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SİBEL DÜNDAR

Araştırma Asistanı ORSAM

İkinci Çeçen Savaşı’ndaki
rolüyle tanınan Gerasimov,
2003-2005 yılları arasında
Uzak Doğu Askerî Bölgesi
Kurmay Başkanlığı görevine
getirilmiştir. Bir sonraki yıl
Leningrad Askerî Bölge
Komutanlığına atanan
Gerasimov’un, genelkurmay
başkan yardımcılığına
geçmeden önceki son görev
yeri Moskova Askerî Bölge
Komutanlığı olmuştur. 

ünümüzdeki savaş stra-
tejilerini sivil, askerî ve
teknolojik alanların da

dâhil olduğu asimetrik savaşlar
olarak nitelendiren Rusya Genel-
kurmay Başkanı Valery Vasilyevich
Gerasimov, beraberindeki Rus as-
kerî yetkililerle hibrit savaş konu-
sunda yıllardır ciddi çalışmalar yü-
rütmektedir. Esasında ABD’ye
isnat edilen hibrit savaş uygula-
malarının, Rusya tarafından da
çatışma alanlarında bizzat uygu-
landığı görülmüştür. Bu minvalde
özelikle genelkurmay başkanı ile

özdeşleşen Gerasimov Doktrini’nin
Ukrayna’da meydana gelen olay-
lardaki süreçlerle eşleşmesi dikkat
çekmektedir.  

ASKERÎ KARİYERİ

Valery Gerasimov, 8 Eylül 1955
yılında Rusya’ya bağlı Volga Federal
Bölgesi’nde yer alan Tataristan
Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da
dünyaya gelmiştir. 1973’te Kazan
Suvoroy Askerî Okulu, 1977’de
Kazan Yüksek Tank Komutanlığı
ve ardından 1987 yılında Mali-
novsky Askerî Zırhlı Kuvvetler
Akademisini bitiren Gerasimov,
1997 yılında Rusya Silahlı Kuv-
vetleri Genelkurmay Askerî Aka-
demisinden mezun olmuştur. Ge-
rasimov’un askerî kariyeriyse 1977

yılında katıldığı Kuzey Kuvvetler
Grubu ile başlamıştır. Uzak Doğu
ve Baltık Askerî Bölgeleri’nde de
belirli bir süre görev yapan Gera-
simov, 1999 yılında patlak veren
İkinci Çeçen Savaşı’ndan kısa bir
süre öncesinde 58. Ordu Kurmay
Başkanı olarak Kuzey Kafkasya
Askerî Bölgesi’ne gönderilmiştir.

İkinci Çeçen Savaşı’ndaki rolüyle
tanınan Gerasimov, 2003-2005
yılları arasında Uzak Doğu Askerî
Bölgesi Kurmay Başkanlığı gör-
evine getirilmiştir. Bir sonraki yıl
Leningrad Askerî Bölge Komutan-
lığına atanan Gerasimov’un, ge-
nelkurmay başkan yardımcılığına
geçmeden önceki son görev yeri
Moskova Askerî Bölge Komutanlığı
olmuştur.  23 Aralık 2010 tarihinde
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yeni görevine başlamış ancak Nisan
2012’de Merkez Askerî Bölge Ko-
mutanlığına geçişi yapılmıştır. Baş-
kan yardımcılığı görevinden alın-
ması durumu, dönemin Genel-
kurmay Başkanı General Nikolay
Makarov’la sahip olduğu gergin
ilişkilerle bağdaştırılmıştır. General
Makarov’un görevden alınmasının
ardından Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin tarafından bizzat
atanarak 9 Kasım 2012’de Genel-
kurmay Başkanı olmuştur. Putin’in
aynı dönemde Savunma Bakanı
Anatoliy Serdyukov’u görevden
alması ve yerine Sergey Şoygu’yu
ataması gündeme gelmiştir. Göreve
yeni getirilen Şoygu ve Gerasimov,
Putin’in talimatları doğ-
rultusunda 2020 yılına
kadar yaklaşık 200 mil-
yar dolarlık bir büt-
çeyle yeni bir ordu
kurmak için çalış-
malara başlamıştır.

GERASİMOV
DOKTRİNİ

Ocak 2013 tari-
hinde Mosko-
va’daki Askerî
Bilimler Akade-
misinde mo-
dern savaşlar
üzerine bir ko-
nuşma yapan
Geras imov,
stratejik he-
deflere ulaş-
mak için aske-
rî olmayan
araçların kul-
lanımını vur-
gulamış ve
Ortadoğu’yu
etkisi altına
alan Arap Baharı

sürecini hibrit savaş olarak nite-
lendirmiştir. Askerî olmayan yeni
taktiklerin Washington yönetimi
tarafından küresel bir hâkimiyet
elde etmek için hazırlandığını ve

hibrit savaşın bir Batı icadı oldu-
ğunu ima etmiştir. Moskova’nın
hibrit dâhil olası tüm tehditlere
karşı koymak için gereken tedbirleri
alacağını belirtmiştir. Gerasi-
mov’un yapmış olduğu bu açıkla-
mayla hibrit savaş terimi Batı’da
popüler bir şekilde “Gerasimov
Doktrini” olarak anılmaya başla-
mıştır.  Esasında hibrit savaş keli-
mesinin literatüre girişi ABD’nin
eski Savunma Bakanı James Mattis
ile gerçekleştirilmiştir. Mattis,
2005 yılında kamuoyu önünde ilk
kez açık bir şekilde hibrit savaş
terimini kullanmış ancak detay
vermekten kaçınmıştır. Gerasi-
mov’un 2013 yılında yapmış ol-

duğu açıklama, Rusya’nın
mevcut duruma nasıl yanıt
vermesi gerektiği üzerine
odaklanmış ancak Batı
medyasında yeni bir Rus
askerî doktrini olarak al-
gılanmıştır. Genelkurmay
Başkanı’nın ilerleyen sü-
reçlerdeki açıklamaları
ve yayımladığı makale-
ler, şahsı üzerinden ge-
liştirilen doktrinin de
şekillenmesine yol aç-
mıştır. Askerî Endüs-
triyel Kurye dergisin-
deki 27 Şubat 2013
tarihli demeçte, Ge-
rasimov’un modern
savaşlara yönelik
görüşleri yer almış-
tır. Savaş ve barış
arasındaki sınırla-
rın 21. yüzyılda
belirsizleşmeye
başladığını belir-

ten Gerasimov, sa-
vaşların artık ilan

edilmeksizin yaşana-
cağını ifade etmiştir. Savaş
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karakteristiğinin değişmeye baş-
ladığı yeni denklemdeki çatışma-
ların artık politik, ekonomik, siber
ve bilgiyle ilgili alanlarda yaşana-
cağına dikkat çekmiştir. Bu süreçte
insani yardım ve diğer askerî ol-
mayan metotların kullanımının
daha yoğun bir şekilde gerçekleş-
meye başladığını vurgulamıştır.

2 Mart 2019 tarihli Askerî Bilimler
Akademisi toplantısında modern
savaş anlayışını yeniden dile getiren
Gerasimov’un yapmış olduğu açık-
lamalar, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin
yarı resmî doktrini olarak kabul
edilmiştir. Konuşmasında Rus-
ya’nın, askerî ve askerî olmayan
araçları kullanarak olası düşmanlar

olarak nitelendirilen ABD ve müt-
tefikleriyle farklı türde savaşlara
hazırlanma ihtiyacından bahset-
miştir. Batı’yı, kitlesel halk pro-
testolarını ve Renkli Devrimleri
kışkırtmak için gizli hazırlıklar
yapmakla ve istenmeyen yöne-
timleri devirmek için yumuşak
güç kullanmakla suçlamıştır. Rus
Ordusunun 2013’e kıyasla savaşa
hazır olma durumunun ciddi bir
şekilde arttığını vurgulayan Ge-
rasimov, ülkesinin hibrit savaş da
dâhil olmak üzere olası tüm sal-
dırgan muamelelere karşı savunma
planları geliştirdiğini ima etmiştir.
Ayrıca Rus askerî stratejisinin en
önemli hedefinin silahlı kuvvetleri

kullanarak savaşa hazırlanmak ol-
duğunu vurgulamıştır. 

2012 yılından itibaren Genelkur-
may Başkanı olarak görev yapan
Gerasimov, Kırım, Ukrayna ve Su-
riye başta olmak üzere farklı coğ-
rafyalarda askerî operasyonlar yü-
rütmüştür.  Özellikle Kırım ve Uk-
rayna özelinde gerçekleştirmiş ol-
duğu faaliyetler kapsamında ulus-
lararası kamuoyu tarafından takibe
alınmıştır. Bu kapsamda 2015 yı-
lında Ukrayna’nın doğusunda eği-
tim düzenlediği ve bölgedeki ça-
tışmaları tetiklediği iddia edilerek
Ukrayna Güvenlik Servisinin ara-
nanlar listesine eklenmiştir. Ayrıca
Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü
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ve bağımsızlığını tehdit etme ey-
lemleri dolayısıyla Avrupa Birli-
ği’nin (AB) yaptırım uyguladığı ki-
şiler arasına girmiştir. Son olarak
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik baş-
latmış olduğu askerî müdahale
nedeniyle 25 Şubat 2022 tarihinde
ABD tarafından Özel Olarak Be-
lirlenmiş Vatandaşlar ve Engelle-
nen Kişiler Listesi’ne eklenmiştir. 

Şubat 2014 tarihinde Rus
kökenli grupların yoğun olduğu
Donbass bölgesindeki ayrılıkçı
gruplar hükûmet güçlerine
saldırmış ve Mayıs 2014’te
Donetsk ve Lugansk
bölgelerinde kurulan özerk
yönetimler Rusya tarafından
desteklenmiştir. 

DOKTRİNİN UKRAYNA
KRİZİNE YANSIMALARI

Gerasimov’un Batı’ya ithafen kul-
lanmış olduğu hibrit savaş taktik-
leri Rusya’nın Mart 2014’te Kırım’ı
yasa dışı olarak ilhak etmesi süre-
cinde başvurulan ana yöntem ol-
muştur. Sürecin ilk aşamasında
hedef ülke içerisindeki halktan
etki altına alınabilecek gruplara
ulaşma imkânı sağlaması açısından
bilgi harbi etkili bir şekilde kulla-
nılmıştır. Bağımsız görünümlü
medya ağları üzerinden yapılan
İngilizce ve Rusça yayınlarla resmî
söylemlerin dışına çıkılarak ulus-
lararası kitlelere erişim sağlanmış-
tır. Yoğun bilgi harbiyle gelişmeleri
Rus kaynaklardan takip eden kit-
lelerin algısı şekillendirilirken, Batı
medyasındaki karşıt söylemler de
hedef alınmıştır. Ukrayna’daki krizi
tamamen bir iç çekişme olarak

yansıtan Rus medya ağları, bölgede
yaşanan çatışmaların yerel milis
güçler arasında olduğu ve Rus bir-
likleriniyse doğrudan ilgilendir-
mediğini belirtmiştir. Öte yandan
hedef ülkedeki hükûmet görevlileri
diplomatik ve ekonomik yollarla
baskı altına alınmış, mevcut yö-
netimin istenilen yönde hareket
etmesi bağlamında ülke içerisinde
yaşanan halk olayları aktif bir şe-
kilde kullanılmıştır. Kırım’ın ilhakı
sürecinde rütbe ve işaretleri sö-
külmüş Rus ordu üniformaları gi-
yen askerlerin, sivil halk arasında
hareket ederek yönlendirme giri-
şimlerinde bulunduğu iddiaları
gündeme gelmiştir. Ancak Rus-
ya’nın, “makul inkâr edilebilirlik”
çerçevesinde hareket ettiği ve doğ-
rudan herhangi bir suçlamayla
karşı karşıya kalmamayı tercih et-
tiği görülmüştür. 

Kırım’da başlatılan karşı devrimin
başarılı olması neticesinde Rusya’ya
eklenen yarımada, Ukrayna yöne-
timinin Batı yanlısı tutumunu de-
ğiştirmesi çerçevesinde bir koz
olarak kullanılmıştır. Ukrayna yö-
netiminin aksi yönde hareket et-
meye devam etmesini takip eden
süreçte Odesa’nın da dâhil olduğu
bazı bölgelerde iç karışıklığın art-
tırılması hedeflenmiştir. Ancak
kayda değer bir sonuç elde edile-
memesi nedeniyle aynı kapsamdaki
hareketlerin yoğunlaştığı alan Don-
bass olarak belirlenmiştir. Kırım’da
uygulanan taktikler, Donbass böl-
gesinde bulunan ayrılıkçı Rus yan-
lısı silahlı grupların kışkırtılma-
sında da kullanılmıştır. Şubat 2014
tarihinde Rus kökenli grupların
yoğun olduğu Donbass bölgesin-
deki ayrılıkçı gruplar hükûmet
güçlerine saldırmış ve Mayıs
2014’te Donetsk ve Lugansk böl-

gelerinde kurulan özerk yönetimler
Rusya tarafından desteklenmiş-
tir.

Ülke içerisinde bir çatışma ortamı
yaratan Rusya’nın olası bir askerî
müdahale için altyapı hazırlığında
bulunduğu gözlemlenmiştir. Sü-
recin sonunda ülkeye giriş yapan
Rus askerî kuvvetleri yardımıyla
güçlü bir direniş olmadan Ukray-
na’daki yönetim değişikliğinin ger-
çekleştirilmesi beklenmiştir. Ancak
24 Şubat 2022 tarihinde Putin’in
Ukrayna’nın askerden ve Na-
zizm’den temizlenmesi amacıyla
başlattığı işgal hareketinin henüz
rejim değişikliğiyle sonuçlandırı-
lamaması ve harekâta karşı belirli
bir direnişin gelişmesi Rus askerî
doktrininin sorgulanmasına neden
olmuştur. Gerasimov başkanlığın-
daki Rus Ordusunun aktif bir sa-
vunma konseptine dayalı olarak
geliştirilmesi karşısında Ukrayna’ya
yönelik başlatılan geniş çaplı saldırı
operasyonu, Rusya tarafında belirli
güçlükler oluşturmuştur. Nitekim
Putin’in genelkurmay başkanını
görevden aldığı yönünde iddialar
ortaya atılmıştır. Böyle bir hare-
ketin başlıca sebebiyse Rus güçlerin
bölgede istediği hızda ilerleyeme-
mesi ve beklenmedik bir dirençle
karşılaşması olarak gösterilmiştir.
Rus Genelkurmay Başkanı etra-
fında şekillenen Gerasimov Dokt-
rini’nin Kırım’ın ilhakı üzerinde
başarılı olması, Rusya-Ukrayna Sa-
vaşı üzerindeki etkisi tartışmalarını
da beraberinde getirmiştir. Sonuç
olarak Ukrayna işgalinin başladığı
süreçte bu doktrinin yol gösterici
ilkeyi oluşturacağı yönünde ifadeler
gündeme gelmiştir. Ancak süreç
içerisinde gelinen nokta, bu dokt-
rine ne derece itimat edildiğinin
sorgulanmasına yol açmıştır. ∂
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