
Cihat Yaycı’nın uzun yıllar
süren askerî kariyerinin yanı
sıra yakın zamanda hem
literatüre hem de deniz alanları
konusunda millî menfaatlerin
korunmasına sağladığı katkının
temeli, doktrine dönüştürülen
Mavi Vatan tezidir. 

019 Kasım ayının sonla-
rında Libya ve Türkiye
arasında imzalanan de-

nizcilik anlaşması yahut tam is-
miyle Deniz Yetki Alanlarının Sı-
nırlandırılması Anlaşması iki ül-
kenin de Akdeniz'deki doğal kay-
naklarda hak talep edebilmesini
yasal zemine oturtarak bölgedeki
enerji diplomasisine yeni bir mo-
mentum kazandırmıştır. Türki-
ye’nin yıllardır süregelen Ege De-

nizi kıta sahanlığı sorununa
ve Doğu Akdeniz’deki alan

paylaşımına bir çözüm
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getirmeyi hedefleyen anlaşmada
siyasi irade son dönemde oldukça
önemli adımlar atmıştır. Bu ko-
nuda yıllarca titizlikle çalışan Türk
Denizcilik ve Global Stratejiler
Merkezi Başkanı Müstafi Tüm-

amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın
da Mavi Vatan doktrinine et-
kisi ve bu doktrinin dikkatli
şekilde uygulanması Türk-Yu-

nan ilişkilerini de şekillen-
dirmiştir. 

CİHAT YAYCI’NIN HAYATI

1966 yılında Elazığ’da doğan Cihat
Yaycı babasının görevi hasebiyle
Türkiye’nin farklı bölgelerinde ya-
şamış; ortaokulu bitirmesinin ar-
dından dönemin sosyal ve siyasi
konjonktürü bağlamında babasının
yönlendirmesiyle askerî okullara
yönelmiş ve sınavlarda elde ettiği
başarı doğrultusunda Heybeliada
Deniz Lisesine kaydolmuştur. Ai-
lesinden ayrı yaşamı ilk defa bu
yıllarda tecrübe eden Yaycı, ailesini
okuldan ayrılması konusunda ikna
etmek amacıyla başarısız geçen
birkaç dönemin ardından eğitimini
en başarılı öğrencilerden biri olarak
tamamlamış; ardından da Deniz
Harp Okuluna devam etmiştir.
2000 yılında Deniz Harp Akade-
misinden, 2003 yılında ise Silahlı
Kuvvetler Akademisinden mezun
olan Cihat Yaycı, Marmara Üni-

versitesinde işletme, Naval Postg-
raduate School'da ise fi-
zik mühendisliğiyle
elektronik mühendisliği

üzerine yüksek lisans yapmış, dok-
tora eğitimini ise İstanbul Üni-
versitesi Uluslararası İlişkiler Ana-
bilim Dalında tamamlamıştır. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ka-
rargâhında çeşitli görevlerde bu-
lunan Yaycı hem ilgi alanı olması
hem de Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığının çeşitli gemilerinde yap-
tığı branş subaylığı, bölüm amirliği
ve özellikle TCG Yavuz ile TCG
Kemalreis firkateynlerinde yaptığı
II. komutanlık sayesinde deniz
hukuku, Ege Denizi, kıta sahanlığı
ve Egemenliği Antlaşmalarla Yu-
nanistan’a Devredilmeyen Ada,
Adacık ve Kayalıklar (EGAYDAAK)
meselelerinde uzmanlaşmıştır. 29
Temmuz 2016 tarihinde tümami-
ralliğe terfi eden Cihat Yaycı, 20
Ağustos 2017'de Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı kurmay başkanlığı
görevine getirilmiştir. 16 Mayıs'ta
Resmî Gazete'de yayımlanan cum-
hurbaşkanı kararıyla görevinden
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alınarak Genelkurmay Başkanlığı
emrine verilen Tümamiral, 2 gün
sonra görevinden istifa etmiştir.
İstifasının ardından akademik ha-
yata daha fazla yönelen Cihat
Yaycı, 24 Temmuz 2020'de Bah-
çeşehir Üniversitesi bünyesinde
Denizcilik ve Global Stratejiler
Merkezini (BAU DEGS) kurmuş;
sonrasında merkez üniversiteden
ayrılarak TÜRK DEGS adıyla “ülke
ve millî menfaatler yolundaki ça-
lışmalarına bağımsız olarak devam
etme” kararı almıştır. 

TÜRKİYE’NİN YENİ DENİZ
DOKTRİNİ: MAVİ VATAN 

Cihat Yaycı’nın uzun yıllar süren
askerî kariyerinin yanı sıra yakın

zamanda hem literatüre hem de
deniz alanları konusunda millî
menfaatlerin korunmasına sağla-
dığı katkının temeli, doktrine dön-
üştürülen Mavi Vatan tezidir. Ça-
lışmalarının temelini Barbaros
Hayrettin Paşa’nın “denizlere hâ-
kim olan cihana hâkim olur” pren-
sibi çerçevesinde oluşturan ve Ami-
ral Cem Gürdeniz'in 2006 yılında
ortaya attığı Mavi Vatan kavramını
geliştiren Yaycı; makaleler, kitaplar
ve anlaşmalarda büyük önem ta-
şıyan haritalarla Mavi Vatan ol-
gusunu geliştirmiştir. Lise eğitimi
de dâhil olmak üzere Türkiye’nin
denizlerine dair yoğun mesleki ve
akademik tecrübenin ardından
ilmî kariyerini deniz hukuku me-

selesine yönlendiren Yaycı, uzun
çalışmalar sonucunda 2009 yılında
daha Akdeniz’deki gerilim mevcut
düzeyde değilken “Doğu Akde-
niz’de Deniz Yetki Alanlarının Sı-
nırlandırılmasında Libya’nın Rolü
ve Etkisi” başlıklı bir çalışmayla
literatüre katkı sunmuş; amirleri-
nin konuya olan ilgisinin ardından
çalışma siyasi otoriteye sunulmuş
ve büyük takdir görmüştür. Bir
röportajında Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı
döneminde çalışmasını dinlediğini
ve çok önemli bulduğunu belirten
Cihat Yaycı, Kasım 2009’da ger-
çekleştirilen Libya ziyaretinde Er-
doğan’ın bizzat kendisinin çalış-
mayı Muammer Kaddafi’ye anlat-
tığını da eklemiştir. Ancak 2010
yılında vuku bulan Arap Baharı
ve bölgedeki siyasi değişimler, söz
konusu anlaşmanın 2019 yılına
kadar ertelenmesine neden olmuş;
iki ülke nihayet 2019 yılı sonla-
rında deniz yetki alanlarının be-
lirlenmesi konusunda mutabık
kalmıştır.

Son yıllarda değişen yaklaşımı
sayesinde Türkiye, “ülkenin
sınırlarını çevreleyen deniz
kaynaklarını da toprak parçası
kadar önemli birer vatan
parçası” olarak savunmuş ve
mikro düzeyden makro düzeye
tüm politikalar bu anlayış
çerçevesinde şekillenmiştir. 

MAVİ VATAN NEDEN
ÖNEMLİ?

Mavi Vatan doktrininin önemi,
Yaycı’nın da belirttiği gibi, bağımsız
ve büyük ülke olma idealinden
kaynaklanmaktadır. Zira Türki-
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ye’nin iç huzurunu sağlamasının
büyük ülke olma yolunda bir ge-
reklilik olduğunu ve bunun hâli-
hazırda sağlandığını belirten Yaycı,
iki şart daha dile getirmektedir:
Enerji sorununu çözebilmek ve
barışçıl amaçlarla nükleer tekno-
lojiye sahip olmak. Yaycı’ya göre
“Enerji, Türkiye’nin geleceğidir ve
enerji kaynakları da denizlerdedir.”
Bu nedenle de zengin doğal gaz
ve petrol rezervlerinin tespit edil-
mesinden sonra dünyanın en sıcak
bölgelerinden biri hâline gelen
Doğu Akdeniz, Türkiye’nin geleceği
açısından da hayati bir öneme sa-
hiptir. Nitekim son on yıllık di-
limde bölgede keşfedilen rezervler
de Doğu Akdeniz’in potansiyeli
hakkında büyük ipuçları barındır-
maktadır. 2009 yılında Hayfa'nın
yaklaşık 90 kilometre açıklarında
İsrail'in münhasır ekonomik böl-
gesinde (MEB) keşfedilen 280 mil-
yar metreküp doğal gaz olduğu
düşünülen Tamar Sahası, bir yıl
sonra Leviathan Sahası’nda İsrail'in
40 yıllık ihtiyacını karşılamaya ye-

terli olacak büyüklükteki rezerv
keşfi, 2011 yılında Türkiye ve Gü-
ney Kıbrıs Rum Kesimi arasında
ilişkilerin gerilmesine neden olan
Afrodit Sahası’ndaki keşif Mısır
tarafından 2015 ve 2018 yıllarında
gerçekleştirilen diğer keşifler ve
son olarak da 2022 Ağustos’ta
ENI ve TOTAL'in Kıbrıs açıklarında
70 milyar metreküpü aşkın rezerve
sahip yeni bir gaz yatağı keşfi böl-
genin ne denli önemli olduğunu
güçlü bir şekilde vurgulamaktadır. 

Dahası bölgenin bu denli verimli
rezervlere sahip olması bölgedeki
enerji hesaplaşmasının da şiddetini
artırmakta; Türkiye’nin kıta sa-
hanlığı dahi hukuki dayanağı ol-
mayan sebeplerle yok sayılmak-
tadır. Türkiye’nin bazı sebeplerden
ötürü bölgede uzun yıllar aktif bir
varlık göstermemesi Yunanistan’ın
bu bölgede bazı oldubittilere gi-
rişmesine yol açmıştır. Son yıllarda
değişen yaklaşımı sayesinde Tür-
kiye, “ülkenin sınırlarını çevreleyen
deniz kaynaklarını da toprak par-
çası kadar önemli birer vatan par-

çası” olarak savunmuş ve mikro
düzeyden makro düzeye tüm po-
litikalar bu anlayış çerçevesinde
şekillenmiştir. Mavi Vatan’ı “de-
nizlerdeki misak-i millîmiz” olarak
dile getiren Yaycı ise doktrin in-
şasıyla Türkiye’nin taraf olduğu
anlaşmalar, sözleşmeler ve deniz
hukuku kapsamında Türkiye’nin
uluslararası hukuktan doğan hak
ve görevlerini sürekli dillendir-
miştir. Onlarca çizim ve hesapla-
mayla Yaycı, bölgedeki her ülkenin
Türkiye ile imzalayacağı deniz yetki
alanı anlaşmaları neticesinde elde
edeceği kazanımlara dikkat çekmiş;
millî menfaatleri ön plana alan ve
başka ülkelerin yasal haklarını
gasp etmeyen çalışmalar hazırla-
mıştır. Bu sayede Türkiye, Mavi
Vatan doktriniyle birlikte deniz
yetki alanlarını göstermekte, vatan
sınırlarının 783 bin kilometreka-
reden ibaret olmadığını dahası üç
tarafı çeviren denizlerdeki 462 bin
kilometrekarenin de vatanın bir
parçası olduğu görüşünü savun-
makta ve bölgedeki diğer ülkelere
kendileri için daha faydalı anlaşma
seçeneklerinin Türkiye ile mümkün
olduğunu göstermektedir. Dahası
Mavi Vatan doktrini doğrultusun-
da Libya ile imzalanan anlaşma,
2019 yılında ilki olmak üzere her
yıl düzenli olarak gerçekleştirilen
Mavi Vatan tatbikatları ve bölgede
gerçekleştirilen sondajlar la NAV-
TEX ilanları da Türkiye’nin bu ko-
nudaki kararlı duruşunu her geçen
gün daha da sağlamlaştırmaktadır.
Sonuç olarak, 2000’li yıllarda ifade
edilen ve sonrasında Yaycı ile dokt-
rine dönüşen Mavi Vatan doktrini
Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve
Ege’deki deniz alanlarıyla ilgili me-
selelere temel bakış açısını oluş-
turmuş ve atılan adımlar bu doktrin
bağlamında gerçekleştirilmiştir. ∂
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