
üstü) gemisi olacak. 1 ABD 70 yılı aşkın bir süredir, Batı Pasifik’teki deniz gücü üstünlüğünü 
sürdürmektedir. Ancak artık bölgenin bir Çin tehdidi altında olduğu kaçınılmaz bir olgu 
haline gelmiştir. Diğer taraftan Çin’in 1500 deniz mili uzunluğundaki kıyılarını ve mücavir 
alanlarını korumak zorunda olduğu da unutulmamalıdır. 2 Çin, Japonya, Vietnam, Filipinler 
arasındaki deniz alanları anlaşmazlığı giderek tırmanmaktadır. Bu bağlamda ABD’nin yeni 
Pasifik stratejisi, deniz gücü açığını bölgedeki kadim müttefikleri Japonya ve Avustralya 
deniz kuvvetleri unsurları ile kapatmayı öngörmektedir. Avrupa’ya gelince, NATO’nun 
Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Mark Ferguson, bu bölgede büyük güverteli 
amfibi gemiler ile uçak gemilerinin daha uzun süre ile konuşlanmasını arzu ediyor. Çünkü 
karmaşık ve saldırgan bir Rusya ile karşı karşıya olduklarını vurguluyor. Ortadoğu’nun deniz 
alanlarında da durum giderek karmaşıklaşıyor. Doğu Akdeniz ve Kızıl Deniz çıkış Aden 
Kanalında deniz kuvvetlerine olan ihtiyaç artıyor. Basra Körfezi’ndeki ABD deniz üssüne 
ilave olarak, Aden açıklarındaki Sokotra Adası’nda bir üs kurdu. 

 
 
 
 
 
                                                            
1Robert Hein, Right-sizing the United States Navy,  6 March 2015 Brookings, Foreign Policy, Center for 
21st Century Security and Intelligence  
2 Michael D. Swaine, The Real Challenge in the Pacific, Foreign Affairs May/June 2015 s. 145 

http://www.brookings.edu/about/centers/security-and-intelligence/21cdi-policy-papers/federal-executive-fellows
http://www.brookings.edu/about/programs/foreign-policy
http://www.brookings.edu/about/centers/security-and-intelligence
http://www.brookings.edu/about/centers/security-and-intelligence
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Rusya’nın Akdeniz’den Tecrit Stratejisi 
Rusya Putin’in artan petrol fiyatları nedeniyle 2009 yılında ekonomik durumu düzeltmesi 
sonrasında ABD deniz gücünü öncelikle Akdeniz ve Ortadoğu’da dengelemek amacındaydı. 
Bu bağlamda Libya’da Trablus, Suriye’de Tarsus ve Yemen’de Sokotra Adaları’nda deniz 
üssü kurulmasını planlanmıştı. Bir Rus General; Eğer bu üsleri kurmazsak Rusya’nın 
ekonomik ve askeri-teknik gibi ulusal çıkarları ve güvenliği için uzak denizlerdeki 
düzenli varlığımızı sağlamak imkânsız olurdu. Rusya’nın güvenliğine yönelik uzaktan 
gelecek potansiyel tehditlere etkili bir karşılık verebilmek için bu tür deniz üsleri 
gerekli. Bilhassa Sokotra Adası’na kurulacak üs, Arap Denizi ve Aden Körfezi’ndeki 
Rus savaş gemilerinin güvenliğini sağlayacak. Tarsus ve Trablus’takiler de aynı şekilde 
patlamaya hazır Orta Doğu’da kontrolü sağlamak ve duruma anında yanıt vermek için 
önemli şeklinde konuşmuştu. 2008 yazında Gürcistan savaşında askeri gücünü gösteren 
Rusya, Kasım ayında da donanmasını Büyük Petro gemisi önderliğinde Latin Amerika turuna 
çıkarırken, Suriye ve Libya’ya da uğramıştı. Libya lideri Albay Muammer Kaddafi de 
Moskova ziyaretinde Trablus’a üs kurulması konusunda iki ülkenin anlaştığını belirtmişti. 3 
Rusya gövde gösterisini sürdürürken ve Sokotra konusunda ciddi girişimlere başlamadan,  2 
Ocak 2010 tarihinde Amerikalı General Petraus ile Yemen Başbakanı Salih Sana’da buluşmuş 
ve  Sokotra Adası’nda Amerikan hava ve deniz üssü kurulması konusunda anlaşmışlardı bile. 
Askeri açıdan Sokotra Adalar grubu stratejik deniz yollarının kesişme noktasıdır. Ana ada 
olan Sokotra’nın batısında Abdal Kuri adası da yer almaktadır. Bu denizalanı uluslararası 
transit geçişlerin yapıldığı Yemen karasuları içinde yer almaktadır. ABD’ in hedefi 
Yemen’den Somali kıyılarına kadar uzanan tüm Aden körfezi deniz yolunun güvenliğini 
sağlamaktır. Akılda tutulması gereken diğer önemli bir bilgi de Sokotra Adası’nın ABD nin 
bölgedeki en büyük deniz üssü olan Diego Garcia’ya 3000 (1600 deniz mili) kilometre 
uzaklıkta olmasıdır. Sokotro Rusya’nın deniz üsleri denkleminden çıkarıldıktan sonra, sıra 
Libya’ya gelmişti. 17 Mart 2011 tarihinde Türkiye saatiyle gece yarısını biraz geçe toplanan 
BM Güvenlik Konseyi, Libya'da sivillerin korunması amacıyla uçuşa yasak bölge 
oluşturulmasına yetki veren, Libya'da derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulunan ve rejime 
yönelik yaptırımların daha da sıkılaştırılmasını ve genişletilmesini öngören karar tasarısını 
kabul etmiştir. BM Güvenlik Konseyi’nde Çin’in dönem başkanlığını üstlendiği toplantıda 
İngiltere, Fransa, ABD ve Lübnan tarafından hazırlanan karar tasarısına 15 üyeli BM 
Güvenlik konseyinin 5 daimi ve 10 geçici üyesinden 10’u evet oyu verirken Rusya, Çin, 
Almanya, Hindistan ve Brezilya çekimser oy vermiştir. Güvenlik Konseyi’nin beş daimi 
üyesinin hiçbirisi veto hakkını kullanmadığı için karar kabul edilmiştir.4 Karar üzerinden 48 
saat geçmeden 19 Mart 2011 de Fransa tarafından Libya’ya saldırı başlatılmış ve daha sonra 
geniş çaplı NATO müdahalesine dönüşmüştür. Gelişmeleri biliyorsunuz, artık Libya’da bir 
otorite yok, radikal dinci gruplarla, daha ılımlı gruplar güç müdahalesinde. Rusya bu kararı 
veto etmediğine ne kadar dövünse azdır. Böylece Libya’nın Trablus limanı da Rusya’nın 
deniz üsleri denkleminden çıkarılmıştır. Suriye’deki karışıklıklar da ne tesadüf ki, 15 Mart 
2011’de başlamış, Nisan 2011’de yaygınlaşmaya başlamıştır. Suriye’deki iç savaş, dışarıdan 
                                                            
3 http://ajanstest.kafkas.org.tr/haber-arsivi/rus-ordusu-sicak-denizlere-aciliyor/ 16 Ocak 2009 
4 Sinan Oğan, BM Güvenlik Konseyi’nin Libya Kararı Bir Müdahaleyi Getirir mi? Türkiye’nin Tepkisi 
Ne Olur? http://www.turksam.org/tr/makale-detay/55-bm-guvenlik-konseyi-nin-libya-karari-bir-
mudahaleyi-getirir-mi-turkiye-nin-tepkisi-ne-olur 

http://ajanstest.kafkas.org.tr/haber-arsivi/rus-ordusu-sicak-denizlere-aciliyor/
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dolaylı destek ve müdahalelerle dört yılı aşkın bir süredir devam etmektedir. Rusya’nın 
denkleminde yer alan son üs olan Tartus limanının da durumu iyice belirsizleşmiştir. 
Görüldüğü üzere Akdeniz’deki deniz gücü mücadelesi birçok noktada siyasi gelişmeleri 
tetiklemektedir. Son durum olarak Rusya’nın Güney Kıbrıs’ın Larnaka limanından başka 
Akdeniz’de kullanabileceği limanı kalmamıştır. ABD ve Batı’nın bundan sonraki engelleme 
hedefinde Larnaka ve Cezayir limanlarının olacağını söylemek kehanet olmayacaktır.  
 
Çin-Rusya Deniz Tatbikatının Jeopolitik Açılımı ve Diplomatik Mesajları 
Rusya’nın Kırım’ı ilhakı ABD ve Avrupa’nın siyasi ve askeri saygınlığını önemli derecede 
zedelemiştir. Bu bağlamda Kırım’ın Sovyetler döneminde Ukrayna’ya bırakılışındaki tarihi 
gerçekler ve bölgenin demografik yapısını dikkate almayan girişim ve demeçlere devam 
edilmektedir. NATO’nun Mayıs 2015’de Antalya’da yapılan toplantı sonrası NATO Genel 
Sekreteri, Rusya’yı saldırgan olarak nitelemiş ve NATO’nun Kırım’ın ilhakına izin 
vermeyeceğin sert bir dille ifade etmiştir. ABD, NATO şemsiyesi altında Romanya’da, 
Bulgaristan’da, Baltık ülkelerinde, Polonya’da askeri gücünü artırmaktadır. Kırım’ın askeri 
güç kullanılarak geri alınması bundan 162 yıl önce olduğu gibi ancak Karadeniz üzerinden 
güç kullanarak mümkün olabilir. Basit anlamda bunun anlamı, Karadeniz’de mutlak bir deniz 
üstünlüğünün sağlanması gerekliliğidir. Çin donanmasının, sınırlı da olsa savaş gemileri ile 
ilk defa Karadeniz’e açılması ve Rus savaş gemileri ile tatbikat yapması ve sonrasında 
Akdeniz’e inerek tatbikata devam etmeleri, siyasi ve askeri alanda önemli mesajlar 
içermektedir. bu mesajları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkün olabilir. 
 

• Batı Pasifik’teki ABD- Çin deniz gücü rekabetinde Rusya’nın Çin yanında yer alacağı 
• Karadeniz’de Rusya’ya karşı olası bir NATO harekâtında Çin donanmasının 

Rusya’nın yanında yer alacağı 
• Siyasi açıdan Çin’in Kırım’ın Rusya tarafından ilhakına onay verdiği 
• Akdeniz’de olası bir harekâtta Çin donanmasının Rusya’nın yanında yer alabileceği 
•  Suriye’nin parçalanarak Doğu Akdeniz’deki olası coğrafi değişikliklerde Çin’in 

Rusya ile birlikte hareket edebileceği 
• Yine Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminde Rusya ve Çin’in söz sahibi olmak 

istedikleri 
 
Boğazlar ve Türkiye 
Karadeniz bölgesinin giderek ısınmaya başladığı bir döneme girilmektedir. Bu bağlamda 
Karadeniz’de daha fazla yabancı bandıralı askeri geminin faaliyet göstereceği beklenmelidir. 
Hiç şüphesiz bu faaliyetler Montrö Boğazlar Sözleşmesine uygun yapılmak zorundadır. Bu 
bağlamda Türkiye’nin Sözleşmenin uygulanmasındaki sorumluluğu öne çıkacaktır. Giriş çıkış 
öncesi bildirimler, Karadeniz’deki kalış süreleri, gemi adetleri ve tipleri gibi çok hassas 
konuların kontrol ve denetimi Türkiye’ye ait olacaktır. Bundan böyle daha fazla Çin 
gemisinin Boğazlarda görülmesine alışmalıyız. Batı-Rusya gerginliğinin arttığı her dönemde 
Türkiye’nin jeostratejik önemi daha da fazla öne çıkmaktadır. NATO üyesi olan Türkiye aynı 
zamanda Rusya ile köklü ilişkilere sahiptir. Bu bağlamda Kırım’ın ilhakı konusunda Batı’ya 
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verilen siyasi desteğin, olası uygulamalarda tarafsız bir yönde kalması Türkiye’nin güvenliği 
ve bölgesel çıkarları yönüyle önem arz etmektedir. 
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