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o r s a m . o r g . t r

Giriş
Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler 

Birliği’nin dağılmasının ardından yaklaşık on 
yıl ülke içi reformlarla ve yeniden yapılanma 
çalışmalarıyla meşgul olan Rusya Federasyonu, 
2000’lerden itibaren Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in liderliğinde önce toparlanma ardından 
da yükselme dönemine girmiştir. Bu süreçte 
Rusya ilk olarak önemli bir iç güvenlik sorunu 
olan Çeçenistan meselesine öncelik vermiş ve 
1996’da kaybettiği Birinci Çeçen Savaşı’nın 
Rus halkında ve devlet kademelerinde yarattı-
ğı psikolojik travmayı 4 yıl sonra ortadan kal-
dırmıştır. İkinci Çeçen Savaşı’ndan galip çıkan 
ve bölgede yeniden devlet otoritesini tesis eden 
Rusya, bu başarının ardından içeride ekonomik 
ve siyasi istikrarı sağlamaya hız verirken, bir ta-
raftan da askeri gücünü artırma ve dış tehditlere 
karşı koyma yönünde stratejiler üzerine yoğun-
laşmaya başlamıştır. Bu süreçte Rusya, gerek 
Çarlık Rusyası gerekse Sovyetler Birliği döne-
minde sahip olduğu askeri güç unsurunu, ABD 
liderliğindeki tek kutuplu dünya sistemine kar-
şı yürüttüğü söylemde en önemli faktör olarak 
kullanmayı planlamıştır. 

Rusya’nın tek kutuplu dünya sistemine adeta 
meydan okuduğu, uluslararası sitemde yeniden 
dengeyi kurmak için sahaya döneceğinin en 
önemli işareti ve dönüm noktası olarak kabul 
edilebilecek tarih 10 Şubat 2007’dir. Putin’in 
Münih’te düzenlenen “NATO Güvenlik Kon-
feransı”nda yaptığı konuşmasındaki şu sözleri, 
ilerleyen yıllarda Rusya’nın nüfuz alanlarını ye-
niden genişletmeye başlayacağının en net gös-
tergesi olmuştur: 

“Tek kutuplu dünya nedir? Bunu ne kadar 
süslerseniz süsleyin, netice itibariyle tek tip 
durum, tek erk, tek güç merkezi, tek efendi an-
lamına gelir. Tek egemenin, tek efendinin ol-
duğu bir dünya demektir. Sonuç olarak, bu du-
rum sadece sistemin içindekiler için değil, aynı 
zamanda egemenliği elinde bulunduran için de 
ölümcüldür, çünkü onu içeriden yıkar.”1

Putin’in bu sözleri NATO’nun Kafkasya 
ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik genişleme 
stratejisi ve AB’nin Doğu Ortaklığı Programı 
kapsamında bir bakıma Rusya’yı çevreleme po-
litikalarına bir cevap olarak değerlendirilmiştir. 
Özellikle 2000’li yıllarda Gürcistan ve Ukray-
na’da gerçekleşen “renkli devrimler” Rusya’yı 
son derece rahatsız etmiş, ulusal güvenliğe doğ-
rudan tehdit olarak algılanmış ve Rus çıkarları 
açısından karşı hamle yapma zorunluluğunu be-
raberinde getirmiştir. Nitekim ABD’nin Kafkas-
ya’da Gürcistan’a verdiği aşırı desteğin, Gürcü 
yönetimini fazla cüretkâr politikalar izlemeye 
sevk etmesi sonucunda Rusya, 2008’de meyda-
na gelen ve 5 gün süren Gürcistan-Rusya Sava-
şı’nın ardından Abhazya’yı ve Güney Osetya’yı 
bu ülkeden koparmıştır. Yaşanan savaşın ardın-
dan iki ülkenin bağımsızlıklarını tanıyan Rusya, 
taraflarla askeri anlaşmalar imzalayarak bölge-
deki askeri kapasitesini artırmıştır. 

Gürcistan savaşı, ABD-AB-Rusya üçgenin-
de eski Sovyet coğrafyası üzerinde süren nüfuz 
mücadelesini sonlandırmamış aksine daha da 
derinleşmesine neden olmuştur. Nitekim savaş-
tan altı yıl sonra Rusya, bu kez Ukrayna’nın 

AB ile aşırı yakınlaşmasını kendisine bir ulu-
sal güvenlik tehdidi olarak nitelendirmiş ve Kı-
rım’ı önce işgal ardından da uluslararası hukuka 
aykırı olarak ilhak etmiştir. Bu müdahalesi ile 
birlikte Kırım’da bulunan  Sivastopol üssünü de 
tamamen güvenceye alan Rusya, Karadeniz’de-
ki güç dengesini kendi lehine çevirmiştir. 

Gürcistan ve Ukrayna müdahaleleri ve ar-
dından elde ettiği özellikle askeri kazanımlar 
sonrasında Batı tarafından uygulanan siyasi ve 
ekonomik yaptırımlar da Rusya’yı durdurmaya 
yetmemiştir. Arap Baharı sürecinde Libya’da 
Batı tarafından kandırılmışlık hissine kapılan ve 
bunu her defasında dile getiren Rus yetkililer, 
Suriye’ye yönelik 2015’deki askeri müdahalesi 
ile hem bir nevi intikam almış, hem de Ukray-
na nedeniyle maruz kaldığı siyasi ve ekonomik 

Akdeniz’deki tek askeri varlığı olan Tartus üssünü gerçek bir 
üs haline getirme imkanını elde eden Rusya, aynı zamanda 
Hmeymim’de de bir askeri üs elde etmiştir.
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sıkışmışlıktan kurtularak kendine yeni bir alan 
açmıştır. Akdeniz’deki tek askeri varlığı olan 
Tartus üssünü gerçek bir üs haline getirme im-
kanını elde eden Rusya, aynı zamanda Hmey-
mim’de de bir askeri üs elde etmiştir. Bu kaza-
nımlarının yanı sıra Rusya, Afrin’de de askeri 
kontrol noktaları belirleyerek Rus askerlerini 
bölgeye yerleştirmeyi başarmıştır.

Rusya 2007-2017 arasındaki on yıllık zaman 
diliminde söz konusu üç ülkeye askeri müdaha-
lesinin yanı sıra, Orta Asya ülkeleri,  Ermenistan 
ve Belarus ile yeni askeri anlaşmalar imzalaya-
rak “yakın çevresi”ni güvence altına alma yö-
nünde bir politika geliştirmiştir. Bunun yanı sıra 
Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği Batı 
arasında birincil sıcak çatışma alanı olmayan 
Ortadoğu, Soğuk Savaş’ın ardından Batı’nın 
bölgede dominant güç olması ve Rusya’da da 
Putin’in iktidara gelmesinin ardından Libya ve 
Mısırla olan askeri ilişkilerini de yeni bir sevi-
yeye taşıyarak tarihi stratejisi olan “sıcak deniz-
lere inme” hayalini de yeniden canlandırmıştır. 

Böylece NATO ve AB tarafından siyasi ve 
askeri olarak çevrelenme tehdidiyle karşı kar-
şıya olan Rusya kendisine karşı oluşturulmak 
istenen zinciri kırarak, güç mücadelesini yakın 
çevresindeki Orta Asya, Kafkasya ve Doğu Av-
rupa’dan çıkartıp Orta Doğu’ya taşımıştır. Bu 
süreçte de sahada askeri alanda elde ettiği kaza-
nımlar, uluslararası alanda siyasi gücünü artıran 
en önemli unsur haline dönüşmüştür.   

Gelinen noktada Rusya’nın uluslararası 
alanda artan bu etkisini nasıl gerçekleştirdiği, 
üzerinde çalışılması gereken bir konudur. Ma-
ruz kaldığı derin ekonomik ve siyasi krizlere, 
Batı’nın ekonomik yaptırımlarına, enerji fiyat-
larının düşmesi ile birlikte azalan bütçe gelirle-
rine ve Batı ile kıyaslandığında gerilerde oldu-
ğu görülen askeri teknolojisine rağmen, Rusya 
yeniden uluslararası alanda etkin bir konuma 
gelmeyi nasıl başardı ve bu başarısının arka-

sında nasıl bir düşünsel planlama yatıyor? Bu 
çalışmada Rusya’nın son on yılda Kafkasya, 
Doğu Avrupa ve Ortadoğu’da elde ettiği aske-
ri kazanımlar ve mevcut durum ele alınacaktır. 
Bu kapsamda ilk olarak Rusya’nın askeri yayıl-
macılığının düşünsel zeminini ve arka planını 
oluşturan doktrinlerin üzerinde durulacaktır. 
Ardından Gürcistan, Ukrayna ve Suriye’ye 

yönelik askeri müdahale süreçleri ve sonuçları 
değerlendirilecektir. Bununla birlikte Rusya’nın 
yabancı ülkelerdeki mevcut askeri üsleri de tek 
bir pencerede aktarılmaya çalışılacaktır. Son 
bölümde ise elde edilen askeri kazanımların 
mevcut durumu ve geleceğe dair olasılıklar, im-
kân ve kabiliyetlerin sınırları, Rusya’nın askeri 
yayılmacılığını önleyebilecek ya da hızlandıra-
bilecek iç siyasi ve ekonomik unsurlar değer-
lendirilecektir. 

1. Askeri Yayılmacılığın
Arka Planı: Doktrinler
Rus devlet yönetiminin karar alma mekaniz-

masında doktrinler önemli bir yer tutmaktadır. 
Sovyetler Birliği döneminde hazırlanan dokt-
rinler genellikle liderlerin isimleriyle özdeş-
leştirilmiştir. Rusya Federasyonu’nda ise konu 
başlıkları altında doktrinler hazırlanmıştır. Bu 
kapsamda dış politikadan güvenliğe, askeri po-
litikalardan denizciliğine, kamu güvenliğinden 
ekonomik güvenliğe kadar pek çok farklı alanda 
hazırlanmış doktrinler mevcuttur. Rusya’nın as-
keri yayılmacılığı başlığı altında bu çalışmada 
incelenecek olan doktrinler ise askeri, dış politi-
ka ve ulusal güvenlik doktrinleridir. 

Bunların kapsamını kısaca belirtmek gere-
kirse; Ulusal Güvenlik Doktrini (Stratejisi) iç 
ve dış tehditler ile hükümet organlarının bu teh-
ditlere karşı işlevini belirlemektedir. Dış politi-
ka doktrini uluslararası alanda Rusya’nın genel 
siyasi amaç ve önceliklerini belirlerken askeri 
doktrin ülkeye yönelik dış tehditleri ve bu teh-
ditlere karşı oluşturulacak ulusal savunma yol-
larına odaklanmaktadır.2

Sovyetlerin dağılmasının ardından ilk olarak 1997’de kabul 
edilen ulusal güvenlik stratejisi, Başkan Putin’in iktidara 
gelmesi ile birlikte 2000’de yenilenmiştir.
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Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi
Rusya’nın uluslararası politikalara dair karar 

alma mekanizmasındaki dikkate alınan önemli 
çerçeve belgelerden biri, ulusal güvenlik strateji 
belgesidir. Sovyetlerin dağılmasının ardından 
ilk olarak 1997’de kabul edilen ulusal güven-
lik stratejisi, Başkan Putin’in iktidara gelmesi 
ile birlikte 2000’de yenilenmiştir. Uluslararası 
alanda hızla değişen ortam ve yaşanan geliş-
meler 2009’da dönemin Devlet Başkanı Dmit-
riy Medvedev tarafından yeni bir ulusal strateji 
belgesini belirlenmesini zorunlu kılmıştır. Rus 
yetkililer 2009’da kabul edilen yeni belgenin 
2020’ye kadar geçerli olmasını planlamışlardır. 
Ancak Kırım işgali ve Arap Baharı gibi sistemi 
sarsan olayların yaşanması nedeniyle söz konu-
su belge 2016’da bir kez daha yenilenmiştir. 

Rusya’nın 1997’de kabul edilen Ulusal Gü-
venlik Stratejisi dönemin şartları itibari ile dı-
şarıdan çok içerideki gelişmelere odaklanmıştır. 
Bu dönemde Birinci Çeçen Savaşı’nın ardından 
Çeçenistan’ın bağımsızlığını kazandığı göz 
önünde bulundurulduğunda ve sorunun Rusya 
için güvenlik açısından hala ciddi boyutlarda 
seyretmesi nedeniyle iç güvenliğe ciddi vurgu 
yapılmıştır. Belgede ayrılıkçı etnik milliyetçilik 
ve bunlardan kaynaklanan bölünme ve çatışma,  
siyasi istikrar, ortak ekonomik alan ve ulaşımın 
zayıflamasının Rusya‘nın ulusal güvenliğine 
çok önemli derecede tehdit oluşturduğu belir-
tilmiştir.3 Bununla birlikte ekonomik ve siyasi 
istikrarsızlık da önemli bir güvenlik sorunu ola-
rak kayda geçirilmiştir.

Diğer taraftan NATO’nun doğuya doğru 
genişlemesinin Rus ulusal güvenliği açısından 
kabul edilemez olduğu belgede vurgulanmıştır. 
Bu dönemde Rusya’nın gerek güvenlik gerek-
se dış politika oluşumunda Bağımsız Devletler 
Topluluğu’nu (BDT) ön plana çıkarmaya çalış-
tığı görülmektedir. Uluslararası güvenliğin sağ-
lanması noktasında Birleşmiş Milletler (BM) 
gibi uluslararası örgütlerle birlikte BDT, Avru-
pa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi 
bölgesel organların genişletilmesi Rusya’nın 
çıkarları açısından önemli görülmüştür.4 Ancak 
zaman içinde BDT’nin bir türlü Rusya’nın is-

tediği seviyede bir oluşuma dönüştürülemediği 
görülecektir.  

Belgede uluslararası sistemde tek kutuplu 
dünya sisteminden çok kutuplu dünya sistemine 
doğru bir geçişin başladığı ve bu oluşumun iler-
leyen yıllarda da devam edeceği kaydedilmiştir. 
Bu bağlamda çok kutuplu dünyada Rusya’nın 
yeniden eski gücünü yakalaması için daha elve-
rişli imkanların bulunacağı vurgulanırken, bazı 
devletlerin Rusya’nın siyasi, ekonomik ve aske-
ri gücünü azaltmaya yönelik çabalarının arttığı 
belirtilmiştir.5 

Söz konusu ulusal güvenlik strateji belgesin-
den sadece üç yıl sonra Rusya’da önemli geliş-
meler yaşanmıştır. Devlet Başkanı Boris Yelt-
sin’in yerine eski KGB (Rus istihbarat servisi) 
görevlisi Vladimir Putin’in başkanlık koltuğuna 
oturması ve İkinci Çeçen Savaşı’nın başlama-
sı ülke siyasetinde önemli değişiklikleri de be-
raberinde getirmiştir. Bu gelişmelerin üzerine 
NATO’nun Kosova müdahalesi de eklenince 
yeni bir ulusal güvenlik stratejisinin belirlen-
mesi bir zorunluluk halini almıştır. 

Putin’in liderliğinde 2000’de kabul edilen 
Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde bir öncekine 
oranla uluslararası siyasette yaşanan gelişme-
lerden yola çıkılarak daha kötümser bir tablo 
hakimdir.6 Yeni belgede iki temel uluslararası 
eğilimden bahsedilmektedir. Birincisi önemli 
sayıda devletin ekonomik ve siyasi pozisyon-
larının giderek güçlendiğidir. İkinci akım ise 
ABD’nin liderliğinde gelişen Batı devletleri 
tarafından bir uluslararası yapının yaratılma 
çabasıdır.7 Bu noktada ABD ve müttefiklerinin 
uluslararası hukuku hiçe saydığı ve NATO’nun 
BM Güvenlik Konseyi onayı olmadan ittifak 
üyelerinin toprakları dışındaki coğrafyalarda 
güç kullanması dünya istikrarına önemli bir teh-
dit olarak gösterilmiştir. 

Belgede iç tehditlere oranla dış tehditlere 
daha fazla yer verildiği görülmektedir. Aslında 
bu durum dönemin şartları gereğidir. Çünkü Çe-
çenistan’a yapılan ikinci askeri müdahale son-
rasında Rusya devlet otoritesini kısmen de olsa 
o tarihlerde yeniden tesis etme yolunda önemli 
adımlar atmıştır. Bu durum da yeni doktrinde iç 
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güvenlik tehditlerinin yanı sıra dış güvenlik teh-
ditlerine daha fazla alan açma imkanı sunmuş-
tur. Burada dış tehditler olarak, Rusya’nın ulus-
lararası sistemdeki politik, askeri ve ekonomik 
nüfuzunun zayıflaması; AGİT ve BM gibi ku-
rumların etkisinin azalması; NATO’nun geniş-
lemesi ve Rusya sınırlarına yakın yabancı askeri 
üsler kurulması; BDT’nin rolünün zayıflaması; 
kitle imha silahlarının yayılması ve Rusya’ya 
karşı toprak talepleri gösterilmiştir.8 

Bu belgede dikkat çeken bir diğer önem-
li konu da iç ve dış tehditler arasında bağlantı 
kurulmaya çalışılmasıdır. Rusya’da mevcut te-
rör sorunu ve ayrılıkçı hareketler, uluslararası 
terör örgütlerinin ülkenin toprak bütünlüğünü 
zayıflatmaya yönelik politikalarının bir parçası 
mahiyetinde görülmekte ve askeri güç kullanıl-
ma ihtimalini gündeme getirmektedir. Belgede 
ABD’nin tek taraflı politikasının önlenmesi ve 
Rusya’nın önemli büyük güçlerinden biri ol-
ması gerektiği vurgulanmıştır. Batı dünyası ile 
ilişkilerde önceki belgedeki “ortaklık” kavra-
mı, kısıtlı “işbirliği” ile değiştirilmiştir. İşbirliği 
özellikle kitle imha silahlarının yayılmasının 
önlenmesi ve uluslararası terörle mücadele kap-
samında değerlendirilmiştir.9

Uluslararası alandaki dinamik ortam ve hızlı 
değişimler 2009’da Rusya’yı yeni bir ulusal gü-
venlik stratejisi belirlemeye sevk etmiştir. Özel-
likle Rusya’nın 2008’de Gürcistan ile yaşadığı 
beş günlük savaş, hem içerde hem de dışarda 
farklı yansımalara neden olmuştur. Dışarıda 
Rusya’nın yeniden emperyal politikalar uygu-
lamaya başladığına dair çok sayıda yazı kaleme 
alınırken, içeride ise Rus ordusuna yoğun eleş-
tiriler yöneltilmiştir. Ordunun çok yavaş hareket 
ettiği, iki günde elde etmesi gereken bir başarıyı 
nerdeyse bir haftada elde ettiği yönünde eleşti-
riler getirilmiş ve kapsamlı bir modernizasyo-
nun kaçınılmaz olduğu vurgulanmıştır. Böyle 
bir ortamda dönemin Devlet Başkanı Dmitriy 
Medvedev, Rusya’nın 2020 yılına kadar geçerli 
olacak yeni bir ulusal güvenlik doktrinine neden 
ihtiyaç duyduğunu şu sözleri ile ifade etmiştir: 

“Ulusal Güvenlik Stratejimizin ana hatları 
1997 yılında belirlenmiştir. Ancak Rusya şu 

an tamamen farklı bir konumda bulunmakta-
dır. Geçen zaman dilimi içinde yalnızca Rus-
ya’da değil, dünyada da önemli gelişmeler 
yaşandı, tehdit algılamaları değişti. Elbette 
90’lı yıllarda var olan tehditler şu anda yok, 
ama bugün daha farklı tehditlerle karşı karşı-
yayız. Bu yüzden yeni gelişmeler çerçevesin-
de Ulusal Güvenlik Stratejimizi yenilememiz 
gerekmektedir. Yeni stratejimizin en önemli 
ayağını güvenlik konusu oluşturacaktır. Bu-
nun yanı sıra ekonomik ve sosyal alanlarda 
da bir dizi reformlar gerçekleştirilecektir. 
Dünyanın askerî siyasi durumunun analizi 
bazı bölgelerde ciddi anlaşmazlık potansiye-
li bulunduğunu gösteriyor. Temel amacımız 
askerî gücümüzün savaşa hazırlık düzeyini 
yükseltmektir. Bu noktada öncelik, stratejik 
nükleer gücümüzün düzeyinin yükseltilmesi-
ne verilecektir. Nükleer gücümüz, Rusya’nın 
güvenliğini sağlamak için her türlü görevi ye-
rine getirebilmelidir”.10 
Görüldüğü üzere Medvedev söz konusu yeni 

doktrinin ana hatlarını net bir şekilde belirle-
miştir. Belgede öncekilere kıyasla en dikkat çe-
kici noktalardan biri ekonomik konulara verilen 
ağırlık olmuştur. Kısa, orta ve uzun vadede Rus 
ekonomisinin hedeflerine dair vurgular yer alır-
ken, ekonomik güvenliğin aynı zamanda ulusal 
güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu kayde-
dilmiştir. Bu noktada Medvedev’in ekonomik 
güvenliğin, Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin ta-
mamlayıcı bir parçası olduğu noktasındaki vur-
gusu oldukça önemlidir.11 Belgeyi 1997 ya da 
2000 tarihli stratejiden farklı kılan bir başka 
önemli nokta ise klasik dar kapsamlı güvenlik 
anlayışının yerini, daha geniş ölçekli ve çok 
boyutlu bir anlayışın almış olmasıdır. Bu bağ-
lamda güvenlik güçlerinin sivil toplum ile yakın 
işbirliği içinde olması gerektiğine dair ifadeler 
kayda değerdir.  

Belgede Rusya’nın temel çıkarlarının ba-
şında demokrasi ve sivil toplumun geliştirilme-
si, ekonomide rekabet gücünün artırılması ve 
toprak bütünlüğünün korunması gösterilmiştir. 
Bununla birlikte Rusya’nın yeniden küresel bir 
güç olması gerektiği çok kutuplu dünya düze-
nine doğru giden bir ortamda bir denge unsuru 
olarak yer alması gerektiği savunulmuştur.12
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Öncekilere oranla enerji konusuna da daha 
fazla vurgu yapıldığını söylemek mümkündür. 
Uluslararası politikada Orta Asya, Orta Doğu, 
Kuzey Kutbu, Barentz Denizi ve Hazar’daki 
enerji kaynaklarının kontrolünün önemli bir yer 
teşkil edeceği belirtilmektedir. Daha önce de ol-
duğu gibi NATO’nun yayılma stratejisi Rusya 
için bir tehdit olarak görülmüştür. Bu noktada 
özellikle füze kalkanı projesinin yarattığı gü-
venlik riskine dikkat çekilmiştir. Yeni belgede 
ayrıca uluslararası kurumlar içinde BDT, Ko-
lektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), 
Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Avrasya Eko-
nomik Topluluğu’nun işlevselliğinin artırılması 
gerektiği de kaydedilmiştir.

Rusya’nın 2009’da kabul ettiği ve 2020’ye 
kadar geçerli olmasını planladığı strateji bel-
gesi Ukrayna krizi, Arap Baharı ve Suriye iç 
savaşı gibi uluslararası alanda meydana gelen 
önemli gelişmelerden dolayı yenilenmek zorun-
da kalmıştır. Başkan Putin tarafından 2016’da 
imzalanan yeni ulusal güvenlik strateji belgesi 
incelendiğinde ‘renkli devrimler’ ve kimyasal 
silahların Rusya’nın karşı karşıya olduğu en bü-
yük tehditler olarak gösterilmiştir.13 

Renkli devrimlerin yanı sıra yolsuzluk da 
ulusal güvenliğe tehdit olarak kabul edilen bir 
diğer önemli notadır. Belgede milliyetçi ve din-
ci ideolojileri kullanan radikal grupların, bazı 
yabancı ve uluslararası sivil toplum kuruluşları 
ve özel kişiliklerin Rusya’nın toprak bütünlüğü-
nü yok etmeye ve siyasi süreçleri istikrarsızlaş-
tırmaya çalıştıklarının kaydedilmesi Rusya’da-
ki karar alıcıların Kuzey Kafkasya bölgesindeki 
Çeçenistan ve Dağıstan gibi özerk cumhuriyet-
lerin yeniden ayrılıkçı girişimlere başvurabile-
ceği yönünde bir ihtimali göz önünde bulun-
durduklarını ifade etmektedir. Belgede yabancı 
istihbarat servisleri, terörist ve aşırıcı gruplar ile 
suç örgütleri de Rusya’nın güvenliğine tehdit 

olarak vurgulandığı görülmektedir. Belgedeki 
bu vurgu, 2000’li yıllarda Gürcistan, Ukrayna 
ve Kırgızistan’da meydana gelen Batı destekli 
“renkli devrimlerin” benzerlerinin, gelecek yıl-
larda da Rusya için tehdit olma potansiyeli ta-
şıdığını belirtmesi açısından dikkate değerdir.14

Önceki belgelerde olduğu gibi yeni strate-
ji belgesinde de NATO’nun Rusya sınırlarına 
kadar yaklaşması diğer bir tehdit olarak tanım-
lanmıştır. Ancak Rusya NATO’nun sınırlarına 
doğru genişlemesini birincil güvenlik tehdidi 
olarak görmesine rağmen, karşılıklı ilişkileri 
kesme eğilimde değildir. Çünkü bu durumun 
NATO’dan daha fazla kendisini olumsuz yön-
de etkileyeceğinin farkındadır. Nitekim ‘Eşit 

ve bölünmez güvenlik ilkelerine’ uyulmadığı 
belirtilen belgede tüm bunlara rağmen Rus-
ya’nın NATO, ABD ve AB ile hâlâ diyalog ve 
iyi ilişkilerden yana olduğuna işaret edilmesi 
bu politikanın bir göstergesidir. Belgede ayrıca  
ABD’nin Rusya’ya komşu ülkelerdeki biyolo-
jik askeri laboratuvar ağının genişlediğine dik-
kat çekilmesi, özellikle geçmişte Sovyet Blo-
ğu’na dahil olan Doğu Avrupa ülkelerinin ABD 
ile teknolojik alanda geliştirdiği işbirliğinden 
rahatsızlık duyulduğunu göstermektedir.

Belgede değinilen bir diğer önemli nokta da 
ABD ve AB’nin Ukrayna’daki darbeye destek 
verdiği yönündeki suçlamalar olmuştur. İddia 
edilen bu desteğin Ukrayna toplumu içinde 
derin bir ayrılık yarattığı ve silahlı çatışmalara 
yol açtığı vurgulanarak, aşırı sağcı ideolojilerin 
yükselişi ve kasten oluşturulan ‘düşman Rusya’ 
imajının, Avrupa’da ve dolayısıyla Rusya sını-
rında uzun vadeli istikrarsızlık kaynağı yarattığı 
savunulmuştur. Kırım işgali ve ilhakının ardın-
dan Doğu Ukrayna’da da paramiliter grupları 
destekleyen Rusya, bu ifadelerle Ukrayna için-
deki de-facto bölünmenin temel sebebi olarak 
Batı dünyasını göstermeyi amaçlamaktadır.15

Başkan Putin tarafından 2016’da imzalanan yeni ulusal 
güvenlik strateji belgesi incelendiğinde ‘renkli devrimler’ ve 
kimyasal silahların Rusya’nın karşı karşıya olduğu en büyük 
tehditler olarak gösterilmiştir.
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Ekonomi başlığı da belgede önemli bir yer 
tutmuştur. Rus ekonomisinin ‘rekabetçi olma-
dığı ve kaynak bağımlılığı yüzünden’ istikrar 
sağlayamadığı yönünde getirilen eleştiri ol-
dukça önemlidir.16  Ekonominin dış ekonomi 
çevresindeki koşullardan etkileniyor olmasının 
mevcut durumu daha da zorlaştırdığı kaydedi-
len belgede, küresel ve bölgesel krizler ile hu-
kukun kötüye kullanımının ekonomi üzerinde 
olumsuz bir etki bıraktığı, bunun da gelecekte 
su ve biyolojik kaynakları tehlikeye atacağı 
ifade edilmiştir. Ekonomi Rusya’nın ulusal gü-
venlik stratejilerinin hayata geçirilebilmesinde 
en önemli etkenlerden biri olma özelliğine sa-
hiptir. Belgede ekonomi başlığına uzunca yer 
verilmesi de bunun göstergesidir. Öyle ki sade-
ce strateji belgelerinde değil, son yıllarda Rus-
ya’da yayımlanan akademik yayınlarda da bu 
konuya daha fazla yer verilmeye başlanmıştır. 
Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi (RIAC) ve 
Stratejik Araştırmalar Merkezi (CSR) tarafın-
dan hazırlanan ortak raporda, Rus ekonomisinin 
az gelişmişliğinin ülkenin egemenliği ve toprak 
bütünlüğü için, şu ana kadar başarıyla korun-
muş olan askeri tehditlerden daha kayda değer 
bir tehdit olduğu vurgulanmaktadır.17  

Yukarıda ana hatları ile ortaya konmaya ça-
lışılan 1997, 2000, 2009 ve 2016 tarihli Ulusal 
Güvenlik Strateji belgeleri Rusya’nın iç ve dış 
tehditler olarak gördüğü konulara dair önemli 
veriler sunmaktadır. Benzer veriler askeri ve dış 
politika doktrinlerinde de görülecektir. 

Askeri Doktrinler 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından gü-

nümüze kadar geçen sürede Rusya dört askeri 
doktrin üzerinden hareket etmiştir. Sovyetlerin 
dağılmasının hemen ardından 1993’de yayım-
lanan Askeri Güvenlik Doktrininin ardından 
2000, 2010 ve 2014 yıllarında açıklanan yeni 
Askeri Güvenlik Doktrinleri, ülkeye yönelik dış 
tehditleri ve bu tehditlere karşı oluşturulacak 
ulusal savunma yollarına odaklanmaktadır.

Rusya Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 
ardından ilk kez 1993’de askeri doktrin kabul 
etmiştir. Bu doktrinde ülkenin büyük bir trav-
madan çıktığının etkisini net olarak gözlemle-

mek mümkündür. Çünkü belge, içerik açısından 
yetersiz ve son derece muğlak ifadeler barındır-
mıştır. Yaklaşık 45 yıl Batı Bloğu ile girilen ve 
sonunda kaybedilen mücadelenin ardından, yeni 
dönemde karşı blok unsurlarıyla nasıl bir ilişki 
kurulacağına dair net ifadeler kullanılmaktan 
kaçınılmıştır. Bu durum muhtemelen ülkenin 
içinde olduğu siyasi belirsizlikten kaynaklanan 
doğal bir sonuçtur. 

Ülkenin askeri güvenliğinin sağlanmasının 
ilk koşulu olarak içerdeki siyasi, ekonomik ve 
sosyal sorunların çözülmesi gösterilmiş ve ya-
kın komşular başta olmak üzere başat güçlerle 
iyi ilişkiler kurulması yönünde bir irade beyanı 
vurgulanmıştır. Bu çerçevede hiçbir ülke için 
düşman tanımlaması yapılmamıştır ve NATO 
kelimesi belgede yer almamıştır. Ancak kelime-
nin yer almaması tehdit unsuru olarak görülme-
diği anlamına gelmemektedir. Nitekim “askeri 
blokların ve birliklerin genişlemesi ve Rus sı-
nırlarına doğru yaklaşması” tehdit olarak vur-
gulanmıştır.18 Burada “askeri bloklar” ifadesi ile 
kastedilen NATO’dur.

Belgede Rusya’ya saldırı olmadığı sürece 
nükleer silahların herhangi bir devlete karşı 
kullanılmayacağı, nükleer silahların azaltıl-
ması için farklı yollar aranacağı belirtilmiştir. 
Rusya’ya yönelik potansiyel dış askeri tehdit 
unsurları olarak ise şunlar sıralanmıştır: Rusya 
ya da müttefiklerine yönelik toprak talebi, yerel 
silahlı çatışmalar, nükleer ya da yıkıcı silahların 
kullanılması, yabancı ülkelerdeki Rus vatandaş-
larının hakları ve özgürlüklerine yönelik baskı, 
yabancı ülkelerdeki Rus silahlı unsurlarına dair 
saldırı ve uluslararası terörizm.19  

Ağırlıklı olarak “ılımlı” bir dille yazılmış 
olan belgenin özünde uluslararası aktörlerle iş-
birliğine vurgu yapılmakta, Rusya’ya bir saldırı 
olmadığı sürece herhangi bir ülkenin hedef alın-
mayacağı belirtilmektedir. Belgede geçiş döne-
mi yaşayan bir ülkenin daha çok içe kapanık, 
tehditten uzak, uzlaşmaya açık tutumunu gör-
mek mümkündür. Diğer taraftan doktrinde barış 
ve istikrarı bozacak unsurlara da yer verilmiştir. 
Bu noktada ana tehditler olarak yerel savaşlar 
ve silahlı çatışmalar ön plana çıkartılmıştır.20 
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Rusya’da Vladimir Putin başkan olduk-
tan sonra 21 Nisan 2000’de imzaladığı askeri 
doktrinde 1993 doktrinine göre bazı noktalarda 
önemli değişiklikler bulunmaktadır. Bu deği-
şikliklerin başında ise devletin en önemli görevi 
olarak Rusya’nın askeri güvenliğinin sağlanma-
sının belirtilmesidir. Bununla birlikte bir önceki 
doktrinde uluslararası ilişkilere yönelik iyimser 
bir tablo hakimken, yeni doktrinde tamamen 
olumsuz olmamakla birlikte uluslararası sis-
temin giderek karmaşık ve istikrarsız bir hal 
almaya başladığı kaydedilmektedir.  Bu bağ-
lamda dikkat çeken noktalardan biri bazı dev-
letlerin silahsızlanma konusunda uluslararası 
anlaşmaları ihlal ettiğine dair yapılan vurgudur. 
Doktrinin hedefinde daha önce imzalanan si-
lahsızlanma anlaşmalarını ihlal ettiği suçlama-
sında bulunulan ABD yer almaktadır. Belgede 
Rusya’nın güvenliğine, ulusal çıkarlarına ve 
BM Sözleşmesi’ne aykırı hareket etmeyen her 

devletin bir partner olarak görüldüğü vurgulan-
maktadır. Burada Rusya’nın diğer devletlerle 
işbirliği noktasında kendi ulusal çıkarlarının ve 
güvenliğinin yeniden ön plana çıkardığı görül-
mektedir. 1993 doktrinin de bu yönde bir ifade 
yer almamaktadır.21 

Nükleer silahların kullanımına ilişkin yeni 
doktrinde yer alan ifadeler de oldukça dikkat 
çekicidir. Rusya’ya ya da müttefiklerine karşı 
nükleer silah kullanılması halinde Rusya’nın 
da nükleer silah kullanma hakkının bulunduğu 
belirtilmekle birlikte, konvansiyonel silahların 
kullanıldığı büyük çaplı savaşların toplumlar 
için yıkıcı sonuçları olabilecek nükleer savaş 
tehdidini artıracağı kaydedilmektedir. Daha ön-
ceki doktrinde ise bir ülke tarafından nükleer 
silahların kullanılmasının toplumlar üzerinde 
yıkıcı etkisi olabilecek nükleer silahların kulla-
nımını provoke edeceği belirtilmiştir.22 

Putin’in imzaladığı 2000 tarihli doktrinde en 
önemli dış tehdit olarak ise uluslararası güven-

lik sorunlarının çözümünde Rusya’nın çıkarla-
rının göz ardı edilmesi ve çok kutuplu dünyada 
etkili bir merkez olarak Rusya’nın güçlenmesi-
ne karşı çıkılması gösterilmiştir.23

Rusya’nın 2008’de Gürcistan’la yaşadığı ve 
5 gün süren savaş Rus ordusunun çok ağır hare-
ket ettiğine dair eleştirileri de beraberinde getir-
miştir. Bununla birlikte AB’nin Doğu Ortaklığı 
projesi ve NATO’nun eski Sovyet ülkeleri ile iş-
birliği anlaşmalarını ulusal güvenlik tehdidi ola-
rak gören ve bunun da daha önceki doktrinlerde 
açıkça ifade eden Rusya, Gürcistan’da söylem-
den eyleme geçme ihtiyacı hissetmiştir. Gürcis-
tan müdahalesi sonrasında özerk cumhuriyetler 
olan Abhazya ve Güney Osetya’nın tek taraflı 
olarak Gürcistan’dan ayrılarak bağımsızlıkla-
rını ilan etmesini sağlayan Rus yönetimi, daha 
sonra bu ülkelerin bağımsızlıklarını tanımıştır. 
Bu yeni tablo, Rusya’nın yeni bir askeri doktrin 
yazma ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. 

Bu kapsamda 2010’da hazırlanan askeri 
doktrinde uluslararası ilişkilere yönelik kötüm-
ser bir tablo hakim olmuştur. Var olan uluslara-
rası güvenlik sisteminin tüm devletler için eşit 
güvenlik şartları sağlamadığı vurgulanmış ve 
birçok bölgesel sorunun hala çözümsüz oldu-
ğu kaydedilmiştir. Büyük çaplı konvansiyonel 
ya da nükleer bir savaş tehdidi azalmasına rağ-
men, Rusya’ya yönelik bazı alanlardaki askeri 
tehditlerde bir yoğunluk olduğu kaydedilmiştir. 
Belgede artan bu tehditlerin çözümü için siya-
si, diplomatik ve askeri olmayan diğer yolların 
kullanılması gerektiğine işaret edilmiştir. 2000 
tarihli doktrinde yer alan “Rusya, ABD ile eşit 
temellerde nükleer silahlarını azaltmaya hazır-
dır” ifadesinin yeni doktrinde yer almaması ise 
oldukça önemli bir noktadır.24 

Belgede temel dış tehdit unsuru olarak NA-
TO’nun uluslararası hukuku ihlal etme çaba-
ları ve Rusya sınırlarına ilerleme girişimleri 
gösterilmiştir. Bununla birlikte stratejik füze 

Rusya’nın 2008’de Gürcistan’la yaşadığı ve 5 gün süren 
savaş Rus ordusunun çok ağır hareket ettiğine dair eleştirileri 
de beraberinde getirmiştir.
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savunma sistemlerinin yayılması ve uzayda 
silahlanma da temel dış tehdit unsurları içinde 
kaydedilmiştir. Doktrinde Rus ordusunun temel 
görevi olarak ise stratejik caydırıcılık ve yurt 
dışında yaşayan Rus vatandaşlarının silahlı sal-
dırılardan korunması gösterilmiştir.25 

Rusya’nın halen yürüklükte olan son askeri 
doktrini ise 2014’de kabul edilmiştir. Bu dokt-
rini de yaratan hem ulusal hem de uluslararası 
birçok neden bulunmaktadır. Bunların başında 
ise Arap Baharı, Suriye iç savaşı, Ukrayna krizi 
ve terör saldırılarındaki artış gelmektedir. 

Belgede temel iç tehdit olarak etnik ve sos-
yal gerilimlerin provoke edilmesi, etnik ve dini 
düşmanlığın yükselmesi gösterilmektedir. Te-
mel dış tehdit olarak ise NATO’nun uluslararası 
hukuku ihlal eden davranışları ve Rusya sınırla-
rına doğru genişleme çabaları belirtilmektedir. 
Ancak son doktrinde öncekilere oranla daha ke-
sin ve sert ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. 
Belgede silahlı kuvvetlerin görevleri arasında  
ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü 
korumanın yanı sıra, genel uluslararası hukuka 
ve prensiplere bağlı kalarak Rusya’nın sınırları 
dışında silahlı güç konuşlandırılması yer alma-
sı oldukça önemlidir.26 Nitekim Kırım işgali ve 
ardından Suriye müdahalesinde Rusya’nın bu 
tutumunun sahaya yansıması görülmüştür.

Genel olarak bakıldığında 1993, 2000, 2010 
ve 2014’de kabul edilen askeri doktrinlerde sü-
rekli olarak iç ve dış tehdit seviyesinin yüksel-
diği, temel dış tehdit olarak NATO’nun genişle-
mesi, iç tehdit olarak ise etnik ve dini aşırıcılık 
ile terörün yer aldığı, daha önce işbirliği yapıla-
bilecek bir ortak olarak görülen Batı’nın giderek 
bu tanımlamanın dışına çıkartıldığı ve Rusya’nın 
çıkarlarının mutlaka dikkate alınması gerektiği 
üzerinde durulduğu açıkça görülmektedir. 

Dış Politika Doktrinleri
Rusya’da devlet yönetiminin karar alma 

mekanizmalarında başvurulan önemli doktrin-
lerden bir diğeri ise dış politika doktrinidir. Dış 
politika doktrini uluslararası alanda Rusya’nın 
genel siyasi amaç ve önceliklerini belirlemek-
tedir. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 1993, 

2000, 2008 ve 2013’de olmak üzere üç dış poli-
tika doktrini kabul edilmiştir. Ancak son doktrin 
2016’de güncellenmiştir. 

Rusya 1993’te ilan ettiği dış politika doktri-
ninde “yakın çevre” politikasıyla, eski Sovyet 
coğrafyasını ekonomi ve güvenlik açılarından 
yaşamsal çıkar alanı ilan etmiş ve bu Rusya’nın 
“Monroe Doktrini” olarak adlandırılmıştır.27 Ya-
kın çevre politikasıyla temel olarak Rusya’nın 
çevresindeki çatışmaların sona erdirilmesi ve 
BDT ortak bir güvenlik çerçevesi hazırlayarak 
komşu ülkelere Rus askerlerini “Barış Koruma 
Gücü” olarak yerleştirilmesi ve bu şekilde Rus-
ya’nın yakın çevresinde oluşturulması gerektiği 
kaydedilmiştir. Eski Sovyet coğrafyasının önce-
lik açısından birinci sırada yer aldığı doktrinde, 
yakın çevre ulusal güvenlik alanı olarak ilan 
edilmiş ve bölgede başka bölgesel ya da küre-
sel aktörlerin etkin olmasının önüne geçilmesi 
amaçlanmıştır. Doktrinde ABD, Batı Avrupa ve 
Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesine de 
önem verilmiştir.28 

Yeltsin’in ardından başkanlık koltuğuna 
oturan Putin Yönetimi’nin dış politikasına ise 
2000’de yayınlanan Dış Politika Doktrini olmuş-
tur. Tek kutuplu sistemden çıkışı hedefleyen dokt-
rinde  çok kutuplu bir uluslararası ilişkilere vurgu 
yapılarak, modern uluslararası sistemin çeşitlili-
ğinin yansıtılması ve karşılıklı çıkarların dikkate 
alınması gerektiği öncelenmiştir. Bununla birlik-
te BM’nin ve Güvenlik Konseyi’nin uluslarara-
sı ilişkilerdeki rolünün artırılması ve Rusya’nın 
ekonomik gelişiminin teşvik edilerek, bunun dış 
politika hedefleri ile orantılı olarak gerçekleştiril-
mesi gerektiği kaydedilmiştir. Doktrinde vurgu-
lanan önemli bir diğer nokta ise Rus şirketlerinin 
çıkarlarının devlet tarafından korunması ve küre-
selleşmenin Rusya’nın katılımı olmadan gerçek-
leşmesinin mümkün olamayacağıdır.29 

Putin döneminde Rus dış politikasının çok 
daha etkin bir görünüm kazanmasının ardından 
2008’de dönemin Devlet Başkanı olan Dmitriy 
Medvedev’in öncülüğünde, Gürcistan savaşı-
nın ardından yeni bir dış politika doktrini ka-
bul edilmiştir. Bu belgede de tıpkı 2000 tarihli 
doktrinde olduğu gibi karşılıklı elit ilişkiler, çok 
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kutupluluk, yurt dışındaki Rusya vatandaşları-
nın haklarının korunması, ekonomik çıkarların 
gözetimi ve ABD-Avrupa ile iyi ilişkilere atıf 
yapılmıştır.30 

Rusya’nın son dış politika doktrini 2013 yı-
lında hayata geçirilmiştir. Diğer askeri doktrin-
ler ve ulusal güvenlik strateji belgesinde olduğu 
gibi yeni dış politika doktrininde de çok kutup-
lu dünyaya vurgu yapılmıştır. Belgede yer alan 
Rusya’nın küresel öncelikleri incelendiğinde  
merkezinde BM’nin bulunacağı yeni bir ulusla-
rarası sistemin oluşturulması ilk sıralarda yer al-
maktadır. Bu noktada BMGK daimi üyelerinin 
statüsünün korunması öngörülmektedir. Dokt-
rinin bir başka önceliği ise uluslararası hukuka 
yapılan vurgudur. Burada özellikle üzerinde du-
rulan noktalar ülkelerin içişlerine dışarıdan mü-
dahalenin ve  uluslararası yaptırımların sadece 
BMGK aracılığı ile yapılmasıdır.31 

Doktrinde NATO’nun füze kalkanı projesi-
ne de atıf yapılmakta ve tek taraflı bu tür füze 
savunma sistemlerinin kurulmasına destek ve-
rilmemektedir. Bununla birlikte ekonomik iş-
birliği, insani yardımlar ve Rus siyasetinin dış 
dünyaya doğru yansıtılması konusundaki hassa-
siyetler doktrinde Rusya’nın küresel öncelikleri 
arasında gösterilen konular içinde kendisine yer 
bulmuştur.32 

Söz konusu doktrin Kasım 2016’da gün-
cellenmiştir. Geçen üç yılda Kırım işgali ve 
Suriye askeri müdahalesi gibi Rusya açısından 
çok önemli iki gelişme göz önünde bulundu-
rulduğundan güncellenme ihtiyacı da oldukça 
normaldir. Belgenin güncellenen halinde Rus-
ya’nın çatışma ve düşman değil, barış ve dost/
müttefik arayışında olduğunu, ulusal çıkarları-
nın görmezlikten gelinmesine müsaade etme-
yeceği,; ihtiyaç duyulduğunda ve talep edildi-
ğinde bölgesel ve küresel sorunların çözümüne 
katkıda bulunmaya hazır olduğu vurgulanmıştır. 

Ayrıca Rusya’nın uzun vadeli önceliğinin, ABD 
ile ekonomik alanda somut bir zeminin oluştu-
rulması, pragmatizm ve çıkar dengesi üzerinde 
anlaşmazlıkların çözümü çerçevesinde istikrarlı 
ve öngörülebilir bir ilişkiler ağının geliştirilme-
si olduğu vurgulanmıştır. ABD ile birlikte Av-
rupa ile olan ilişkilere de önem atfedilmiş ve 
Rusya’nın en önemli ekonomik ve ticari orta-
ğının Avrupa olduğu,  Avrupa ülkeleri ve AB ile 
ilişkilerinin Rusya dış politikasının öncelikleri 
arasında yer aldığı kaydedilmiştir.33  Belgede 
ABD ve AB ile ilişkilere yapılan bu pozitif vur-
gu, Rusya’nın maruz kaldığı ekonomik yaptı-
rımlar konusunda ilişkileri yumuşatma istediği 
şeklinde yorumlara neden olmuştur. 

2. Askeri Yayılmacılığın Safhaları
Rusya’nın devlet politikasının zihinsel arka 

planını oluşturan ve yukarıda ayrı başlıklar al-

tında ele alınan doktrinler, sahada uygulanan 
politikalara yön vermektedir. Mevcut ulusal 
güvenlik strateji belgesi, dış politika doktrini 
ve askeri güvenlik doktrinleri incelendiğinde 
hemen hemen hepsinde altı çizilen iki temel 
nokta bulunmaktadır: Tek kutuplu dünya sis-
teminin kabul edilemez olduğu ve NATO’nun 
Rusya sınırlarına doğru genişlemesinin Rusya 
için bir ulusal güvenlik tehdidi olduğu. Bu iki 
nokta, Rusya’nın politikalarının belirlenmesin-
de en önemli etkenleri oluşturmaktadır. Nitekim 
2008 Gürcistan savaşından itibaren Rusya’nın 
Ukrayna ve Suriye’deki askeri müdahalelerine 
bakıldığında, söz konusu iki temel argümandan 
hareket ettiği görülecektir. NATO’nun kendi sı-
nırlarına doğru genişlemesine karşı Rusya, sa-
hada ilk tepkisini Gürcistan üzerinden Kafkas-
ya bölgesinde göstermiştir. İkinci aşamada ise 
Rusya’nın Batı’ya yönelik “cevabı” Ukrayna 
üzerinden Doğu Avrupa bölgesinde vücut bul-
muştur. Rusya son olarak Suriye müdahalesi 

Rusya son olarak Suriye müdahalesi ile artık “tek kutuplu 
dünyanın hegomon gücü olarak kabul edilen ABD”nin 
politikalarına, kendi sınırlarının ötesinde de karşılık 
verebileceğini göstermiştir.
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ile artık “tek kutuplu dünyanın hegomon gücü 
olarak kabul edilen ABD”nin politikalarına, 
kendi sınırlarının ötesinde de karşılık verebile-
ceğini göstermiştir. Bu noktada Rusya’nın ABD 
önderliğindeki Batı dünyasına karşı askeri se-
çenekler üzerinden karşılık verdiği görülmekte-
dir. Üç aşamalı söz konusu askeri karşılıkların 
ayrıntılı incelenmesi, Rusya’nın kazanımlarının 
görülebilmesi açısından önemlidir.

Birinci Aşama: Kafkasya 
Putin Rusya’da iktidara gelmesinin ardından 

ilk olarak tüm enerjisini ülke içindeki siyasi, 
ekonomik ve güvenlik alanlarındaki sorunları 
çözmeye verdi. Oligarklar ile mücadele ve İkin-
ci Çeçen Savaşı bu süreçlerin en önemli evre-
leriydi. İçerde belli bir dengeyi ve düzeni sağ-
ladıktan sonra ise yönünü dış tehditlere ve eski 
Sovyet bloğu ülkelere çevirdi. Bu noktada Rus-
ya’yı en fazla rahatsız eden konu NATO’nun 
ve AB’nin “yakın çevre”sine doğru genişleme 
stratejisiydi. Nitekim 2000’li yılların başında 
Gürcistan’da gerçekleştirilen renkli devrim ile 
Batı yanlısı Mihail Saakaşvili’nin yönetime 
gelmesi ve NATO ile yakın işbirliği içinde ha-
reket etmesi Rusya tarafından ulusal güvenlik 
tehdidi olarak tanımlandı. Gürcistan’daki mev-

cut durumu ulusal çıkarları açısından kabul 
edilemez olarak gören Rusya için Gürcistan’a 
bağlı özerk cumhuriyetler olan Güney Osetya 
ve Abhazya yönetimleri ile Gürcistan yöneti-
mi arasında geçmişten beri süregelen sorunlar, 
muhtemel bir askeri müdahalesi için kullanı-
labilecek iyi bir zemin oluşturmuştu. Nitekim 
2008’de Gürcistan merkezi yönetimi ile Güney 
Osetya ve Abhazya arasındaki sorunların silahlı 
çatışmaya evirilmesinin ardından Rusya bu ze-
mini kullandı. Abhazya ve Güney Osetya’daki 
Rusya vatandaşlarının güvenliğinin tehdit al-
tında olduğunu öne süren Rusya,  ülkeye askeri 
müdahalede bulundu ve 5 gün süren savaş so-
nucunda NATO’ya en net yanıtını vermiş oldu. 
Rusya’nın desteğini arkasına alan Abhazya ve 
Güney Osetya Gürcistan yönetiminden tek ta-
raflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Gürcistan 
Başbakanı Saakaşvili ise koltuğunu bırakarak 
ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. 

Rusya söz konusu müdahalesini Abhazya 
ve Güney Osetya ile askeri anlaşmalar imzala-
yarak daha kalıcı hale getirdi. Taraflar arasında 
2009’da imzalanan anlaşmaya göre, Abhaz-
ya’nın Karadeniz kıyısında eski Sovyet askeri 
üssünün bulunduğu Guduatu’ya bin 700 asker 
yerleşti.34 Rusya Devlet Başkanı Dmitri Med-
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vedev ve Abhazya Cumhurbaşkanı Sergey Ba-
gapş tarafından imzalanan 2010 tarihli işbirliği 
anlaşması sonucunda ise Rus ordusunun Abhaz-
ya’da 49 yıl kalmasını sağlayacak askeri üs an-
laşmasında mutabakat sağladı. Anlaşmaya göre 
tarafların itirazları olmaması durumunda, mev-
cut anlaşma 15’er yıl aralıklarla otomatik ola-
rak uzatılması kararlaştırıldı. Yeni anlaşmayla 
Rusya’ya Abhazya’nın bağımsızlık ve güvenli-
ğinin korunmasında destek sağlanmasının yanı 
sıra, bölgede bulunan Rus askerlerinin ulusla-
rarası teröre karşı da mücadele etmesine izin 
verildi. Bunula birlikte Rusya Oçamçıra’da da 
bir deniz üssü kurarak, Karadeniz’de ki nüfuz 
alanını güçlendirdi.35 

Rusya ve Abhazya yönetimi arasında Kasım 
2014’de imzalanan “İttifak ve Stratejik Ortaklık 
Anlaşması” sonucunda ise iki ordunun “ortak 
savunma birliği” oluşturması, Abhazya ordu-
sunun modernize edilerek masrafların Rusya 
tarafından karşılanması ve Abhazya-Gürcistan 
sınırının Rusya ile Abhazya birlikleri tarafın-
dan korunması karara bağlandı. Yapılan bu an-
laşmalar sonucunda Abhazya’da kara ve deniz 
üssü elde eden Rusya, yaklaşık 4 bin askerini 
bu üslere konuşlandırdı. Rusya bölgede sadece 
üs anlaşması imzalayarak asker yerleştirmekle 
kalmadı. Aynı zamanda S-300 hava savunma 
sistemlerini de Abhyazya’ya yerleştirerek bir-
liklerinin güvenliğini tesis etti.36 

Rusya, Abhazya’nın yanı sıra Güney Osetya 
ile benzer anlaşmalar imzaladı. Rusya 2008’den 
beri Şinvali’de bulunan 4. Rus askeri üssünün 
yanı sıra, Kurt ve Java’da hava üssü, Dzartse-
mi’de ise bir eğitim merkezi tesis etti. Adı geçen 
bölgelerdeki Rus askeri tesislerinde yaklaşık 4 
bin Rus askerinin görev yaptığı belirtilmektedir.

Rusya ile Güney Osetya arasında 2015’de 
imzalanan ittifak ve entegrasyon anlaşması ise 
taraflar arasındaki askeri işbirliğinin bir başka 
zeminini oluşturmaktadır. Buna göre, Rusya, 
Güney Osetya’nın savunma ve güvenliğini sağ-
lama yönünde taahhütte bulunmuştur. Anlaşma-
da, Güney Osetya Silahlı Kuvvetleri bazı askeri 
birliklerinin Rusya Federasyonu Silahlı Kuv-
vetleri’ne dahil olması kararlaştırılmıştır. İlgi-

li anlaşmada, tarafların birine askeri saldırının 
yapılması durumunda diğer tarafın da bu sal-
dırıya uğramış kabul edileceği kaydedilmiştir. 
Mart 2017’de Rusya Savunma Bakanı Sergey 
Şoygu ve Güney Osetya adına Orgeneral İb-
ragim Gassayev tarafından imzalanan yeni as-
keri anlaşma sonucunda ise Güney Osetya’nın 
bazı askeri birliklerinin Rusya ordusuna katıl-
ması sağlanmıştır. Böylece Rusya Abhazya ve 
Güney Osetya ile imzaladığı askeri anlaşmalar 
sonrasında bölgede askeri açıdan çok daha etkin 
bir güce kavuşma imkanını elde etmiştir. 

Rusya Kafkasya’daki askeri nüfuzunu artır-
ma yönünde Gürcistan’ın yanı sıra Ermenistan 
ile de yeni anlaşmalar imzalamıştır. Bu çerçeve-
de, Batı’nın füze kalkanı projesine karşı kendi 
füze kalkanını oluşturma hedefini gerçekleştir-
meyi amaçlayan Rusya, 2015’de Ermenistan ile 
ortak hava savunma anlaşmasını hayata geçir-
miştir. Anlaşmayı takip eden süreçte ise Erme-
nistan’da  S-300 hava savunma sistemi gönde-
rilmiştir. Böylece Rusya bölgedeki hem hava 
hem de kara hakimiyetini güçlendirerek yakın 
çevresinden doğabilecek güvenlik tehditlerinin 
önüne bir savunma hattı çekmiştir. 

İkinci Aşama: Doğu Avrupa 
Yakın geçmişte Rusya’nın ulusal güvenliği-

ne tehdit olarak gördüğü en önemli konulardan 
bir diğeri Ukrayna’nın AB ve NATO ile girdiği 
işbirliği süreci oldu. 2013’de AB ile ortaklık an-
laşması imzalamaktan vazgeçen Ukrayna’da çı-
kan iç karışıklık sonrasında Rusya yanlısı Dev-
let Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeyi terk etmek 
zorunda kaldı. Rusya gelişen siyasi tablonun 
orta ve uzun vadede kendisi için ciddi sorun-
lar oluşturabileceği düşüncesiyle, Gürcistan’a 
yaptığı askeri müdahaleye ciddi bir uluslararası 
tepki gösterilmemesinin de beraberinde getir-
diği güvenle Mart 2014’de Kırım’ı işgal etti. 
Kırım’daki Sivastopol üssünden ve Kerç’den 
Kırım’a asker sokan Rusya, tek kurşun atmadan 
Kırım’ın kontrolünü çok kısa bir sürede ele ge-
çirdi. Nitekim devam eden süreçte uluslararası 
hukuka aykırı olarak düzenlenen referandum 
sonrasında Rusya’ya bağlanma yönünde çıkan 
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karar uygulamaya kondu ve Rusya Kırım’ı il-
hak etti. 

Rusya’nın Sivastopol’deki askeri varlı-
ğı Karadeniz gücünün en önemli unsurların-
dan birini teşkil etmektedir. Rus donanmasına 
1783’ten beri ev sahipliği yapan ve 1954’e ka-
dar neredeyse 200 yıl kesintisiz olarak Rus ha-
kimiyetinde bulunan Kırım yarımadası, Sovyet 
rejimi döneminde Ukrayna’ya devredilmişti. 
Rusya’nın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde 
Kırım’ı önce işgal sonra da ilhak ederek top-
raklarına katması Karadeniz’deki askeri varlı-
ğını genişletmesine önemli olanak sağlamıştır. 
Abhazya’yı Gürcistan’dan kopardıktan sonra 
Oçamçıra’da bir deniz üssü elde eden Rusya, 
Sivastopol’de kiracısı olduğu deniz üssünün de 
işgal ve ilhak sonrasında ev sahibi olarak böl-
gedeki askeri güç dengesini kendi lehine çevir-
miştir. 

İşgalin ardından Kırım’daki eski askeri te-
sislerin modernizasyonuna başlayan, yaklaşık 
30 bin askeri yarımadada bulunduran Rusya 
birçok yeni askeri tesis ile faaliyet göstermekte-
dir. Bu kapsamda Sovyet döneminde kullanılan 
eski askeri tesislerin yeniden faaliyete geçirildi-
ği görülmektedir. Nitekim “Tesis 100” (Sivas-
topol’de 1950’li yıllarda seyir füzelerin bulun-
durulması ve kullanılması için inşa edilen ilk 
yeraltı kompleksi) olarak bilinen ve günümüzde 
turistik ziyarete açık olan eski askeri üssün zi-
yarete kapatılarak “Yasak alan, Rusya Savunma 
Bakanlığı’nın askeri tesisi” yazısının yerleştiril-
mesi bu duruma bir örnektir.37 Yine söz konusu 
modernizasyon kapsamında Kefe (Feodosiya) 
şehrinin yakınında ve Dnepr şehrinde bir göze-
tim istasyonunun da yeniden askeri kullanıma 
tesis edilmiştir. 

Daha önce yarımadada Ukrayna ordusunun 
kullanımında olan askeri tesisler de Rusya’nın 
kullanımına geçmiştir. Akmescit’tin yakının-
da bulunan Angara (Perevalnoye) köyündeki 
daha önce Ukrayna’nın kontrolünde olan ancak 
kullanılmayan iki askeri tesis Rusya tarafından 
onarılmaktadır. Rusya Savunma Bakanlığı’nın 
planına göre iki tesisin kapasitesinin bin asker 
bulundurabilecek şekilde genişletilmesi hedef-

lenmektedir. Yine bu kapsamda Angara köyün-
de cephane, 500’den fazla askeri araç kapasiteli 
garajlar, yemekhane ve silah deposunun inşa 
edilmesi üzerine çalışılmaktadır. Daha önce si-
vil havacılık için kullanılan Belbek havaalanı da 
askeri üsse çevrilmiştir.38 

Rusya Kırım’ın ardından Doğu Ukrayna’da-
ki ayrılıkçı Rusya yanlısı milisleri de askeri ola-
rak destekleyerek bölgede de-facto bir yapının 
oluşmasına öncülük etmiştir. Ukrayna’nın sana-
yi bölgesi olan Donetsk ve Luhank şehirlerinde 
başlayan ayaklanma hareketi silahlı çatışmaya 
dönüşmüş ve Rusya’nın bölgeye asker sevket-
mesinin ardından Ukrayna devlet otoritesi zaa-
fiyete uğratılmıştır. Nitekim bölgede “Yeni Rus-
ya” adında Donetsk-Luhansk Halk Cumhuriyeti 
ilan edilmiş ve adeta bir devletleşme sürecinin 
içine girilmiştir. Gelinen noktada bölgede tesis 
edilen yerel meclis, hükümet ve bakanlıklar gibi 
organlar Rusya’nın desteği ile tamamen Ukray-
na yönetiminden bağımsız hareket etektedir. 
Nitekim Ukrayna’da son 2 yılda düzenlenen se-
çimler bu bölgelerde yapılamamaktadır. Ukray-
na kaynaklarına göre ülkenin doğusunda fiilen 
işgale uğramış bölgelerde 6 bin civarında Rus 
askeri bulunmaktadır.39 

Üçüncü Aşama: Orta Doğu 
Hiç şüphesiz Rusya için 2016’da Ortadoğu 

bölgesindeki en önemli konu başlığı Suriye’de 
devam eden iç savaşın nasıl seyredeceği oldu. 
Nitekim 2015’in son çeyreğinden itibaren Su-
riye Devlet Başkanı Beşar Esed’in daveti üze-
rine Suriye’ye doğrudan askeri müdahalede 
bulunmaya başlayan Rusya, 2016’nın sonuna 
gelindiğinde kendi çıkarları açısından önemli 
kazanımlar elde etti. Sovyetler Birliği’nin dağıl-
masının ardından ilk defa Sovyet Bloğu sınırları 
dışında bir ülkeye askeri müdahalede bulunan 
Rusya’nın kazanımlarının yanında kayıpları da 
oldu.

Askeri kazanımlarını ele aldığımızda ilk sı-
rada Tartus’ta 1977’den beri kullanılan yarı üs 
özellikli donanma tesisinin gerçek anlamda kalıcı 
bir üsse dönüştürülmesi gösterilebilir. Bu konuda 
Suriye yönetimi ile imzalanan anlaşma kapsa-
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mında Tartus deniz üssünün genişletilmesi, Rus 
gemilerinin bölgesel, ulusal sulara ve Suriye’de-
ki limanlara girebilmesinin önü açıldı. Böylece 
Rusya, donanmasının Akdeniz’deki kalıcı varlığı 
açısından önemli bir üs elde etmiş oldu.40

Rusya’nın askeri kazanımlarında öne çıkan 
bir diğer başlık ise Hmeymim’de elde edilen as-
keri üs oldu.  Suriye ile imzalanan ve Rus hava 
güçlerinin Hmeymim Üssü’nde süresiz olarak 
konuşlandırılmasına izin veren anlaşma sonra-
sında Rusya, çok sayıda savaş uçağını bölgeye 
konuşlandırma imkânı buldu. Ayrıca söz konusu 
anlaşma ile üsteki askeri personel ve ailelerine 
diplomatik dokunulmazlık tanınması ve Rus as-
kerlerine Suriye’ye girerken sınır kontrolünden 
geçmeme hakkı da sağlandı.  Rusya’nın Hmey-
mim’i kullanması karşılığında Suriye’ye kira da 
ödemeyecek olması anlaşmanın bir diğer öne çı-
kan kazanımı olarak duruyor.41 

Yine bu çerçevede ele alabileceğimiz bir diğer 
kazanım ise Rusya’nın Suriye’de çok az sayıda 
asker kaybı vermesidir. Yürütülen yoğun savaşa 
rağmen resmi rakamlara göre Rusya’nın şu ana 
kadar Suriye’de asker kaybı 28’dir.42 Böylesine 
bir savaşta bu kadar az asker kaybı vermiş olması 

Rusya için askeri bir başarı olarak görülebilir. 
Diğer taraftan yakın zamana kadar Suri-

ye’nin Afrin bölgesinde yer alan Rus askerleri, 
Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatının ardından 
Tel Rıfat bölgesine kaydırılmıştır. Rusya daha 
önce Afrin’in  Kafr Cenne, Deyr Ballut, Gaz-
zaviye’ye, Der Sufan ve Zeytuna köyleri ara-
sındaki vadi, Bıfanun Dağı, 135. Tugay ve Tel 
Acar bölgelerinde asker bulundurmaktaydı. Rus 
yetkililerin açıklamalarına göre bölgede Hmy-
memm benzeri bir üs girişimin bulunulmadığı 
ve adı geçen bölgelerde kurulan merkezlerin 
ateşkesi izleyeceği ifade edilmiştir.43 

Rusya’nın Suriye’de elde ettiği bu askeri ka-
zanımlar ülkenin iç güvenliği açısından da ol-
dukça önemlidir. Bunun temel nedeni ise daha 
önce Rusya topraklarında Kuzey Kafkasya coğ-
rafyasında savaşan Kafkas kökenli savaşçıların 
Suriye’de muhalif gruplar ve DAEŞ saflarında 
yer almasıdır. Rusya İçişleri Bakanlığı’nın ve-
rilerine göre yaklaşık 3 bin 500 Rus pasaportlu 
yabancı savaşçı Suriye’de terör örgütü DAEŞ 
ve diğer irili ufaklı silahlı muhalif gruplar için-
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de barınmaktadır. Rusya’nın Suriye’de sürekli 
gücünü artırarak konsolide etmesi, söz konusu 
Rusya vatandaşı olan savaşçıların da ülkeye 
geri dönüşünü zorlaştıracak ve mücadelenin 
Rusya toprakları dışında devam etmesini sağla-
yacaktır. Bu açıdan Rusya’nın bölgedeki askeri 
kazanımları iç güvenliğine de doğrudan tesir 
etmektedir. 

Rusya’nın Suriye’deki askeri kazanımla-
rı siyasi kazanımları da beraberinde getirerek, 
askeri gücünü daha da sağlamlaştırmasını sağ-
lamıştır. Rusya’nın Suriye’ye yönelik politikası 
göz önünde bulundurulduğunda birinci önceliği 
kendi çıkarlarıyla aynı noktada gördüğü Beşar 
Esed yönetiminin görevde kalmasıydı. Nite-
kim gelinen noktada Esed’in konumuna baktı-
ğımızda, bir yıl öncesine göre yerini çok daha 
fazla sağlamlaştırdığını söylemek mümkündür. 
Elbette Esed Rusya için vazgeçilmez bir figür 
değil, Rusya için vazgeçilmez olan Suriye’de-
ki nüfuzunun devam etmesidir. Bu noktadan da 
baktığımızda ileriki dönemde Esed görevi bir 
başkasına devretse bile, yeni gelecek yönetimin 
Rusya’nın çıkarlarıyla çatışma ihtimali oldukça 
düşüktür. Bu açıdan Rusya’nın en büyük siyasi 
kazanımının, kendi çıkarları çerçevesinde ha-
reket eden bir yönetimin yerini ve gücünü sağ-
lamlaştırması olduğu söylenebilir. 

Rusya’nın ikinci önemli siyasi başarısı ola-
rak ise Suriye’nin ikinci büyük şehri olan Ha-
lep’in tamamen rejimin kontrolüne geçmesinin 
sağlaması olduğu kaydedilebilir. Aslında bu 
aynı zamanda askeri bir başarıdır. Halep nok-
tasında bir başka önemli nokta ise Rus askeri 
polis taburunun bölgeye yerleştirilmesi olmuş-
tur. Rusya Savunma Bakanlığı’nın askeri polis 
taburunun Suriye’deki Rus varlığını koruma 
görevinin yanı sıra, Halep’te düzeni sağlamakla 
da görevlendirildiğini açıklaması, Halep’te gü-
venliğin Rus kuvvetleri tarafından sağlanacağı-
nın bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. 

Rusya, 2016’nın sonlarına doğru sahadaki 
gelişmelerin de etkisiyle önemli bir başka siyasi 
kazanım elde etmiştir.  Bölgenin en önemli iki 
ülkesi İran ve Türkiye’yi yanına alarak Suriye 
krizinin sonlandırılması amacıyla siyasal süre-

cin yeniden başlatılmasına yönelik ortak bir bil-
diri üzerinde uzlaşılmasını sağlayan Moskova, 
böylece Cenevre Süreci’ne destek sağlayacak 
yeni bir siyasi mekanizmayı da hayata geçir-
miştir.

Rusya’nın Suriye müdahalesi ile belki de 
en önemli siyasi kazanımı ise Kırım işgalini ve 
Ukrayna’nın doğusunda hala devam eden sava-
şı uluslararası kamuoyuna ve uluslararası aktör-
lere unutturmuş olmasıdır.  

3. 2020 Silahlanma Programı
Rusya mevcut askeri yayılmacılık stratejisine 

paralel olarak yoğun bir silahlanma programını 
da hayata geçirmiştir. Bu kapsamda kabul edilen 
2011-2020 Silahlanma Programı çerçevesinde 
silahlı kuvvetlerin tümü için yüklü miktarlarda 
yeni veya güçlendirilmiş silah sistemleri ve di-
ğer askeri donanım sağlanması hedeflenmiştir.  
Bu program çerçevesinde silahlı kuvvetler için 
yapılacak toplam harcama 19 trilyon ruble (2011 
yılı döviz kuruyla 647 milyar dolara denk gel-
mektedir) olarak belirlenmiştir. Ancak personel, 
tatbikatlar ve operasyonlarla ilgili harcamalar bu 
rakama dahil değildir.44 

Rusya’nın söz konusu silahlanma programı 
kapsamında kara ve denizden kullanılabilen kıta-
lararası 400 adet stratejik füze, 20 adet deniz altı, 
50 savaş gemisi ve beşinci nesil savaş uçakları 
dahil olmak üzere 600 adet savaş uçağı Rus ordu 
envanterine katılması planlanmaktadır. Ayrıca 
binden fazla helikopter, 28 adet S-400 füze sa-
vunma sistemi, 38 adet Vityaz hava savunma sis-
temi, 2300 tank ve 17 bin adet çeşitli amaçlar için 
kullanılacak askeri araç da bu yeniden yapılanma 
kapsamında orduya dahil edilecektir.45 

Rusya’nın silahlanma programına dair en 
büyük eleştiri söz konusu yeterli bütçenin ayrı-
lıp ayrılamayacağı noktasında olmuştur. Rusya 
silahlanma programı kapsamında özellikle 2013-
2015 döneminde ciddi bir kaynak artışı sağlamış-
tır. Ancak  Kırım işgali ardından Batı tarafından 
uygulanan ekonomik yaptırımlar ve 2015’de Su-
riye’ye askeri müdahalede Rusya’nın savunma 
bütçesini etkilemiştir. Elbette bu durum silahlan-
ma programının planlandığı gibi işlemesinin de 
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önünde engel teşkil etmektedir. Nitekim Rusya 
savunma bütçesinde 2017’de yüzde 25 oranında 
azaltmaya giderek 1990’dan beri yaşanan en bü-
yük kesintiyi gerçekleştirmiştir.46 

Mevcut Durum: 
Kazanımları Koruma
Rusya Devlet Başkanı Putin’in 2007’de Mü-

nih Güvenlik Konferansı’nda tek kutuplu dün-
ya sistemine meydan okumasından 10 yıl sonra 
gelinen noktaya baktığımızda, Rusya’nın ulus-
lararası alanda geçmişe oranla çok daha etkili 
bir konumda olduğunu söylemek mümkündür. 
Kafkasya’dan başlayan Doğu Avrupa ve Or-
tadoğu’da devam eden askeri yayılmacılığın 
sonunda elde edilen kazanımlar Rusya açısın-
dan son derece önemlidir. Ancak bundan daha 
önemli olan bu kazanımların muhafazasıdır. 

Mevcut tablo göz önünde bulunduruldu-
ğunda Gürcistan’dan başlayan Rus askeri ya-
yılmacılığı Kırım ve Doğu Ukrayna’da devam 
etmiştir. Ardından Suriye’de kendisini gösteren 
mevcut politikanın şu an itibari ile yeni bir ül-
keye benzer bir askeri müdahalede bulunma 
ihtimali düşük görünmektedir. Muhtemeldir ki 
Rusya askeri yayılmacılık noktasında Suriye ile 
zirveye ulaşmıştır. Bundan sonra çıkarları açı-
sından yapması gereken elde ettiği mevcut ka-
zanımları muhafaza etme noktasında olacaktır. 
Ancak mevcut kazanımların korunması nokta-
sında belli risk faktörlerin bulunduğunu söyle-
mek mümkündür. 

Bu noktada ilk olarak Gürcistan’ı ele aldı-
ğımızda şöyle bir tablo karşımıza çıkmaktadır. 
Gürcistan savaşı sonrasında Abhazya ve Gü-
ney Osetya’da, dolayısıyla da Karadeniz’deki 
nüfuzunu artıran Rusya açısından kısa ve orta 
vadede mevcut kazanımları kaybedebileceği 
noktasında işaretlerin oldukça az olduğu görül-
mektedir. Bununla birlikte Gürcistan’ın giderek 
AB ile yakın ilişki ağı içine girmesiyle vizesiz 

seyahat gibi elde edilen haklar Gürcistan ka-
muoyunda AB’ye olan bakış açısına olumlu 
tesir etmektedir. Bu durum ileride Rusya’nın 
bölgesel çıkarlarını olumsuz etkileyebilecek en 
önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir. 

İkinci olarak Rusya’nın Doğu Avrupa’da Kı-
rım’ı işgal etmesiyle elde ettiği askeri kapasite, 
Karadeniz’deki gücünü ileri bir noktaya taşıma-
sını beraberinde getirmiştir. Ancak Kırım’daki 
askeri ve siyasi kazanım, Gürcistan örneğinde 
çok daha sorunlu bir şekilde teşekkül etmiştir. Bu 
noktada Batı’nın Rusya’ya uyguladığı ekonomik 
yaptırımlar kısa vadede Rusya üzerinde karar de-
ğiştirici bir etki yaratamamış olmasına rağmen, 
yaptırım politikasının uzun yıllar devam etmesi 
halinde Rus ekonomisinin bu duruma ne kadar 
dayanabileceği tartışmalı bir noktadır. 

Diğer taraftan Kırım’ın ardından Doğu Uk-
rayna’da yaratılan de-facto durum da Rusya 
açısından sahada ekstra bir alan elde etmesini 
sağlamıştır. Ancak Doğu Ukrayna müdaha-
lesinin en büyük etkilerinden biri de Ukrayna 
halkının giderek Rusya’dan kopması olmuştur. 
Gürcistan gibi Ukrayna’nın da AB ile yakın-
laşması ve vizesiz seyahat hakkını elde etmesi, 
ilerleyen dönemlerde bu kopuşun hızlanmasına 
zemin hazırlayabilir. Bu açıdan şu an için saha-
da kazanmış gibi görünen Rusya açısından ibre 
uzun vadede tersine dönebilme potansiyelini 
barındırmaktadır. 

Üçüncü olarak Suriye’de ise çok daha kar-
maşık ve belirsiz bir tablo söz konusudur. Altı 
yılı aşkın süredir devam eden Suriye iç sava-
şında tablo sürekli değişmektedir. Gerek ulus-
lararası aktörlerin gerekse yerel aktörlerin fazla 
olması bu belirsizliği derinleştiren en önemli 
nedenlerden biridir. Savaş uzadıkça sahadaki 
silahlı gruplar arasındaki çeşitliliğin artması, 
uluslararası aktörlerin her istediğini yapabilme-
lerinin de önüne geçmektedir. Bu açıdan bugün 

Kafkasya’dan başlayan Doğu Avrupa ve Ortadoğu’da devam 
eden askeri yayılmacılığın sonunda elde edilen kazanımlar 
Rusya açısından son derece önemlidir.
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kazanım gibi görünenlerin yarın büyük kayıp-
lar olmayacağını kestirebilmek oldukça zordur. 
Ancak en nihayetinde Rusya mevcut şartlar 
göz önünde bulundurulduğunda, Suriye’de des-
teklediği rejimin görevde kalmasını sağlamış, 
Tartus’taki askeri varlığını sağlamlaştırmış, bu-
nunla beraber Hmymim’de de yeni bir askeri 
üs elde etmiştir. Bunların dışında Afrin’e asker 
yerleştirerek yeni bir alanda daha konuşlanmayı 
başarmıştır. 

Bu noktada Rusya’nın mevcut kazanımları-
nın riske girmesine neden olabilecek faktörler 
arasında ise terör örgütü PYD ile yaptığı işbir-
liğine Türkiye’nin vereceği muhtemel cevaplar, 
İran’ın sahadaki arzularını dizginleyememesi, 
rejimin hem kendi halkı hem de uluslararası ka-
muoyunda yiten meşruiyeti ve Sünni İslam dün-
yasında Rusya’nın bozulan imajı gösterilebilir. 
Bunların yanı sıra savaşın yeniden şiddetlenme-
si halinde Rus ekonomisinin bu durumdan nasıl 
etkileneceği de atlanmaması gerek bir ayrıntıdır.   

Rusya açısından Suriye müdahalesine dair 
bir başka risk faktörü de Kafkasya’daki silahlı 
çatışmaların Suriye’ye taşınmasıdır. Her ne ka-
dar bu durum şu an Rusya açısından bir avan-
tajmış gibi görünse de, Kafkasyalı savaşçıların 
Rusya’ya geri dönme ihtimali konuyu daha çet-
refilli bir hale getirmektedir. Çünkü Suriye’de 
savaş ve silah kullanma deneyimini artıran ve 
özellikle de DAEŞ saflarında bulunan Kafkasya 
kökenli savaşçıların anavatana gruplar halinde 
dönmesi durumunda, sadece Çeçenistan-Dağıs-
tan odaklı bölgelerde değil, Moskova-Peters-
burg gibi büyük şehirlerde eylem gerçekleştir-
me olasılıkları yüksektir. Nitelim 9 Nisan’da 
Petersburg metrosuna düzenlenen saldırı, bu 
tehdidin en net örneğini teşkil etmektedir. 

Sonuç 
Rusya’nın son on yıldaki askeri yayılmacı-

lığı göz önünde bulundurulduğunda Kafkasya, 
Doğu Avrupa ve Ortadoğu’da yeni mevziler 
kazandığı görülmektedir. Gürcistan ile başla-
yan kuzeyden güneye doğru yayılma stratejisi 
Kırım, Doğu Ukrayna ve son olarak da Suri-
ye ile devam etmiştir. Önümüzdeki yıllarda da 
özellikle Moldova, Belarus, Orta Asya ülkeleri 

ve Libya üzerinde Rusya’nın bazı askeri eylem-
lerde bulunması beklenebilir. Ancak şu an için 
Rusya’nın birinci önceliği elde ettiği yeni mev-
zileri korumak ve sağlamlaştırma stratejisi üze-
rine kurulu bir politika olacaktır. Çünkü Rus-
ya şu an için Gürcistan, Ukrayna ve Suriye’de 
siyasi ve askeri olarak istediğini elde ederek 
konumunu sağlamlaştırmıştır. Daha fazla ileri 
gitmesi, mevcut kazanımlarını da riske soka-
bilir. Ancak ABD ve AB’nin Rusya’ya yönelik 
ekonomik yaptırım ve siyasi abluka politikasını 
artırması durumunda Rusya’nın da farklı bir yol 
izlemesi kuvvetle muhtemeldir. Batı dünyası bu 
noktada şöyle bir senaryoya karşı kendisini ha-
zırlamak durumundadır: Şu ana kadar uygula-
nan yaptırım politikaları Rusya’yı uluslararası 
alandaki kriz konularında geri adım attırmaya 
yetmemiştir. Aksine Rusya’nın özellikle aske-
ri anlamda daha agresif bir tutum sergilediği 
görülmektedir. Rusya’ya yönelik uygulanacak 
yeni yaptırımlar ve siyasi abluka girişimleri, 
özellikle Doğu Ukrayna’daki mevcut durumun 
daha da kötüleşerek, bölgenin Rusya tarafından 
Kırım benzeri bir senaryo ile Ukrayna’dan ko-
parılması sonucu doğurabilir. 

Diğer taraftan uluslararası sistemin giderek 
kırılgan bir hal aldığı ve “hegomon güç” olarak 
kabul edilen ABD’den kaynaklı güç boşluğu 
nedeniyle farklı bölgesel ve küresel aktörlerin  
uluslararası alanda daha fazla kendisini göster-
meye başladığı görülmektedir. Birleşmiş Millet-
ler gibi örgütlerin uluslararası krizler noktasın-
da yetersiz kalması da bu güç boşluğunu artıran 
önemli bir etken olarak değerlendirilmektedir. 
Tüm bu boşluktan yararlanmaya çalışan devlet 
dışı aktörler de resme dahil edildiğinde, olduk-
ça karmaşık bir tablo karşımıza çıkmaktadır. Bu 
noktada uluslararası alanda artan belirsizlik fak-
törü, her ülke için olduğu gibi, Rusya’nın da böl-
gesel ve küresel politikalarını şekillendirecek en 
önemli etkenlerin başında yer alacaktır. Beklen-
medik gelişmeler Rusya’nın önünü daha fazla 
açabileceği gibi tam tersi bir etkinin oluşmasına 
da sebep olabilir. Bu bakımdan Rusya’nın iler-
leyen yıllardaki politikalarında en fazla belirle-
yici olacak unsuru mevcut uluslararası ortamın 
belirsizliği içinde aramak gerekmektedir.   
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