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ÖZET

Doğu Akdeniz, jeopolitik ve jeostratejik açıdan tarih sahnesinde 
önemi her daim artan bir deniz havzasıdır. Bu coğrafya, büyük mede-
niyetlerin izlerini taşıyan fay hatlarının enerji biriktirdiği, gerilimi tır-
mandırdığı ve dünya savaşlarına varan trajik olayların cereyan ettiği 
bir bölgedir. Dünya deniz ticaretinin ana arterlerinden biri olan Doğu 
Akdeniz teknolojik sıçramaların meydana geldiği dönemlerde kimi 
medeniyetlerin güç kaybetmesine, kimi medeniyetlerin ise güç kaza-
narak bölgeye hâkim olmasına tanıklık etmiştir. Bu yönüyle coğrafya 
sabit ancak değişim dinamik olmuştur. Bu dinamik değişim, Balkanlar, 
Ortadoğu, Kafkaslar ve Kuzey Afrika’da olağanüstü hareketlenmeleri 
tetikleyebileceğinden “Ganbot Diplomasisi”nin yeniden canlanması-
na, “Ana Vatan”ın bekası için “Mavi Vatan”da egemenliğin tesis ve 
idamesini sürdürecek olan “Donanma Varlığı”nın artmasına neden 
olacaktır. Bu çalışmanın amacı, teknolojik değişimlerin askeri kapasi-
teyi nasıl etkilediğini belirlemek ve denizaltı silahının bugün ve ge-
lecekte Doğu Akdeniz’deki askeri hareketlilik karşısındaki rolünü ve 
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önemini ortaya koymaktır. Çalışmada yöntem olarak, tarihsel süreç içe-
risinde paradigmayı değiştiren teknolojik gelişmeler incelenmiş, Doğu 
Akdeniz’de jeopolitik ve jeostratejik durumu etkileyen küresel, kıtasal, 
bölgesel ve milli güç unsurları ile asimetrik etki yaratabilen aktörlerin 
politik, ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik, çevresel ve yasal çerçe-
vede nasıl bir rol oynadığı yönündeki bulgular tartışılmış ve gelecek 
teknolojilerin paradigmayı nasıl değiştirebileceği, denizaltı teknoloji-
sinin güvenlik mekanizmalarını nasıl etkileyebileceği değerlendirilmiş 
ve öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Akdeniz, Denizaltı, Ganbot Diplomasi, Mavi 
Vatan, Donanma Varlığı

The Geopolitical and Geostrategic Importance of the Eastern 
Mediterranean, Technological Transformations and The Role of 
Submarines

ABSTRACT

The Eastern Mediterranean is a sea basin that is gaining utmost im-
portance in the history scene from geopolitical and geostrategic aspects. 
This geography is a region in which the fault lines carrying traces of 
great civilizations getting accumulate the energy, escalate the tensions, 
and lead the tragic events to the world wars have taken place. Eastern 
Mediterranean, one of the main arteries of the world maritime trade, 
witnessed the loss of some civilizations in the period when technologi-
cal leaps occurred, some civilizations gained power and dominated the 
region. In this respect, the geography is constant but the change has 
been dynamic. This dynamic change will lead to the revival of Ganbot 
Diplomacy as it may trigger extraordinary mobilization in the Balkans, 
the Middle East, the Caucasus, and North Africa. In order to provi-
de and sustain sovereignty establishment of the Motherland, the Naval 
Presence in the Blue Homeland (Galazia Patrida) will step up. The aim 
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of this study is to determine how technological changes affect military 
capacity and to demonstrate the role and importance of the submarine 
weapon against foreign military mobility in the Eastern Mediterranean 
today and in the future. In this study, the technological developments 
that change the paradigm in the historical process are examined, and 
the political, economic, social, cultural, technological, environmental 
and legal frameworks of the actors that can affect the geopolitical and 
geostrategical the findings of the role played by the technology and how 
the future technologies can change the paradigm, how they can affect 
the security mechanisms of the submarine technology are evaluated and 
recommendations have been presented.

Key Words: Mediterranean, Submarine, Gunboat Diplomacy, 
Blue Homeland (Galazia Patrida), Naval Presence.

1. Giriş

1.1 Doğu Akdeniz’in Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi

Akdeniz tarih boyunca çeşitli isimlerle anılmıştır. Romalı-
lar “Mare Nostrum-Bizim Deniz”, Yahudiler “Yam Godol-Büyük 
Deniz”, Almanlar “Mittelmeer-Orta Deniz”, bir rivayete göre Mı-
sırlılar “Great Green-Büyük Yeşil”, Türkler ise “Akdeniz” ismini 
kullanmıştır.2 Yabancı kaynaklarda “Akdeniz” kelimesi “White Sea” 
olarak tercüme edilmiş olsa da Proto Türklerin, Çinlilerden yaklaşık 
200 yıl önce MÖ 7. yüzyıldan itibaren yönleri tarif etmek üzere renk 
kodları kullandıkları dikkate alındığında, batı yönünü ak (beyaz) rengi 
ile özleştirdikleri görülmektedir. Dilbilimci Annemarie von Gabain’e 
göre; Proto Türkler, Doğu için mavi/yeşil, Batı için ak, Güney için kızıl, 
Kuzey için kara renklerini kullanmışlardır. Zira Karadeniz için kullan-
dıkları “kara” ön adı kuzey anlamındadır.3 

2 David Abulafia, “Great Sea, A Human History of the Mediterranean”, 2011, Allen Lane 
Penguin Books, pg.xxiii, ISBN: 978-0-14-196999-2

3 İlker YİĞİT, Musa SALAN, “XVI. Yüzyıl Çerkeş Kazası Köylerinin Lokalizasyonu Ve 
Toponimik Analizi”, Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature 
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Akdeniz için savaş, ticaret, din, kültür, bilim gibi alanlarda günü-
müzdeki yazarlar tarafından farklı lakaplar kullanılmıştır. Bunlardan 
bazıları; “Inner Sea - İç Deniz”, ‘Encircled Sea-Çevrelenmiş Deniz”, 
“Friendly Sea - Dostluk Denizi”, “Faithful Sea - İnanç Denizi”, “Bit-
ter Sea-Acı Deniz”, “Corrupting Sea-Yozlaşan Deniz”, “Liquid Conti-
nent-Sıvı Kıta” dır. Özellikle ikinci dünya savaşında Akdeniz’in “Acı 
Deniz” olarak anılmış olması medeniyetlerin çatışabileceği bir harp 
sahnesi olarak jeopolitik önemini korumaktadır. Avrupa, Asya ve Af-
rika kıtalarını birleştiren merkezi bir konumda olması nedeniyle Ak-
deniz, stratejik güç mücadelesinde oynanacak tüm satranç oyunlarının 
tahtası mahiyetindedir. Akdeniz jeopolitik olarak üç ayrı coğrafi ayrıma 
tabi tutulmaktadır. Cebelitarık-Malta arası Batı Akdeniz, 27° E boyla-
mı Orta Akdeniz, 27° E boylamının doğusunda kalan deniz sahası ise 
Doğu Akdeniz olarak uluslararası kabul görmektedir. Bu kapsamda, si-
yasi, askeri, iktisadi, tarihi, kültürel, sosyal ve coğrafi olarak Adriyatik 
Denizi, Ege Denizi ve hatta Türk Boğazları, Marmara Denizi, Karade-
niz ve Kızıldeniz’i de Doğu Akdeniz bağlamında ele almak jeostratejik 
açıdan zaruri olacaktır. Bununla birlikte, yukarıda bahsi geçen coğrafi 
sahaların her birinin özellikle Ege Denizi başta olmak üzere hukuki 
açıdan sui generis (kendine özgü) özelliği göz önüne alınarak mercek 
altına alınması da ayrı bir zorunluktur. 

Stratejik fay hatları birbirini tetiklediğinden Doğu Akdeniz hav-
zasının hinterlandı içerisinde bulunan Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar, 
Karadeniz’e kıyıdaş ülkeler, Güney ve Doğu Avrupa ülkeleri, Kuzey 
Afrika ülkeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Kızıldeniz’e kıyıdaş ülkelerin biri 
veya birkaçında meydana gelen siyasi ve/veya askeri bir hareketlenme 
tüm bölgeyi etkisi altına almaktadır. Son dönemde meydana gelen Su-
riye Krizi ise buna en güzel örnektir. Dolayısıyla, Doğu Akdeniz denil-
diği zaman sadece deniz havzası ve bu deniz havzasına kıyıdaş ülkeler 
olarak coğrafyaya bakmanın stratejik karar süreçleri açısından geri dö-
nüşü olmayan hatalara sebebiyet verebileceği düşünülmektedir. 

and History of Turkish or Turkic Academıc Journal Sosyal Bilimler Sayısı, Volume 8/6 
Spring 2013, ISSN: 1308-2140, syf.833
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Jeopolitik kelimesi içerisinde coğrafya ve politika olduğundan, ilk 
bakışta birbirine komşu olan güçlerin politik mücadele alanı gibi algı-
lansa da işin içine deniz ve okyanus gibi su alanları girince deniz aşırı 
ülkelerin de politik hedefleri uğruna belirli bir coğrafyaya nüfuz ede-
bileceği ve böylece bahse konu ülkelerin karmaşık bir güç mücadelesi 
alanı oluşturabileceği dikkate alındığında coğrafya ve politika ilişkisi 
çok daha karmaşık bir hale gelmektedir. Tarih boyunca dünya savaş-
larına varan jeopolitik müdahaleler özellikle Doğu Akdeniz gibi bir su 
havzasında büyük çatışmalara sahne olmuş ve etrafındaki tüm stratejik 
fay hatlarını tetiklemiştir.  

Akdeniz dar anlamda yirmi civarında ülkenin jeopolitik alanı ola-
rak gözükmektedir. Ancak, ABD, Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu, 
Çin ve Hindistan gibi süper güçlerle çevrili bir kara ve deniz havzasında 
dünyanın jeopolitik olarak en gerilimli bölgesi olan Doğu Akdeniz’in 
etki alanı 7000 kilometrekarelik bir coğrafyayı gerilim altında bırak-
maktadır. Gerek ticaret hatlarının gerekse yeraltı ve yerüstü zenginlik-
lerinin yoğunlaştığı Doğu Akdeniz havzası özellikle enerji, su, gıda, 
ulaştırma ve lojistik gibi stratejik çıkarların çatışmaya dönüşebileceği 
bir düğüm noktasıdır. Doğu Akdeniz’de kriz ve savaşa neden olan/ola-
bilecek faktörler aşağıda olduğu gibidir;

•	 Hidrokarbon yataklarının zenginliği, 

•	 Fosil yakıtların mevcudiyeti, 

•	 Teknolojik sıçrama yaratabilecek nitelikli ve genç nüfusun 
varlığı, 

•	 Uyuşturucu, insan kaçakçılığı, 

•	 Organize suçlar, 

•	 Nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların yayılması dahil olmak 
üzere illegal faaliyetler,

•	 Terör gibi asimetrik tehditlerin her geçen gün şiddetini artır-
ması, 
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•	 Bölge ülkelerinin barış endeksinin dibe vurması,

•	 Etnik ve mezhep çatışmalarının körüklenmesi, 

•	 Kirli ittifakların sürekli boyut değiştiren çıkar çatışmalarına 
dönüşmesi, 

•	 Başlangıçta suni olarak yaratılan ve mesnedi olmayan medeni-
yetler çatışması projesinin bir şekilde hayata geçirilerek Arap 
Baharı ve türevi kalkışmalara sebebiyet vermesi.

Yukarıda belirtilen nedenlerle, Doğu Akdeniz üzerinden büyük göç 
hareketliliği oluşmuş ve bölgede çözülmesi çok zor olan siyasi, sosyal, 
ekonomik, kültürel, askeri, teknik ve diğer problem sahaları ortaya çık-
mıştır.

1.2 Doğu Akdeniz’de Meydana Gelen Önemli Deniz Savaşları 
ve Güvenlik Stratejilerine Etkisi

Doğu Akdeniz’de bilinen ilk büyük deniz savaşı, Mısır kayıtlarına 
göre M.Ö. 1200 civarında Hitit egemenliğini sona erdiren ve Suriye 
sahillerini kara ve deniz yoluyla takip ederek Mısır’a ulaşan “Deniz 
Kavimleri” adı altındaki istilacılara karşı gerçekleştirilen, III.Ramses 
komutasındaki denizciler tarafından gerçekleştirilmiştir. III.Ramses’in 
Medinet Habu’daki tapınağının duvarların da resmedilen bu savaşın ga-
libinin Mısırlılar olduğu anlaşılmaktadır.4 Büyük karasal güçlerin deniz 
yolu ile kaydırılması mümkün olduğundan Akdeniz çok kanlı savaşlara 
sahne olmuştur. Doğu Akdeniz’de büyük medeniyetlerin ağırlık mer-
kezini ele geçirme teşebbüsleri sonucunda deniz savaşlarının şiddeti, 
yoğunluğu ve temposu yüksek olduğundan zayiat oranı da yüksek ol-
muştur. 

Tablo-1’de, Akdeniz’de ve yakın deniz havzasında cereyan eden 
önemli deniz savaşları belirtilmiştir. Bahse konu deniz savaşları son-
rasında Osmanlı Donanması’nın yeniden organize olduğu, teknolojik 
gelişmeler paralelinde yeniden donatıldığı ve müteakip harpler için ye-
teneklerini artırdıkları müşahede edilmiştir.
4 Charles Freeman, “Egypt, Greece and Rome (Civilization of Ancient Mediterranean)”, 

Oxford University Press Inc., New York-USA, Second Edition, pg.59, 83.
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Tarih Deniz Savaşı
MÖ 1200 Deniz Kavimleri Savaşı
MÖ 490 Marathon Savaşı
MÖ 480 Salamis Deniz Savaşı
MÖ 31 Aktium Deniz Savaşı
1090 Koyun Adaları Savaşı
1144-1291 Haçlı Savaşları
1439-1460 Mora Yarımadası’nın Fethi
1462 Midilli Adası’nın Fethi
1463 - 1479 Osmanlı-Venedik Savaşı,
1523 Rodos’un Fethi
1538 Preveze Deniz Savaşı
1565 Malta Kuşatması
1571 İnebahtı Deniz Savaşı,
1571 Kıbrıs’ın Fethi
1575 - 1644 Tunus’un Fethi
1645 Girit Kuşatması
1770 Çeşme Baskını
1827 Navarin Baskını
1853 Sinop Baskını
1856 Kırım Savaşı
1868 Girit’in Ablukası 
1869 Süveyş Kanalının Açılması
1877 - 1878 Osmanlı-Rus Harbi
1881 İngilizlerin Mısır’ı İşgali ve Kızıldeniz Hâkimiyeti
1914 - 1918 Birinci Dünya Harbi
1939 - 1945 İkinci Dünya Harbi
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı
2006 Lübnan-İsrail Çatışması
2007-2016 Etki Odaklı Harekât ile Cumhuriyet Donanması’nın Yıpratılması
2008 RF’in Gürcistan’a Askeri Müdahalesi
2011 NATO’nun Libya’ya Askeri Müdahalesi
2011 - Devam Suriye Krizi

Tablo-1 Osmanlı Imparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Doğu Akdeniz’de Maruz Kaldığı Deniz Savaşları (Yazar tarafından 
çeşitli kaynaklardan derlenmiştir.)

Akdeniz’de deniz kontrolünün sağlanması için Kıbrıs Adası, Ro-
dos, Girit, Sicilya, Malta, Korsika, İbiza’ya ilaveten Ege Denizi’ne ya-
yılmış 1852 civarında Ada, Adacık ve Kayalıklar gibi coğrafi formas-
yonların da kontrol altına alınması gerekmektedir. 
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Akdeniz’de deniz kontrolü uğruna yapılan mücadele bu nedenle 
çok boyutlu olarak sürdürülmüştür. Ne zaman Osmanlı Donanması zir-
ve noktasına ulaşsa, bir şekilde karşısında ittifaklar bulmuş ve neredey-
se tüm deniz unsurlarını ve yetişmiş denizcilerini kaybetmiştir.

İnebahtı Deniz Savaşı, Osmanlı Devleti için büyük bir yenilgi gibi 
gözükse de bu yenilgi gerçekleşirken bile Kıbrıs Adası’nın fethedilmesi 
nasıl bir gücü elinde bulundurduğu yönünde ciddi kanaatler oluştur-
maktadır. Osmanlı Donanması, bir yıl içerisinde toparlanmayı başarmış 
ve hatta 1574 yılında Tunus’un fethedilmesine varan bir başarı kaydet-
miştir. Bununla birlikte, İnebahtı Deniz Savaşı öncesinde Portekiz’in 
Hint Okyanusu ve Basra Körfezi’nde sancak ve varlık göstermesi coğ-
rafi uzaklığına rağmen Osmanlı Donanmasını Akdeniz’e hapsediyordu. 
İspanya’nın Atlantik Okyanusu’na yönelmesi, yeni keşiflere yelken aç-
ması ciddi bir tehdit olan Venedik Donanmasını zayıflatmış, 1645 yılın-
da Osmanlı Donanması tarafından Girit fethedilmiştir. İnebahtı deniz 
savaşına kadar filo muharebeleri ön plana çıkmıştır. Donanmanın sahip 
olduğu teknoloji 1718 yılına kadar yapılan savaşların inişli çıkışlı ol-
masına neden olmuştur. Bir önceki yüzyılın teknolojisiyle donanmış 
gemilerle yapılan savaşlar kadırgaların kalyonlar ile ikame edilmesiyle 
sonuçlanmıştır. 1644-1669 ve 1714-1718 yılları arasına Mora’nın hâki-
miyeti kapsamında icra edilen deniz savaşları her ne kadar Osmanlı 
İmparatorluğu’nun nispi üstünlüğü ile sonuçlanmış olsa da teknoloji 
konusundaki geri kalmışlık ve Kıta Avrupası’nın ilerleyişi, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun yıpranmasını sağlayabilmiştir. Bu nedenle Girit’in 
fethi 25 yıl sürmüştür. Siyasi istikrarsızlık ve Osmanlı’nın denizcilik 
politikalarındaki zafiyeti Venediklilerin Çanakkale Boğazı’nı 15 yıl bo-
yunca abluka altına almasına sebebiyet vermiştir. Osmanlı Donanma-
sı’nın Adriyatik’e kadar yayılmaması, Venedik’in lojistik nakliyatını 
engelleyememesi ve Akdeniz’de gözetleme faaliyetlerini etkin olarak 
sürdürememesi deniz kontrolünün idamesinde zafiyet alanlarını oluş-
turmuştur. Girit Savaşı esnasında üstünlüğü elde etmek üzere Kadır-
ga’dan (Kürekli Savaş Gemilerinden) Kalyon’a (Yelkenli Savaş Gemi-
lerine) geçiş sağlanmaya çalışılsa da yelkenli gemilerin seri üretimi 
konusunda henüz mahir olunmadığından, Avrupa’dan kiralama cihetine 
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gidilmiş, ancak yeterli sayıda kalyon edinilmesinde güçlüklerle karşıla-
şılmıştır. Kalyonlar, kadırgalara göre teknesinin daha narin ve daha 
uzun olmasının yanı sıra daha mukavim olması, manevra kabiliyetleri-
nin Atlantik tipi yelkenlerin envantere girmesiyle daha üstün hale gel-
mesi, kıç kasaranın kısaltılarak pupa ile birleştirilmesi, baş kasaranın 
kaldırılması, topların alabandalara iki katlı lombar sıraları halinde dizi-
lerek gemi bordalarından sürülebilmesi, ateş gücü üstünlüğünün muaz-
zam olması bir yandan mürettebat sayısını oldukça artırmış, diğer yan-
dan gemi maliyetlerini de yükselmiştir. Ancak bu dönemde kadırga 
kullanım konsepti kolay kolay değişim gösterememiştir. Kalyonlar ka-
dırga gibi kullanılmaya çalışılmış, dar koylara sokulmuş ve yetenekleri 
dışında manevra yaptırılmaya çalışılmıştır. Kadırgalar açık denizlerde 
kalyonlara karşı yetersiz kalmışlardır. Top menzili, silah ve mühimmat 
sayısı açısından kadırgalar yetersizdir. Bununla birlikte Latin yelkeniy-
le donatılmış kalyonlarda, Akdeniz’de rüzgârın düşük olduğu bölgeler-
de kadırgalar başlangıçta nispi üstünlük etmiş olsa da Atlantik tipi yel-
kenlerin envantere girmesiyle bu dezavantaj da ortadan kalkmıştır. Ka-
dırga savaşlarında top atışı bodoslamadan yapılırken, kalyon savaşla-
rında bordalara dizilmiş toplarla salvo atışları (yaylım ateşi)  yapılmak-
tadır. Kalyonların su hattından vurularak imha edilmesi oldukça güç 
olduğundan, ya kalyonların barut deposuna top atışlarını isabet ettir-
mek, ya da burlota’lar (ateş gemileri) ile kalyonların yakılması gerek-
mekteydi. Kalyonlar adeta birer deniz kalesi gibi olduğundan, deniz 
savaşlarının doğası değişmiştir. Hafif topu olan gemilerin yetersiz kal-
ması veya kalyonların ağır güllelerine mukavim olmayan teknelerin 
kalyonlara yaklaşamaması bu platformların envanterden çıkarılmasına 
sebebiyet vermiştir. Bahse konu gemilerin hizmet dışına çıkarılması ile 
muharip filolar dört ayrı kategoride bulunan kalyonlardan ve bu kal-
yonlara refakat eden fırkateyn ve korvetlerden müteşekkil edilmeye 
başlanmıştır. Kalyonlar yelkenli gemi statüsünde olduğundan rüzgârın 
yönü ve şiddeti taktik durumu oldukça etkilemektedir. Hâlbuki kadırga-
lar rüzgârın istikametinden etkilenmediklerinden bu yönüyle avantajlı 
durumdadırlar. Kalyonlar bu nedenle düşmanı rüzgâr altında bırakacak 
şekilde manevra yapmak durumunda kalmışlardır. Bu durum, düşmanı 
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doğru zaman ve yerde, kuvvet ve manevra üstünlüğünün tesis edildiği 
bir anda karşılama zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, tecrü-
be kazanmış eğitimli personele duyulan ihtiyacı da beraberinde getir-
miştir. İngiliz, Hollanda ve Fransız kalyonları bu dönemde dünya de-
nizlerinde başarışı muharebeler icra ederken, Venedik ve Osmanlı Ter-
saneleri kalyonları inşa etme çabası içerisindeydiler. 17. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren yelkenli kalyonun, karaveleler ve kadırgaların yerini 
almasıyla üstünlüğün elde edilmesi 1718’den sonra yaklaşık elli yıllık 
bir barış ortamının muhafaza edilmesine katkı sağlamıştır. Yelkenliden 
buharlı gemilere geçiş kademeli olarak gerçekleşmiştir. Osmanlı İmpa-
ratorluğuna bu teknoloji batıdan transfer edilmiştir. Avrupa’da meyda-
na gelen endüstri devrimi buharlı makinenin icadıyla realize olmuştur. 
1760’lı yıllarda Matthew Boulton and James Watt tarafından icat edilen 
ve Watt-Boulton adıyla seri üretime geçişi sağlanan makineleşme döne-
mi dünya çapında büyük gelişmelere yol açmıştır.5 Osmanlı Donanma-
sı’na bahse konu teknoloji transferi Avrupa ve Amerika’daki gelişmeler 
paralelinde yapılmıştır. 1800’lü yılların başında yelkenli askeri gemiler 
genellikle kalyon, fırkateyn, korvet, brik, uskuna, koster ve şalopa türü 
gemilerden müteşekkildi. Amerikalı fizikçi Robert Fulton, Watt-Boul-
ton makinesine yoğunlaştığı dönemde 1797 yılında Paris’te denizaltı 
çalışmalarını başlatmıştır. Fulton, sualtında bir saat kalabilen ve kol gü-
cüyle çalıştırılabilen bir denizaltı yapmayı başarmıştır.6 Bu denizaltıya 
“Nautilus” adını vermiş ve Rouen-Fransa’da denize indirerek seyir 
tecrübelerini yapmıştır. Seyir tecrübeleri başarı ile tamamlanmış olma-
sına rağmen İngiliz Bahriyesi’nin standartlarına uyumlu olmadığından 
proje hayata geçirilememiş ve Nautilius hurdaya ayrılmıştır. Robert 
Fulton buhar makineleri üzerindeki çalışmalarına devam etmiş ve 
ABD’nin Fransa’dan sorumlu Bakanı Robert R. Livingston ile yaptığı 
görüşmenin ardından 1802 yılında Fulton’un buharlı gemisinin inşası 
için gerekli olan kaynağın sağlanması yönündeki iş ortaklığı teklifi ka-
5 Levent Düzcü, “Osmanlı Denizciliğinde Teknolojik Transformasyon: Yelkenliden Buharlı 

Gemiye Geçiş Dönemi (1828-1862)”, Savaş, Teknoloji ve Deneysel Çalışmalar, Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, 2013, İstanbul, syf.182-199

6 Tom Ricci, “Biography: Robert Fulton”, The American Society of Mechanical 
Engineer’s Organization, 2012 https://www.asme.org/engineering-topics/
articles/transportation/robert-fulton (17.11.18 tarihinde alınmıştır)

https://www.asme.org/engineering-topics/articles/transportation/robert-fulton
https://www.asme.org/engineering-topics/articles/transportation/robert-fulton
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bul edilmiştir. John Fitch’in 1793 yılında tasarladığı buharlı gemiyi 
Philadelphia Delaware Nehri’nde tecrübe etmiş, ancak proje ticari bir 
başarıya ulaşmamıştır. Fulton Seine Nehri’nde Fitch’in buharlı gemisi-
ni örnek alarak bu geminin 3 kts. (deniz mili/saat)  hızla intikal edebile-
ceğini ve teknolojik değişiklerle faal hale getirilebileceğini kanıtlamış-
tır. Fulton, 1803 yılında New York’a dönerek, James Watt’ın patentini 
aldığı güçlü bir buhar motorunu satın alarak geliştirmiş ve 1807 yılında 
5 kts. hızla 150 deniz mili mesafeyi 32 saatte kat ederek New York Cit-
y’den Albany’ye Hudson nehri üzerinden intikal etmeyi başarmıştır. 64 
saate kadar seyir siası olan “Clermont” adındaki ilk buharlı ticaret ge-
misinin ardından, Fulton, “Demologous” adlı ilk buharlı savaş gemisini 
inşa etmiştir. Müteakiben, İngiltere ve Fransa buharlı gemilerin inşa 
sürecinde büyük bir rekabete girişmişlerdir. Yandan çarklı olan bu ah-
şap gemiler genelde taşımacılık sektöründe kullanılıyordu. Gemi bor-
dalarına çark konulması harp gemisi olarak kullanımlarını verimsiz 
kılmaktaydı. 1833 yılından itibaren gemi yapımında ahşap yerine demir 
kullanımına başlanması, 1837’den itibaren gemi pervanelerinin icat 
edilmesi, pervane veya uskurların geminin kıç tarafına monte edilerek 
manevra kabiliyetlerinin ve süratlerinin artırılması, top atışlarına karşı 
gemilerin tekne ve borda saclarının kalınlaştırılarak zırhlı savaş gemi-
lerinin kullanımına başlanması önemli bir değişimin başlangıcı olmuş-
tur. Öncelikle kalyonların modernizasyonu söz konusu olsa da zamanla 
kalyonlar yerini buharlı gemilere bırakmış ve 1860 yılından itibaren 
ahşap kalyonların hizmet dışına çıkarılmasına neden olmuştur. Osman-
lı İmparatorluğu bu endüstriyel devrimin gerisinde kalmış ve Avrupa’ya 
bağımlı hale gelmeye başlamıştır. Yeni teknoloji ürünü gemilere adap-
tasyon için donanma personelinin eğitilmesi ihtiyacı, Osmanlı Donan-
ması’nın Almanya kontrolüne girmesine sebebiyet vermiştir. Ayrıca, 
yeni teknoloji ürünü gemilerin satın alınabilmesi büyük bir finansman 
ihtiyacını beraberinde getirdiğinden Osmanlı İmparatorluğu’nun dışa 
bağımlı borcu da artış göstermiştir. Venedik’in tarafsızlık siyaseti izle-
mesi, büyük filo muharebelerinin sönümlenmesi ve bunların yerine ka-
raya yapılan akınların artması, yağma seferlerinin icra edilmesi ticaret 
gemilerinin talan edilmesi gibi asimetrik savaşlar ile uzun vadeli bir 
yıpratma politikasının tesis edildiği görülmektedir. Osmanlı Donanma-
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sı yelkenli askeri gemilerin son çarpışması olan 1827 yılındaki Navarin 
baskınının ardından, 1828 ve 1829 yılında İngiltere’den iki buharlı 
gemi satın alınır. Bununla birlikte, Navarin’de Osmanlı Donanması el-
liyi aşkın yelkenli savaş gemisini kaybettiğinden, buharlı savaş gemile-
rinin alımına ilave olarak mevcut imkân ve kabiliyetler ile 1836 yılına 
kadar 43 adet yelkenli savaş gemisi inşa edilmiştir. Osmanlı İmparator-
luğu, Haliç’te bulunan Tersane-i Amire’nin merkezi planlaması dâhilin-
de İzmit, Ereğli, Gideros, Amasra, Bartın, Samsun, Fatsa, Sinop, Akça-
şehir, Gemlik, Ahyolu, Misivri, Biga, Midilli, Rodos, Antalya ve Cen-
gane’de bulunan tersanelerde kalyon, fırkateyn, korvet ve brik denilen 
gemi türlerinin inşasına devam etmiştir.7 1828 ve 1829 yılında satın 
alınmış olan iki buharlı gemi, yelkenlilerin yedekte çekilmesi ve Padi-
şah ile bürokratların taşınması gibi amaçlarla kullanılmıştır. Buharlı 
gemilerin satın alınması, bu gemilerin bakım-onarım ve idame sorunla-
rını gündeme getirdiğinden tersanelerin de dönüşümü bir problem saha-
sı olarak ortaya çıkmıştır. Böylece, tersane bünyesine haddehanenin 
(bakır sac levha imali), errehanenin (kereste kesimi) ve dökümhanenin 
(topların taşınması ve dökümü) tesis edilmesi durumunda kalınmış ve 
bu tezgâhlar buharlı gemilerin satın alındığı İngiltere’den tedarik edil-
miştir. Teknoloji transferi nedeniyle, buharlı gemilerin personeli ile ter-
sanelerde bu gemilerin bakım-onarımını yapacak olan mühendis ve iş-
çiler İngiltere’den getirilerek istihdam edilmişlerdi. Bahse konu dönem 
Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk endüstrileşme hareketlerinden biri sayı-
labilir. 

1837 yılından sonra Tersane-i Amire (Haliç Tershanesi)’de ilk bu-
harlı gemilerin üretimine başlanmıştır. 1842 ila 1878 dönemini kapsa-
yan Tanzimat Döneminde yürütülen ıslahat çalışmaları neticesinde Os-
manlı Donanmasına ayrılan bütçe ile dünyanın en büyük üçüncü zırhlı 
filosuna sahip olunmuştur. 

1853 Sinop Baskını, 1856 Kırım Savaşı, 1868 Girit’in Abluka-
sı, 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi, 1881 İngilizlerin Mısır’ı İşgali ve 
7 Levent Düzcü, “Osmanlı Denizciliğinde Teknolojik Transformasyon: Yelkenliden Buharlı 

Gemiye Geçiş Dönemi (1828-1862)”, Savaş, Teknoloji ve Deneysel Çalışmalar, Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, 2013, İstanbul, syf.187
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Kızıldeniz Hâkimiyeti Tanzimat döneminin önemli güç mücadeleleri 
arasındadır. III. Selim (1789-1807), II. Mahmud (1808 – 1839), Ab-
dülmecid (1839 – 1861) ve özellikle Sultan Abdülaziz (1861-1878) dö-
nemindeki akılcı stratejik yatırım kararlarının sonucunda dünyanın en 
büyük donanmalarından biri haline gelen Osmanlı Donanması; politik, 
ekonomik, sosyal, teknolojik ve hukuksal açıdan zamanla yıpratılmış 
ve nihayetinde 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinde Rus Donanması kar-
şısında hezimete uğramıştır. Sultan II. Abdülhamit’in Donanmayı ye-
niden ayağa kaldırmak üzere yoğun gayretler sarf etmiş olması sonuç 
vermemiştir. Ancak, denizaltıların envantere girmesi açısından önemli 
bir gelişme kaydedilmiştir.

1.3 Denizaltıların Tarihsel Süreçte Envantere Girmesi, Rolü ve 
Önemi

Denizaltıların dünyada ilk defa 1578 yılında Matematikçi Wil-
liam Bourne8 tarafından tasarlandığı ancak bu tasarımın denenmediği, 
1620 yılında Cornelius Jacobszoon Drebbel9 tarafından benzeri bir ta-
sarımı Thames nehrinde denediği, ancak İngiliz Bahriye Nazırlığı’nın 
bir harp silah araç ve gereci olarak bu tasarımı benimsemediği, harpte 
kullanılan ilk denizaltının ise 1775 yılında David Bushnell10 tarafından 
geliştirilen “Turtle” adlı denizaltı olduğu genel kabul görmektedir. Bu-
nunla birlikte, ABD’li Robert Fulton tarafından geliştirilen “Nautilius” 
adlı denizaltı için tasarladığı ve elektrik şoku ile düşmanını öldüren 
Torpedofish adlı bir balıktan esinlenerek bugünkü anlamda deniz mayı-
nı statüsünde olan bir silaha “Torpedo” adını verdi. 1880 yılında İsveçli 
Nordenfelt, İngiliz mühendis William Garrett tarafından üretilen deni-
zaltıyı geliştirerek bu denizaltıyı sualtında 14-15 kts. hızla intikal ettire-
bilmeyi başardı. Ancak, denizaltı tasarımındaki bu ilerlemelere rağmen, 

8 http://divingalmanac.com/william-bourne-designs-wooden-submarine/ (10.11.2018 
tarihinde alındı)

9  Mike Hanlon, “Cornelis Drebbel built three submarine in the 1620s - they all worked”, New 
Atlas, 17.02.2005, https://newatlas.com/go/3715/ (10.11.2018 tarihinde alındı)

10 Brandt Heatherington, “David Bushnell’s Turtle: The World’s First Submarine”, Warfare 
History Network, 18.10.2018, https://warfarehistorynetwork.com/daily/military-history/
david-bushnells-turtle-the-worlds-first-submarine/ (10.11.18 tarihinde alındı)

http://divingalmanac.com/william-bourne-designs-wooden-submarine/
https://newatlas.com/go/3715/
https://warfarehistorynetwork.com/daily/military-history/david-bushnells-turtle-the-worlds-first-submarine/
https://warfarehistorynetwork.com/daily/military-history/david-bushnells-turtle-the-worlds-first-submarine/
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modern anlamdaki ilk denizaltının John Philip Holland11 tarafından icat 
edildiği kabul edilmektedir.12 Her ne kadar denizaltı tasarımında yaygın 
olan genel kabul yukarıda belirtilen süreç çerçevesinde olsa da, Seyyid 
Vehbi’nin “Surname-i Humayun” adlı eserinde belirttiği üzere; 1719 
yılında, yani Turtle denizaltısından yaklaşık 56 yıl önce Sultan III. Ah-
med Han’ın İstanbul’da 5000 fakir çocuğu sünnet ettirmesi vesilesi ile 
Mimarbaşı İbrahim Efendi’nin tasarladığı timsaha benzeyen bir sualtı 
aracının dalış ve satıh yapabilecek kabiliyette olduğu, bir gemi gibi su 
üstünde intikal edebildiği ve demir atabildiği ifade edilmektedir. Bah-
se konu denizaltı, bir yandan düzenlenen sünnet düğünü eğlencelerine 
büyük bir heyecan katmış, diğer yandan Turtle denizaltısına benzer bir 
tasarımın da hayata geçirildiğinin delaleti olmuştur. Maalesef bu eğ-
lence aracının ehemmiyeti yeteri kadar anlaşılamamış ve yaklaşık 159 
yıl denizaltılar Osmanlı İmparatorluğu tarafından bir harekât ihtiyacı 
olarak değerlendirmeye alınmamıştır. Manchester’li Reverand George 
William Garret’in13 1879 yılında Birkenhead’de “Resurgam” adlı bir 
denizaltı inşa etmiş, ancak bu denizaltı Portsmouth-İngiltere’ye ye-
deklenerek çekildiği esnada North Wales açıklarında batmıştır. Bunun 
üzerine Garret, İngiltere’ye taşınarak Nordenfelt Gun and Ammuniti-
on Company Limited ile ortaklık kurmuştur. Nordenfelt denizaltısının 
resmi olarak üretimine 1870’den itibaren geçilmiş olmasına rağmen, o 
dönemde su üstü gemilerinde kullanılan “Whitehead” torpidolarının ve 
Resurgam denizaltısının dizayn özellikleri dikkate alınarak Garret ta-
rafından 1885 yılında Stockholm-İsveç’te torpido atabilen bir denizaltı 
geliştirilmiştir. Torpido atabilen ve su üstünde top atışı da yapabilen bu 
yeni denizaltının adı Nordenfelt-I’dir. Nordenfelt-I’in ilk deniz tecrübe-
lerine Osmanlı İmparatorluğunu temsilen Berlin Ataşesi Binbaşı Halil 
Bey iştirak etmiş ve verdiği raporda bu denizaltının harekât ihtiyacını 
karşılayamayacağı bildirilmiştir. Yunanistan’ın Nordenfelt-I denizaltı-

11 Christopher McFadden, “John Philip Holland: The Father of the Modern Submarine”, 
Interesting Engineering, 19.08.2017, https://interestingengineering.com/john-philip-holland-
father-modern-submarine (10.11.2018 tarihinde alındı)

12 Antony Preston, “The Royal Navy Submarine Service A Centennial History”, Conway 
Maritime Press, 2001, pg.21-27

13 Adam Hart-Davis, “George Garrett and the first steam-powered submarine”, Local Heroes, 
http://www.inventricity.com/local-heroes-george-garrett 10.11.2018 tarihinde alındı.

https://interestingengineering.com/john-philip-holland-father-modern-submarine
https://interestingengineering.com/john-philip-holland-father-modern-submarine
http://www.inventricity.com/local-heroes-george-garrett 10.11.2018
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sını satın alması üzerine II. Abdülhamit tarafından, Yunanistan’ın ala-
cağı bu denizaltı tehdit olarak algılanmış ve Garret İstanbul’a davet edi-
lerek üçer torpido atabilecek 23 Ocak 1886 yılında iki ayrı denizaltının 
inşası için Nordenfelt Şirketi ile Osmanlı Bahriye Nazırlığı arasında an-
laşma akdedilmiştir. Kasımpaşa-İstanbul Valide Tezgâhlarında üretimi 
yapılan Abdülhamit denizaltısı 06 Eylül 1886 günü denize indirilmesi-
ne rağmen, dalış tecrübeleri ancak Şubat 1887 yılında yapılabilmiştir. 
Yunanistan’ın projesi başarılı olamadığından, Abdülhamit ve Abdülme-
cit denizaltıları teknik yetersizliklerine, hiçbir savaşta kullanılamama-
larına ve 1910 yılına kadar Haliç’te çürümeye terkedilmelerine karşın, 
dünyanın ilk torpido atan denizaltıları olarak tarihe geçmişlerdir.14 

Etkin bir savaş aracı olarak denizaltıları ilk kullanımı, 1. Dünya 
Savaşı’nda 22 Eylül 1914 sabahı, Alman denizaltısı U-9 tarafından, İn-
giltere’ye ait HMS Aboukir, HMS Cressy ve HMS Hogue zırhlılarının 
batırılmasıyla önemini ortaya koymuştur.15 Çanakkale Savaşı ile birlik-
te Akdeniz, Türk Boğazları ve Karadeniz denizaltı tehdidi ile karşılaş-
mıştır. Artık hiçbir deniz savaşı eskisi gibi olmayacaktır. Çünkü sürpriz 
etkisi çok yüksek olan, harbin kaderini değiştirerek düşmana ağır zayiat 
verdirebilecek stratejik bir savaş aracı tarih sahnesinde yerini almıştır. 
Bir zamanlar, Seyyid Vehbi’nin “Surname-i Humayun” adlı eserinde16 
denizaltılara ilişkin olarak tarif ettiği “acayip ve garaib işlerin en bü-
yüğü” betimlemesi17 yerinde ve isabetli olmuştur. Denizaltı harbi ko-
nusunda tarihe mal olmuş en önemli denizaltıcılardan birisi Büyük 
Amiral Karl Dönitz’dir. Karl Dönitz, denizaltıcılık kariyerinin hitamın-
da Adolf Hitler’in intiharını müteakiben, III.Reich’ın son lideri olarak 
20 gün süreyle Flensburg Hükümeti (Dönitz Hükümeti)’nin başına geç-
miştir. Dönitz, 1914-1916 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun 
1. Dünya Savaşına girmesine sebep gösterilen SMS Goeben (Yavuz) ve 

14  Serkan Ertem, “Çanakkale Denizaltı Harekâtı”, Denizler Kitabevi, 2011, Syf.39-47
15  http://www.worldwar1.co.uk/cressy.htm (10.11.18 tarihinde alındı)
16 Dr. Mert AĞAOĞLU, “Osmanlı Tasvir Sanatı’nda Surnameler”, Akademik Sosyal 

Araştırmalar Dergisi Yıl: 6, Sayı: 66, Mart 2018, s. 318-342
17 Serkan Ertem, “Çanakkale Denizaltı Harekâtı”, Denizler Kitabevi, 2011, Syf.41

http://www.worldwar1.co.uk/cressy.htm
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SMS Breslau (Midilli) Muharebe Kruvazör’lerinden18 Midilli’de görev 
yaptığı esnada Türk Donanması adına hizmet vermiştir. 1916 yılında 
denizaltıcı olan Dönitz, 1918 yılında denizaltı komutanı olmuş ve Eylül 
ayında Malta Adası civarında komutanı olduğu denizaltı ile karakol 
yaptığı esnada Süveyş Kanalı’ndan batıya intikalde olan bir İngiliz 
Konvoyuna taarruz etmek üzere kendisine görev tevdi edilmiştir. An-
cak, Stenbauer komutasındaki diğer denizaltı ile ilk defa denenecek 
olan bir hücum planı dâhilinde müştereken kendilerine tahsis edilen he-
defleri arayıp bulmak ve bu hedeflere taarruz etmek üzere bir hareket 
tarzı geliştirmek durumunda kalmışlardı. Dönemin teknolojisi dikkate 
alındığında, denizaltıların sualtında kalış süresi, aralarındaki muhabere 
imkân ve kabiliyetlerinin yetersizliği ikili bir denizaltı harekâtının nere-
deyse başarılmasının imkânsız olduğuna delalet ediyordu. Çin ve Hin-
distan’dan gelen büyük bir konvoya refakat eden çok sayıda askeri ge-
minin intikal halinde olduğu Dönitz tarafından tespit edilmişti. Ay ışığı-
nın harp gemilerini ve konvoydaki gemilerin siluetlerini belirgin hale 
getirmesi gece harekâtını elverişli hale getirse de, İngilizlerin konvoyu 
yüksek süratle ve denizaltıların torpido atışı için gerekli olan pasif hal-
liyat metotlarını (gemilerin rota, sürat ve mesafe bilgilerini hesaplama 
usulleri) bozmak üzere geliştirdikleri Zig planı çerçevesinde (Zig-Zag 
hareketleri yaparak gemilerin rotalarını ve süratlerini belirli bir plan 
dâhilinde değiştirerek denizaltının torpido hücumları için yaptığı mate-
matiksel hesapları bozarak torpido atışlarını geciktirmek veya hedefi 
vurmasını engellemek) Dönitz’in tasarladığı hücumları engellemeye 
çalışmışlardır. Dönitz büyük gayretler sonucunda konvoyun ikinci ko-
lonasındaki en büyük gemiye hücum geliştirmiş, ancak büyük su hab-
beleri çıkararak batan geminin civarında bulunan denizaltıya karşı ge-
liştirilen su bombası hücumları neticesinde denizaltı ile refakat gemile-
ri arasında zorlu bir mücadele baş göstermiştir. Güneşin doğması deni-
zaltının gece satha çıkarak hücum yapma avantajını ortadan kaldırdı-
ğından hücumlarını periskop umkundan (derinliğinden) yapmaya ni-
yetlenen Dönitz, bir teknik arıza nedeniyle denizaltının aşırı başlanma-
sı ve bataryalarında bulunan asidin dışarı taşması sonucunda emercensi 

18 https://www.dzkk.tsk.tr/icerik.php?icerik_id=11 (29.11.2018 tarihinde alındı)

https://www.dzkk.tsk.tr/icerik.php?icerik_id=11
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(acilen) olarak satha çıkmak zorunda kalmış, bir daha dalış fırsatı bula-
mayarak su üstü gemilerinin taarruzlarına maruz kalmış ve personeli ile 
beraber İngilizlere esir düşmüştür.19 Karl Dönitz bu taarruzlardan elde 
ettiği tecrübeye istinaden, denizaltıların gece şartlarında etkili olabile-
ceği ve mümkün olduğu kadar çok sayıda denizaltı ile büyük bir konvo-
ya taarruz edilmesinin avantajlı olabileceği kanaatine varmıştır. Ancak, 
dönemin denizaltılarının imkân ve kabiliyetleri ile çoklu denizaltı taar-
ruzlarının sevk ve idare edilmesinin oldukça zor olduğu da tartışılmaz 
bir gerçektir. Çok sayıda denizaltı ile taarruz yapma niyeti, düşman 
konvoyu ve refakat gemilerinin sayısının çok fazla olduğu durumda tek 
bir denizaltının birkaç gemi batırmasının kifayetsiz olduğu, çok sayıda 
denizaltı ile konvoya ağır zayiat verilmesinin daha isabetli olacağı dü-
şüncesinden kaynaklanmıştır. Aksi takdirde birkaç gemi dışında geri 
kalan muhasım gemilerin deniz nakliyatını başarı ile tamamlandığı ger-
çeği ile yüzleşmek kaçınılmaz olacaktır. Büyükamiral Dönitz’in 1919 
yılında esaretinin sona ermesiyle birlikte kendisine yeniden göreve baş-
layıp başlamayacağını soran Alman Bahriyesine, Versay Anlaşması’nı 
kastederek yeniden denizaltılara sahip olunup olunamayacağını yönün-
de soruya soruyla cevap verir ve görevi kabul etse de 1935 yılına kadar 
Alman Bahriyesinin envanterine denizaltıların girememesi nedeniyle 
su üstü gemilerinde göreve devam etmek durumunda kalmış ve nihaye-
tinde Emden Kruvazörü’nün komutasını devralmıştır. Bu zorunluluk, 
Dönitz’in hem denizaltı harekâtı hem de su üstü harekâtı hakkında de-
rin tecrübe kazanmasına vesile olmuş ve her iki harekâtın zafiyet alan-
larını görerek daha tekâmül etmiş taktikler geliştirmesini sağlamış, aynı 
zamanda harekât ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojinin geliştirilmesine 
yönelik çalışmaların algoritmasını belirlemede etkin rol oynamıştır. 28 
Haziran 1919 tarihli Versay Antlaşması’nın 191. maddesine göre deni-
zaltı inşası yasaklanmıştır.20 Bununla birlikte, 18 Haziran 1935’te İngil-
tere ile imzalanan İngiliz-Alman Deniz Antlaşması gereğince Alman 

19 Karl Dönitz, “Büyükamiral Karl Dönitz’in Hatıratı”, Kültür Yayınları Tarih Dizisi No:62, 
Dz.K.K.lığı Yayınları, İstanbul, 2005, ISBN:975-409-315-6, syf.1-6

20 Treaty of Peace with Germany (Treaty of Versailles), June 28, 1919, Article 191, pg.127 
https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-0043.pdf (29.11.2018 
tarihinde alındı)

https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-0043.pdf
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donanması, Birleşik Krallık donanmasının sahip olduğu tonajın 
%35’ine kadar gemiye sahip olma fırsatını elde etmiştir. Almanya bu 
anlaşma ile Birleşik Krallık gibi diplomatik açıdan çok tecrübeli bir 
ülkeyi dahi yanıltarak, bu anlaşma gereğince 250 tonluk denizaltıların 
inşa edilmesine dayanak oluşturmuştur. Almanya 1. Dünya Savaşında 
334, ikinci Dünya savaşında ise toplam 1162 denizaltının inşası tamam-
lanmıştır.21 Bahse konu denizaltılar (U-Boat-Unterwasser Boat) ile 1. 
Dünya Savaşında (1914-1918) 10.000.000 GRT (gross ton) gemi batı-
rılmıştır. İkinci Dünya Savaşında ise Müttefik Kuvvetlere ait karaya 
konuşlu Deniz Karakol Uçakları ve su üstü gemilerinin yoğun gayretle-
ri neticesinde 1162 Alman denizaltısının 632’si denizde batırılmıştır. 
Diğer denizaltılar ise ya karada imha edilmiş veya müttefik kuvvetlerin 
eline geçmesin diye ortadan kaldırılmıştır. Bununla birlikte, müttefik 
kuvvetlere ait 175 harp gemisi ve 2825 ticaret gemisi Alman denizaltı-
ları tarafından imha edilmiştir. Yaklaşık olarak müttefik kuvvetler do-
nanmasının %70’ine tekabül eden 14,1 milyon GRT’luk gemisi deni-
zaltılar tarafından batırılmıştır.22 Tonajlar ve batırılan gemi sayıları çe-
şitli kaynaklarda farklı olarak gösterilmekle beraber muazzam bir mü-
cadele olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Zayiat oranlarının ikinci dünya 
savaşında artmış olmasının nedeni teknolojinin bu dönemde süratle 
geliştirilmesidir. Bu dönemde zaman zaman su üstü gemileri ve hava 
vasıtalarının üstün gelmesinin veya tam tersine denizaltıların ağır zayi-
at verdirmesinin nedeninin adeta bir teknolojik savaşın cereyan etmesi-
ne bağlamak mümkündür. Denizaltılara şnorkel sisteminin kazandırıl-
ması veya su üstü gemilerinin radar cihazı ile donatılması, uçak gemi-
lerine konuşlu hava vasıtalarının ani reaksiyon ile tespit edilen denizal-
tılara hücum geliştirmesi belirleyici faktörler arasında yer almaktadır. 
Sebep ve sonuç ne olursa olsun dünyanın en büyük iki donanmasına 
karşı Alman Bahriyesinin mukavemet göstermesi ve özellikle denizaltı 
harekâtının etkinliği asimetrik ama bir o kadar da sonuç alıcı olmuştur. 
Savaşın perde arkasında çok iyi planlanmış lojistik ve teknik destek 
bulunmaktadır. Führer konferanslarında Deniz Kuvvetleri ve Savunma 
21 Encyclopedia Britannica, “U-boat German Submarine”, 
22 Robert P. Patterson, Robert Morgenthau, “Arming The Nation of War”, University of 

Tennessee Press, 2014, ISBN-10: 1572338725, pg.259
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Bakanlığı arasındaki yazışmalar ile yaklaşık 120 kez Amiral Dönitz’in 
Adolf Hitler ile yaptığı stratejik seviyeli yüz yüze görüşmeler Deniz 
Kuvvetleri’nin yapılandırılmasında ve özellikle denizaltı inşası husu-
sunda büyük gelişmelerin oluşumuna sebebiyet vermiştir. Çetin bir sa-
vaşın içerisinde olan Kara Kuvvetlerinin ihtiyaçları, Kara ve Deniz 
Kuvvetleri’ne yakın hava desteği sağlayan, zaman zaman da kendi kuv-
vetleriyle belirlenmiş hedeflere hava taarruzları gerçekleştiren Hava 
Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının yanında Deniz Kuvvetleri’nin harekât ih-
tiyaçlarını karşılayacak olan projelerin realitesi ve bunlara tahsis edilen 
bütçenin planlanması sürecinde yapılan çalışmalar özellikle denizaltı 
harekâtının başarısında belirleyici rol oynamıştır. Örneğin Kara Kuv-
vetleri’nin devasa ihtiyaçları varken U-21 tipi denizaltıların inşası için 
gerekli olan insan gücü 460.000 adam-saat iken, teknolojinin geliştiril-
mesi ile 260.000-300.000 adam-saat’e kadar üretim planlamasında 
azalma sağlanmış olması gerek nitelikli işgücü (mühendis, teknisyen ve 
tecrübeli işçi) açısından gerekse maliyet açısından tasarruf sağlanması-
na ve diğer kuvvetlerin teknik desteği için işgücü transferi yapılmasına 
olanak vermiştir.23

Okyanuslara nispeten Akdeniz’in daha dar ve küçük bir deniz ol-
duğu dikkate alınırsa denizaltı harekâtı açısından elverişli bir ortam ol-
duğunu söylemek mümkün olacaktır. Teknoloji geliştikçe denizaltıların 
gizlilik ve sessizlik açısından daha örtülü olması gerekmektedir. Uydu 
sistemleri, radar ve sonar sistemleri, sonoboylar, hava vasıtalarının ge-
lişmiş sensörleri ile ısı değişiklikleri, manyetik sapmalara ilişkin izler 
daha kolay algılandığından denizaltıların daha derinlerde harekât yap-
ması, uzaktan algılama sistemlerinin daha gelişmiş olması, silah sistem-
lerinin tekâmül etmesi, havaya bağımlılığının azaltılması ve muhabere 
sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Su üstü ve hava vasıtaları 
ile denizaltılar arasındaki nispi teknolojik üstünlük yer değiştirdikçe 
diğerinin lehine bir durum ortaya çıkmaktadır. Ancak denizaltıların en 
büyük dostu doğa olduğundan, doğanın gizli örtüsü denizaltının lehine 
bir avantaj sağlamaktadır. Gelecekte yapay zekâ ve robotik uygulama-

23 Karl Dönitz, “Büyükamiral Karl Dönitz’in Hatıratı”, Kültür Yayınları Tarih Dizisi No:62, 
Dz.K.K.lığı Yayınları, İstanbul, 2005, ISBN:975-409-315-6, syf 315.
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ları ile insansız silah sistemlerinin geliştirilmesi denizaltı harekâtını da 
önemli bir şekilde etkileyecektir. Tarihte olduğu gibi teknolojik sıçra-
malar var oldukça denizaltılar varlık sebeplerini koruyacaklardır. Nedir 
varlık sebebi, gizlilik ve sessizliğin getirdiği avantajla deniz kontrolü 
uğruna mücadele eden unsurların alan etkinliğini etkisiz hale getirmek 
ve harbin kaderini değiştirmektir. 

1.4 Denizaltıların Hukuki Statüsü

Savaş suçları, uluslararası hukukta insancıl hukuk kuralları teme-
linde ele alınmaktadır. Bu kapsamda, “1899 ve 1907 tarihli Lahey Söz-
leşmeleri, 1925 ve 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ile 1977 tarihli 
Cenevre Sözleşmeleri Ek Protokolleri” savaş suçlarını tarif eden, bu 
suçlara düzenlemeler getiren ve uluslararası alanda da kabul gören en 
önemli belgelerdir. Cenevre sözleşmeleri savaş suçlarını ve insanlık 
suçları çerçevesindeki ağır ihlalleri ihtiva etmekte, uluslararası ve ulus-
lararası olmayan silahlı çatışmalarda yapılması yasaklanan eylemler 
tarif etmektedir.  Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü; Lahey 
Hukuku ve Cenevre Hukuku’nu içerecek şekilde savaş suçlarına detaylı 
olarak yer vermiştir. Harp hukuku, silahlı çatışmaları, savaşan tarafla-
rı, tarafsız olanları ve üçüncü tarafları tanımlamakta ve bu hususta dü-
zenlemeler getirmektedir. İnsancıl hukuk ise savaşın veya çatışmanın 
verebileceği zararları asgariye indirmek üzere uluslararası Kabul gören 
düzenlemeler getirmektedir. Bu yönüyle harp hukuku, silahlı çatışma 
hukuku ve insancıl hukuk birbirinin bütünleyicisi niteliğindedir. I. Dün-
ya Savaşı sonunda İttifak Devletleri ile Almanya arasında imzalanan 
Versay Anlaşması ile II. Dünya Savaşı sonunda 1945 yılında kurulan 
Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararlar, in-
sanlığa karşı suçları ve barışa karşı suçları tarif ederek uluslararası hu-
kuk literatürüne yeni kavramlar kazandırmıştır. 9 Aralık 1948 tarihinde 
Paris’te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alınan karalar 
doğrultusunda bahse konu savaş suçlarına ilaveten soykırım suçları da 
kapsama alınmıştır. Ayrıca, BM tarafından kurulan Eski Yugoslavya 
Uluslararası Ceza Mahkemesi (EYUCM) ve Ruanda Uluslararası Ceza 
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Mahkemesi (RUCM) statülerinde savaş suçları listelenerek savaş suçu 
kavramına daha somut nitelik kazandırılmıştır. Son olarak, Uluslara-
rası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. Maddesinde, savaş suç-
ları “dar anlamda ve daimi nitelikli” olmak üzere detaylı bir şekilde 
tarif edilmiştir. Cenevre sözleşmeleri öncesinde ikinci dünya savaşının 
mağlup aktörleri olan Almanya’ya ait savaş suçluları Nürnberg Ulusla-
rarası Askeri Ceza Mahkemesi’nde, Japonya’ya ait savaş suçluları ise 
Uzak Doğu Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştır. 
Bu iki mahkemenin kararları savaş hukuku açısından önemli içtihatlar 
yaratmıştır. Savaş suçlarına önemli kodifikasyonlar katan bu içtihatlar 
aslında modern hukuk ile bağdaşmıyor yönünde eleştirilere konu olsa 
da, savaş hukuku açısından hala geçerliliğini korumaktadır. Nürnberg 
Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi bu alanda atılan ilk adım olma 
niteliği taşımaktadır. Nürnberg ile benzer bir statüyle kurulan Uzak 
Doğu Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi de Japon savaş suçluları-
nı yargılamıştır. Cenevre sözleşmelerinde savaş suçu terimi yerine ağır 
ihlaller terimi kullanılmıştır. Türkiye 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre 
Sözleşmelerine taraftır, ancak 08 Haziran 1977 tarihli Cenevre Sözleş-
melerine Ek I ve II Numaralı Protokollere taraf değildir.

Yukarıda sefahati verilen savaş hukuku, silahlı çatışma hukuku, 
insancıl hukuk ve bu kapsamdaki ağır ihlallere yönelik hukuki düzen-
lemeler doğrudan veya dolaylı olarak denizaltıların barış, kriz ve savaş 
döneminde kullanılmasını etkilemektedir. Ancak, spesifik olarak deni-
zaltıları inşa etmek, onları donatmak ve bu silahı kullanacak olan de-
nizaltıcıları yetiştirmek, bu denizaltıları savaşta kullanmak ve düşmana 
angaje olmak yönünden sınırlama getiren ilk anlaşma 1937 yılında ak-
dedilen Nyon Anlaşması olmuştur. Bu anlaşmanın lafzını ve ruhunu an-
lamak için Akdeniz’deki korsanlık ve deniz haydutluğu konularının ir-
delenmesi ve bu yöndeki hukuki içtihatların göz önüne alınması gerek-
mektedir. Korsanlık faaliyeti, 16 Nisan 1856 yılında, Paris’te Osmanlı 
Devleti’nin de katıldığı bir uluslararası anlaşma ile yasaklanmıştır. Kor-
sanlık muharip devletin resmi izni ile harp zamanı icra edilen özel şahsa 
ait bir gemi ile izni veren devletin yararına faaliyet gösterilmesidir. De-
niz haydutluğu ise, harpte veya barışta özel bir şahsa ait olan geminin 
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kendi çıkarına faaliyet göstermesidir. 1937 yılında İspanya’da iç savaş 
sürerken, İtalyan denizaltı gemilerinin borda numaralarını gizleyerek 
Akdeniz’de rastladıkları gemileri harp silah araç ve gereçleri taşınıyor 
bahanesiyle batırmaları, Çanakkale Boğazı’ndan çıkış yapan bir SSCB 
gemisini, çeşitli bölgelerdeki İngiliz ve Fransız gemilerini de batırmış 
olmaları nedeniyle, Akdeniz’de bir emniyet paktı anlaşması yapılmak 
üzere, İngiltere, Bulgaristan, Mısır, Fransa, Yunanistan, Romanya, Tür-
kiye, SSCB, Yugoslavya arasında İsviçre’nin Nyon ilçesinde bir antlaş-
ma imzalanmıştır. 

Nyon antlaşmasına24 göre; “Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz’de 
kendi sahillerini kontrol ve emniyet altına alacak; aynı zamanda İngil-
tere ve Fransa sahillerinden gerekli desteği yapacak ve onların gerekti-
ğinde üslenmesine izin verecekti. Bu amaçla Çeşme bölgesi üslenme-
lerine izin verilen bir liman olarak gösterilmiştir. Rusya ise Akdeniz’e 
çıkarılmamış, sadece Karadeniz’de emniyet sağlamak üzere Türkiye 
ile iş birliği yapması, yani sahillerini kontrol görevi verilmiştir. Akde-
niz’de ise baştan aşağı İngiltere ile Fransa’nın kontrolüne bırakılmış-
tı. Antlaşmaya imza koyan diğer milletler ise sadece kendi sahillerini 
kontrol etme görevini almışlardır.” TBMM’de 18 Eylül 1937 tarihinde 
onaylanan ve 20 Eylül 1937 tarihinde Resmî Gazete (Sayı: 3713) ile 
neşir ve ilâm olunan Nyon Anlaşmasına göre denizaltılarla ilgili olarak 
Akdeniz’de düşmanca niyet ve düşmanca hareket yapabilecek denizal-
tılara karşı taraf devletlerin müştereken mukabele edebileceği ve mak-
sadı temin için Fransız ve İngiliz muharip unsurlarına lojistik destek 
sağlayacak olan ileri üsler tahsis edilmesi karara bağlanmıştır. Böylece, 
hiçbir denizaltının Akdeniz’e giriş yapamayacağı, müttefik kuvvetlerin 
denizaltılarının ise satıhtan intikalinin ancak su üstü gemilerinin refa-
katinde olabileceği ve gerektiğinde tahsis edilen tatbikat sahalarında 
eğitim maksatlı dalış yapabilecekleri yönünde imzacı devletler mutabık 
olmuşlardır. Buradan da anlaşılacağı üzere kimliği belirsiz (intruder) 
denizaltıların varlığı dahi özellikle deniz ticaretinin sekteye uğraması 
açısından derin endişeler yaratmaktadır. Çünkü bu tip denizaltıları ara-
yıp bulmak, hareketlerini kısıtlamak ve olası bir taarruzlarını engelle-
24 https://www.haberturk.com/haber/haber/991353-nyon-antlasmasi  (30.11.18 tarihinde alındı) 

https://www.haberturk.com/haber/haber/991353-nyon-antlasmasi
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mek oldukça güçtür ve yoğun gayret gerektirir. Önlem alayım darken 
büyük bir maliyet ortaya çıkar ve umulmadık bir an ve yerde ağır zayi-
ata uğranılabilir. Amiral Dönitz’in Nürnberg Mahkemelerinde 11.5 yıl 
hapis yatmasına neden olan husus denizaltıların inşa edilmesi ve nite-
likli personel ile donatılması yönündeki iradedir. Nürnberg Mahkemesi 
sorgusunda kendisine neden Hitler ile 120 kez savaş üzerine görüşme 
yaptığı gibi sorular yöneltilen Dönitz, Hitler ile olan bağını sadece dev-
let başkanı ile bir komutan arasındaki bir ilişki olarak yorumlamıştır.25 
Her asker gibi vatanını sevdiği ve emirlere itaat ettiği gerekçesiyle yü-
kün ağırlığı Adolf Hitler’in üzerinde kalsa da Amiral Dönitz savaş suç-
lusu olarak yargılanmaktan kurtulamamıştır.  Bugün de aslında durum 
böyledir. Gerek Denizaltı Komutanı olmak, gerekse, barış, kriz ve harp 
dönemlerinde bu stratejik kuvvetin harekat komutasını sevk ve idare 
edecek olan Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak bir denizaltıya vur emri 
vermek, angajman kuralları gereğince değil sıralı Komutanların yetki-
sini, neredeyse TBMM yetkisini dahi aşar niteliktedir. Tabi ki, egemen 
devlet her tür kararı verebilir. Ancak verilen bu karar daha sonra savaş 
suçu olarak eninde sonunda yüzleşilmesi gereken bir konu olacaktır. 
Çünkü pratikte vurulacak gemiyi durdurmak, içindeki mürettebatı ve 
yolcuları emniyete almak ve daha sonra gemiyi imha etmek tatbik ka-
biliyeti olmayan bir yöntem olacaktır. Denizaltı silahlarının ağır mü-
himmat içermesi nedeniyle “orantısız güç kullanmak” gibi bir huku-
ki sorunla da karşılaşılması şaşırtıcı bir durum olmayacaktır. Bununla 
birlikte, denizaltının bir bölgedeki varlığının ilan edilmesi, bu bölgede 
bazı faaliyetler icra edecek ülkelerin satranç oynar gibi bazı kararlar al-
masına yol açabilecek ve hatta bu hareket tarzlarından vazgeçebilecek 
veya erteleyebileceklerdir. 

Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mücadelesi, deniz ve hava 
sahasının kontrolü ve yönetiminde rakip devletlerin muharip unsurla-
rının hareketleri sınırlandırılabilecek ve stratejik düğüm noktalarına 
yönlenmesi sağlanarak özellikle harbe tekaddüm eden muhasamat saf-
hasında muhasım unsurlar arzu edilen mevkide ve en zayıf olduğu anda 

25 Emir Öngüner, “Amiral Karl Dönitz’in Hatıralarında III. Reich Dönemi Denizaltı (U-Boot) 
Faaliyetlerinden Örnekler”, 2018
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kuvvet üstünlüğü sağlanacak şekilde en uygun başlangıç noktasında 
karşılanabilecektir. Denizaltıların hiç silah kullanmadan da sadece var-
lıklarını hissettirerek harekât ortamının şekillendirilmesi sağlanabile-
cektir. Her ne şekilde olursa olsun denizaltıların varlığı daima hukukun 
bir süjesi olarak önemini koruyacaktır. 

Denizaltıları barış, kriz ve harp döneminde kullanmayı düşünen 
ülkelerin;

• Savaşta zararlı gazların ve denizaltıların kullanılmasının yasaklan-
masına dair 06 Şubat 1922 tarihli Washington Sözleşmesi26,

• 17 Haziran 1925 tarihli kimya ve bakteri savaşının yasaklanmasına 
dair Cenevre Protokolü27, 

• Deniz savaşında tarafsızlığa dair 20 Şubat 1928 tarihli Havana 
Sözleşmesi28,

• 27 Temmuz 1929 tarihli savaş bölgesinde bulunan orduların savaş 
esirlerinin tabi tutulacağı işlemler, savaş alanında bulunan ordula-
rın yaralıları ve hastalarının durumlarının düzeltilmesi hakkındaki 
Cenevre Nihai Senedi ve Sözleşmeleri29,

• Deniz silahlarının sınırlandırılması ve denizaltı savaşına dair 22 
Nisan 1930 tarihli Londra Deniz Sözleşmesi30,

• Denizaltı gemilerinin savaş kurallarına dair 06 Kasım 1936 tarihli 
Londra Protokolü,

• 14 Eylül 1937 tarihli Nyon Mutabakatı ve 17 Eylül 1937 tarihli bu 

26 Limitation of Naval Armament (Five Power Treaty Or Washington Treaty), https://www.loc.
gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-0351.pdf (30.11.2018 tarihinde alındı)

27 Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, 
and of Bacteriological Methods of Warfare (Geneva Protocol), https://www.state.gov/t/
isn/4784.htm (30.11.2018 tarihinde alındı)

28 The Havana Convention, https://www.icao.int/secretariat/PostalHistory/1928_the_havana_
convention.htm (30.11.2018 tarihinde alındı)

29  Geneva Convention of 27 July 1929 relative to the treatment of prisoners of war, https://ihl-
databases.icrc.org/ihl/INTRO/305 (30.11.2018 tarihinde alındı)

30 Limitation And Reduction of Naval Armament (London Naval Treaty), https://www.loc.gov/
law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-1055.pdf (30.11.2018 tarihinde alındı)

https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-0351.pdf
https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-0351.pdf
https://www.state.gov/t/isn/4784.htm
https://www.state.gov/t/isn/4784.htm
https://www.icao.int/secretariat/PostalHistory/1928_the_havana_convention.htm
https://www.icao.int/secretariat/PostalHistory/1928_the_havana_convention.htm
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/305
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/305
https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-1055.pdf
https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-1055.pdf
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mutabakata ek Cenevre Sözleşmesi31

hükümlerini dikkate alması gerekmektedir.

1.5 Doğu Akdeniz’de Mevcut Güvenlik Mekanizmaları

Uluslararası Hidrografi Organizasyonu’nun tarifine göre Doğu Ak-
deniz, İtalya’nın Sicilya Adası’nın batı ucunda bulunan Lilibeo Burnu 
ile Tunus’un kuzeydoğu ucundaki Bon Burnu arasında çizilen hattın 
doğusunda kalan bölgedir.32 Bununla birlikte, dokümanda “Cebelita-
rık, Alboran Denizi, İber Denizi, Ligurya Denizi, Tiren Denizi, İyon 
Denizi, Adriyatik Denizi, Ege Denizi” olmak üzere Akdeniz alt böl-
gelere ayrılmıştır. Ege Denizi “Takımada” olarak tanımlansa da gerek 
hukuken gerekse politik mülahazalarla Türkiye’nin bu tanımlamayı 
kabul etmesi mümkün değildir. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Huku-
ku sözleşmesine göre takımadalarda transit geçiş rejimi uygulanması 
gerektiğinden ve Ege Denizi’nin “Özel Deniz” statüsünde olduğu da 
göz önüne alınarak Türkiye’nin ısrarlı itirazcı (persistent objector) po-
zisyonunu muhafaza etmesi nedeniyle, IHO’nun tanımlamaları coğrafi 
ayırım olarak bu çalışmada dikkate alınmış, deniz yetki alanları kapsa-
mında ele alınmamıştır. Tek başına bu coğrafi ayırım tanımlaması dahi 
güvenlik algılamalarını etkilediğinden, Doğu Akdeniz’in jeopolitik ve 
jeostratejik durumu çok sayıda güvenlik mekanizmasının geliştirilme-
sine sebebiyet vermiştir. IHO’nun tanımlamasından anlaşıldığı üzere 
Doğu Akdeniz’e kıyıdaş ülkeler; Türkiye, Suriye, Lübnan, Filistin, İs-
rail, Mısır, Libya, Tunus, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’dir. Bununla birlikte; İtalya, Slovenya, 
Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk’u da güvenlik politi-
kaları açısından dışarıda tutmamak gerekir. III.Ramses’ten bu yana de-
niz savaşlarına sahne olan Doğu Akdeniz’de kıyıdaş ülkeler ile diyalog 
arayışı barış ortamının tesis edilmesinde önemli bir ol oynamaktadır. 

31 The Nyon Agreement, 14 September 1937, https://ihl-databases.icrc.org/ihl/
INTRO/335?OpenDocument (30.11.2018 tarihinde alındı)

32 International Hydrographic Organization (IHO), Limits of Oceans And Seas (Special 
Publication N° .28), 3rd Edition, 1953, pg.15

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/335?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/335?OpenDocument
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Doğu Akdeniz dünya ticaretinin en önemli suyollarından bir tanesidir. 
Tarihi ipek yolunun ana arterlerinden biri olmuştur. Günümüzde de de-
niz ticareti önemli olmakla birlikte enerji kaynaklarının varlığı Akde-
niz’in önemini daha da önemli bir hale getirmiştir. Türkiye dış politika 
açısından kalıcı ve sürdürülebilir bir varış ortamı sağlamak isterken, 
bölgedeki istikrarsızlıklar askeri tedbirlerin de alınmasını kaçınılmaz 
kılmaktadır. Dışişleri Bakanlığı bu maksatla bölge ülkeleri ve uluslara-
rası organizasyonlar ile yoğun diplomatik girişimlerde bulunmaktadır. 
Bu kapsamda Güney Doğu Avrupa Savunma Bakanları (SEDM) süre-
ci33 (Türkiye, ABD, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sloven-
ya, Arnavutluk, Makedonya, Hırvatistan, Ukrayna, Bosna-Hersek, Sır-
bistan ve Karadağ) ve Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG Tugayını 
teşkil eden ülkeler: Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, İtalya, 
Makedonya ve Yunanistan), Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu34 
(BLACKSEAFOR’u teşkil eden ülkeler: Bulgaristan, Gürcistan, Ro-
manya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye), Karadeniz Uyumu 
Harekâtı (KUH’u teşkil eden ülkeler: Bulgaristan, Gürcistan, Roman-
ya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye) süreçleri ile barışı des-
tekleme harekâtı icra edilmekte ve bölge barışına katkı sağlanmaktadır. 
Türkiye’nin geçmiş dönemlerde barışa destek harekâtı kapsamında icra 
ettiği faaliyetler35;

33 SEDM kapsamında yürütülen faaliyetler arasında Güneydoğu Avrupa Simülasyon Ağı, 
askeri hastanelerin uydu ile birbirlerine bağlanması, doğal afetlerle mücadele, sınır 
güvenliği, terörizme karşı mücadele ve savunma sanayii ve araştırma alanında işbirliği gibi 
konular bulunmaktadır. http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-uluslararasi-guvenlik-alanindaki-
girisimleri-ve-uluslararasi-_nato_-bm_-ab_-barisi-koruma-destekleme-harekatlarina-k.
tr.mfa (30.11.2018 tarihinde alındı)

34 BLACKSEAFOR’un görevleri Karadeniz’de arama ve kurtarma, insani yardım harekâtı, 
mayın karşı tedbirleri, çevre koruma harekâtı, iyi niyet ziyaretleri ve taraflarca kararlaştırılan 
diğer görevler olarak belirlenmiştir. BLACKSEAFOR Yüksek Düzeyli Uzmanlar Grubu 
toplantıları ve BLACKSEAFOR Deniz Kuvvetleri Komutanları toplantıları düzenli 
yapılmaktadır. 

 BLACKSEAFOR, BM veya AGİT kapsamındaki harekatlarda görevlendirilebilmesi 
mümkündür. http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-uluslararasi-guvenlik-
alanindaki-girisimleri-ve-uluslararasi-_nato_-bm_-ab_-barisi-koruma-
destekleme-harekatlarina-k.tr.mfa (30.11.2018 tarihinde alındı)

35 Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi örün sitesi https://www.tsk.tr/
Sayfalar?viewName=BarisiDestekleme (30.11.2018 tarihinde alındı)

http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-uluslararasi-guvenlik-alanindaki-girisimleri-ve-uluslararasi-_nato_-bm_-ab_-barisi-koruma-destekleme-harekatlarina-k.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-uluslararasi-guvenlik-alanindaki-girisimleri-ve-uluslararasi-_nato_-bm_-ab_-barisi-koruma-destekleme-harekatlarina-k.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-uluslararasi-guvenlik-alanindaki-girisimleri-ve-uluslararasi-_nato_-bm_-ab_-barisi-koruma-destekleme-harekatlarina-k.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-uluslararasi-guvenlik-alanindaki-girisimleri-ve-uluslararasi-_nato_-bm_-ab_-barisi-koruma-destekleme-harekatlarina-k.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-uluslararasi-guvenlik-alanindaki-girisimleri-ve-uluslararasi-_nato_-bm_-ab_-barisi-koruma-destekleme-harekatlarina-k.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-uluslararasi-guvenlik-alanindaki-girisimleri-ve-uluslararasi-_nato_-bm_-ab_-barisi-koruma-destekleme-harekatlarina-k.tr.mfa
https://www.tsk.tr/Sayfalar?viewName=BarisiDestekleme
https://www.tsk.tr/Sayfalar?viewName=BarisiDestekleme
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• BM Somali Harekâtı (UN Operation in Somalia-UNOSOM),

• BM Bosna-Hersek Koruma Gücü (UN Protection Force-UNPRO-
FOR) - NATO Uygulama/İstikrar Kuvveti (NATO Implementation 
Force-IFOR/NATO Stabilization Force-SFOR)

• Sharp Guard Harekâtı

• “ALBA” Harekâtı

• “Essential Harvest”, “Amber Fox”, “Allied Harmony”, “Concor-
dia” ve “Proxima” Harekâtları,

• BM Kongo Demokratik Cumhuriyeti Misyonu (UN Mission in the 
Democratic Republic of the Congo- MONUC)

• BM Sudan Misyonu (UN Mission in Sudan- UNMIS)

• NATO’nun Irak’a Eğitim Desteği (NATO Training Mission Iraq- 
NTM-I)

• NATO Birleşik Koruyucu Harekâtı

• BM-Afrika Birliği Darfur Misyonu (UN-African Union Mission in 
Darfur-UNAMID)

• NATO Okyanus Kalkanı Harekâtı (Operation Ocean Shield)

• BM Afganistan Yardım Misyonu (United Nations Assistance Mis-
sion in Afghanistan-UNAMA)

• Etkin Çaba Harekâtı (Operation Active Endeavour)

Türkiye’nin hâlihazırda barışı destekleme harekâtı kapsamında 
icra ettiği faaliyetler;

• AB ALTHEA Harekâtı (EU Operation ALTHEA)

• NATO Kosova Gücü (Kosovo Force - KFOR)

• BM Kosova Misyonu (United Nation Interim Administration Mis-
sion in Kosovo-UNMIK)

• Türkiye’nin Afganistan Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti 
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(International Security Assistance Force-ISAF) ve Kararlı Destek 
Misyonu’na (Resolute Support Mission-RSM) Katkıları

• BM Lübnan Geçici Kuvveti (UN Interim Force in Lebanon-UNI-
FIL)

• BM Somali Yardım Misyonu (United Nations Assistance Mission 
in Somalia -UNSOM)

• Birleşik Görev Kuvveti 151 (Combined Task Force 151 -CTF 151)

• Deniz Muhafızı Harekâtı (Operation Sea Guardian-OSG)

• Savunma Kapasitesi İnşası (Defence Capacity Building-DCB) Gi-
rişimi

• NATO Erken İkaz ve Kontrol Kuvvetine (NATO Airborne Early 
Warning & Control Force NAEW&C) Konya İleri Üs Desteği.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yukarıda belirtilen barışın tesisine katkı 
çabaları tüm dünyanın takdirini kazanmakta ve örnek olarak gösteril-
mektedir. Bu faaliyetlerin bazıları Akdeniz dışında olsa da dolaylı ola-
rak Akdeniz’in istikrarına katkı sağlamaktadır. Örneğin, Afganistan’dan 
başlayıp, Hollanda’ya kadar devam eden uyuşturucu tacirlerinin ka-
çakçılık faaliyetlerini yürüttüğü ana arterlerden bir tanesi Akdeniz ve 
çevresinden geçmekte olduğundan kurulan güvenlik mekanizmaları ile 
birçok yasa dışı faaliyetin minimize edildiği gözlenmektedir. Bu saye-
de, yasa dışı göçle mücadele, nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların 
yayılmasının önlenmesi, insani tahliye harekâtı, doğal afetlere yardım, 
deniz çevresinin korunması, arama-kurtarma faaliyetleri gibi birçok 
alanda barış ve kriz dönemi faaliyetleri yapılmaktadır. Özellikle Deniz 
Kuvvetleri 24 saat, 365 gün çevre denizlerimizde sancak ve varlık gös-
tererek olması gereken zaman ve yerde zaman mevhumu olmaksızın 
görev yapmaktadır. Bahse konu görevlerin icrasında her hava ve deniz 
şartında denizde kalabilmek çok yıpratıcı ve yoğun görevlerin icrasını 
gerektirmektedir. Bu nedenle, özellikle denizaltılar gerek ekonomikliği 
gerekse de her hava ve deniz şartında görev yapabilme kabiliyeti nede-
niyle aktif olarak görev yapabilmektedir. 
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Son dönemde kamuoyunun dikkatini daha da çekmekte olan hid-
rokarbon yatakları civarındaki bilimsel ve askeri faaliyetler çerçeve-
sinde bilhassa ruhsat alanlarının içinde veya etrafında denizaltıların 
politik-askeri maksatlı olarak kullanılması denizaltıların barış dönemi 
stratejik önemini bir kez daha ortaya koymuştur. 30 yıl önce aynı anda 
20-30 yabancı harp gemisinin çeşitli sebeplerle faaliyet icra ettiği Doğu 
Akdeniz’de günümüzde bazı aylarda 100 civarında yabancı harp gemi-
sinin bölgeye gelmesi durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne 
sermektedir. 

Akdeniz’e kıyıdaş ülkeler ile Türkiye’nin nisbi güç mukayesesi ya-
pıldığında Türkiye neredeyse tek başına bu güçlere mukavemet edebi-
lecek güçte olsa da, bugün ABD, RF, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın 
yanı sıra Hindistan, Çin, Brezilya gibi ülkelerinde sancak ve varlık 
göstermesi Akdeniz’in güvenliğinin gittikçe çok boyutlu hale gelme-
sine yol açmakta açık veya gizli ittifaklar ile çok boyutlu, çok kap-
samlı hibrit (melez) güvenlik mekanizmaları tesis etmenin zamanının 
geldiğine delalet etmektedir. Denizaltıların 50 günlük yakıt tüketimi bir 
Fırkateyn’in 5 günlük yakıt tüketimi ile hemen hemen eşittir. Operas-
yonel harcamalar dikkate alındığında amortisman değeri dahil olmak 
üzere denizaltıların günlük maliyetleri Fırkateyn veya muadili büyük 
askeri gemilere göre 1/10 oranındadır. Güvenliğin maliyeti olmamak-
la birlikte, 365 gün bölgede kalabilme yeteneği, arıza istatistiklerinin 
düşüklüğü, ABD ve RF gibi askeri kapasitesi çok yüksek olan unsur-
lara karşı gerektiğinde ülke savunmasında kullanılabilecek stratejik bir 
platform olması nedeniyle barış, kriz ve özellikle harp döneminde kul-
lanılabilecek en caydırıcı silahlardan bir tanesi denizaltılardır. Denizal-
tılar stratejik caydırıcılık özelliğini ABD’nin Irak’a yönelik olarak icra 
ettiği Körfez Harekâtında hissettirmiştir. Benzer şekilde, 1996 yılında 
Türkiye-Yunanistan arasında meydana gelen Kardak krizi esnasında 
neredeyse sıcak bir çatışmaya dönüşecek olan ve geri dönülemeyecek 
bir savaşın eşiğindeyken Yunanistan’ın geri adım atmasının en önemli 
nedeni dönemin Yunanistan Genelkurmay Başkanı tarafından denizal-
tıların nerede olduğunun bilinememesi sebebiyle harbin göz önüne alı-
namadığı ifadesi olmuştur.36 

36 Panagiotis Dimitrakis, “Intelligence for Crisis Management: The Case of the January 1996 
Greek-Turkish Crisis, European Security, Routledge, 2009, pg.473
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Türk denizaltıları kriz başlamadan önce doğru zaman ve yerde tah-
sisli karakol sahalarına konuşlanmış olduğundan caydırıcı etkisi ziya-
desiyle hissedilmiş ve barışın yeniden tesisi mümkün olabilmiştir. Ege 
Denizi’nde yaklaşık olarak 1852 ada olduğundan keşif-gözetleme ve 
taktik resmin tesisi açısından coğrafyanın Yunanistan lehine işlemesi-
ne rağmen Türk denizaltılarının büyük bir gizlilikle harekât sahasına 
yayılması harbin kaderinin belirlenmesinde önemli bir dönüm noktası 
olmuştur. 

Türk Deniz Kuvvetlerinin diğer yüzer unsurları, SAT/SAS/Amfibi 
birlikleri, Deniz-Hava unsurları ve Hava Kuvvetleri, keşif-gözetleme, 
komuta kontrol ve muhabere sistemlerine ilave olarak personel, istih-
barat, operasyon, lojistik, teknik yeteneklerinin üstünlüğü çevre deniz-
lerimizde ve dünyanın herhangi bir harekât bölgesinde icra edilecek her 
faaliyette kendini hissettirmektedir. 

Dünyanın önemli askeri kapasitesine sahip ülkeleri de Türkiye’nin 
askeri yeteneği ve kapasitesini her vesile ile takdir etmekte ve hakkını 
teslim etmektedir. Ancak, bu çalışmada denizaltıların etkisi değerlen-
dirildiğinden diğer unsurların daha ehemmiyetsizmiş gibi düşünülmesi 
yanlış bir değerlendirme olacaktır. 

2. Inceleme

2.1 Denizaltıların Mevcut Yetenekleri, Kuvvetli ve Zayıf Yönleri

Denizaltılar üç boyutlu ortamda hareket edebilen su araçlarıdır. Su 
damlası şeklindeki form yapısı nedeniyle, dalışta manevra kabiliyeti 
yüksek olan, ancak satıhta veya yarı batık durumda ise suya yüksek 
direnç gösteren bir tekne yapısına sahiptir. Denizaltıların ortalama blok 
katsayısı 0.62 civarındadır.37 Bu yönüyle denizaltıların, ticaret gemi-

37 Prof. P. N. Joubert, “Some Aspects of Submarine Design Part 2. Shape of a Submarine 
2026”, University of Melbourne, Defence Science and Technology Organisation DSTO–
TR–1920, Australia 2006, pg.4 https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a470163.
pdf (30.11.2018 tarihinde alındı)

https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a470163.pdf
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a470163.pdf
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lerine veya fırkateyn gibi askeri gemilere kıyasla daha narin bir ya-
pıda olduğu söylenebilir. Denizaltıların tekne yapısı yüksek gerilime 
dayanıklı çelikten imal edilmektedir. Bu özelliğinin yanı sıra özel bir 
kaynak tekniği uygulanarak blokların bir araya getirilmesi nedeniyle, 
denizaltıların azami dalış derinliği (azami dalış umku) ile operasyon 
derinliği (harekât umku) düşman torpidolarına karşı sakınma manev-
rası da yapabilecek şekilde yeterli derinliğe dalabilecek kabiliyettedir. 
Günümüzdeki teknoloji ile araştırma denizaltıları 11.000 metreye kadar 
dalabilmektedir. Ancak, askeri maksatlı denizaltıların bilindik tekno-
lojik imkân ve kabiliyetler nedeniyle 1000 metreden daha derinlerde 
seyretmesine bu aşamada ihtiyaç bulunmamaktadır. Denizaltıları harp 
sahnesinde üstün kılan en önemli özelliği gizlilik ve sessizliktir. Tekno-
loji ilerledikçe gizliliği ve sessizliği korumak güç olmakla birlikte su-
altı araçları, su uüstü gemileri ve hava vasıtaları ile uydu sistemlerinin 
denizaltıyı tespit ve teşhis edebilecek imkân ve kabiliyetleri artmakta, 
ancak dünyanın sahip olduğu teknoloji ile her zaman endüstriyel bir 
çözüm sağlanarak denizaltıların nispi üstünlüğü idame ettirilmektedir. 

Oşinografik (okyanus bilimi) ve meteorolojik şartlar çoğunlukla 
denizaltıların lehinedir. Sualtında derinlik değiştikçe ısı, basınç ve tuz-
luluk oranları değiştiğinden belirli derinliklerde tabakalar oluşmakta ve 
denizaltılar seda yayılım paternine göre kendilerini tabaka altına giz-
leyebilme imkânı bulabilmektedirler. Denizaltılar için en dezavantajlı 
akustik durum izotermal (eş ısıl) ve izovelosite (eş hız) şartlarıdır. Buna 
rağmen denizaltıların su üstü unsurlarını daha uzaktan yakalayabilme 
ve onları nötralize etmek üzere gerekli manevrayı yapması, atış kontrol 
problemini çözmesi ve atışa hazır hale gelmesine engel bir durum teşkil 
etmez. Dolayısı ile gün boyunca değişen sıcaklık değerine göre deni-
zaltılar çoğunlukla su üstü unsurlarına göre avantajlı bir ortamda sey-
rederler. Zaman zaman planktonların varlığı reverberasyon yaratarak 
sualtındaki akustik yayılımı engelleyecek ve denizaltılara bir anlamda 
saklayacak şekilde bir izolasyon tabakası oluştururlar. Deniz derinli-
ğinin 200 metreden daha sığ olması, karaya yakınlık veya uzaklık, dip 
yapısının çamur, kum veya kayalık olması akustik ortamı olumlu veya 
olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Denizaltının operasyon derinliği 
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arttıkça son derece sessiz olan pervanesinin yüksek süratlerde dahi ka-
vitasyon (pervane kanatlarının ön ve arka yüzeyindeki basınç farkından 
kaynaklanan hava habbelerinin (bubble) oluşturduğu gürültü) yapma 
ihtimali sıfıra yaklaşmaktadır. Hava vasıtalarının derinliği değiştirile-
bilir sonarları (Variable Depth Sonar), su üstü veya hava vasıtalarından 
atılabilen şamandıralı sonar sistemleri (sonobuoy) ile özel olarak ge-
liştirilmiş denizaltı tespit ve teşhis sistemleri kullanılarak denizaltıla-
rın tespit ve teşhis edilmesi yönünde yoğun gayretler harcanmaktadır. 
Denizaltılar, gemilerden farklı olarak üç boyutlu ortamda hareket etme 
avantajına sahip olduğu kadar deniz tabanına (dibe) oturabilme kabili-
yetini de haizdir. Bu özelliği sayesinde bataryasınının uzun süre şarjlı 
kalmasını sağlayabilir ve bir kaya görüntüsü vererek düşmanı aldatabilir 
veya düşmandan gizlenebilir. Dibe oturmanın avantajı olduğu kadar de-
zavantajı da bulunduğundan doğru zamanda doğru karar vermek hayati 
önem taşımaktadır. Dibe oturan bir denizaltının düşmana karşı torpido 
kullanımında güçlükler meydana gelir veya baskına uğradığında dipten 
kurtulup yeniden hasmına karşı manevra yapması ve hücum geliştirme-
si gecikebilir. Teknolojinin gelişmesi ile üç boyutlu sonarların realize 
edilmesi, kameralı sualtı robotlarının varlığı veya alçak frekans sonar-
larının çok uzak mesafelerden denizaltıları tespit edebilme kabiliyetle-
rinin artması her geçen gün denizaltıların kendini gizleme yeteneklerini 
sekteye uğratmaktadır. Denizaltı teknolojisi ne kadar gelişirse gelişsin, 
günümüzde hala satha bağımlı iletişim sistemlerine alternatif bir sis-
tem bulunamamıştır. Nükleer, Havadan Bağımsız Tahrikli (HBT-Air 
Independant System (AIP)) veya Konvansiyonel denizaltıların sahip 
oldukları güç nakil sistemlerinin iyileştirilmesi sonucunda batarya şarj 
sürelerinin kısalması ve havadan bağımsız olma sürelerinin uzamasına 
karşın eninde sonunda periskop derinliğine gelerek gemi personelinin 
ihtiyacı olan temiz havanın elde edilmesi, iletişim ihtiyacının sağlama-
sı, mevki hatalarının giderilmesi, kendi sensörleri ile ufuk hattı içeri-
sindeki taktik resmin güncellenmesi veya üçüncü kaynaklardan alınan 
verilerle ufuk ötesi taktik veya operatif resmin idamesi sağlanmak zo-
rundadır. Bu zorunluluklar, denizaltıların yakalanma ihtimalini her za-
man riske altına sokmaktadır. Denizaltılar sahip oldukları radar, sonar 
veya iletişim araçları ile transmisyon yaptığı takdirde su üstü, hava va-
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sıtaları, sahil istasyonları ve uydular tarafından tespit, teşhis ve lokalize 
edilebilirler. Denizaltılar kendi sensörleri ile tespit edebildikleri yüksek 
değerli hedeflere (Ticaret Gemileri, Lojistik Nakliyat Gemileri, Korvet, 
Fırkateyni Kruvazör veya Uçak Gemisi vb.) ağır zayiat verdirebilecek 
silah ve mühimmata sahiptir. Bunun dışında ufuk ötesinde, kendi sen-
sörleri ile tespit edemediği, ancak üçüncü kaynaklardan aldığı hedef 
bilgilerine istinaden su üstü unsurlarına veya kara hedeflerine angajman 
geliştirebilir. Bu yetenek, kıtalararası balistik füzelere varan uzun men-
zilli silahlara kadar dönüştürülebilir.

2.2 Denizaltıların Geleceği38

Amiral Dönitz’in kurt sürüsü konsepti üzerine düşüncelerinden 
bugüne kadar neredeyse 80 yıl geçmesine rağmen denizaltıların zafi-
yet alanlarının giderilebilmesi için yeni teknolojilerin geliştirilebilmesi 
beklenildiği kadar hızlı olamamıştır. Su üstü gemilerinde yetişmiş ve en 
nihayetinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yükselmeyi başarmış bir-
çok tecrübeli Amiralin hemen hemen ortak düşüncesi “kullanamadığım 
kuvvet benim değildir” anlayışına varmak olmuştur. Etkin bir muhabe-
re (iletişim) sistemi olmadığında, dalıştaki bir denizaltıya istenilen her 
an ulaşmak ve o denizaltıya yeni bir görev tevdi etmek mümkün olama-
dığından yanlış bir karar sonucu Denizaltı Komutanı tarafından yapıla-
bilecek bir taarruz en olmadık bir yer ve zamanda harbin başlamasına 
neden olabilir. Bu en istenilmeyen durumdur. Ya da tam tersine harbin 
bitmesi veya ateşkes ilanından denizaltının haberi olmayabilir. Belirli 
bir organik yapı içerisinde denizaltıların kullanılabilmesi, direk destek, 
yardımcı destek ve saha harekâtında denizaltıların sevk ve idaresi mu-

38 Denizaltıların geleceğine ilişkin düşünceler tamamen yazarın kişisel değerlendirmesidir. Bu 
değerlendirmeler yapılırken, Center for Strategic & International Studies (CSIS) adlı düşünce 
kuruluşunda 14 Mayıs 2015 tarihinde icra edilen Deniz Güvenliği Diyaloğu Etkinliğinde 
ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Tümamiral Michael J. Connor’un “The 
Future of Silent Service” adlı konuşmasından istifade edimiştir. Bu değerlendirmeler ve 
ortaya konulan konseptin Türk Deniz Kuvvetlerinin milli denizaltı projesi ve denizaltı 
harekât konsepti ile hiçbir şekilde bağlantısı bulunmamaktadır. Konseptler ütopik fikirleri 
de ihtiva ettiğinden yakın ve orta gelecekte gerçekleştirilmesi mümkün olmayan teknolojik 
kısıtlamalar dikkate alınmadan ortaya konulmaktadır. Amiral Dönitz’in 1940’lardaki 
düşünceleri halen gerçekleştirilememiştir. Ancak teknolojik gelişmelerin verdiği ümitle kurt 
sürüsü (wolfpack-wolfsrudel) konseptinin artık hayal olmayacağı anlaşılmaktadır.  
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habere sistemlerinin etkinliği ile doğru orantılıdır. Hiç kimse sağır, kör 
ve dilsiz bir boksörle ringe çıkmak istemez. Denizaltıların kendi sen-
sörleri ile ufuk ötesine angajman geliştirebilmeleri kısıtlı olduğundan 
mutlaka üçüncü bir kaynaktan birebir eş zamanlı koordinat bilgilerini 
almasını gerektirmektedir. Personelin asgari %16 Oksijen ve azami %2 
karbondioksitten müteşekkil bir atmosfere ihtiyacı olması, deşarj olan 
bataryaları yeniden imla (şarj) etmek için dizel-jeneratörleri çalıştırma 
zorunluluğu denizaltıları belirli periyotlarda periskop umkuna (derinli-
ğine) gelmelerine ve gerekli yakma havasını temin için şnorkel sitemini 
devreye almalarını zorunlu kılmaktadır. İşte bu kritik an denizaltıların 
özellikle hava vasıtalarına yakalanma ve su üstü gemileri ile koordineli 
olarak hücum geliştirmelerine imkân vermektedir. Düşük batarya kapa-
sitesi ile şnorkel anında yakalanmış bir denizaltının sakınma manevrası 
yapması, yakalandıktan sonra teması kırması ve kendini gizleyerek ya-
kalandığı datumdan uzaklaşması oldukça güçtür. Günümüzdeki tekno-
lojilerle dar bir alanda yakalanmış denizaltının sakınma yapması yerine 
köşeye sıkışmış bir kedinin can havliyle saldırmasına benzer şekilde 
en yakın su üstü hedeflerine hücum geliştirmesi kaçınılmaz bir sonuç 
olacaktır. Beka öncelik olduğundan kaçamıyorsan vur anlayışı doğal 
bir sonuç olacaktır. Periskopun görebildiği kadar görebilmek, sonarın 
duyabildiği kadar duymak, ufuk ötesi angajmanları neredeyse imkân-
sız hale getirmektedir. Konvansiyonel denizaltıların karakol süratleri-
nin düşüklüğü harekât ortamında dinamik olarak yer değiştirmeyi ve 
muhabere kısıtlılığı nedeniyle değişik karakol sahalarına sevk edilmeyi 
her istendiği ve gerektiği an mümkün kılmamaktadır. Gelecekte, tüm 
bu sorunlar giderilecek ve denizaltılar çok daha etkin ve dinamik ola-
caklardır. Okyanus aşırı (transoceanic) fiber optik sistemlerinin deniz 
tabanına döşenmesi ile denizaltıların dost unsurlar ile aynı taktik resim 
içerisinde yer alması, istenilen zamanda denizaltıyla iletişim kurulabil-
mesi gerek organik yapıdaki su üstü ve hava vasıtalarıyla koordineyi 
artıracak ve özlenen direkt destek harekâtı sorunsuz bir şekilde ger-
çekleştirilebilecektir. Kurşun asit bataryalar tarihe karışacağından ve 
yerine lityum iyon bataryalar geleceğinden bataryaların boyutları küçü-
lecek, daha fazla pil depolanacak, daha yüksek süratli manevra yapıla-
bilecektir. Üstelik çok kısa sürede imla (şarj) imkânı hasıl olacağından 
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muhasım unsurlara yakalanma ihtimali de düşecektir. Denizaltılara en 
büyük tehdit yaratan unsur deniz-hava vasıtalarıdır. 

Gelecekte denizaltıların hava vasıtalarına da angaje olması müm-
kün olacağından uçaklar veya helikopterler kolaylıkla denizaltı kara-
kol sahasına gelemeyeceklerdir. Böylece uzaktan algılama sistemleri 
ön plana çıkacaktır. Denizaltılar sahip oldukları torpidoları bugün 10 
NM ve daha öteye atabilirken yakın gelecekte gelişen teknoloji ile 200 
NM mesafeye kadar atabilecek kabiliyeti haiz olacaklardır. Böylece, 
muhasıma ait bir askeri limana sızmak yerine harekât sahası dışından 
angajman geliştirilebilecektir. Denizaltılar ileride insansız kendi bün-
yesinde taşıdıkları hava araçlarını ufuk ötesinde kullanarak bu sahadaki 
muhasım unsurlara torpido hücumu geliştirebileceklerdir. Denizaltıla-
rın en büyük dezavantajlarından birisi ise sahip oldukları güdümlü mer-
mi veya balistik füzelerin intikal ettikleri hava sahasında muhasımın 
hava savunma sistemlerine yakalanmaları ve imha edilmeleridir. Yeni 
teknolojilerle düşman hava sahasından geçerken hava savunma sistem-
lerini aldatabilen ve ortak taktik, operatif ve stratejik resmi kullanabilen 
denizaltı silahları envantere girecektir. 

Denizaltıların yüksek gerilime dayanıklı ve yüksek mukavemeti 
olan çelikleri çok daha esnek ve mukavim olan nano teknoloji ürünü 
materyaller ile yer değiştirecektir. Böylelikle zırhı daha zor delinebilen, 
daha derin umklara dalabilen, bir balık gibi esnek hareketler yapabilen, 
dış yüzeyine uygulanacak boya veya özel kaplamalarla balık pulları ve 
yüzgeçlerinde olduğu gibi denizaltılar özel sensörleri ile belirli mesa-
fedeki denizaltıları, cisimleri, su üstü gemilerini veya denizaltıya yö-
nelmiş silahları fark edebilecek ve otomatik sakınma/kendini koruma 
sistemlerini devreye sokabilecektir. 

Denizaltıların güç nakil sistemi mutlaka nükleer takatli olmalıdır. 
Bunun için envanterinde denizaltı olan ülkelerin nükleer teknolojiye 
sahip olması gerekmektedir. Bu husus ayrı bir politik mücadeleyi de 
beraberinde getirecektir. Havadan bağımsız sistemler henüz kendini 
kanıtlayamadığından, nükleer sistemlere göreceli olarak tatminkâr ol-
madığından konvansiyonel denizaltılara karşı nispi üstünlük sağlamış 
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gibi gözükse de gerek lojistik yönetimi gerekse harekât kısıtları nük-
leer sistemleri vazgeçilmez kılmaktadır.  Nükleer takatli denizaltıların, 
konvansiyonel denizaltılara kıyasla sessizlik sorunlarının giderilmesi 
gerekmektedir. 

Denizaltılara karşı kullanılabilecek silahlara karşı geliştirilen sa-
vunma silahları veya aldatıcılar, karıştırıcılar geliştikçe yeri geldiğinde 
denizaltılar gizliliklerini bozsa bile silah ve sensör menzili avantajıyla 
su üstü gemileriyle kolaylıkla başa çıkabilecektir. Tıpkı 1. ve 2. dünya 
savaşında satha çıkarak su üstü gemisiymiş gibi top atışı ile muhasıma 
angaje olmasına benzer şekilde bir mücadeleye girebilecektir. 

Denizaltının doğası gereği gizliliğini korumak ana gayedir ve vaz-
geçilmez bir prensiptir, ancak bu değerlendirmeden kasıt, gerektiğin-
de gizliliğin bozulmasından endişe etmeyecek kadar silah üstünlüğüne 
sahip olunacağıdır. Denizaltıların insansız hale dönüştürülmesi orta ve 
uzun vadede kuvvetle muhtemeldir. İnsansız bir denizaltıda oksijen 
ihtiyacının olmaması, personel olmadığı için iaşe ve ibate ihtiyacının 
bulunmaması nedeniyle birçok sisteme gereksinim duyulmayacaktır. 
Böylece denizaltı adeta akıllı bir silaha dönüşecektir. Bu silaha yükle-
necek yapay zekânın algoritması çok önemlidir. Denizaltı ile muhabere 
koptuğu anda kendi iç güdümünde doğru karar vermesi ve olmadık bir 
angajmanın meydana gelmemesi hayati öneme sahiptir. Böylece kü-
çük tonajlı, çok sayıda insansız denizaltılar bir su üstü muharebe grubu 
kontrolünde veya karada konuşlu bir operasyon merkezinden yönetile-
bileceklerdir. 

Torpidoların silah menzilleri 200 NM.ye kadar uzayacağından su 
sahasının yönetim ve kontrolü ile silahların koordinasyonu oldukça 
karmaşık bir hale gelecektir. Denizaltılar, su üstü ve hava unsurlarının 
aydınlattığı hedeflere çok uzak mesafeden angaje olabileceğinden de-
nizaltıların daima taktik resme dahil olması, dost ve düşman ayırımını 
yapabilmesi, muhasımın yalnızca tespiti değil kimliğini belirleyecek 
şekilde teşhisi önem taşımaktadır. Kara hedeflerine yapılacak angaj-
manlarda, güdümlü merminin hedefini bulabilmesi ve bu hedefi nöt-
ralize etmesi esas olduğundan güdümlü mermilerin hasar yarıçapının 
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artırılması maksadıyla çaplarının genişletilmesi ve daha fazla patlayıcı 
mühimmatın içerisine yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle daha 
geniş kovan (tube) ve lançerlere (launcher) ihtiyaç duyulacaktır.  

Denizaltıların sensörlerinin gelişmesi ve üçüncü kaynaklardan bil-
gi alabilmesinin yanı sıra kendi bünyesinde barındırdığı insansız hava 
aracı sayesinde harici bir kaynağa ihtiyaç duymadan tahsisli karakol 
sahasının kapsanması mümkün olacağından konvansiyonel bir denizal-
tının tam olarak kapsayabileceği 45X45’lik bir sahadan 200X200’lük 
bir sahaya kadar etkili olması çok az sayıda denizaltı ile alan savunması 
yapılabileceğini göstermektedir. Böylece denizaltılar sıcak çatışmanın 
olacağı bölgeye girmeden olabildiğince uzak mesafeden angajman ge-
liştirebilecektir. Bu aşamada gizliliği bozulsa bile muhasımın onu ara-
yıp bulması kolay olmayacak ve sakınma manevrası için elinde yeterli 
süre bulunacaktır. 

Geleceğin harekât ortamını tahayyül etmek bugünden zor olsa da 
denizaltılar daima önemini koruyacaktır. Unutulmaması gereken husus 
teknoloji öyle gelişmektedir ki, özellikle uydu sistemleri ve insansız 
araçların geliştirilmesi, iletişimin deniz tabanına kadar indirgenmesi 
denizaltıların varlık sebebini her aşamada sorgulatacaktır. 

Cansız nesneler her zaman insan hakları başta olmak üzere birçok 
çevreci ve insani değerlerden bağımsız hareket edebilecek ve belki de 
hukukun kodifikasyonları değişecektir. Cansız bir nesneyi yargılaya-
mayacağınıza göre bunu tasarlayan veya imal edenleri veya bu nes-
nelere emir verenleri yargılanmak söz konusu olacaktır. İnsansız sis-
temlerle sualtında iletişime geçme yeteneği kazanıldığında sualtında 
uykuda olan birçok silah ve sistem aktive edilebilecek ve mayınlardan 
daha akıllı, aynı zamanda hareket kabiliyeti de olan bir yeteneğe sahip 
olacaklardır. Boyutları küçülecek olan insansız denizaltılar su üstü plat-
formları ile taşınabilecek onların organik birer unsuru haline gelecek 
ve gerektiğinde iç güdüme geçse bile tanımlı görevleri icra edebilecek-
lerdir. 
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Denizaltılar hiçbir zaman deniz kontrolü veya deniz hâkimiyeti 
amaçları için kullanılamayacaktır. Ancak insansız olmadıkça bu silah-
ları stratejik maksatlar dışında kullanmak uygun bir hareket tarzı olma-
yacaktır. Bugünkü teknoloji ile muhasımın en değerli birlikleri nere-
deyse denizaltılar o birliklerin altında veya yakınında konumlanacak-
lardır. Ancak yakın gelecekte çok uzaktan bu değerli hedeflere angaje 
olmak mümkün olacağından tehdidin nereden ve ne zaman geleceği 
belirli olmayan karmaşık ve hibrit bir savaş ortamı savaşan tarafları zor-
layacaktır. 

Siber vatan kavramı daha da güçlenecektir. Artık karasuları, kıta 
sahanlığı gibi kısıtlı sahalar değil uzay boyutu da dâhil olmak üzere 
harekât sahnesi oldukça genişleyeceğinden gözetleme ve muhabere 
sistemlerinin yetkinliği paralelinde alan üstünlüğü elde edilebilecek-
tir. Denizaltılar bu nedenle füzyon edilmiş taktik, operatif ve stratejik 
resim içinde yer almak zorunda olacaklardır. Özetle Amiral Dönitz’in 
zihnini kurcalayan sevk ve idare, muhabere, silah ve sensör sistemleri, 
denizaltıların periskop derinliğine ve havaya bağımlılığına ilişkin tek-
nik problemlerin izale edilmesi veya asgariye indirilmesi halinde deni-
zaltılar bugünkü stratejik önemini daha da artıracaktır.

3.  Denizaltıların Doğu Akdeniz’in Jeopolitiğine Etkisinin  
       Değerlendirilmesi

Tarihsel süreç incelendiğinde denizaltıların varlık sebebi daima özel 
tedbirler alınmasını gerektirmiş, denizaltıları arama, bulma ve etkisiz 
hale getirmek üzere onları tespit edebilecek, yerlerini belirleyebilecek 
(lokalizasyon) ve en nihayetinde ya mevcut silahlar ile imha edebilecek 
bir hal tarzı benimsenmiş veya denizaltının kendini gizleme/bekasını 
sağlamak üzere teşebbüs sahibi olması engellenmeye çalışılmıştır. 

Derin umkta pasif bir şekilde duran bir denizaltının belki kendisini 
saklama açısından bir faydası olsa da su üstünde gelip giden su üstü 
unsurları veya ticaret gemilerine angaje olamaması onu atıllaştıracak ve 
varlık sebebini ortadan kaldıracaktır. 
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Doğu Akdeniz’in deniz ticareti açısından çok önemli bir suyolu 
olması, üç kıtayı birleştiren merkezi konumda bulunması, fosil yakıtlar 
ve hidrokarbon açısından zengin yatakların varlığı, adeta medeniyetle-
rin beşiği olan bu coğrafyanın jeopolitik önemini tartışmasız hale ge-
tirmektedir. 

Denizaltılar, barış, kriz ve harp döneminde farklı konseptlerde kul-
lanılabilecek stratejik silahlardır. Doğu Akdeniz’in politik, ekonomik, 
sosyal, teknolojik ve askeri ve lojistik değeri G-20 ülkelerinin stratejik 
çıkarları açısından milli güç unsurlarının bir kısmını bölgeye teksif et-
meleri denizaltıların da bölgede konuşlanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Denizaltılar her hava ve deniz şartında bölgede varlık gösterebi-
leceğinden özellikle terör gibi illegal faaliyetlerin tümünde denizde 
gerçekleşebilecek her vakayı yerinde izleyebilme, belge toplayabilme 
ve elde ettiği verileri operasyon merkezleri ile paylaşarak boarding ha-
rekâtı yapacak unsurlar ile gerekli koordinasyonu sağlayabilecek bir 
platformdur. 

Ticaret gemilerinde bulunan otomatik tanımlama sistemine ait trans-
misyonları propagasyon şartlarına göre 200 NM mesafeye kadar tespit 
etme imkânı bulunduğundan, ticari rotaların kesişim noktaları olan tak-
tik düğüm noktalarında karakol yapan bir denizaltının şüpheli gemileri 
tespit ve teşhis edebilme imkânları boarding harekâtı yapacak olan un-
surların gayret tasarrufu yapmalarına önemli katkı sağlamaktadır. 

İnsansız hava araçlarının gelecekte daha da gelişmesi ile barış dö-
nemi denizaltıların uzun süre dalışta görev yaparak yoğun gayret sarf 
etmesine ihtiyaç duyulmayacaktır. Denizaltıların taktik mülahazalarla 
periskop umkuna (derinliğine) bağlı kalarak illegal faaliyetleri suçun 
işlendiği anda yakalaması maksadıyla görevlendirilmesi yani hedef 
rapor birliği olarak kullanılması bir aslana serçe avla demek gibi bir 
görevdir. 

Su üstü gemilerinin uzun süre denizde kalması çok daha büyük 
maliyetlere neden olacağından denizaltıların taktik amaçlarla kullanımı 
maliyetler açısından kabul edilebilir bir hal tarzı olmakla birlikte, deni-
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zaltıların muhasım ülkenin derinliklerindeki riskli noktalarda gizliliğini 
koruyarak görev icra etmesi diğerine oranla kendi doğasına çok daha 
uygun bir hal tarzı olacaktır. 

Son dönemde Libya ve Suriye’de meydana gelen savaş ortamında 
da denizaltıların kullanımı, muhasım unsurların örtü aldatma ve gizle-
me taktiklerini açığa çıkarmak açısından önem taşımıştır. 

Denizaltıların bir diğer kullanım yöntemi ise kâğıt üzerindedir. Bir 
denizaltıya özellikle Kıbrıs Adası civarında bir karakol sahası tahsis 
edilmesi veya iki ülke arasındaki bir sınır sorununun olduğu yerde eği-
tim sahası tahsis edilmesi gibi devlet uygulamaları karşısında muhatap 
ülkenin gösterdiği reaksiyon uluslararası hukukun konusu olmakta ve 
gelecekteki müzakereler için argüman yaratmaktadır. Bu şekilde tescil-
lenmiş çok fazla sayıda hadise deniz yetki alanları uğruna mücadelede 
denizaltıların stratejik öneminin anlaşılmasına vesile olmuştur. 

Kardak Krizi gibi bir hadisede dahi neredeyse birkaç kayalık uğ-
runa iki ülkenin topyekûn bir savaşın eşiğine gelmesinde savaşı göz 
önüne alma veya bir hareket tarzından cayma, vazgeçme açısından 
denizaltılar belirleyici bir kriter olarak ağırlığını hissettirmiştir. Kriz 
döneminin ne kadar uzun süreceği her zaman belirsiz bir süreç olarak 
devam etmektedir. Bu süreç bazen çok kısa olabileceği gibi çok uzun 
yıllar dahi sürebilir. Burada mühim olan siyasi iradenin harbi ne zaman 
ve nerede kabul edeceği kararıdır. Bu süreçte, askeri yığınaklanmanın 
tamamlanması, seferberliğin ilanı, askere alma faaliyetlerinin sürdürül-
mesi gibi bir hazırlık yapılacağından harekât sahnesindeki platformlar 
en uygun konuşlanmayı sağlayacak şekilde hareket edecektir. Bu esna-
da denizaltıların gizliliğinin muhafazası çok kritik bir mesele olarak ele 
alınmalıdır. Silahların koordinasyonu, taktik resmin oluşturulması ve 
muhasamata tekaddüm eden zamanda eş zamanlı olarak tahsisli hedef-
lere angaje olunması çok önemlidir. Bir platformun yanlışlıkla silahını 
ateşlemesi olmadık bir savaşın erken zamanda başlamasına ve belkide 
bölgedeki denizaltıların bir anda taarruza başlayarak muhasıma en za-
yıf olduğu anda ağır zayiat verdirebilecektir. 
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Kuvvet kaptırma hadisesi geri dönüşü olmayan bir yenilginin baş-
langıcı olacaktır. Teknolojinin gelişmesi, harekât ortamındaki tüm un-
surların eskisi kadar rahat hareket edememesine neden olacak ve sat-
rancın zorluk kademesi birkaç seviye artacaktır. İnsansız harp silah araç 
ve gereçlerinin envantere girmesiyle de durum daha da karmaşık hale 
gelecek ve bilindik klasik savaş konsepti tamamen rafa kalkacaktır. 
Böyle bir savaş ortamı siber taarruz veya siber savunmadan bağımsız 
düşünülemeyeceğinden elektronik sensörlerle algılanan birçok sistem 
aldatma ve karıştırmaya karşı tedbir uygulamak durumunda kalacaktır. 
Harp dönemi için denizaltılar asla ve asla vazgeçilemeyecek stratejik 
platformlardır. 

Dünyanın en gelişmiş donanmalarına karşı bile denizaltılar etkin-
likle kullanılabilirler. Milli güç seviyesindeki ülkeler için caydırıcı ol-
mak kolay bir mesele değildir. Türkiye’nin en büyük caydırıcı özelliği 
asker bir devlet kimliğine sahip olması, savaş ortamında Türk askerinin 
şaşırılacak derecede cesur, atak ve yetenekli olması tarih boyunca tüm 
dünyanın dikkatini çeken bir husus olmuştur. 1. ve 2. dünya savaşın-
da pilotlar, denizaltıcılar gibi stratejik silahları kullanma yetkinliği bu-
lunan nitelikli askerlerin cephede değil, evlerinin önünde vurulması, 
cephede bu nitelikli askerlerle savaşmaktan daha kolay ve ucuz oldu-
ğundan temininde güçlük çekilen personelin devlet koruması altında 
olması gerektiğini gözler önüne sermiştir. Benzer şekilde kumpas da-
vaları ile pasifize edilmek istenen nitelikli askerlerin olmadık suçla-
malarla hapislerde çürütülmesi, ekmekleri, idealleri ve istikballeriyle 
oynanan askerlerin kamuoyu önünde de itibarsızlaştırılmaya çalışıl-
ması, ordu ve donanmanın tüm askerlerini sindirme, moralini bozma 
ve gelecekte işgale hazır bir harekât ortamı yaratma teşebbüsleri etki 
odaklı harekât ve bu kapsamda siber taarruzların ilk örneklerini teşkil 
etmiştir. Özellikle kumpas davalarında zarar gören kesimin denizaltılar, 
fırkateynler, hücumbotlar, SAT ve SAS unsurları, Amfibi Hücum Bir-
likleri, pilotlar gibi temininde güçlük çekilen ve stratejik platformları 
ustalıkla kullanabilen, bunları sevk ve idare edebilen personel olması 
bir devletin kendisine yönelik olarak işgal planlandığına en büyük de-
lil olarak gösterilebilir. Tarihte bu böyle olmuştur, bugünde bu taarruz 
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aynı maksatla yapılmıştır. Ancak unutulan husus şudur. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin kafasını keserseniz başsız tavuk gibi şuursuzca kaçmaz. 
Bilakis en rütbesiz ere kadar öyle bir doktrine olmuştur ki, son nefer 
Türk Sancağını toprağa dikmeden canını vermez. Muhasım ülkelerin 
anlayamadığı tek husus şehadet mertebesi ve Türk Askerinin gözünü 
kırpmadan kendisini vatanına armağan etmiş olmasıdır. Bu davalardan 
payını alan oldukça nitelikli denizaltıcılar olmasına rağmen, denizaltıcı 
personel yetiştirme sistemi nedeniyle Denizaltı Filosu Komutanlığı he-
men hemen hiç sarsılmadan ayakta kalabilmeyi başarmıştır. Denizaltı-
cılar sahip oldukları yetenekle Deniz Kuvvetlerinin hemen her alanında 
istihdam edilebilmiş ve domino taşı gibi yıkılacak zannettikleri deniz 
kuvvetinin en büyük payandalarından biri olmayı başarmıştır. Sonuç 
olarak denizaltılar, barış, kriz ve harp döneminde personel eğitim ve 
materyal açısından bugün ve gelecekte önemini koruyacak ve çevre 
denizlerde daima jeopolitik ortama ve jeostratejik duruma çok önemli 
katkılar sağlamaya devam edecektir. 

4. Sonuçlar ve Çözüm Önerileri:

Yukarıda ifade edilen bilgi ve değerlendirmeler ışığında denizal-
tıların stratejik bir platform olması, barış, kriz ve harp döneminde ge-
rek dış politikanın uluslararası ortamda uygulanmasında bir araç olarak 
kullanılmasına, gerekse askerî açıdan sürpriz etkisi yaratarak caydırıcı-
lık sağlanmasına imkân vermektedir. Ne zaman teknoloji denizaltıların 
varlık sebebi olan gizliliğini ortadan kaldıracak şekilde gelişse, akabin-
de denizaltı teknolojileri daha da gizli ve etkin olacak şekilde gelişmek-
tedir. Bahse konu teknolojik mücadelenin uzun yıllar devam edeceği 
kaçınılmaz bir gerçektir. Dünyanın teknolojik olarak en gelişmiş deni-
zaltılarına sahip olan ABD Silahlı Kuvvetlerinin orta ve uzun vadede 
kazanacağı yetenekler dikkate alındığında; tek bir denizaltının 200 NM 

X 200 NM bir alanı kendi sensörleri ve silahlarıyla kapsayabileceğini, 
bu denizaltıların direkt destek harekâtında kullanılabilmesi için gerekli 
olan telekomünikasyon probleminin çözüleceğini, lityum-iyon pil tek-
nolojisi ile gerek torpidoların gerekse bizzat denizaltıların süratlerinin, 



168 Yeni Deniz Güvenliği Ekosistemi ve Doğu Akdeniz

kurşun-asit bataryalar ile elde edilebilenin 3-4 katından fazlasını idame 
edebileceğini göstermektedir. Denizaltıların silah menzili 200 NM’ye 
kadar uzayacaktır. Muhasım ülkelerin derinliklerine kadar nüfuz ede-
bilecek ve ağır zayiat verdirebilecek bu silahlarla etkilenmeyecek bir 
jeopolitik durum ve jeostratejik ortam bulmak mümkün olmayacaktır. 
Bu silahlarla donanmış denizaltıların Akdeniz harekât alanında harekât 
yapması Kıbrıs Adasını merkez kabul eden 200 NM yarıçapında bir 
daire çizildiğinde Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’yi içine alan bir 
etki alanı olacağını düşündürmektedir. Kötü haber, bu teknolojiye ayak 
uyduramayan ülkelerin konvansiyonel denizaltılarının eskisi kadar ma-
hir olamayacağıdır. Bu nedenle, geliştirilecek milli projelerin bahse 
konu teknolojiler paralelinde geliştirilmesi ve özellikle nükleer tekno-
lojilerin bir an önce kazanılmasını zorunlu kılmaktadır. 




