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ATASAREN Bülten olarak 2022 yılının son sayısı ile sizlerle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyarız.

ATASAREN sivil-asker personelinin dışında öğrencilerimizin de katkı verdiği bu sayıda ilk olarak Uluslararası 
İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Mert ÇAM, her geçen gün çatışma 
alanlarında etkilerini daha çok gördüğümüz özel askeri şirketleri ele aldı. Müteakiben Askerî Sosyoloji Ana 
Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi P. Alb. Barış ATEŞ, Ukrayna Savaşı’nın ordular üzerindeki değişimine dair 
tespitlerde bulundu. Harp ve Silahlı Çatışma Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Beyzanur ARSLAN, 
Ukrayna Savaşı’ndaki yabancı uyruklu savaşçıların hukuki olarak yargılanma safhasını inceledi. Ardından 
Askerî Sosyoloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Cemil SAĞLAM, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra belki 
de ilk kez konvansiyonel bir harbe bu kadar yakın olan Avrupa’nın bu duruma dair toplumsal hazırlıklarına 
değindi. Güvenlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Per. Alb. Güngör ŞAHİN, Sovyet ve Post Sovyet 
coğrafyasındaki jeopolitik mücadeleyi ele alarak Türkiye’nin bu bölgedeki rolünü değerlendirdi. Uluslararası 
İlişkiler programı yüksek lisans öğrencisi Hakan DUMLU ise II. Karabağ Zaferi doğrultusunda Azerbaycan’ın ve 
bölgenin güvenliğini tarihsel bir perspektiften tenvir etti. Son olarak Güvenlik Araştırmaları programı doktora 
öğrencisi Arda Mehmet TEZCANLAR, Soğuk Savaş döneminde Sovyet ve Amerikan askerî düşüncelerini tahlil 
etti. 

ATASAREN ailesi olarak bültenimizi takip etmenizi temenni eder, katkılarınızı bekleriz.
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“Yeni Nesil” Savaş: Özel Askeri Şirketler ve Türkiye
Mehmet Mert ÇAM1

Giriş
Özel Askeri Şirketler ve faaliyetlerinin tartışmaları uluslararası kamuoyuna, ekseriyetle Birleşik Devletlerin 

Afganistan ve Irak müdahalelerinden itibaren yansımasına rağmen bu konseptin temelleri Soğuk Savaş dönemine da-
yanmaktadır. İlk olarak 1946 yılında Birleşik Devletlerde emekli pilotlar tarafından kurulan DynCorp; Kore ve Vietnam 
Savaşları, Birleşik Devletlerin Grenada müdahalesinde Amerikan Silahlı Kuvvetlerine teknolojik ve lojistik olarak hizmet 
vermiştir. 1967 yılında ise Birleşik Krallık’ta emekli bir SAS mensubu, Afrika ve Orta Doğu’da faaliyet göstermek üze-
re Watchguard International adıyla bir askeri danışmanlık şirketi kurmuştur.2 Özel Askeri Şirketler, en basit tabiriyle 
konsept olarak paralı askerliğin tüzel bir versiyonudur. Başka bir deyişle bu durum aslında Weberyen tarzı modern 
devlet öncesi gerçeklikte sıklıkla başvurulan bir yöntem olduğu anlamına da gelmektedir. Paralı askerlik mefhumunun 
uluslararası hukukta yasaklanmasına rağmen3 bugün özel askeri şirketlerin hizmet paylaşımına yönelik herhangi bir 
engel bulunmamaktadır. 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi, arzu edilenin aksine muhtelif bölgelerde mikro ölçekte çatışmaların artmasına 
yol açmış, Sovyetler Birliği’nin parçalanması ve ortaya çıkardığı güç boşluğu, “büyük hedefine” ulaşan Birleşik Devlet-
lerin kuvvet tasarrufuna gitmesi, gerekli silah, teknoloji transferinden mahrum kalan Afrika ve Orta Doğu’daki küçük 
ülkelerin, sayıları gün geçtikçe artan Batı menşeli özel askeri şirketlere askeri hizmet ve danışmanlık alanlarında ihti-
yaç duymasına neden olmuştur. İçinde bulunduğumuz yüzyılla birlikte Büyük Güçler de barışı koruma ya da özel askeri 
operasyonlarında olası kayıplarına karşı iç politikalarında tepkileri ve iktisadi açıdan maliyetleri azaltmak adına özel 

1 Arş. Gör, Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
(ATASAREN), Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar Ana Bilim Dalı, e-posta: mcam3@msu.edu.tr, https://
orcid.org/0000-0002-2703-9808.

2  Mehmet Karaman, “Dış Politikada Bir Enstrüman: Vekalet Savaşı Uygulayıcısı Olarak Özel Askeri Şirketler”, 
https://www.stratejikortak.com/2020/01/vekalet-savasi-ozel-askeri-sirketler.html. (Son Erişim Tarihi: 21.09.2022).

3  Bu durumun istisnaları bulunmaktadır. İlk olarak Yabancı Lejyonerler ki 19. yüzyıldan itibaren Fransız 
Ordusu’ndakiler en meşhurlarıdır. Diğerleri, İngiliz ordusundaki Nepal asıllı Gurka Tugayı ve Vatikan’daki İsviçreli 
paralı askerlerdir. Haldun Yalçınkaya, Özel Askeri Şirketlerin Oluşumu ve Savaşların Özelleşmesi, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 61, Sayı 3, 2006, “247-277”, s. 267.
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askeri şirketlerden istifade etmektedirler. Büyük Güçler için özel askeri şirketler örtülü dış operasyonlarında nispi bir 
görünmezlik de sağlamaktadır.4 Bu oluşumu kullanan taraflar arasında organik bir bağ olmaması, uluslararası düzeyde 
hukuki yaptırım ve sorumlulukları da kısmen engellemektedir.

Özel Askeri Şirket Türleri ve Faaliyetleri
Bugün Afganistan’dan, Sahra altı Afrika’ya, Latin Amerika’dan Orta Doğu’ya, Kafkasya’daki Azerbaycan-Er-

menistan çatışmasından Ukrayna Savaşı’na kadar özel askeri şirketler çatışmanın her safhasında farklı rollerde yer 
almaktadırlar. Peter Warren Singer’in “Mızrağın Ucu” tipolojisinde ilk olarak muharebe hattının en ucunda “Askeri 
Hizmet Tedarikçisi Şirketler” bulunmaktadır. Bunlar müşterilerinin eksik olan uzmanlıklarını tamamlayarak savaş ve 
harekât alanının ön planında taktik seviyede ihtiyaç duyulan hizmetleri temin etmektedirler. Örneğin 1995 yılında Güney 
Afrika menşeli “Executive Outcomes” adlı askeri hizmet tedarikçisi şirket, Sierra Leone hükümetiyle yapmış olduğu 
sözleşme doğrultusunda savaş ve nakliye helikopterleri başta olmak üzere ağır silahlar ve her tür yardımcı uzmanı 
barındıran bir tabur büyüklüğünde kuvvet tahsis ederek RUF (Revolutionary United Front) adlı isyancıların başkent Fre-
etown’u ele geçirmesini engellemekle kalmamış, isyancıları 126 km geri püskürtmüştür. Şirket kaza ve hastalık dahil 
sadece 20 kayıpla ülkede istikrarı tesis etmiş ve 1 milyonu aşkın insanın evlerine geri dönmesini sağlamıştır. Hatta 
Sierra Leone’deki istikrar ortamı sayesinde Şubat 1996’da çok partili sivil bir başkanlık seçimi gerçekleştirilebilmiştir.5 

Özel askeri şirket tasniflendirmesinde ikinci sırada çatışma alanından nispeten uzak, eğit-donat temelinde 
faaliyet gösteren ve “müşteri” devletlerin silahlı kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasını sağlayan “Askeri Danışmanlık 
Şirketleri” yer almaktadır. Özellikle Körfez ülkeleri gibi iktisadi olarak zengin ama askeri bilgi ve teknik açıdan zayıf 
ülkelerin başvurduğu bu tarz şirketler arasında Amerikan kökenli Military Professional Resources Incorporated (MPRI), 
Vinnell ve DynCorp bulunmaktadır. Askeri danışmanlık şirketlerine başvuran ülkelerin nihai amacı bilgi ve teknoloji 
transferi sağlayarak kendilerinin sahip olmadığı beceri ve tecrübeyi satın almaktır. Örneğin MPRI’ın çalışanlarının ek-
seriyetle ABD ordusundan emekli üst düzey askerlerden müteşekkil olması6, “müşteri” ülkelerin hem ABD ordusunun 

4  Ayrıntılı bilgi için bkz. Alper Ekmekçioğlu, Savaşın Virüsleri, Özel Askeri Şirketler, Nobel Bilimsel Eserler, 
İstanbul, 2016, ss. 45-59.

5  P.W. Singer, Kiralık Ordular, Çev. Gözde Aral, İsmail Yaman, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009, ss. 156-157, 
188-190.

6  MPRI Yöneticisi Emekli Korgeneral Harry E. Soyster, bu durumu şirkette “metrekare başına düşen general 
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teknik kapasitesinden istifade etmesini sağlamakta hem de ABD ile yakın ilişkiler kurmasına yardımcı olmaktadır.7 
MPRI’nin 1995 yılının Nisan ayında Yugoslavya İç Savaşı sırasında Hırvatistan ile imzaladığı iki sözleşmede nihai 

amaç, “Hırvat ordusunun profesyonelleşmesini sağlamak, orduyu Barış İçin Ortaklık programına uygun NATO standartlarına 
getirmek” ve “Demokrasiye Geçiş Yardım Programı” kapsamında Sovyet sistemine alışmış subaylara demokrasi ilkelerini 
benimsetmek ve asker-sivil ilişkilerini düzenlemektir. MPRI ve Hırvatistan arasındaki anlaşma, kağıt üstünde eğitim 
temelli olmasına rağmen pratikte böyle olmamıştır. Yaklaşık 4 ay sonra Hırvatistan ordusu tarafından başlatılan “Fır-
tına Operasyonu” ile Krajina Sırpları bozguna uğramış, Hırvatistan topraklarının yüzde 4’ü geri alınmış, Bosna’nın da 
yüzde 20’si işgal edilmiştir. Bosna ordusuyla birleşen Hırvat ordusu Sırpları abluka altına almış, Sırplar ateşkes ilan 
etmek zorunda kalmış ve Kasım 1995’te Dayton Antlaşması imzalanmıştır. Hırvat ordusunun kısa sürede yaşadığı büyük 
dönüşümde, teorik eğitimden ziyade MPRI uzmanlarının operasyonel desteği etkili olmuştur.  Zira operasyon sırasında 
Sırp komuta kontrol şebekelerini yok etmek amacıyla Varşova Paktı’nın taktiklerinden ziyade MPRI’nın uzman olduğu 
Amerikan ordusunun Air-Land 2000 doktrininden yararlanılmıştır.8 

Öldürücü nitelik taşımayan ve tamamlayıcı askeri hizmetler sunan “Askeri Destek Şirketleri” ise özel askeri 
şirketlerin üçüncü kısmını teşkil etmektedir. Bu şirketler, savaş ya da harekât alanına doğrudan etkisi olmayan lojistik, 
istihbarat, teknik destek, tedarik ve taşımacılık gibi ikincil alanlarda askeri hizmetleri destekleyen ve mevcut kabili-
yetleri arttıran servisler sunmaktadırlar.9 Böylelikle “müşteri” devletlerin orduları tüm enerjisini başat görevi olan sa-
vaşmaya ve sahaya kanalize edebilmektedir. Los Angeles merkezli Brown & Root Service (BRS) bu doğrultuda Amerikan 
ordusuna sağladığı muhtelif hizmetlerle ön plana çıkmaktadır. BRS, Amerikan ordusunun bulunduğu; Haiti’den Soma-
li’ye, Özbekistan’dan Yunanistan’a, Suudi Arabistan’dan Kosova’ya kadar geniş bir coğrafyada faaliyet göstermektedir. 
Şirketin Kosova’da üstlendiği lojistik faaliyetler arasında inşaat, üs faaliyetleri, binaların bakımı, yiyecek hizmetleri, 
su üretimi ve dağıtımı, enerji üretimi, ulaştırma hizmetleri, yol, araç ve teçhizat bakımı, çamaşır yıkama hizmetleri10, 
yangınla mücadele, kargo ve posta işleri bulunmaktadır. Bu kalemlerde şirketin yüklenici olarak faaliyet göstermesi 
Kosova’daki Amerikan ordusundaki asker sayısının 9 bine yakın düşmesini sağlamıştır.11

1989 yılındaki Birleşmiş Milletler (BM) Konvansiyonu, özel askeri şirketlerin muharip görevlerden ziyade mu-
harebe ve destek hizmet alanlarında faaliyet göstermelerini “teşvik” etmesine12 rağmen özellikle Soğuk Savaş’tan 
sonra artan mikro ölçekli çatışmalar ve Amerika’nın Afganistan müdahalesi, özel askeri şirketlerin muharip görevlerde 
kullanılmalarını arttırmıştır. Bugün Rusya Federasyonu, Suriye ve Libya’daki iç savaşlarda, Kafkasya’daki Azerbay-
can-Ermenistan çatışmasında ve Ukrayna işgalinde özel askeri şirketlerden muharip unsur olarak faydalanmaktadır. 
Başta Rusya’nın “gayri resmi ordusu” Wagner olmak üzere muhtelif şirketler13 Rusya’nın menfaatleri için eski Sovyet 
sayımız Pentagon’unkinden daha fazla” diyerek açıklamıştır. Esther Schrader, “U.S. Companies Hired to Train Foreign 
Armies”, Los Angeles Times, April 14, 2002, https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2002-apr-14-mn-37825-story.
html.(Son Erişim Tarihi: 21.10.2022).

7  Singer, a.g.e., ss. 160-161, 199-200.
8  Singer, a.g.e., ss. 208-211.
9  Tolga Öz, Turgut M. Çalışkanlar, “Paralı Askerlerden Özel Askerî Şirketlere Savunma Yönetimi Teknolojileri 

Uygulamaları”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 34, 2020, “309-339”, s. 323.
10  Şirket, 1995 yılında Somali’ye çamaşır makinesi getirmenin daha maliyetli olması nedeniyle askerlerin 

elbiselerinin elle yıkanması için yerel halkı istihdam etmiştir. BRS’nin o dönem istihdam ettiği Somalili sayısı 2500’dür. 
Singer, a.g.e., ss. 234.

11  Singer, a.g.e., ss. 236-238.
12  Ahmet Keser, Özel Askeri Şirketlerin Küresel Yayılımı ve Geleceği, SETA Yayınları 154, İstanbul, 2020, s. 7.
13  Rus özel askeri şirketleri ve faaliyet bölgeleri için bkz. “Russian Private Military Companies As Licensed 

Tool of Terror”, https://informnapalm.org/en/russian-private-military-companies-as-licensed-tool-of-terror/.(Son 
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coğrafyaları başta olmak üzere 4 kıtada “savaşmaktadır”. Örneğin 8 Mart tarihinde Ukrayna resmî makamları, Kiev’de 
ölü ele geçirilen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye suikast düzenleyeceği iddia edilen bir Wagner men-
subunun künyesini paylaşmış, künyenin bir yüzünde İngilizce, Arapça, Fransızca ve Farsça olarak “Lütfen yardım edin 
ve bizimle irtibat kurun” yazmakta, diğer tarafında ise Suriye alan kodlu bir telefon numarası, internet sitesi ve bir mail 
adresi bulunmaktadır.14 

Türkiye Ne Yapmalı?
Bir önceki yazımızda işlediğimiz üzere15 Türkiye, bölgesel bir güç hatta küresel ölçekli bir oyuncu olmak istiyorsa 

-ki son 7 yıldaki dış politikasındaki hamleler Türkiye’nin bu doğrultuda hareket etmek istediğinin emarelerini sunmak-
tadır- özel askeri şirketler konusunda kayıtsız kalmamalıdır. Bunun dışında Türkiye, bulunduğu konum itibarıyla halen
aktif olan 13 çatışma bölgesinin 11’ine coğrafi olarak yakındır.16 Küresel ve bölgesel aktörler çatışma bölgelerinde
yukarıdaki örneklerde görüleceği üzere özel askeri şirketlere başvurmakta, Doğu’daki komşusu İran dahi, Orta Doğu
ve Kuzey Afrika’daki çatışma bölgelerinde uluslararası ambargolara rağmen vekil güçlerini “özel askeri şirket” gibi
kullanmaktadır.17

Özel askeri şirketler, Türkiye’nin en büyük milli güç unsuru olan silahlı gücünün hem daha efektif olmasına katkı 
sağlayacak, hem de geniş bir coğrafyada farklı görev çeşitleriyle enerjisini bölmek zorunda kalan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
ikincil alanlarda kuvvet tasarrufuna gitmesini kolaylaştıracaktır. Askeri dönüşüm çerçevesinde bu şirketler, teknoloji 
transferini hızlandıracağı gibi Türkiye’ye dış politikada hareket kabiliyeti sağlayacaktır. Ekmekçioğlu’nun tespitine göre 

Erişim Tarihi: 21.10.2022).
14 “Вагнерівці вже гинуть на території України” https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/

posts/266634715647956. (Son Erişim Tarihi: 21.10.2022) ve “Ukraine posts image of dog tag it said belonged to a killed 
mercenary from the Wagner Group, said to be charged with assassinating Zelenskyy”, https://www.businessinsider.
com/ukraine-posts-photos-dog-tag-says-wagner-group-2022-3. (Son Erişim Tarihi: 21.10.2022).

15 Mehmet Mert Çam, Türk Büyük Stratejisi? Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiye’nin Rolü, ATASAREN 
Bülten, Türkistan Özel Sayısı, Mart 2022, Sayı 5, “5-10”.

16 Ekmekçioğlu, a.g.e., s. 220.
17 Levant bölgesi ve Irak’taki İran destekli Şii milisler için bkz. 

“Shia Militia Mapping Project”, https://www.google.com/maps/d/u/0/
viewer?mid=1lznJcTUMkLNSgpwrzfggJqWtA0No0nLO&ll=30.557620742843824%2C44.94464823191502&z=5. 
(Son Erişim Tarihi: 21.10.2022).
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örneğin Türkiye kendisine eğit-donat kapsamında başvuran Irak’a Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu muvazzaf askerler 
göndermek yerine Irak’ı Türk menşeli bir özel askeri şirkete yönlendirmiş olsaydı, muhtelif terör örgütlerinin cirit attığı 
mezkûr ülke farklı hesapları olmasına rağmen Türkiye’yi Başika üssü üzerinden tehdit edip BM’ye şikâyet edemeyecek, 
etse dahi istediği sonucu alamayacaktı.18

Yukarıdaki örneklerden görüleceği üzere özel askeri şirketler, emekli olan ya da zaruri gerekçelerle ordudan 
ayrılan askeri personelin istihdam edilmesini sağlayarak yetişmiş insan gücünün farklı iş kollarında kaybolmasını en-
gelleyecektir. En önemlisi Türk kamuoyunda diğer ülkelere göre daha hassas olan kayıpların azalması hem sosyolojik 
bir travmanın önüne geçecek hem de siyasi erke dış politikada daha rahat hareket etme imkânı sağlayacaktır. Lakin 
Türkiye’de bu minvalde “özel askeri şirket”leri kurmak, teşvik etmek herhangi bir ülkeden daha zordur. Evvela kamuoyu-
nun ikna edilebilmesi diğer ülkelere nazaran daha önemlidir. Ne yazık ki Türk kamuoyu dış mihraklı dezenformasyonlara 
fazlasıyla açık olduğu gibi bir tezat olarak bu alandaki küresel gelişmeleri de takip etmekte geri kalmakta, zamanın 
ruhuna ayak uyduramamaktadır. 

 Yukarıda zikrettiğimiz 8 Mart tarihli “Ukrayna’da öldürülen Wagner mensubu ve künyesi” haberi, 5 gün sonra Türk 
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ise Türkiye’nin rakiplerinin “bu şirketlerin sağladığı hizmet ve kapasiteden” çoktan faydalanmış olmalarıdır.22 Türkiye, özel 
askeri şirketler kurma konusunda en az rakipleri kadar bilgi, tecrübe ve donanıma sahiptir. En önemlisi kendi yerli ve 
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18 Ekmekçioğlu, a.g.e., s. 221.
19 Fatih Çekirge, “Künyenin Esrarı”, Hürriyet Gazetesi, 13 Mart 2022, https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/

fatih-cekirge/kunyenin-esrari-42021509.(Son Erişim Tarihi: 25.10.2022).
20 Bu hata ertesi gün fark edilerek internet sitesinde değiştirilmiş, lakin matbu gazetede aynı kalmıştır. 

Gazetenin nüshası için bkz. https://www.malumatfurus.org/wp-content/uploads/kunyenin-esrari.jpg.(Son Erişim 
Tarihi: 25.10.2022).

21 Fatih Çekirge, “Kirli savaş’ın künyesine tepki yağdı”, Hürriyet Gazetesi, 14 Mart 2022, https://www.hurriyet.
com.tr/yazarlar/fatih-cekirge/kirli-savasin-kunyesine-tepki-yagdi-42021989.(Son Erişim Tarihi: 25.10.2022).

22 Mesut Uyar, “Paralı Askerlik, Özel Askeri Şirketler ve Savaşın Özelleştirilmesi”, Independent Türkçe, 
23 Mayıs 2022,  https://www.indyturk.com/node/512706/türkı̇yeden-sesler/paralı-askerlik-özel-askeri-şirketler-ve-
savaşın-özelleştirilmesi (Son Erişim Tarihi: 25.10.2022).
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bir özel sektör kolunun devletin varlığı olmadan sürdürülebilir olması mümkün görünmemektir. Bu durum Türkiye’de son 
yıllarda yeni bir ivme kazanan “Askeri-Endüstriyel Kompleks” için zaten kaçınılmazdır. Öngörülen denetim mekanizması, 
yerli ve milli özel askeri şirketlerin yurt dışındaki tanıtımı Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 
koordine kurularak rahatlıkla yapılabilecektir.23

Türkiye’nin bu askeri dönüşüm dalgasını şayet büyük hedefleri ve bunu gerçekleştirmeye yönelik büyük planları 
varsa ıskalamaması gerekmektedir. Bu husustaki yetişmiş insan gücü, bilgi ve tecrübesinin yanında Türkiye’ye yakın 
Türkistan, Afrika ve Orta Doğu gibi coğrafyalarda kısa sürede rakiplerine göre tercih edilmesini sağlayacak ve Türk 
menşeli özel askeri şirketlerin “sahada” yer alması küresel ölçekli sonuçlar yaratabilecektir.  
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Ukrayna Savaşı: Yeni Bir Askeri Değişim Dalgası
Barış ATEŞ1

Ukrayna Savaşı, askeri değişim açısından Soğuk Savaş döneminin sona ermesi kadar büyük bir kırılmaya sebep 
olur mu? Ordular bundan nasıl etkilenir? Geleceğin ordu modeli ne olmalıdır? Elinizdeki yazının amacı bu sorulara dair 
bir sınırlı değerlendirme yapmak ve yeni araştırma sorularını gündeme getirmektir. 

Soğuk Savaş döneminin sona ermesi karşı konulamaz bir değişim dalgası başlatmış ve ordular da bu değişim 
dalgasından nasibini almıştır. Öncelikle Sovyetler Birliği’nin çöküşü güvenlik paradigmalarını kökünden değiştirmiş ve 
NATO için ana tehdit unsurunun ortadan kalkması, kitle ordularının ve zorunlu askerliğin sorgulanmasına yol açmıştır. 
Benzer şekilde toplumsal değişim zorunlu askerliğin artık sürdürülemez bir model olmasına neden olmuş ve özellikle 
gelişmiş NATO ülkelerinde profesyonel ordu modeline geçilerek daha küçük ordular kurulmuştur. 

Dönemin askeri liderlerinin değişim dalgasına direnmesi mümkün olmamıştır. Mesela Hollanda ve Bel-
çika gibi küçük ülkelerde dahi genelkurmay başkanları asker sayısının azaltılmasına karşı çıkmış ama sürece etki 
edememişlerdir. Zaten bazı ülkelerde yüzde 70’lere varan vicdani ret başvuruları başka bir çözüme de izin vermemiştir.2 
Bu durumda azalan personel sayısını, teknolojik imkân ve kabiliyetlerle telafi etmek yoluna gidilmiştir. İşte günümüzün 
küçük, esnek ve çevik orduları uluslararası güvenlik ortamıyla birlikte toplumsal yapıda meydana gelen değişimlerin 
sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Peki bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri ne yaptı?

1 Dr. Öğr. Üyesi, P. Alb., Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü (ATASAREN), Askerî Sosyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı, e-posta: barisates@gmail.com, https://orcid.
org/0000-0001-8548-6924. 

2  Cindy Williams, “Introduction”, in C.L.Gilroy, C.Williams (Eds.), Service to Country: Personnel Policy and 
the Transformation of Western Militaries, MIT Press, Massachusetts, 2006, “1-34”, p.18.



MAKALELER

13

Ukrayna Savaşı: Yeni Bir Askeri Değişim Dalgası
Barış ATEŞ1

Ukrayna Savaşı, askeri değişim açısından Soğuk Savaş döneminin sona ermesi kadar büyük bir kırılmaya sebep 
olur mu? Ordular bundan nasıl etkilenir? Geleceğin ordu modeli ne olmalıdır? Elinizdeki yazının amacı bu sorulara dair 
bir sınırlı değerlendirme yapmak ve yeni araştırma sorularını gündeme getirmektir. 

Soğuk Savaş döneminin sona ermesi karşı konulamaz bir değişim dalgası başlatmış ve ordular da bu değişim 
dalgasından nasibini almıştır. Öncelikle Sovyetler Birliği’nin çöküşü güvenlik paradigmalarını kökünden değiştirmiş ve 
NATO için ana tehdit unsurunun ortadan kalkması, kitle ordularının ve zorunlu askerliğin sorgulanmasına yol açmıştır. 
Benzer şekilde toplumsal değişim zorunlu askerliğin artık sürdürülemez bir model olmasına neden olmuş ve özellikle 
gelişmiş NATO ülkelerinde profesyonel ordu modeline geçilerek daha küçük ordular kurulmuştur. 

Dönemin askeri liderlerinin değişim dalgasına direnmesi mümkün olmamıştır. Mesela Hollanda ve Bel-
çika gibi küçük ülkelerde dahi genelkurmay başkanları asker sayısının azaltılmasına karşı çıkmış ama sürece etki 
edememişlerdir. Zaten bazı ülkelerde yüzde 70’lere varan vicdani ret başvuruları başka bir çözüme de izin vermemiştir.2 
Bu durumda azalan personel sayısını, teknolojik imkân ve kabiliyetlerle telafi etmek yoluna gidilmiştir. İşte günümüzün 
küçük, esnek ve çevik orduları uluslararası güvenlik ortamıyla birlikte toplumsal yapıda meydana gelen değişimlerin 
sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Peki bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri ne yaptı?

1 Dr. Öğr. Üyesi, P. Alb., Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim 
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2  Cindy Williams, “Introduction”, in C.L.Gilroy, C.Williams (Eds.), Service to Country: Personnel Policy and 
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TSK’nin ileri teknoloji ürünü silah ve teçhizatla donatılmış modern bir ordu haline getirilmesi cumhuriyetin ilk 
yıllarından itibaren en önemli hedeflerden birisi olmuştur. Ancak hem Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya hem de az 
gelişmiş ekonomi bu hedefe tam anlamıyla ulaşmayı engellemiştir. Her ne kadar sayısal olarak NATO’nun ikinci büyük 
ordusu olarak kabul edilse de TSK’nın aslında teknolojik imkânsızlıklar içinde olduğunu gösteren birçok örnek bulmak 
mümkündür. 90’lı yılların başında zirve noktasına çıkan iç güvenlik sorunlarıyla mücadelede bile yetersiz ve modası 
geçmiş silah ve teçhizatın neden olduğu sıkıntıları aşmak kolay olmamıştır. Özellikle 1991’de yaşanan Körfez Harekâtı, 
siyasi ve askeri liderlerin TSK’nın yeni dönemde ortaya çıkan tehditleri bertaraf edebilecek teçhizat ve silah sistemlerine 
sahip olmadığını anlamalarına yol açmıştır.3  

Grafik 1: Savunma Bütçesi ve Asker Sayısı Karşılaştırması

Nitekim savunma istatistikleri de aynı sonucu vermektedir. 2013 verileri temel alınarak hazırlanan yukarıdaki 
grafik4 1990’daki duruma nazaran bir iyileşmeye işaret etmektedir. 1990 yılı rakamlarına göre TSK, sayısal anlamda 
en büyük 20 ordu arasında 6. sırada iken savunma bütçesi açısından listenin dışında kalmıştır. Buna karşın 2013 yılı 
itibarıyla dünyanın en büyük 9. ordusu durumundadır ama savunma bütçesi açısından ancak 19. sıraya yükselebilmiştir. 
Ancak bu iyileşme dahi sayısal üstünlükle teknolojik yeterlilik arasındaki dengesizliğin giderilemediğini göstermekte-
dir. Bu tablo kısaca o yıllarda TSK’nın büyük ama kısıtlı bütçesi olan, dolayısıyla insan gücüne dayanan kitlesel bir ordu 
olduğuna işaret etmektedir.

Buna karşın 2020 yılında savunma bütçesi ile asker sayısı arasındaki makas daralmıştır. Daha sağlıklı bir ordu 
modeline işaret eden bu durum teknolojik gelişmişliğin arttığının da bir göstergesidir. Bu durumda insan gücü odaklı 
bir ordudan teknoloji odaklı bir orduya geçilmekte olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca TSK personel sayısı bakımından daha 
küçük bir ordu haline gelmiş ve diğer NATO orduları gibi teknolojik olarak daha gelişmiş bir yapıya kavuşmuştur. Tabii 

3  Elliot Hen-Tov, “The Political Economy of Turkish Military Modernization”, MERIA Journal, 8 (4), 2004. 
4  Charles W. Kegley, Eugene R. Wittkopf, World Politics: Trend And Transformation (7th Edition), Bedford/

St.Martin’s, Boston,1999, p.385. Bu çizelge Kegley ve Wittkopf’un modeli temel alınarak The International Institute 
for Strategic Studies (IISS) Routledge - The Military Balance 1990, 2014 ve 2021 verileriyle hazırlanmıştır.
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bunun ucu açık bir süreç olduğu ve sürdürülebilirlik ilkesinin önemi göz ardı edilmemelidir.  
Ancak daha küçük ama yüksek savunma bütçesine sahip ordular askeri etkinlik açısından yeterli midir? Al-

manya örneği bu soruya olumlu bir yanıt vermemizi engellemektedir. Devasa savunma bütçesine rağmen askeri etkinlik 
konusunda Alman Ordusu için pozitif bir değerlendirme yapmak güçtür. Ülkenin geçmişinden kaynaklanan endişeler 
düşük profilli bir ordu tercihinin ana nedeni olarak açıklanabilir. Bunun yanı sıra profesyonel bir orduya ve yüksek sa-
vunma bütçesine sahip örneğin İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkelerin de Afganistan, Irak ve Mali tecrübeleri çok olumlu 
bir tablo çizmemektedir. Kısaca söylemek gerekirse savunma bütçesi ve asker sayısı dengesi sağlıklı bir ordu modeline 
işaret etse de bunun askeri etkinlik için yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir.

Yukarıda belirtilen sorunlar ve bu sorunlara dair tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. Ancak bazı hu-
susların hayata geçirilmesi veya çoğunluğun dikkatini çekmesi için genellikle büyük bir olaya ihtiyaç vardır. İşte Ukray-
na Savaşı böyle bir rol oynamıştır. Yeni dönem orduların 30 yıl önceki gibi bir değişim dalgasına maruz kalacağına dair 
güçlü sinyaller içermektedir. Savaşın birçok ordu tarafından yakından takip edildiğini ve askeri uzmanların harıl harıl 
“alınan dersler” listeleri hazırladığını muhtemelen kimse inkâr edemez. Birçok uzman silah sistemlerinin performan-
sını, kimin hangi bölgede ne kadar ilerlediğini veya ülkeye akan dış askeri yardımları tartışmaktadır. Kısaca çoğunluk 
teknik ve taktik meselelere odaklanmaktadır. Ancak en az bunlar kadar önemli olan husus eğitimli insan gücüdür. 
Savaşın daha başında Zelensky’nin 18-60 yaş arası erkek nüfusun ülkeyi terk etmesini yasaklayan kararı da bu önemin 
göstergesidir. Ama saldırıya uğrayan her ülkenin böyle bir karar alması zaten beklendiğinden muhtemelen pek üzerin-
de durulmamıştır. Aslında bu karar tüm toplumun gerektiğinde savunma hizmetine katılmasının önemli olduğunu da 
göstermektedir. 

Buna karşın Putin’in kısmi seferberlik ilanı daha büyük bir yankı bulmuştur. Çünkü henüz savaşın yedinci ayında 
144 milyonluk bir ülke asker sıkıntısı yaşamaya başlamıştır. Bunun Rusya’ya özgü birtakım sorunlarla ilişkili olduğu 
ortadadır. Ancak her halükârda “küçük ama teknolojik ordular nereye kadar etkinlikle savaşabilir?” sorusu gündeme 
gelmektedir. Savaşların artık muharebe meydanlarıyla sınırlı kalmadığı ve tüm ülke sathına yayıldığını dolayısıyla her 
vatandaşın savaştan etkilendiği gözlemlenmektedir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bazı NATO ülkeleri meskûn mahal-
lerde muharebe konusunda ciddi askeri ve akademik çalışmalar yürütmektedir. Çünkü Ukrayna’da olduğu gibi savaşın 
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şehir merkezlerinde yoğunlaşmasını beklemektedirler. Bu durumda da savunma sadece küçük ve profesyonel ordular 
tarafından yürütülebilecek boyutları aşmaktadır. Kısaca yüksek teknoloji, büyük savunma bütçesi ve küçük-profesyonel 
birlikler askeri etkinlik için yeterli değildir. Yani yukarıdaki tabloda ortaya konulan ordunun mevcut asker sayısı ve 
savunma bütçesinin dengeli yapısı aldatıcı olabilir. Nihayetinde ordu modelleri genelde geçmişin tecrübelerine göre 
şekillendirilmektedir. Ancak geleceğin muharebelerinin geçmiştekilerle aynı şartlarda cereyan edeceğini beklemek iyi 
niyetli bir yaklaşımdır. Çünkü zayiat oranları konvansiyonel savaşlarda zorlayıcı bir faktördür. Savaş dışı kalan her as-
kerin yerine aynı nitelikte bir asker koymak kolay değildir. Ülke nüfusu yeterli olsa bile askerlerin kısa sürede eğitilmesi 
zordur. Bu durumda yetersiz eğitimle muharebelere katılan askerler daha kolay bir hedeftir ve haliyle zayiat oranları da 
artmaktadır. Kısaca bir kısır döngü oluşmaktadır. 

Birçok profesyonel ordunun personel temin sorunları yaşadığını da unutmamak gerekir.5 Bundan dolayı göç-
menleri veya farklı dini ve etnik grupları hedefleyen politikalar gündeme gelmektedir. Hatta söz konusu gruplara yönelik 
etkili reklam kampanyaları yürütülmektedir.6 Bu ülkelerin zorunlu askerliği geri getirme olasılığı da çok düşüktür. 
Günümüzde artık devletlerin zorlama yöntemlerinin 19. ve hatta 20. yüzyıldaki kadar etkili olabileceği de tartışmalıdır.7 
Zaten var olan personel temin sorunlarının üzerine bir de Ukrayna Savaşı’nın etkileri eklenince artık orduların yeni 
çözümler ve modeller üretmesi gerektiği aşikârdır. Ukrayna Savaşı savunma hizmetinin ortak vatandaşlık yükümlülüğü 
olduğunu bir kere daha hatırlatmaktadır. Ancak düşük yoğunluklu çatışmalar, barış gücü harekâtları veya insani yardım 
misyonlarına odaklanmış orduların konvansiyonel savaşları ve özellikle ortak savunma hizmetini ne oranda yerine ge-
tirebileceği tartışma götürür. Dolayısıyla yeni dönemin tüm yönleriyle incelenmesi ve ordu modelleri ile toplumun sivil 
savunma başta olmak üzere nasıl ve hangi konularda eğitilebileceği, personel temin politikaları ve sürdürülebilirlik, 
askerlerin kariyer yönetimi, orduda geçici süre hizmet veren sözleşmeli personelin sivil iş gücüne katılımının düzenlen-
mesi gibi meseleler orduların yapısını etkilemeye devam edecektir. Ukrayna Savaşı tüm bu potansiyel sorun alanlarının 
ülkelerin hazırlık durumuna göre daha vahim veya daha hafif krizlerle atlatılmasına neden olacaktır. Bu meseleler sivil 
ve askeri kurumların ve araştırmacıların ilgisini beklemektedir.
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Cephe Hattından Duruşma Salonuna: Ukrayna-Rusya Çatışmasında Savaşçıların Yargılanması 
Beyzanur ARSLAN1

Rusya ve Ukrayna arasında düşük yoğunlukta devam eden çatışmalar Şubat 2022’de ivme kazandı. Halen 
devam eden silahlı çatışmada askeri strateji, uluslararası ilişkiler ve politika bağlamında tartışılabilecek birçok mesele 
olsa da tartışmalar yalnız bu disiplinlerin sınırları içerisinde değildi. Bunların paralelinde hukuk aleminde tarafların 
iddiaları da mercek altına yatırıldı. Özellikle Donetsk ve Luhansk’ta alınan referandum akabinde alınan bağımsızlık 
kararı, Rusya’nın bu sözde cumhuriyetlere askeri işbirliği muahedesi kapsamında çatışma tarafı haline gelmesi, dev-
letlerin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. maddesinde belirtilen ve uluslararası teamül hukukunda var olan meşru 
savunma hakkına dayanan argümanları, bu çatışmanın Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Türk Boğazları’ndan 
geçişe etkisi tartışmaları buna örnek olarak sayılabilir.

Uluslararası gündemi meşgul eden hukuki meselelerden en önemlilerinden birini de hem Rusya hem de 
Ukrayna tarafından savaşçılara yönelik yürütülen ceza yargılamaları oluşturmaktadır. Savaşçıların büyük kısmını taraf 
devletlerin silahlı kuvvetleri mensupları oluşturmasına rağmen üçüncü ülke uyruklu savaşçıların varlığı oldukça dikkat 
çekmiştir. Özellikle Başkan Zelenski tarafından yapılan çağrı sonucu kurulan Ukrayna Savunması için Uluslararası 
Lejyonun 52 ülkeden yaklaşık 20 bin katılımcıdan oluştuğu ifade edilmiştir.2 Nitekim Haziran ayında sözde Donetsk 
Halk Cumhuriyeti’ne bağlı bir mahkemece Ukrayna lehinde savaşan iki Birleşik Krallık ve bir Fas vatandaşının idama 
mahkum edilmesi ilgili ülke hükümetlerinde, askeri ve diplomatik çevrelerde geniş yankı uyandırmıştır.3 Yakalanan 
savaşçılar terörizmle suçlanmakta ve paralı asker olarak muamele görmektedir. 

1 Arş. Gör., Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
(ATASAREN), Harp ve Silahlı Çatışma Hukuku Ana Bilim Dalı, e-posta: barslan@msu.edu.tr, https://orcid.org/0000-
0003-4829-1540.

2  Lisa Abend, “Meet the Foreign Volunteers Risking Their Lives to Defend Ukraine—and Europe”, Time, 
07.03.2022, https://time.com/6155670/foreign-fighters-ukraine-europe/?fbclid=IwAR1qLRDcvYEmH0vijVl5GHEiV
XTl9aU3r39LfUuz8jJUaMuraU6lvQqNWV8, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

3  Elena Teslova, “2 Britons, 1 Moroccan sentenced to death in Ukraine’s Donetsk region”, Anadolu Agency, 
09.06.2022, https://www.aa.com.tr/en/europe/2-britons-1-moroccan-sentenced-to-death-in-ukraines-donetsk-
region/2609975, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).
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Bu yazıda söz konusu savaşçıların uluslararası silahlı çatışma hukukunun temel enstrümanları olan 1949 
tarihli Cenevre Konvansiyonları bakımından statüleri, muharip statüsüne hak kazanıp kazanamadığı ve çatışmanın ta-
raflarının savaşçıları ceza yargılamasına tabii tutmasındaki motivasyonunun ne olduğu tartışılacaktır. 

İlk Aşama: Çatışmanın Sınıflandırılması
Savaşanların statüsünün belirlenebilmesi için öncelikle var olan silahlı çatışmanın sınıflandırılması gerekir. 

Uluslararası insancıl hukukta iki tür silahlı çatışmanın varlığından söz edilebilir, bunlar uluslararası nitelikte ve ulus-
lararası nitelikte olmayan silahlı çatışmadır. Uluslararası nitelikte silahlı çatışma iki veya daha fazla devletin taraf-
ları oluşturduğu çatışmalar iken uluslararası nitelikte olmayan çatışmalar genelde iç savaş şeklinde meydana gelen, 
çatışma taraflarından birinin veya her ikisinin de devlet dışı silahlı aktör olduğu halleri ifade etmektedir. Çatışmanın 
tasnifi uygulanacak hükümleri etkilemekte ve statü değişikliğine neden olmaktadır. Uluslararası çatışmalarda muharip 
(İng. combatant) statüsü mevcutken uluslararası nitelikte olmayan çatışmalarda muharip statüsü mevcut değildir.

Mevcut durumda Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın uluslararası nitelikte olduğu kuşkusuz olup, Uk-
rayna ve sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri arasındaki çatışmanın Eylül ayından önceki niteliği irdelenmeye 
değerdir. Ukrayna lehinde savaşanları tevkif eden ve yargılayan sözde cumhuriyetlerin bağımsızlığı BM üyesi ülkelerden 
sadece Rusya, Kuzey Kore ve Suriye tarafından tanınmakta, çatışmanın diğer tarafı olan Ukrayna ve BM üyelerinin ezici 
çoğunluğu tarafından tanınmamaktadır.4 Bu haliyle bağımsız bir devlet olarak görülemeyecek Donetsk ve Luhansk 
Cumhuriyetleri ile Ukrayna arasında gerçekleşen çatışmaların uluslararası nitelikte olmayacağı düşünülebilir. Keza bu 
cumhuriyetlerin gerek devlet gerekse devlet dışı silahlı aktör sıfatıyla 1949 Cenevre Konvansiyonlarına taraf olmadığı 
da göz önüne alındığında, konvansiyonların uygulama alanı bulmayacağı iddia edilebilir. 

Ancak bu duruma karşın, Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Tadič kararında belirttiği 
üzere bir devletin, başka bir devlete karşı savaşan silahlı gruplar üzerinde genel kontrole sahip olduğu takdirde ulus-

4  “North Korea recognises breakaway of Russia’s proxies in east Ukraine”, Reuters, 14.07.2022, https://www.
reuters.com/world/north-korea-recognises-breakaway-russias-proxies-east-ukraine-2022-07-13/, (Son Erişim Tarihi: 
30.10.2022).
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lararası nitelikte olmayan çatışmanın “uluslararasılaşacağına” dair görüşü5 öne sürülerek, Cenevre Konvansiyonlarının 
uygulama alanı bulacağı savunulabilir. Zira sahada hali hazırda var olan askeri destek ve kontrol resmileşmiş, Rusya 
Devlet Başkanı Putin 24 Şubat 2022’de BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektupta, 22 Şubat tarihinde Rusya ile 
sözde cumhuriyetler arasında imzalanan dostluk, iş birliği ve karşılıklı yardım antlaşmalarına binaen özel bir askeri 
operasyon başlattığını duyurmuştur.6 Dolayısıyla Rusya’nın sözde cumhuriyetlerin askeri faaliyetleri üzerindeki Eylül ayı 
öncesindeki operasyonel hakimiyetinin de Cenevre Konvansiyonları’nın uluslararası çatışmalara ilişkin hükümlerinin 
uygulamasını başlatacak seviyede olduğu sonucuna varılabilir.7 

Bununla beraber 30 Eylül 2022 tarihinde Rusya Başkanı Putin referandumları dayanak göstererek sözde Do-
netsk ve Luhansk Cumhuriyetleri ve işgal altındaki Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak eden antlaşmayı imzalamış8, 3 
Ekim’de Devlet Duma’sı tarafından bu antlaşmalar onaylanmıştır.9 Bu tarihten itibaren söz konusu bölgelerde yaşanan 
silahlı çatışma tartışmadan uzak olarak uluslararası nitelikte silahlı çatışma olarak tasnif edilebilir. Dolayısıyla hem 
ilhaktan önce hem de ilhaktan sonra husumete katılan savaşçıların uluslararası silahlı çatışmalarda geçerli olan mu-
harip statüsünü kazanıp kazanmadığı hususu tartışılabilir.

Muharip Mi Paralı Asker Mi?
Muharip statüsüne sahip bir savaşçı, düşman elinde savaş esiri (İng. prisoner of war) olarak muamele görür 

ve silahlı çatışma hukukuna uygun fiillerinden dolayı yargılanamaz. Örneğin askeri hedeflere yönelttiği saldırılar sonucu 
meydana gelen ölüm, yaralanma ve fiziki hasarlar için esir düştüğünde cezai bir yaptırımla karşılaşmaz, zira çatışmaya 
katılmasına uluslararası hukuk tarafından cevaz verilmiştir. Söz konusu yargıdan muaf tutulma haline muharip doku-
nulmazlığı (İng. combatant immunity) denir. Ancak bir muharibin sivilleri kasten öldürmesi, yaralaması ve sivil objelere 
zarar vermesi, işkence ve insanlık dışı muamelede bulunması gibi silahlı çatışma hukukuna aykırı eylemleri gerçekleş-
tirmesi halinde şahsi cezai sorumluluğu doğacaktır, zira bu fiiller Cenevre Konvansiyonları kapsamında ağır ihlal olarak 
sayılmış ve savaş suçu olarak nitelendirilmiştir.10

Savaş Esirlerine ilişkin Cenevre Konvansiyonu’nun 4. maddesi ve Ek Protokol I’in 43. maddesi kapsamında 
muharip statüsüne hak kazanan kişileri silahlı kuvvetler mensupları ve silahlı kuvvetlerin parçası haline gelen milisler 
ve gönüllü birlikleri; astlarından sorumlu olan bir kişinin komutası altında bulunan, uzaktan tanınabilecek sabit ayırt 
edici bir işarete sahip olan, silahlarını açıkta taşıyan, harekatlarını harp hukuku ve teamüllerine göre yürüten milis ve 
gönüllü birlikleri; kendilerini tevkif eden devletçe tanınmayan bir hükümete tabiiyet iddiasında bulunan düzenli silahlı 
kuvvetler, yaklaşan düşmana karşı kendiliğinden başlayan kitlesel bir direnişe (Fr. levée en masse) katılan bölge sa-
kinleri olarak belirtilmiştir. 

Paralı askerler (İng. mercenaries) ise Cenevre Konvansiyonlarına Ek Protokol I’in 47. maddesinde tanımlan-
5  ICTY, Prosecutor v Tadic (Appeals Chamber Judgment), 02.10.1995, ICTY-94-1-AR72.
6  UN Security Council, “Letter dated 24 February 2022 from the Permanent Representative of the Russian

Federation to the United Nations addressed to the Secretary-General”, 24.02.2022, S/2022/154.
7  Marco Sassoli, “Application of IHL by and to Proxies: The “Republics” of Donetsk and Luhansk”, 

Articles of War, 03.03.2022, https://lieber.westpoint.edu/application-ihl-proxies-donetsk-luhansk/, (Son Erişim Tarihi: 
30.10.2022).

8  “Signing of treaties on accession of Donetsk and Lugansk people’s republics and Zaporozhye and Kherson 
regions to Russia”, President of Russia, 30.09.2022, http://en.kremlin.ru/events/president/news/69465, (Son Erişim 
Tarihi: 30.10.2022).

9  “The State Duma ratified treaties and adopted laws on accession of DPR, LPR, Zaporozhye and Kherson 
regions to Russia”, The State Duma, 03.10.2022, http://duma.gov.ru/en/news/55407/, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

10  Cenevre Konvansiyonu (I), Madde 50; (II), Madde 51; (III), Madde 130; (IV), Madde 147.
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mış olup, ilgili madde uyarınca muharip veya savaş esirlerinin sahip olduğu haklardan faydalanamaz. Tanıma göre paralı 
asker; yurtiçinde ve yurtdışında silahlı çatışmada savaşmak için özellikle istihdam edilen, husumete doğrudan katılan 
ve doğrudan katılmasındaki esas sebep maddi kazanç arzusu olan, kendisine yapılan ödeme ordunun benzer görev 
ve rütbelerdeki muhariplerine göre orantısız şekilde fazla olan, çatışmanın taraflarından birinin uyruğu veya kontrol 
ettiği bölge sakini olmayan, silahlı kuvvetlere mensup olmayan ve çatışma dışı ülkelerce askeri personel olarak resmi 
göreve gönderilmeyen savaşçılardır. Ek Protokol I’in yanı sıra BM Paralı Askerlerin İstihdamı, Kullanımı, Finansmanı ve 
Eğitimine Karşı Uluslararası Konvansiyonu da paralı askerlerin istihdamını 5. maddesinde yasaklamıştır. Konvansiyon’a 
yalnızca Ukrayna taraf olsa da Ek Protokol I’e her iki ülke de taraftır. Ancak altını çizmek gerekir ki, Ek Protokol I 47. 
maddesinin 1. fıkrası paralı askerliği yasaklamamakta, sadece paralı askerlerin muharip ve savaş esiri statüsünden 
mahrum olacağını hükme bağlamaktadır.

Bu halde mevcut durumun tartışılabilmesi için ikili bir ayrıma gidilmesi gerekmektedir. Her iki taraf da hem 
düşman ülkenin vatandaşı olan hem de yabancı savaşçıları yargılamaktadır. İlk olarak düşman ülkenin vatandaşı olan 
savaşçılar ele alınacak olursa, bunların neredeyse tamamının silahlı kuvvetler mensupları olduğu görülmektedir. Uk-
rayna Başsavcılığı günümüze kadar olan süreçte çatışmaya ilişkin yaklaşık 39 bin soruşturma başlatmış11 ve en az 135 
kişi hakkında iddianame hazırlamıştır.12 Bu soruşturmaların büyük çoğunluğu savaş suçlarına ilişkindir.  İlk kez Mayıs 
ayında, sivilleri öldürmekle suçlanan bir Rus askeri Ukrayna yargı makamlarınca müebbet hapse mahkum edilmiştir.13 
Öte yandan Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi 1500 soruşturma açmış, komutan ve askerlerden 103 Ukrayna 
Silahlı Kuvvetleri mensubunu sivillerin ölümü ve yaralanması, sivil altyapı tesislerinin bombalanması isnatlarıyla yetkili 
makamlara sevk etmiştir.14 Soruşturma süreci devam etmekte olup henüz hüküm giyen bir Ukrayna askerinin bilgisine 
ulaşılamamıştır. Yukarıda belirtildiği üzere silahlı kuvvetler mensupları, kural olarak muharip statüsüne ve bundan do-
ğan dokunulmazlığa hak kazansalar da savaş suçlarına ilişkin cezai sorumluluktan bağışık değillerdir. Kendilerine isnat 
edilen savaş suçu niteliğindeki fiiller somut delillerle ispatlandığı takdirde bu askerlerin ceza almaları uluslararası 
hukuka uygundur. Fakat salt politik ve askeri amaçlarla, yeterli delile ulaşılamadığı halde cezalandırılmaları Cenevre 
Konvansiyonlarının ağır ihlali sayılır ve savaş suçu olarak nitelendirilir.15

11  “War Crimes”, Ukrayna Başsavcılığı Websitesi, https://warcrimes.gov.ua/en/all-crimes.html, (Son Erişim 
Tarihi: 30.10.2022).

12  “Ukraine probing almost 26,000 suspected war crimes cases”, Reuters, 07.08.2022, https://www.reuters.
com/world/europe/ukraine-probing-almost-26000-suspected-war-crimes-cases-prosecutor-2022-08-07/, (Son Erişim 
Tarihi: 30.10.2022).

13  Sarah Rainsford, “Russian soldier pleads guilty in first war crimes trial of Ukraine conflict”, BBC, 18.05.2022, 
https://www.bbc.com/news/world-europe-61496428, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

14  “Russia prosecutes over 100 Ukrainian servicemen, including 21 officers”, TASS Russian News Agency, 
09.09.2022, https://tass.com/politics/1505317, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

15  Cenevre Konvansiyonu (III), Madde 130.
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İkinci olarak yabancı savaşçıların yargılanması ele alınabilir, ki bu mesele daha tartışmalıdır. Çünkü burada 
savaş suçu oluşturabilecek fiillerden ziyade savaşçıların çatışmaya katılması cezalandırılmaktadır. Ukrayna makamları, 
Mayıs ayında Wagner Grubu’nun paralı askerleri olduğu iddia edilen biri Rus, ikisi Belarus vatandaşı olan 3 kişi hakkın-
da ilk kez paralı askerlik suçundan soruşturma başlatmıştır.16 Diğer taraftan, Rusya’nın kontrolü altındaki Donetsk’te 
Haziran ayında 2 Birleşik Krallık vatandaşı, 1 Fas vatandaşı idama mahkum edilmiş; Ağustos ayında 3 Birleşik Krallık, 
1 İsveç ve 1 Hırvatistan vatandaşının paralı askerlik ve terörizm suçlamalarıyla yargılanmasına başlanmıştır.17 Zikredi-
lenlerin haricinde Amerikalı ve Polonyalı savaşçıların da cezai takibatta olduğu medyaya yansımıştır.18 Ukrayna aksini 
iddia etse de Rusya Savunma Bakanlığı, açıklamasında silahlı çatışma hukukuna göre yabancı savaşçıların muharipliğe 
hak kazanamayacağını belirtmiştir.19 Peki Rusya’nın iddiası yerinde midir? Ukrayna Savunması için Uluslararası Lejyon’a 
katılan savaşçıların yargılanması hukuki midir?

Uluslararası Lejyon’un kuruluşu için yapılan çağrıya bakıldığında Başkan Zelenski’nin hukuki dayanak nokta-
larını açıkça ifade ettiği görülmektedir. Zelenski, 2016’da yapılan değişiklikle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Askeri Hizmet 
Kanunu’nda yabancıların ve vatansız kişilerin silahlı kuvvetlerde gönüllülük esasına dayanarak Kara Savunma Kuvvetle-
ri’nin çatısı altında sözleşmeyle görev yapabileceğini belirtmiştir.20 Savaş Esirlerine ilişkin Cenevre Konvansiyonu’nun 4. 
maddesi hatırlandığında gönüllü birliklerin de silahlı kuvvetlere dahil edilmesi halinde maddenin 1. fıkrasında belirtilen 

16  Lorenzo Tondo vd., “Alleged Wagner Group fighters accused of murdering civilians in Ukraine”, The 
Guardian, 25.05.2022, https://www.theguardian.com/world/2022/may/25/wagner-group-fighters-accused-murdering-
civilians-ukraine-war-crimes-belarus, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

17  “Donetsk court charges Britons, Swede and Croat as mercenaries, 3 face death penalty”, Reuters, 16.08.2022, 
https://www.reuters.com/world/europe/donetsk-separatist-court-charges-5-foreigners-mercenaries-says-3-face-
death-2022-08-15/, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

18  “Ukrainian POWs testify US mercenaries participate in hostilities — investigators”, TASS Russian News 
Agency, 28.10.2022, https://tass.com/world/1529191, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

19  “Foreign mercenaries in Ukraine will not have POW status — Russian military”, TASS Russian News 
Agency, 03.03.2022, https://tass.com/politics/1416131, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

20  “Appeal to foreign citizens to help Ukraine in fighting against Russia’s aggression”, President of Ukraine, 
27.02.2022, https://www.president.gov.ua/en/news/zvernennya-do-gromadyan-inozemnih-derzhav-yaki-pragnut-
dopom-73213, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).
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gruba dahil olacağı, dolayısıyla doğrudan silahlı kuvvetler mensupları gibi muharip ve savaş esiri statüsüne hak kaza-
nacakları söylenebilir. Zelenski’nin dayanak gösterdiği kanun, bu şekilde değiştirilmeseydi dahi Uluslararası Lejyon’un 
üyeleri müteakip fıkradaki “astlarından sorumlu olan bir kişinin komutası altında bulunan, uzaktan tanınabilecek sabit 
ayırt edici bir işarete sahip olan, silahlarını açıkta taşıyan, harekatlarını harp hukuku ve teamüllerine göre yürüten” 
bir gönüllü birliği olduğu sürece üyeleri savaş esiri olarak sayılacaktı. Görülüyor ki, Ukrayna iç hukuku bu dört şartın 
ispatlanmasına gerek kalmaksızın lejyon üyelerini silahlı kuvvetlere dahil etmiştir. Savaşçının üçüncü ülkelerin vatan-
daşı olup olmadığının önemi olmadığının21 ve çatışan devletlerin mevzuatının bu bakımdan öngöreceği düzenlenmenin 
savaşçıyı muharip statüsüne sokacağı genel olarak kabul edilmektedir.22

Tersinden düşünüldüğünde Rusya’nın paralı askerlik iddiasının sübuta erebilmesi için ise yukarıda sayılan 6 
şartın birlikte gerçekleşmesi gerekir. Bunun içinse özellikle lejyona katılan savaşçıların husumete katılmasındaki temel 
sebebin maddi kazanç arzusu olması ve Ukrayna ordusunun askerlerine göre orantısız ödemeler aldıkları olgusunun 
ispatı gerekir. Her ne kadar bu amaçla Ukrayna’ya giden yabancı savaşçıların varlığı bilinse de23 genellikle ideolojik 
sebeplerle çatışmaya katılan ve Ukrayna ordusuyla bir sözleşme ilişki içinde bulunan lejyon savaşçılarını ayırt etmek 
hukuken daha uygun görünmektedir. Fakat Rusya’nın savaş esiri statüsü tanımayacağına dair önden yaptığı genel açık-
laması ve mevcut uygulamasının böyle bir ayrım gözettiği söylenemez. Yabancı savaşçılar için kişi özelinde somut bir 
değerlendirme yapmak ve statüsünü buna göre tespit etmek gerekmekle beraber -zira ceza sorumluluğu şahsidir- altını 
çizmek gerekir ki bir savaşçının statüsünde şüphe bulunması halinde yetkili bir mahkemenin kararına kadar Savaş 
Esirlerine ilişkin Cenevre Konvansiyonu’nun 5. maddesi uyarınca savaş esiri olarak muamele görmelidirler. Dolayısıyla 
Rusya ve kontrolü altındaki bölgelerdeki mahkemelerin bu savaşçıları statülerine dair tahkikat yapmaksızın paralı as-
kerlik ve terörizm suçundan mahkum etmesi hukuka aykırıdır.

Savaş Hukukundan Hukuk Savaşına
Peki taraflar neden savaşçıları yargılıyor? Salt pozitif hukuk perspektifinden bakıldığında buna yasak fiillerini 

işleyen kişilerin cezalandırılmasının hukukun bir gereği olarak görülmesi cevabı verilebilir. Fakat yukarıda yargıla-
malarından bahsedilen tüm yabancı savaşçıların Eylül ayı sonunda yaklaşık 300 savaşçının konusu olduğu Türkiye ve 
Suudi Arabistan’ın arabulucuğunda yürütülen esir takasında salıverilmesi meselenin sadece hukukun gereğinden ibaret 
olmadığını göstermektedir.24 

21  ICRC, “Commentary of 2020 on the Third Geneva Convention”, para 974, https://ihl-databases.icrc.org/ihl/
full/GCIII-commentary, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

22  A.g.e., para 977.
23  Levent Kemal ve Ragıp Soylu, “Russia-Ukraine war: How invasion is attracting mercenaries - not just foreign 

volunteers”, Middle East Eye, 03.03.2022, https://www.middleeasteye.net/news/russia-ukraine-war-mercenaries-
helping-Kyiv-fight, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

24  “Russia, Ukraine exchange nearly 300 prisoners in surprise swap”, Al Jazeera, 21.09.2022, https://www.
aljazeera.com/news/2022/9/21/ten-prisoners-of-war-released-from-russian-capture-saudi-arabia, (Son Erişim Tarihi: 
31.10.2022).
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Sorunun cevabı, Amerikalı E. Tümgeneral Charles Dunlap’ın hukuk camiasına kazandırdığı hukuk savaşı (İng. 
lawfare) kavramı olabilir. Dunlap’ın tanımına göre hukuk savaşı “bir muharebe hedefini gerçekleştirmek için hukuku 
konvansiyonel askeri araçların alternatifi olarak kullanma veya kötüye kullanma stratejisi”dir.25 Bu yeni bir olgu gibi 
görünebilir fakat aslında Portekiz ve Hollanda arasındaki Hint Okyanusu ticareti mücadelesinde uluslararası hukukun 
kurucularından Hollandalı Hugo Grotius’un denizlerin serbestisi kuramını geliştirmesi kadar eskidir.26 

Savaşçıların, özellikle de statüsü tartışmalı olan savaşçıların yargılanmasının altında yatan motivasyonun da 
tıpkı konvansiyonel savaş araçlarında hedeflendiği gibi tarafların düşman kuvvetlerini olabildiğince saf dışı bırakmak 
istemesi olduğu söylenebilir. Zira yabancı savaşçıların yargılanması ve savaş esiri statüsünden mahrum bırakılmaları 
savaşa katılan gönüllülerin göze alması gereken riski olabildiğince artırmaktadır. Çünkü bu durumda savaşçılar tama-
men ülkelerin ulusal hukukuna tabii olacaklar ve terörizm gibi muğlak fakat ağır sonuçları olan suçlarla yargılanabile-
ceklerdir. Bu durum da savaşçı adayları arasında husumete katılmak hususunda caydırıcılığı artıracaktır. Ayrıca yuka-
rıda belirtilen yabancı savaşçıların idama mahkûm edilmeleri veya idam istemiyle yargılanmaları hem düşmanı hem de 
bu kişilerin vatandaşı olduğu üçüncü devletleri iç kamuoyu ve diplomasi açılarından baskı altına almaya ve yargılayan 
devletin iradesini görece daha kısa bir zamanda kabul ettirmeye yönelik bir çaba olarak okunabilir.

Ülkelerin harp ve silahlı çatışma hukuku zeminindeki argümanları, konvansiyonel savaş anlayışına dayalı 
olarak oluşturulan hukuk düzeninde bir meşruiyet arayışı içine girdiklerine ve hukuku stratejik bir enstrüman olarak 
kullandıklarına işaret etmektedir. Hukuk savaşı sadece savaşçıların ulusal düzeyde yargılanması hususunda değil, 
Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı davaların bulunduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı 
ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi diğer forumlarda da devam etmektedir. Sonuç olarak, tarafların konvansiyonel 
çatışma sahalarının izdüşümünde duruşma salonlarında konvansiyonlar yoluyla çarpıştığı söylenebilir.

25  Charles J. Dunlap Jr., “Lawfare Today…and Tomorrow”, Raul A. “Pete” Pedrozo ve Daria P. Wollschlaeger, 
(ed.), International Law and the Changing Character of War, US Naval War College International Law Studies, Vol. 
87, 2011, p. 315.

26  Orde F Kittrie, Lawfare: Law as a Weapon of War, Oxford University Press, New York, 2016, p. 4-5.



BÜLTEN
EKİM 2022 - Sayı 6

24

Kaynakça

Hukuk Kaynakları

Cenevre Konvansiyonu (I)

Cenevre Konvansiyonu (III)

ICTY, Prosecutor v Tadic (Appeals Chamber Judgment), 02.10.1995, ICTY-94-1-AR72.

UN Security Council, “Letter dated 24 February 2022 from the Permanent Representative of the Russian Federation to 
the United Nations addressed to the Secretary-General”, 24.02.2022, S/2022/154.

Basılı Eserler

Dunlap, Charles J. Jr.; “Lawfare Today…and Tomorrow”, Raul A. “Pete” Pedrozo ve Daria P. Wollschlaeger, (ed.), Interna-
tional Law and the Changing Character of War, US Naval War College International Law Studies, Vol. 87, 2011, 315-325.

ICRC, “Commentary of 2020 on the Third Geneva Convention”, para 974, https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCIII-com-
mentary, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

Kittrie, Orde F.; Lawfare: Law as a Weapon of War, Oxford University Press, New York, 2016.

İnternet Kaynakları 

Abend Lisa, “Meet the Foreign Volunteers Risking Their Lives to Defend Ukraine—and Europe”, Time, 07.03.2022, https://
time.com/6155670/Foreign-Fighters-Ukraine-Europe/?Fbclid=Iwar1qlrdcvyemh0vijvl5gheivxtl9au3r39lfuuz8jjuamura-
u6lvqqnwv8, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

Kemal Levent, Soylu Ragıp; “Russia-Ukraine war: How invasion is attracting mercenaries - not just foreign volunteers”, 
Middle East Eye, 03.03.2022, https://www.middleeasteye.net/news/russia-ukraine-war-mercenaries-helping-Kyiv-fi-
ght, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

Rainsford, Sarah; “Russian soldier pleads guilty in first war crimes trial of Ukraine conflict”, BBC, 18.05.2022, https://
www.bbc.com/news/world-europe-61496428, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

Sassoli, Marco; “Application of IHL by and to Proxies: The “Republics” of Donetsk and Luhansk”, Articles of War, 
03.03.2022, https://lieber.westpoint.edu/application-ihl-proxies-donetsk-luhansk/, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

Teslova Elena; “2 Britons, 1 Moroccan sentenced to death in Ukraine’s Donetsk region”, Anadolu Agency, 09.06.2022, 
https://www.aa.com.tr/en/europe/2-britons-1-moroccan-sentenced-to-death-in-ukraines-donetsk-region/2609975, 
(Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

Tondo Lorenzo vd.; “Alleged Wagner Group fighters accused of murdering civilians in Ukraine”, The Guardian, 25.05.2022, 
https://www.theguardian.com/world/2022/may/25/wagner-group-fighters-accused-murdering-civilians-ukrai-
ne-war-crimes-belarus, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

“Appeal to foreign citizens to help Ukraine in fighting against Russia’s aggression”, President of Ukraine, 27.02.2022, 
https://www.president.gov.ua/en/news/zvernennya-do-gromadyan-inozemnih-derzhav-yaki-pragnut-dopom-73213, 



MAKALELER

25

(Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

“Donetsk court charges Britons, Swede and Croat as mercenaries, 3 face death penalty”, Reuters, 16.08.2022, ht-
tps://www.reuters.com/world/europe/donetsk-separatist-court-charges-5-foreigners-mercenaries-says-3-face-de-
ath-2022-08-15/, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

“Foreign mercenaries in Ukraine will not have POW status — Russian military”, TASS Russian News Agency, 03.03.2022, 
https://tass.com/politics/1416131, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

“North Korea recognises breakaway of Russia’s proxies in east Ukraine”, Reuters, 14.07.2022, https://www.reuters.com/
world/north-korea-recognises-breakaway-russias-proxies-east-ukraine-2022-07-13/, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

“Russia prosecutes over 100 Ukrainian servicemen, including 21 officers”, TASS Russian News Agency, 09.09.2022, 
https://tass.com/politics/1505317, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022.

“Signing of treaties on accession of Donetsk and Lugansk people’s republics and Zaporozhye and Kherson regions 
to Russia”, President of Russia, 30.09.2022, http://en.kremlin.ru/events/president/news/69465, (Son Erişim Tarihi: 
30.10.2022).

“Russia, Ukraine exchange nearly 300 prisoners in surprise swap”, Al Jazeera, 21.09.2022, https://www.aljazeera.com/
news/2022/9/21/ten-prisoners-of-war-released-from-russian-capture-saudi-arabia, (Son Erişim Tarihi: 31.10.2022).

“The State Duma ratified treaties and adopted laws on accession of DPR, LPR, Zaporozhye and Kherson regions to 
Russia”, The State Duma, 03.10.2022, http://duma.gov.ru/en/news/55407/, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

“Ukraine probing almost 26,000 suspected war crimes cases”, Reuters, 07.08.2022, https://www.reuters.com/world/
europe/ukraine-probing-almost-26000-suspected-war-crimes-cases-prosecutor-2022-08-07/, (Son Erişim Tarihi: 
30.10.2022).

“Ukrainian POWs testify US mercenaries participate in hostilities — investigators”, TASS Russian News Agency, 
28.10.2022, https://tass.com/world/1529191, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

“War Crimes”, Ukrayna Başsavcılığı Websitesi, https://warcrimes.gov.ua/en/all-crimes.html, (Son Erişim Tarihi: 
30.10.2022).

Görseller

Kapak Fotoğrafı: Viacheslav Ratynskyi, Reuters, https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-court-jails-russi-
an-soldier-life-war-crimes-trial-2022-05-23/, (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

Fotoğraf 1: Grigoriy Sisoev, RIA Novosti, http://en.kremlin.ru/events/president/news/69465.

Fotoğraf 2: Alexander Ermochenko, Reuters, https://www.reuters.com/world/europe/donetsk-separatist-court-char-
ges-5-foreigners-mercenaries-says-3-face-death-2022-08-15/. (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).

Fotoğraf 3: Bastiaan van Musscher, UN Photo, ICJ-CIJ, https://www.icj-cij.org/en/multimedia/5dbc5bab1e1ac927e-
3c2eaab.  (Son Erişim Tarihi: 30.10.2022).



BÜLTEN
EKİM 2022 - Sayı 6

26

Konvansiyonel Savaşın Gölgesinde Avrupa
Cemil SAĞLAM1

Konvansiyonel savaşlar savaşın geleceği düşünüldüğünde son yıllara kadar pek de umut vaat eden konular ara-
sında yer almıyordu. Öyle ki büyük orduların asimetrik tehditler karşısında çaresiz kalışı ve savaşlardaki çatışmaların 
yoğunluğunun giderek azalmasından hareketle konvansiyonel savaşların da miadını doldurduğu şeklinde yorumlara 
neden olmuştur.2 Sanayileşmeyle birlikte artan savaş maliyetlerinin ve siyasi karar alma mekanizmalarının devletler 
arasında büyük çaplı savaşları engelleyeceğine yönelik demokratik barış kuramı da bu düşünceleri desteklemiştir.3 

Savaşların düşük yoğunluklu bir seyirde süreceği inancından hareket eden bu düşünce 2014’ten bu yana Don-
bas’ta süren çatışmalar düşünüldüğünde pek de temelsiz sayılamaz. Ancak Şubat 2022’de Rusya Federasyonu’nun “özel 
askeri operasyon” ile Ukrayna’ya karşı büyük ölçekli bir işgal harekâtına girişmesi konvansiyonel savaşın geleceğini 
tekrar gündeme taşımıştır. Kiev istikameti boyunca kilometrelerce uzunlukta zırhlı konvoyların boy göstermesi mevcut 
savaşın düşük yoğunlukla sürmeyeceğinin bir kanıtı olarak arzı endam etmiştir. Bunun yanında karşılıklı verilen asker 
zaiyatı ve özellikle Rusya’nın kara, deniz ve havada verdiği silah sistemi kayıpları devam etmekte olan savaşın boyutunu 
da gözler önüne sermiştir.4 Üstelik 21 Eylül 2022 tarihinde Rusya’da uygulanmaya başlanan kısmı seferberlik, kon-
vansiyonel savaşın tartışıldığı bir ortamdan topyekûn savaşın imkanlarının sorgulandığı bir boyuta geçilmesine neden 
olmuştur.

Gelinen noktada eski Rus Savunma Bakanı Serdyukov’dan beri süre gelen profesyonelleşme hamleleri sonucun-

1 Arş. Gör., Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
(ATASAREN), Askerî Sosyoloji Ana Bilim Dalı, e-posta:cemil.saglam@outlook.com, ttps://orcid.org/0000-0002-
3449-5748.

2  Martin van Creveld, “Modern Conventional Warfare: An Overview”, Discussion Paper, 2004, 15; 
“The Death of American Conventional Warfare: It’s the Political Willpower, Stupid”, The Strategy Bridge, https://
thestrategybridge.org/the-bridge/2017/11/5/the-death-of-american-conventional-warfare-its-the-political-willpower-
stupid. (Son Erişim Tarihi: 26.09.2022).

3  Herfried Münkler, Yeni Savaşlar, Çev. Zehra Aksu Yılmazer, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010, s. 190.
4  Oryx, “Attack On Europe: Documenting Russian Equipment Losses During The 2022 Russian Invasion 

Of Ukraine”, Oryx (blog), https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html. 
(Son Erişim Tarihi: 26.09.2022).
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da oluşturulan çekirdek gücün Rusya’nın saldırgan dış politikasının altından kalkmada yetersiz olduğu görülmektedir. 
Bunun neticesinde Rus karar alıcılar çareyi kısmi bir seferberlik ilanında aramaya kalktı. Ancak İkinci Dünya Savaşı 
yıllarında büyük bir insan gücünü seferber ederek savaşı kazanan SSCB’nin bu başarısını halefi Rusya’nın tekrarlayıp 
tekrarlayamayacağı büyük bir merak konusu. Seferberlik emri sonrası akın akın yurtdışına çıkan binlerce Rus vatandaşı 
ve ülkenin birçok bölgesinde yaşanan seferberlik karşıtı protestolardan görebildiği kadarıyla Rus toplumu bu karara 
henüz hazır değil.5 Her ne kadar Rusya 2015’te Yunarmy (Ru.Юнармия) adlı bir gençlik ordusu6  yapılanmasına gidip 
sekiz yaşından başlamak üzere gençlerin askeri eğitim vermeye yönelik bir program başlatmışsa da mevcut durumda 
henüz bu projenin çıktılarının alınamadığı görülmektedir.

Rusya’nın bu saldırgan ve cüretkâr politikaları bölgedeki diğer devletleri de doğal olarak tedirgin etmektedir. Bir 
zamanlar var olan Sovyet korkusunun yerini bugün özellikle Doğu Avrupa’da Rusya korkusu almış bulunuyor. Bu nedenle 
bölgedeki birçok devlet harıl harıl silahlanmaya başlamış durumda. İkinci Dünya Savaşı’ndan beri askeri harcamaları 
konusunda temkinli davranan ve sınırlı yeteneklerde bir orduya sahip olan Almanya bile bu tarihi politikasını bir kenara 
bırakıp rekor bir ek bütçe ile ordusunu güçlendirme kararı almıştır.7 

5  Maya Yang vd., “Russia-Ukraine War Live: 2,000 Detained during Protests in Russia – as It Happened”, 
The Guardian, September 25, 2022, blm. World news, https://www.theguardian.com/world/live/2022/sep/25/russia-
ukraine-war-latest-updates-shelling-hits-south-ukraine-lavrov-offers-full-protection-for-any-annexed-territory.(Son 
Erişim Tarihi: 26.09.2022); “Ukraine War: Russians Flee to Border after Military Call-Up”, BBC News, September 23, 
2022, blm. Europe, https://www.bbc.com/news/world-europe-62996212.(Son Erişim Tarihi: 27.09.2022).

6  “Making Real Men out of Schoolchildren Meet the ‘YouthArmy,’ Russia’s New Hope for Military-Patriotic 
Education”, Meduza, https://meduza.io/en/feature/2017/10/06/making-real-men-out-of-schoolchildren (Son Erişim 
Tarihi: 26.09.2022).

7  Alexsandra Marksteiner, “Explainer: The proposed hike in German military spending | SIPRI”, March 25, 
2022, https://www.sipri.org/commentary/blog/2022/explainer-proposed-hike-german-military-spending (Son Erişim 
Tarihi: 26.09.2022).
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Teyakkuzda Bir Avrupa
Bugün Avrupa’da birçok devlet ordusunun teknik kapasitesini yükseltmenin yanında toplumlarını da olası bir 

savaşa hazır kılmak için çalışmalar yürütmektedir. Üstelik bu uğraşları Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından yıllar önceye 
dayanmakta. Örneğin yüksek refah ve demokratik değerlerin hâkim olduğu İskandinav ülkeleri yabancı bir göz için 
militerleşme eğilimi olarak değerlendirilebilecek uygulamalarla halkını askeri meselelere dair bilinçlendirmektedir. 
Kısmi zorunlu askerlik uygulayan İsveç bu noktada İskandinav ülkelerine güzel bir örnektir. İsveç, toplumun devletin 
savunmasında da yer alması gerektiği düşüncesinden hareketle 15-20 yaş aralığında cinsiyet ayırmaksızın gençlerine 
sivil savunma ve askeri eğitim vermekte. İsveç Ulusal Muhafızları’na bağlı Gençlik Faaliyetleri (Se. Ungdomsverk-
samhet) ve birkaç gönüllü savunma kuruluşunun yürüttüğü bu eğitimler hafta sonları kursları ve yaz-kış kamplarında 
verilmektedir.8

Ordusunu güçlendirme kararı alan Almanya da İsveç’inkine benzer ancak daha düşük yoğunluklu bir askeri 
eğitim programına sahiptir. 2011’de zorunlu askerliği kaldırdıktan sonra kısa sürede Alman ordusunda personel ek-
sikliği baş göstermiştir. Bu nedenle 2012’den beri gençlerin profesyonel orduya katılımlarını teşvik için yaz aylarında 
“Heidecamp” adlı 1-2 haftalık askeri kamplar yapılmaktadır.9 Almanya Avrupa’da bu tür uygulamaları başlatan ülkeler 
arasında öncülerden de olsa henüz nicelik ve nitelik olarak güvenlik ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeye ulaşama-
mıştır. Alman Silahlı Kuvvetleri’nce icra edilen ve zorlu doğa şartlarında yapılan bu eğitimlere katılım 2017 itibarıyla 
yıllık iki bin civarında seyretmektedir.10 

Avrupa’nın bir diğer önemli gücü olan Fransa ise gençlerin askeri eğitimi meselesine Almanya’ya nazaran daha 
fazla eğilmekte. Ortaokuldan başlamak üzere özellikle lise çağındaki gençler müfredata eklenen derslerle askeri mese-
leler hakkında eğitilmektedir. “Küresel Savunma ve Güvenlik Dersleri” (Fr. Classes de défense et de sécurité globales) 
programı sayesinde bölgesindeki askeri birliklerle ortaklık kuran 300’e yakın eğitim kurumu her yıl yedi bine varan 
gencin sivil savunma ve askeri yeteneklerini geliştirecek dersler yapmaktadır.11 2005 yılında hayata geçirilen “Savunma 
Öğrencileri Sistemi” (Fr. Le dispositif Cadets de la défense) ile de yılda binden fazla lise çağındaki gence yaz aylarında 
üniformalı bir şekilde anlaşmalı askeri birliklerde eğitim verilmektedir.12 Bunun yanında Fransa’da 1998’den beri kutla-
nan Savunma ve Yurttaşlık Günü’ndeki etkinliklere her yıl 600-750 bin öğrencinin katılımı sağlanarak savunma bilinci 
genç kuşaklara aktarılmaya çalışılmaktadır.13

Baltık’ta Rusya’ya komşu ülkelerden olan Letonya da gençlerini askeri konularda bilgilendirip eğitmeye çalış-
maktadır. 2018’e kadar 19 ilkokulda verilen basit savunma eğitimleri aynı yıl kabul edilen bir yasayla birlikte Ulusal 
Savunma Eğitimi (Let. Valsts aizsardzības mācība) altında yeniden düzenlenmiş ve kapsamı genişletilmiştir. Buna göre 

8  Ilona Urych, Grzegorz Matysiak, “Preparing Youth For Defence: Socialisation, Education, and Training of 
Young People in Europe for National Security”, Security and Defence Quarterly, June 20, 2022, p. 4-5.

9  Urych, Matysiak, p.5.
10  Sabine Menkens, “Rekrutierung: Bundeswehr umwirbt Jugendliche mit Abenteuer-Camps”, DIE WELT, 

August 31, 2017, https://www.welt.de/politik/deutschland/article168155238/Abenteuer-Camps-sollen-Jugendliche-
zur-Bundeswehr-locken.html. (Son Erişim Tarihi: 26.09.2022).

11  “Les dispositifs Classes défense et sécurité globales (CDSG) et Cadets de la défense”, Éduscol, Mai 2021,

https://eduscol.education.fr/601/les-dispositifs-classes-defense-et-securite-globales-cdsg-et-cadets-de-la-defense.
(Son Erişim Tarihi: 27.09.2022).

12  “Cadets de La Défense”, Ministère des Armées, Février 15, 2022, https://www.defense.gouv.fr//sga/au-
service-nation-du-public/jeunesse/eveiller-a-lesprit-defense/cadets-defense.(Son Erişim Tarihi: 27.09.2022).

13  “C’est La Rentrée ! Tour d’horizon Des Dispositifs Dédiés Aux Jeunes | Ministère Des Armées”, Août 
31, 2022, https://www.defense.gouv.fr//sga/actualites/cest-rentree-tour-dhorizon-dispositifs-dedies-aux-jeunes.(Son 
Erişim Tarihi: 27.09.2022).
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ulusal savunma doktrini programının yeterliklerini sağlayan pilot okullar 11. ve 12. sınıftaki öğrencilerine iki yıl boyun-
ca ayda bir kere ve yaz aylarında on günlük bir kamp şeklinde askeri eğitim vermeye başlamıştır. Bu eğitimleri başarıyla 
tamamlayan öğrencilerin rezerv birliklerinde değerlendirilmesi planlanmaktadır. Eylül 2020 yılından beri program dahi-
linde eğitim gören yaklaşık 1900 lise öğrencisi bulunmakta.14 Üstelik bu uygulamanın 2024 yılı itibarıyla pilot okullarla 
sınırlı kalmayıp eğitim sisteminin ana bileşenlerinden biri haline getirilmesi Letonya meclisince kabul edilmiştir. Yine 
Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Genç Muhafız (Let. Jaunsardze) programı da Letonya’nın olası bir se-
ferberlikte halkını mobilize edebilmesini kolaylaştırmak için 10-21 yaş aralığındaki gönüllü gençlere yönelik çalışmalar 
yürütmektedir.15 

Yine bir diğer Baltık ülkesi olan Litvanya da yanı başındaki Rusya tehdidi karşısında toplumunu savaşa hazır bir 
hale getirmek için faaliyetler yürütmekte. Savunma Bakanlığına bağlı Seferberlik ve Sivil Direniş Dairesince organize 
edilen Sınır Savunması (Lt. Krašto gynyba) eğitimleri ile Letonya’ya benzer şekilde lise çağındaki gençlerini cinsiyet 
fark etmeksizin 2011’den beri haftada bir saat askeri ve sivil savunma konularında eğiterek eşit vatandaşlık ilkelerini 
benimsetme ve onları ülke savunmasına ortak etmeye çalışmaktadır.16

Rus tehdidini yakından hisseden bir diğer Baltık ülkesi Estonya da bölgedeki diğer devletlere benzer bir anla-
yışla gençlere yönelik askeri eğitimler vermekte. Estonya Savunma Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren gönüllü bir 
kuruluş olan Ulusal Savunma Birliği (Ee. Kaitseliit) 7-18 yaş arasındaki gençleri ülke savunmasının bir parçası kılmak 
ve vatandaşlık bilinçlerini arttırmak amacıyla yaz kamplarında eğitmektedir. Üstelik bu eğitimler sadece gençlerle de 
sınırlı değil. 2018 yılı yaz kamplarına 700’e yakın gencin yanında 300 civarında da ev hanımına da eğitim verilmiştir.17 

İkinci Dünya Savaşı’nda haritadan silinmiş bir ülke olan Polonya, toplumunun harbe hazırlığını arttırmak için 
daha 1998 yılında çalışmalara başlamıştır. Avrupa’daki birçok örnekten daha eski bir tarihte okullarında askeri eğitim 
veren ülkede bu uygulamayla yılda 2800’e yakın genç eğitilmiştir. 2003 yılında bu programa 2017 yılına kadar sürecek 
olan sertifikalı bir başka eğitim programı lehine son verilmiştir. Bu eğitimlerden beklenilen verimin alınmasıyla 2021 
yılı itibarıyla “Askeri Hazırlık Birlikleri” kurularak yılda 3500 gencin askeri konularda eğitimine başlanmıştır. 230 saatlik 
bu eğitimlerin 53 saati teorik derslerden oluşuyorken 177 saat pratik eğitimlere ayrılmıştır. Bu eğitimleri başarıyla 
tamamlayan gençler rezerv birliklerine katılabileceği gibi askeri üniversiteden kabul almada da öncelikli bir konum 
elde etmektedirler.18 

Yukarıdaki örneklerde de görülebileceği üzere bugün Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden ülkeler toplumlarını olası 
bir seferberlik için eğitmektedir. Sivil müfredata eklenmiş askeri derslerle toplumun militerleşmesine varmayacak 
şekilde askeri değerler gençlere aktarılarak ülke savunması ve vatandaşlık bilincinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. 
Bu eğitimleri veren ülkeler eğitimlerdeki ana gayede birleşse de eğitimlerdeki askeri uygulamalar farklılık göstermek-
tedir. Örneğin Fransa ve İsveç’teki askeri üniformalarla verilen ve atış talimlerini de içeren eğitim örnekleri göz önüne 

14  “National Defense Training | Young Guard Center”, http://jc.gov.lv/en/node/40. (Son Erişim Tarihi: 
27.09.2022).

15  “How to Become a Young Guard | Young Guard Center”, http://www.jc.gov.lv/lv/jaunsardze/ka-klut-par-
jaunsargu.(Son Erişim Tarihi: 27.09.2022).

16  “Lietuvos Kariuomenės Mokykloje – Kauno Miesto Moksleivių Kūno Kultūros Modulio „Krašto Gynyba“ 
Varžybos”, LR Krašto apsaugos ministerija, May 16, 2012, https://kam.lt/lietuvos-kariuomenes-mokykloje-kauno-
miesto-moksleiviu-kuno-kulturos-modulio-krasto-gynyba-varzybos-2/.(Son Erişim Tarihi: 28.09.2022).

17  Kaitseliit, “Isamaaline haridus ja huvitegevus tuleb viia iga nooreni”, https://www.kaitseliit.ee/et/isamaaline-
haridus-ja-huvitegevus-tuleb-viia-iga-nooreni.(Son Erişim Tarihi: 27.09.2022).

18  “Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, Wojsko-Polskie.pl, https://www.wojsko-polskie.pl/cwkm/. 
(Son Erişim Tarihi: 27.09.2022).
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alındığında Baltık ülkelerindeki faaliyetler daha sivil savunma ağırlıklı kalmaktadır. Ancak Şubat ayında başlayan Uk-
rayna-Rusya savaşının bu ülkelerdeki uygulamaların revize edilmesine neden olmasını beklemek sürpriz olmayacaktır. 
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Sovyet ve Post Sovyet Coğrafyasında Jeopolitik Mücadele: 
Jeostratejik-Jeoekonomik-Jeokültürel Yaklaşım ve Türkiye

  Güngör ŞAHİN1

Giriş
Yusuf Akçura “Türkçülüğün Tarihi” adlı eserinde Türk Dünyası’nın sınırını: “Türkler dediğimiz zaman etnog-

rafya, filoloji ve tarih müntesiplerinin bazen Türk-Tatar bazen Türk-Tatar-Moğol diye yad ettikleri bir ırktan gelme, 
adetleri, dilleri birbirine pek yakın, tarihi hayatları birbirine karışmış olan kavim ve kabilelerin tamamını murad edi-
yoruz”, şeklinde çizmiştir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde bahse konu halkların ana vatanı olan Orta Asya önem 
kazanmaktadır.

Bağımsız Türk Cumhuriyetleri’nden Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan’ın bulunduğu Orta Asya; 
tarihte bugünkü anlamıyla küresel ticaretin yapıldığı “Tarihi İpek Yolu” güzergâhında bulunduğundan, Avrasya halkların 
ve medeniyetlerinin birbiri ile etkileşimde bulunmasına aracılık etmiştir. Rusya, Çin, Hindistan, İran, İslam ve Avrupa 
medeniyetleri arasında kavşak noktası olan Orta Asya’da yerleşen Türkler hem bu medeniyetleri etkilemiş hem de bu 
medeniyetlerden etkilenmişlerdir. Hatta bu halklar ve medeniyetler kendilerini Orta Asya ile etkileşimleri doğrultusun-
da tanımlamışlardır. Orta Asya uzun süre güçlü devletlere ev sahipliği yapmasına rağmen on beşinci yüzyıldan itibaren 
bölgedeki güçlü devletler ortadan kalkmış, güç merkezi denizlere ve batıya doğru kaymış, Orta Asya’nın dünyadaki 
merkezi rolü ve önemi dönemsel olarak azalmıştır. 18. yüzyıl sonlarında başlayan Endüstri Devrimi ile kömür kullanımı-
nın artması ve demiryollarının gelişmesiyle birlikte Rus İmparatorluğu döneminde Orta Asya’nın ve Türklerin yaşadığı 
bölgelerin önemi tekrar artmış, bu durum Sovyetler Birliği egemenliğinde de devam etmiş, Türklerin yaşadığı bölgelerin 
önemine işaret eden klasik jeopolitik teoriler geliştirilmiştir. 

Jeopolitik Öngörü
Siyasi coğrafyanın temelini 1897 yılında yazdığı politik coğrafya adlı eseriyle Alman bilim adamı Friedrich 

1 Doç. Dr., Per. Alb., Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
(ATASAREN), Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı Başkanı, e-posta: gsahin@msu.edu.tr, https://orcid.
org/0000-0001-6296-8568.  
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merkezi rolü ve önemi dönemsel olarak azalmıştır. 18. yüzyıl sonlarında başlayan Endüstri Devrimi ile kömür kullanımı-
nın artması ve demiryollarının gelişmesiyle birlikte Rus İmparatorluğu döneminde Orta Asya’nın ve Türklerin yaşadığı 
bölgelerin önemi tekrar artmış, bu durum Sovyetler Birliği egemenliğinde de devam etmiş, Türklerin yaşadığı bölgelerin 
önemine işaret eden klasik jeopolitik teoriler geliştirilmiştir. 

Jeopolitik Öngörü
Siyasi coğrafyanın temelini 1897 yılında yazdığı politik coğrafya adlı eseriyle Alman bilim adamı Friedrich 

1 Doç. Dr., Per. Alb., Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
(ATASAREN), Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı Başkanı, e-posta: gsahin@msu.edu.tr, https://orcid.
org/0000-0001-6296-8568.  

Ratzel’in (1844-1904) attığı, bu tarihten yaklaşık 20 yıl sonra İsveç kökenli bilim adamı Rudolf Kjellén’in (1864-1922) 
jeopolitik kavramını bilime kazandırdığı kabul edilmektedir. Friedrich Ratzel (1844-1904), hayat sahası (Alm. Lebensra-
um) düşüncesi ile hücrelerden meydana gelen organizmaya benzeyen devletin, bir organizma gibi kendine özgü gelişim 
kanunları olduğunu savunmaktadır. Bu noktadan hareketle devlet büyümek zorundadır. Ratzel’in esas olarak savunduğu 
büyüme; sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel anlamda devletin büyümesi, nüfuzunun genişlemesidir. Toprak ve insan; 
jeopolitiğin temelini oluşturmaktadır. Kjellén, “Der Staat Als Lebensform” adlı eserinde jeopolitiği “somut bir mekânda 
yerleşen, sürekli genişleyen ve gelişen, coğrafi ve biyolojik bünyelerin bir karışımı olan devlet hakkında bilim” şeklinde 
tanımlamıştır.2 

Jeopolitik; bir devletin, devletler topluluğunun, bölgenin, halkların değişen (beşeri) ve değişmeyen (coğrafi) 
unsurlarını dikkate alarak güç değerlendirmesi yapan; etkisi altında kaldığı o günkü dünya güç merkezlerini, bölgedeki 
güçleri inceleyen; değerlendirilen hedefleri, hedeflere ulaşma şart ve aşamalarını araştırarak karar vericilere hareket 
seçenekleri sunan bir bilimdir. Jeopolitik; coğrafyanın fiziki coğrafya, biyocoğrafya, beşeri coğrafya, ekonomik coğrafya 
gibi dallarından yararlanır, zaman unsurunu kullanır, geleceğe ait hükümler çıkarır.3 Bir bölge veya ülke jeopolitiğinin 
değerlendirilmesi üç aşamada yapılabilir. Birinci aşama, ülkenin coğrafi gücünü; ikinci aşama ise insan unsuruna da-
yanan sosyal, ekonomik, politik ve askeri gücünü belirlemeyi amaçlar. Üçüncü aşama, her ikisini ve bunlarla beraber 
zamanı da dikkate alan toplu değerlendirmedir. Her üç aşamada da bölgesel ve küresel düzeyde inceleme yapılır.4

Klasik Jeopolitik Teoriler ve Jeostratejik Bakış
Türk Cumhuriyetleri’nin jeopolitik öneminin doğru değerlendirilmesi için de üç aşamalı bir inceleme yapılması 

gerekmektedir. Öncelikle coğrafi konumun Türk Dünyası’na sağladığı avantaj veya dezavantajların değerlendirilmesi 
için Kara Hâkimiyet Teorisi, Kenar Kuşak Teorisi, Deniz Hâkimiyet Teorisi gibi jeopolitik teorilerden faydalanılabilir. 
İngiliz Mackinder’in “The Geographical Pivot of History” adlı çalışmasındaki Kara Hâkimiyet Teorisi’ne göre Kalpgâh 
(İng.Heartland) olarak isimlendirdiği ve Avrasya’nın egemenliğinin anahtarı olarak gördüğü merkez bölgeye -Kalpgâh/
Heartland; Batıda Volga, Doğu Sibirya, güneyde İran-Afganistan-Himalâyalar ve kuzeyde Kuzey Buz Denizi arasındaki 
bölge- sahip olunması gerektiğini ileri sürmüştür. Amerikalı Spykman ise Avrasya egemenliği için bu Kalpgâhı bir yay 
gibi çevreleyen kuşağın kontrol edilmesi gerektiğini Kenar Kuşak Teorisi’nde ileri sürmüştür. Teoriye göre, kenar kuşak 
(İng.Rimland) merkez bölge ile denizlere kıyısı olan devletler arasındaki ara bölgedir. Buna göre kenar kuşağa egemen 
olan, Avrasya’ya hâkim olur; Avrasya’ya hâkim olan ise dünyaya hâkim olur.5 Batı Avrupa-Balkanlar-Türkiye-İran-Pakis-
tan-Hindistan-Çin-Kore hattında devam eden bu kuşak; Soğuk Savaş döneminde NATO ittifakına dâhil edilen ülkelerle, 
Balkan Paktı-Bağdat Paktı-CENTO-SEATO gibi bölgesel antlaşmalarla çevrelenmek istenmiştir. Amerikalı diplomat 
George Kennan “Uzun Telgraf” ve “Sovyet Tutumunun Kökenleri” olarak bilinen makalesinde geliştirdiği teoriyi “Çevre-
leme” (İng.Containment) kavramıyla ABD dış politika aracı haline getirmiş, bu kapsamda uygulamaya koyulan Truman 
Doktrini ve Marshall Planı’na coğrafi konumundan kaynaklı jeopolitik öneminden dolayı Türkiye dâhil edilmiştir. Türk 
Cumhuriyetleri ve Türkiye; gerek Kalpgâh ve çevreleyen kuşaktaki coğrafi konumları sebebiyle gerekse taraf oldukları 
bölgesel antlaşmalarla jeopolitik önemlerini korumaktadır.

Amerikalı Amiral Mahan ise Deniz Hâkimiyet Teorisi’nde küresel üstünlüğün anahtarını; coğrafyaya, ekonomik 
2  Ali Hasanov, Jeopolitik, çev. Azad Ağaoğlu ve Fuad Şammedov, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul, s. 200.
3  Suat İlhan, Jeopolitikten Taktiğe, Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları, İstanbul, 1971, s. 14.
4  Nevzat Denk, 21’inci Yüzyıla Girerken Türkiye’nin Jeopolitik Durumu ve Jeostratejik Öneminin Yeniden 

Belirlenmesi, Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları, İstanbul, 2000, s. 7.
5  Nurettin Türsan, Türkiye’nin Stratejik Değeri, Harp Akademileri Komutanlığı Yayını, İstanbul, s. 6.
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ve endüstriyel güce bağlamıştır. Bu gücünü denizlere hâkim olmak için kullanan ülkeler, küresel üstünlüğü ele geçire-
ceklerdir. Bu gücü sürdürmenin yöntemlerinden biri olarak sunulan stratejik deniz yol ve geçitlerinin kontrol edilmesi 
gerektiği düşüncesi; sahip olduğu boğazlar, Karadeniz-Ege-Doğu Akdeniz kıyıları ve deniz yolları ile başta enerji olmak 
üzere küresel ticareti kontrol edebilmesi Türkiye’nin jeopolitik önemini artırmıştır. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve 
Azerbaycan’ın da Türkiye’nin denizlere ulaşımı vasıtasıyla başta enerji olmak üzere küresel ticaretteki paylarını ve jeo-
politik önemlerini artıracağı değerlendirilmektedir. 

Klasik jeopolitik teoriler; sanayi devrimi ile oluşan ekonomik kaynaklara sahip olma, stratejik ulaştırma yol-
larının güvenliğini sağlama, ham maddeyi tedarik etme, yeni mal üretme/pazarlama ve dünya egemenliği için coğrafî 
bölgelerin bizzat ele geçirilmesi ya da kontrolünün sağlanması argümanını ileri sürmüştür. Dolayısıyla toprak işgali, 
stratejik ittifakların teşkili, dünya savaşları ve askerî güç kullanımı örneklerine dünya tanık olmuştur. Sovyetler Birli-
ği’nin çökmesi ile komünist ideolojiye dayalı sistem, batı kapitalizmi için tehdit olmaktan çıkmıştır.6 Sversky’nin “Je-
opolitik teoriler değerlerini yitirmişlerdir. Yeterli ekonomik kaynaklara sahip olan veya bunları kontrol eden bir kuvvet, 
coğrafî merkez nerede olursa olsun dünyaya hükmedebilir”7 görüşüyle birlikte, güvenlik ve jeostratejik temelli jeopolitik 
teorilerin yerini, özellikle küreselleşme süreciyle birlikte ekonomik veya kültürel temelli jeopolitik teoriler almaya 
başlamıştır. 

Jeoekonomik ve Jeokültürel Yaklaşımın Yükselişi
Enerji zengini Kafkasya-Hazar Denizi-Orta Doğu-Doğu Akdeniz’in kontrolü ve Avrasya’dan küresel bir gücün 

çıkmasının engellenmesi için -Büyük Satranç Tahtası, Medeniyetler Çatışması, Büyük Orta Doğu Projesi gibi- değişik 
isimlerle günümüzde de kuramsal yaklaşımlar geliştirilmektedir. Bahse konu yeni kuramsal yaklaşımların hepsinde 
Türk Cumhuriyetleri’ne coğrafi konumlarından dolayı jeopolitik bir rol ve önem verilmektedir. Doğu Akdeniz-Irak-Tür-
kiye-Hazar Denizi-Kafkasya hattını bereketli bir hilâl olarak değerlendirildiğinde, bu hilâldeki Türk Cumhuriyetleri’nin 
enerji bağlamında jeopolitik önemi artmıştır. Ayrıca Kafkasya-Hazar Denizi-Orta Doğu enerji kaynaklarının en az ma-
liyetle tüketici Avrupa ülkelerine ulaştırmanın yolu; kara ve deniz taşımacılığı ile boru hatları vasıtasıyla Türkiye’den 
geçmektedir.

Devletler arasındaki mücadelelerin 21.yüzyılda da enerji kaynaklarının olduğu bölgelerde yoğunlaşması, bu 
vesileyle enerji kaynakları iktisadi olmasının yanı sıra sosyal, kültürel, politik ve askeri konularla entegre bir duruma 
gelmiştir. Günümüzde halen önemini koruyan fosil yakıtların uluslararası aktörlerin politikalarında etkileri olduğu, Türk 
Cumhuriyetleri’nin ise hem üretici hem de transfer güzergâhı ülkesi olarak önem kazandığı görülmektedir. Bu kapsam-
da Türk Cumhuriyetleri, Çin’in “Kuşak Yol Girişimi”8 ile canlanan “Tarihi İpek Yolu”9 üzerindeki ticaretin gelişmesi ile 
tekrar doğu-batı arasında köprü görevi görmeye, bölgesel ve küresel güç mücadeleleriyle enerji merkezli jeostratejik 
çekişmelere sahne olmaya başlamıştır. Tarihi İpek Yolu, geçmişte Asya’dan Avrupa’ya uzandığında güç merkezi olan 
Asya; Avrupa’dan Asya’ya uzanan deniz yoluyla kaybettiği güç merkezi özelliğini yeniden kazanmaya aday gözükmektedir.

6  Hüsmen Akdeniz, “Jeopolitik ve Jeostratejik Teoriler Kapsamında Küreselleşmenin Geleceği ve Türkiye”, 
Stratejik Araştırmalar Dergisi, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Sayı: 2, 2003, 81-109, 
s. 84.

7  Denk, a.g.e., s. 18.
8  2013 yılında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından Kazakistan’da bulunan Nazarbayev Üniversitesinde 

“Yeni İpek Yolu” projesini açıklamıştır.
9  Çin - Orta Asya - Batı Asya ekonomik koridoru geniş yelpazeye ayrılmıştır. Çin’de başlayan bu yol Orta Asya 

Türk Cumhuriyetlerini, Arap yarımadasını, Asya’nın büyük bölümünü de içine alarak İran ve Türkiye’yi de kapsamakta 
ve Avrupa’ya kadar uzanmaktadır.
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Jeopolitiğin ana faktörleri;  kuvvet, zaman, mekândan oluşmaktadır. Kuvvet, jeopolitiğin aktif ve ana fak-
törüdür. Kuvvetten bahsettiğimizde karşımıza aktör kavramı çıkmaktadır. Mekân, jeopolitiğin uygulandığı saha veya 
coğrafyadır. Mekân, zaman ve kuvveti iyi değerlendiren taraf için bir dost, aksi halde yenilmesi çok güç olan dev bir 
düşmandır. Kuvvet kendisini yeniledikçe, “mekân” yeni boyutlar kazanır ve yeniden tanımlanması gerekir. Geleceğe yö-
nelik jeopolitik çalışmada, muhtelif “zaman” aşamalarına göre, potansiyel “kuvvet” değerlendirilir. Jeopolitik öngörüde 
bulunma, bir “kuvvet” geliştirme ve süreç olayıdır.

Rus İmparatorluğu’ndan sonra Orta Asya’yı kontrol eden Sovyetler Birliği’nin, 1989 yılında biten Soğuk Sa-
vaş’ın ardından 1991 yılında dağılması bölgede bir güç boşluğu yaratmıştır. Bölgede tekrar Rusya’nın nüfuzunu, Çin 
ve İran gibi bölgesel güçlerin etkinliklerini arttırmasını istemeyen Batı bloğu; Türkiye’nin bölgede etkinliğini arttırma 
çabalarını desteklemiş ve Türkiye’yi bölge ülkelerine model olarak göstermişlerdir. Türkiye; “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne 
Kadar” söylemiyle aynı dini-dili-kültürü paylaştığı 150-200 milyonluk Türk topluluğu ile ilişkilerini geliştirmek istemiş-
tir. 2009 yılında Nahcivan Antlaşması ile Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında Türk Dili Konuşan Ül-
keler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) kurulmuştur. Peşinden Keneş’e önce Özbekistan üye, sonra da Macaristan gözlemci 
üye olmuştur. Son olarak 2021 yılında Covid-19’dan dolayı çevrimiçi yapılan toplantıya Türkmenistan gözlemci olarak 
katılmıştır. 12 Kasım 2021 tarihinde yapılan VIII. Zirve’de ise Türk Keneşi, Türk Devletler Teşkilatı olarak hem ismini 
değiştirmiş hem daha çok iş birliği yönünde “realpolitik” bir adım atmıştır.

Bu kapsamda değerlendirildiğinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin ve Türkiye’nin jeopolitik öneminin de-
ğerlendirilmesinin ikinci aşaması için insan unsuruna dayanan ve ülkelerin milli güç unsurları arasında da sayılan; 
sosyokültürel, ekonomik, finansal, teknolojik, politik ve askeri gücünün incelenmesi gerekmektedir. Napolyon tara-
fından jeopolitiğin önemi, “Devletlerin politikaları coğrafyalarındadır”, sözüyle ifade edilmiştir. Bir bölge veya ülke 
jeopolitiğinin değerlendirilmesi üç düzeyde ve üç aşamada yapılabilir. Birinci aşama, ülkenin coğrafi gücünü; ikinci 
aşama ise insan unsuruna dayanan sosyal, ekonomik, politik ve askeri gücünü belirlemeyi amaçlar. Üçüncü aşama, 
her ikisini ve bunlarla beraber zamanı da dikkate alan toplu değerlendirmedir. Jacque Attali; büyük güç olabilmenin 
şartlarını kültürel, ekonomik, finansal, teknolojik, politik, askeri ve coğrafi şeklinde yedi madde olarak belirlemiştir.10 
Bu yedi alanda kazanılacak nispi üstünlük o ülkenin jeopolitik önemini de artıracaktır.

Uluslararası sistemdeki aktörlerin varlığı ve gücü; ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda genişlemelerine ve 
nüfuzlarına bağlıdır.11 Bu çerçeveden değerlendirildiğinde; 19.yüzyılda ve 20.yüzyıl başlarında jeopolitiğin ana konusunu 
teşkil eden Avrasya bölgesinin, 21.yüzyılın başında da jeoekonomik ve jeopolitik alanlarda hâkimiyet kurmak için mü-
cadele eden uluslararası aktörlerin hedefinde olması dikkat çekicidir.12 Klasik jeopolitiğin araştırma konuları daha çok 
devletin arazisi, nüfusu ve askeri gücü, doğal kaynakları, halkının etnik ve dini yapısı, devletin ve medeniyetin karakteri 
gibi jeopolitik ve jeostratejik meseleleri kapsamaktadır. Klasik jeopolitikten farklı olarak modern jeopolitik çoğunlukla 
devletin uluslararası arenadaki ekonomik, politik, teknolojik ve finansal gücü ile ilgilenmektedir. Modern jeopolitik; 
yenileşim (inovasyon) yeteneği, enerji kaynakları, dünyadaki olumlu imajı ve uluslararası süreçler üzerindeki etkisi, uy-
garlık göstergeleri  kültürel gelişim, küresel bilgi ve iletişim teknolojilerine ulaşım, sanal etki alanı gibi konuları içeren 
yeni bir yöne kaymış; jeopolitik biliminin araştırma nesnesi, stratejik ve siyasi değerlendirmelerin ölçütü değişmiştir. 

10  Detaylar için bkz.: Jacques Attali, 21.Yüzyıl Sözlüğü, Çev. Kosta Sarıoğlu, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 1999.
11  Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, Küre Yayınları, İstanbul, 2001, s. 103.
12  Muhittin Demiray ve İsmail Hakkı İşcan, “Uluslararası Sistemde Güvenlik Kavramının Değişimi Ekonomik 

ve Jeopolitik Arka Planı”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 21, Ağustos 2008, 141-170, s. 165.
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Devletlerin gücü; 20.yüzyılın başlarındaki gibi sadece büyük mekânlar, nüfus, doğal kaynaklar ve askerî olanaklarla de-
ğil; jeoekonomik ve jeokültürel ölçütler, uluslararası sistemdeki saygınlık ve etki kapsamında da değerlendirilmektedir. 

Orta Asya ve Kafkasya Jeopolitik Mücadelesinde Türkiye
Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya’ya yönelik jeoekonomik ve jeokültürel ölçütler içeren kamu diplomasisi fa-

aliyetlerinde; fikir, değer, gelenek, kültür ve kimliği kullanarak sosyo-kültürel işbirliğini “kültürel diplomasi/kültür 
diplomasisi”13 kapsamında geliştirmeye çalışmaktadır. Ülkelerin kültür diplomasilerini daha çok başka ülkelerde kur-
duğu kültür merkezleri üzerinden yürütmeleri örneğini geliştiren Türkiye; Türk Kültür ve Miras Vakfı, TÜRKSOY, Türk 
Akademisi ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarıyla “kültür diplomasisi” faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir.

Kamu diplomasisi bağlamında, uluslararası öğrenci değişim programlarının bir ülkenin imajını iyileştirme-
nin ve dış politikasını olumlu bir şekilde ortaya koymanın bir yolu olduğu iddia edilmektedir. Bu anlamda değişim 
programları; ev sahibi ülkeyi anlamanın, siyasi sistem, kültür ve değerlerine sempati geliştirmenin yolu olarak görül-
mektedir.14 Türkiye, küresel aktörlerin uygulamalarına benzer şekilde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
“Türkiye Bursları” programı, Türkiye Maarif Vakfı, Türk Üniversiteler Birliği, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmaları ile “eğitim diplomasisi” 
faaliyetlerini geliştirmektedir. Eğitim değişim programları ile karşılıklı yanlış algılamaların önüne geçilmesi, ilişkilerin 
geliştirilmesi veya yeniden inşa edilmesi, akılların ve kalplerin kazanılması hedeflenmektedir.

Kamu diplomasisi açıklanırken en çok vurgu medya ve enformasyon alanlarına yapılmaktadır. Çünkü siyaset, 
uluslararası ilişkiler ve kitle iletişimi ile ilgili değişiklikler medyanın diplomasideki rolünü büyük ölçüde artırmıştır. 
Diplomasi, siyaset ve küresel iletişimdeki bu temel değişiklikler ilk ortaya çıktığında “CNN Etkisi” olarak isimlendi-
rilmiş, sonrasında “medya diplomasisi” olarak kavramsallaştırılmıştır.15 Uydu ve internet teknolojisiyle birlikte kitle 
iletişim araçlarında yaşanan dönüşümü kamu diplomasisi faaliyetlerinde kullanmak maksadıyla Türkiye, TRT kanalları 
ve TRT dijital platformlarını “medya diplomasisi” aracı olarak kullanmakta, kolayca ülke sınırlarını aşarak uzak coğ-
rafyalardaki bireylere ulaştırmaktadır. Benzer şekilde Türk film ve dizileri Türkiye dışında da sevilmekte, hem “kültür 
diplomasisi” hem de “medya diplomasisi” aracı olarak Türkiye’nin cazibesini artırmaktadır.

İhtiyacı olan devlet ve toplumlara yönelik “insani yardımlar” ve “insani diplomasi” çalışmaları da önemli 
kamu diplomasisi araçlarından biridir. Savunmasız insanların yararına ve temel insani ilkelere tam saygı prensibi ile 
hareket etmek olarak tanımlanan “insani diplomasi”16 faaliyetleri ve insani yardımlar, Türk Kızılay ve Sivil Toplum 
Kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ihtiyacı sahibi 
ülkelerde ekonomik kalkınmayı ilerletmek ve refah düzeyini artırmak amacıyla “kalkınma yardımları” yapmakta, insana 
yönelik hayata geçirdiği projelerle bölge insanlarının kalbini kazanmaktadır.

Diğer bir “kamu diplomasisi” aracı olarak dinin toplumları birleştiren ve ayrıştıran rolü önem arz etmektedir. 
Orta Asya ve Kafkasya coğrafyasında çoğunlukla aynı dine mensup halkların bulunması sebebiyle dinin birleştirici 

13  “What is Cultural Diplomacy? What is Soft Power?”, Institute for Cultural Diplomacy, http://www.
culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy. (Son Erişim Tarihi: 28.06.2020).

14  Antônio F de Lima Jr, “The role of international educational exchanges in public diplomacy”, Place Branding 
and Public Diplomacy, Vol. 3, 2007, p. 239-240, https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.pb.6000066.(Son 
Erişim Tarihi: 28.06.2020).

15  Eytan Gilboa, “Diplomacy in the Media Age: Three Models of Uses and Effects”, Diplomacy and Statecraft, 
Routledge, 2007, p. 2-3, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09592290108406201. (Son Erişim Tarihi: 
28.06.2020).

16 “What is humanitarian diplomacy?”, The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 
(IFRC), https://www.ifrc.org/what-we-do/humanitarian-diplomacy/. (Son Erişim Tarihi: 28.06.2020).
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özelliğinden faydalanılmaktadır. Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı verdiği eğitim bursları, yaptırdığı cami ve eğitim 
kurumları, kurban bağışları ile bölgede faaliyetlerini sürdürmektedir.

Orta Asya ve Kafkasya bölgesindeki devletlerin bağımsızlıklarını kazanmaları sonrasında 1992 yılında Türk 
Eximbank Proje Kredileri17 verilmesi ile hız kazanan ekonomik ve ticari ilişkiler,  Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş 
Konseyleri, Türk Keneşi Türk İş Konseyi ve Türk Keneşi Ortak Ticaret ve Sanayi Odası ile başarılı “iş diplomasisi/ticaret 
diplomasisi” faaliyetine dönüşmüştür. Türk Hava Yolları’nın Orta Asya ve Kafkasya bölgesine yaptığı seferler; ekonomik, 
ticari ve sosyo-kültürel ilişkileri daha da geliştirmiştir.

Türkiye; Türk Konseyi/Keneşi/Türk Devletler Teşkilatı, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 
(TÜRKPA), devlet kurumları ve Cumhurbaşkanları seviyesindeki zirve toplantıları ile klasik diplomasi yöntemlerini de 
kullanmaya devam etmektedir. Orta Asya ve Kafkasya’ya yönelik kamu diplomasisi faaliyetlerinin çok geniş yelpazede 
icra edilmesi, Türkiye’nin bölgeye verdiği önemi göstermektedir. Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkasya’ya yönelik yürüttüğü 
kamu diplomasisi faaliyetinin daha iyi anlaşılması için mevcut kurum, kuruluş ve işbirliklerinin incelenmesi gerekmek-
tedir.

Türkiye; “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Kadar” kadar söylemiyle, aynı dini-dili-kültürü paylaştığı 150-200 mil-
yonluk Türk topluluğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan) ve Azerbaycan 
ile ilişkilerini geliştirmek istemiştir. 

Ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğumuz bu yeni ulus devletlerin Türkiye’den büyük beklentilerini 
karşılamak, ülkemizin tarihi kültürel bağlarla sıkı sıkıya bağlı olduğu tabii coğrafyası ile güçlü bir işbirliği geliştirmek 
üzere 1992 yılında Dışişleri Bakanlığı’na bağlı TİKA (o zamanki adıyla Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) 
kurulmuştur. 2011’de teşkilat kanunu ve adı güncellenen TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı), 2018 
yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlanmıştır. Türkiye’nin TİKA vasıtasıyla dost, kardeş ve akraba ülkelere yönelik 
olarak yaptığı çalışmaların temelinde bir barış kuşağı oluşturma çabası bulunmakta, doğumdan ölüme kadar insan 
hayatını ilgilendiren her sektörde nitelikli projeler üretmeye devam etmektedir.18 

Türkiye’nin Orta Asya’ya yönelik mevcut politikası; (1) Enerji, ekonomi, ticaret, kültür, toplum, politika gibi 
alanlarda ikili ve çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi; (2) Donmuş bölgesel çatışmalara yönelik barışçıl bir çözümün 
desteklenmesi; (3) Enerji terminali olarak hizmet verilmesi; (4) Bölge devletlerinin ulusal kimliklerini kazanma ve ku-
rumsallaşma süreçlerine yardım edilmesi; (5) Diğer ülkelerle yakın ilişkiler geliştirmelerine ve sürdürmelerine yardımcı 
olunması gibi beş temel bileşeni içermektedir.19 

Sonuç
Türkiye, Batı ile yeni bağımsızlıklarını kazanan Orta Asya devletleri arasında ‘köprü’ olma düşüncesini bırakıp 

yerine Türkiye’nin “bölgesel güç” olduğu fikrini koyarak “istikrarlı, bağımsız ve müreffeh bir Orta Asya arzusunun bölge-
deki politika önceliklerini serbest piyasa ekonomileri ve işleyen demokrasiler inşa etmeye doğru yönlendirdiğini” ifade 
etmektedir. Türkiye, pragmatik olarak öncelikle ekonomik ve enerji işbirliğine odaklanmakta, güvenlik ile ilgili konular 
da dahil olmak üzere içişlerine müdahale yoluyla Orta Asya hükümetlerini (ve Rusya’yı) üzme konusunda isteksiz dav-
ranmaktadır. Bölgedeki angajmanı şekillendiren bir diğer kritik faktör; Rusya, Çin, ABD ve AB gibi büyük güçlerle olan 

17  “Türk Eximbank Tarihçe”, https://www.eximbank.gov.tr/content/files/d24882ab-3498-4d65-909a-
4f56662eeeed/turk-eximbank-tarihce. (Son Erişim Tarihi: 28.06.2020).

18  “TİKA Tarihçe”, 2021, http://www.tika.gov.tr/tr/sayfa/tarihce-222. (Son Erişim tarihi: 17.04.2021).
19 Thomas Wheeler, “Turkey’s role and interests in Central Asia”, Saferworld, October 2013, p. 4, https://www.

files.ethz.ch/isn/172943/ turkeys-role-and-interests-in-central-asia.pdf. (Son Erişim tarihi: 23.04.2021).
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ikili ilişkilerinin durumudur. 2011’de Türk Keneşi (Türk Konseyi) ismini alan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 
vasıtasıyla bölge devletleri ile ilişkilerini geliştiren Türkiye, 2013’te “diyalog ortağı” olarak Şanghay İşbirliği Örgütü’ne 
(İng.The Shanghai Cooperation Organisation-SCO) katılan tek NATO ülkesi olarak hem Orta Asya devletleri ile hem de 
Rusya ile ilişkilerini geliştirmek istemiştir. Türkiye, Orta Asya bölgesi ile ticaret, altyapı, enerji ve haberleşme sektör-
lerinde ekonomik ilişkilerini derinleştirmektedir. Türkiye’nin bölgeyle ticaret hacmi 2010 yılına kadar 6,5 milyar dolar, 
Türkiye’den yapılan toplam doğrudan yatırım 4,7 milyar doları aşarken, sahada faaliyet gösteren iki bin Türk şirketi 
yaklaşık 50 milyar dolar değerinde proje gerçekleştirmiştir.20 Türkiye’nin inşaat firmalarının uluslararası piyasadaki 
rekabet gücü ve ticari alanda AB pazarlarına kolay erişim sağlayan Türkiye’nin stratejik konumu, Orta Asya devletlerinin 
Türkiye’yi tercih etmelerindeki sebeplerden birkaçını oluşturmaktadır.  

Ekonomisi için gereken enerjide başta Rusya olmak üzere belirli sayıda tedarikçiye aşırı derecede bağımlı 
olan Ankara, Orta Asya devletleri ile iş birliği yaparak enerji tedarikçilerini çeşitlendirmek istemektedir. Bu kapsamda 
Ankara, Bakü-Tiflis-Ceyhan (2006) petrol boru ve Bakü-Tiflis-Erzurum (2007), Trans Anadolu (TANAP-2018) doğalgaz 
boru hatlarını hayata geçirmiştir. Hazar Denizi’ndeki petrol ve doğalgaz sahalarıyla ilgili Türkmenistan ile Azerbaycan 
arasında arabuluculuk çabaları, Türkmenistan ve Kazakistan’dan tedarik sağlayabilecek bir Trans-Hazar doğalgaz boru 
hattı projesinin hayata geçirilmesi ise Türkiye’nin bölge için bir enerji merkezi olarak hizmet verme vizyonuna büyük 
katkı sağlayacak ve küresel önemini artıracaktır. Türkiye’nin bu girişimleri, Türkmenistan ve Kazakistan enerji arzını 
kontrol ederek kendine bir rakip çıkmamasını sağlayan Rusya ile ilişkileri olumsuz etkileyebilir.

Uluslararası politikada kapsamlı değişim ve dönüşümlerin yaşandığı, güç dengelerinin hızla değiştiği, je-
opolitik denklemlerin yeniden şekillendiği, krizlerin ve çatışmaların etkilerinin yakından hissedildiği günümüz ulus-
lararası ilişkilerinde; Türk Dünyası arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha 
yakın ilişkilerin tesis edilmesi, ortak hedefler yaratıp bunların gerçekleşmesini sağlamak için birlikte hareket edilmesi 
kazan-kazan stratejisine dönüşen jeopolitik bir zorunluluktur. Enerji, ekonomi, ticaret, kültür, toplum, politika gibi 
alanlarda ikili ve çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi; donmuş bölgesel çatışmalara yönelik barışçıl bir çözümün des-
teklenmesi; enerji terminali olarak hizmet verilmesi; bölge devletlerinin ulusal kimliklerini kazanma ve kurumsallaşma 
süreçlerine yardım edilmesi; diğer ülkelerle yakın ilişkiler geliştirmelerine ve sürdürmelerine yardımcı olunması gibi 
beş temel bileşen üzerinden “Türk Dünyası Jeopolitiği” geliştirilmelidir.

20  Wheeler, a.g.e., p. 4-7.
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İkinci Karabağ Savaşı ve Azerbaycan’ın Güvenliği1

Hakan DUMLU2

“Qisas, son qisas, yetməyib, yetməyib
Savaş, son savaş, bitməyib, bitməyib.”3

Giriş
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) 1991’de dağılmasının ardından Avrasya coğrafyasının muhtelif 

bölgelerinde jeopolitik güç boşlukları oluşmuştur. Bu durum, Çarlık ve Sovyet devirlerinde kasten yaratılan birçok sorun 
ve anlaşmazlığın karşı konulmaz bir biçimde tazyik etmesine sebep olmuştur. Güney Kafkasya, bu tazyikin en şiddetli 
membaı olarak Karabağ sorununu doğurmuştur. SSCB’nin dağılma sürecinde Ermenistan’ın yayılmacı sanrılarının he-
defi hâline gelen Yukarı Karabağ4 ise bu sorunun merkezinde yer almaktadır. Gerek Sovyet devrinde gerekse ertesinde 
hukuken Azerbaycan’ın egemenliği altında bulunan Yukarı Karabağ ve çevresindeki yedi bölge, 1988-1994 arasında 
meydana gelen Birinci Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan tarafından tedricen işgal edilmiştir. Ne içteki ne de dış-
taki gelişmeler, Azerbaycan’ın Ermeni işgaline direnmesine imkân vermiştir. Öte yandan Karabağ sorununun diplomasi 
yoluyla çözülebilmesi için başvurulan girişimler ve tertip edilen müzakereler de muhtelif sebeplerden ötürü sonuçsuz 
kalmıştır. Neticede yaklaşık 30 yıl boyunca süren Ermeni işgalini bertaraf edip Karabağ sorununu çözmek, her açıdan 
meşru bir askerî harekâtla mümkün olmuştur. Nitekim 27 Eylül-10 Kasım 2020 arasında meydana gelen İkinci Karabağ 

1 İşbu makale, 2022’nin Ağustos’unda yazıldığından ötürü ele alınan meseleye ilişkin bu tarihten sonra 
meydana gelen gelişmeleri ihtiva etmemektedir.

2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Millî Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü (ATASAREN), Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar Ana Bilim Dalı, T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bursiyeri, e-posta: temmuzoglu34@gmail.com, https://orcid.org/0000-
0001-8172-3603.

3 Şahin Musaoğlu’nun “Cənab Leytenant” adlı şiirinden alıntılanmıştır.
4 Karabağ bölgesinin dağlık olan yukarı kesimleri, “Dağlık Karabağ” ya da “Yukarı Karabağ” olarak 

adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, yöreyi daha iyi tanımladığı gerekçesiyle “Yukarı Karabağ” adlandırması yeğlenmiştir. 
Ancak Yukarı Karabağ’ın Sovyet devrindeki yasal statüsüyle alakalı bahislerde, mevzuat dikkate alınarak “Dağlık 
Karabağ” adlandırması kullanılmıştır.
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Savaşı sayesinde Karabağ, kısmen de olsa kurtarılmıştır.
Karabağ’daki Ermeni işgali, Azerbaycan’ın yalnızca egemenliği ve toprak bütünlüğüne değil aynı zamanda eko-

nomik istikrarı ve sürdürülebilir kalkınmasına karşı da ölümcül bir tehdit teşkil etmiştir. Zira bir yandan Azerbaycan’ın 
batıdaki topraklarını kopararak Nahçıvan ile zaten meşakkatli olan bağlantısını olanaksız hâle getirmiş ve böylece 
Azerbaycan-Türkiye temasını engellemiştir. Diğer yandan da Avrupa’ya uzanan enerji ve ulaşım hatlarını tehlikeye dü-
şürerek Azerbaycan’ın çevresindeki Ermenistan-Rusya-İran kıskacını daraltmıştır. Bu bakımdan Karabağ’ın kurtuluşu, 
Azerbaycan’ın ulusal güvenliğini temin etmiştir. 

Yapay Bir Sorun
Karabağ sorunu, SSCB devrinden kalma dondurulmuş bir çatışma alanından kaynaklanmıştır. Ancak bu bir “ya-

pay dondurulmuş çatışma” olarak nitelendirilmelidir.5 Zira sorunun tarihî gelişimi, Güney Kafkasya bölgesindeki nüfuz 
mücadelelerinde mündemiçtir. Nitekim Azerbaycan coğrafyası önce 1813’teki Gülistan, sonra 1828’deki Türkmençay 
antlaşmalarıyla bölünmüş; böylece Rus Çarlığı ve İran arasında sırasıyla kuzey ve güney olmak üzere paylaşılmıştır. Rus 
Çarlığı, bölgeyi elinde tutabilmek için Azerbaycan coğrafyasının kuzey parçasını Ermenileştirme ve dolayısıyla Hıristi-
yanlaştırma siyasetini ciddî bir biçimde takip etmiştir. Bu suretle Yukarı Karabağ’daki Türk nüfus da azınlık durumuna 
düşürülmüştür. Buna rağmen gerek SSCB devrinde gerekse sonrasında Yukarı Karabağ’ın Azerbaycan devletinin sınırla-
rına dâhil bir bölge olduğu resmî olarak kabul edilmiştir. Ancak Ermenistan, yine de Yukarı Karabağ üzerinde hak iddia 
etmeyi sürdürmüştür.6 

SSCB devrinde, Yukarı Karabağ’da mukim Ermenilere özerklik tanınmıştır. Ermeniler ise bu bölgeyi, Ermenis-
tan’ın ilhak etmesi için daima fırsat kollamıştır. Nihayet SSCB’nin dağılma sürecinde böyle bir fırsattan istifade et-
mek isteyen Ermeniler, Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi olarak adlandırılan siyasî teşekkülü Azerbaycan SSC’den ayırıp 
Ermenistan SSC’ye katmak için 12 Temmuz 1988’de tek taraflı olarak yasa dışı bir karar almıştır. Bu karar yasa dışıdır 
çünkü SSCB Anayasası’nın 78. maddesi7 uyarınca müttefik bir cumhuriyetin sınırları, kendi rızası olmadığı müddetçe 
değiştirilemeyecektir. Bununla beraber bu tek taraflı karara, Azerbaycan SSC ve Ermenistan SSC’nin anayasaları da 
müsaade etmemektedir. Üstelik bu karar, Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’nin resmî statüsünü belirleyen yasanın 3. 
maddesini de ihlal eden bir muhtevaya sahiptir. Zira adı geçen maddede, bu konuya ilişkin SSCB ve Azerbaycan SSC’nin 
yasal düzenlemeleri temel alınmıştır. Sonuçta hem Azerbaycan SSC Yüksek Sovyeti hem de SSCB Yüksek Sovyeti, bu 
kararın kabul edilemez olduğuna hükmetmiştir.8 Ancak müttefik cumhuriyetlerin birer birer bağımsızlık ilân ederek 
SSCB’nin dağılmasına yol açtığı günlerde, Yukarı Karabağ’da hâlihazırda tedhiş faaliyetleri yürüten Ermeniler de “halk-
ların kendi kaderini tayin etme” ilkesinin ardına sığınarak 1991’in sonlarında ayrılıkçı bir harekete kalkışmıştır. Tabiî 
olarak Azerbaycan Cumhuriyeti bu gayrimeşru kararı tanımamış ve buna karşılık “Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’nin İptal 
Edilmesine Dair” yasayı kabul etmiştir.9 Ancak Yukarı Karabağ ve çevresindeki Ermeni terörü, yine de son bulmamıştır. 

5  Muhittin Ataman ve Ferhat Pirinççi, “Karabağ Sorunu: Dondurulmuş Yapaylıktan Kaçınılmaz Çözüme 
Doğru”, Muhittin Ataman ve Ferhat Pirinççi (der.), Çıkmazdan Çözüme Karabağ Sorunu, SETA Kitapları, İstanbul, 
2021, s. 18.

6         Ataman, Pirinççi, a.g.e., s. 19.
7  Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Anayasası, 1977, Md. 78. Bkz. Constitution (Fundamental Law) of 

the Union of Soviet Socialist Republics: Adopted at the Seventh (Special) Session of the Supreme Soviet of the USSR, 
Ninth Convocation, on October 7, 1977, Novosti Press Agency Publishing House, Moscow, 1982, p. 45.

8  Hecer Qasimova, “Dağlık Karabağ’ın Hukuki Statüsü ve Halkların Kendi Kaderini Belirleme Hakkı”, 
Muhittin Ataman ve Ferhat Pirinççi (der.), Çıkmazdan Çözüme Karabağ Sorunu, SETA Kitapları, İstanbul, 2021, s. 
106-107.

9  Qasimova, a.g.e., s. 108-109.
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Üstelik Rus ordusunun belli başlı unsurları da Ermenilere destek vermiştir.10 
Azerbaycan ve Ermenistan’ın 1992’de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansına11 (AGİK) üye olmaları sonucunda 

Karabağ sorunu uluslararası bir boyut kazanmıştır. Zira artık iki devletin de millî orduları tarafından sürdürülen savaşın 
sona erdirilmesi ve Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesi için 1992’de Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya 
Federasyonu ve Fransa’nın eş başkanlığında AGİT Minsk Grubu oluşturulmuştur.12 Ancak Minsk Grubu’nun Karabağ 
sorununa bir çözüm üretme iddiası, adı geçen devletlerin çıkar ve çatışmalarının gölgesinde çürümüştür. Zira tarihî 
tutumu dolayısıyla Fransa, Ermenistan’a müzahir bir yaklaşımla Karabağ sorununda tarafgirlik etmiştir. Öte yandan 
ABD-Rusya arasında cereyan eden jeopolitik rekabet ise bu ikilinin Karabağ sorununu araçsallaştırmasına sebep olmuş-
tur. Bilhassa Rusya, bölgedeki devletler arasında bir “hakem” olmaktan ziyade Güney Kafkasya’daki nüfuzunu Sovyet 
sonrası dönemde de sürdürebilmek için Ermenistan’ın “hâmîsi” olmuştur. Böylelikle enerji alanında Azerbaycan üzerin-
de bir tahakküm kurmayı amaçlamıştır.13

Uluslararası alandaki bu ahvâl ve şartların yanı sıra Azerbaycan’daki iç karışıklıktan da istifade eden Ermeniler, 
ateşkesten önce yayılmacı emellerine ulaşmak için Karabağ bölgesini işgal etmeyi sürdürmüştür. Nitekim 1994’te 
imzalanan ateşkese değin Azerbaycan topraklarının yüzde 20’si Ermeniler tarafından işgal edilmiştir. Ermenistan’ın 
Karabağ’da yürüttüğü etnik temizlik sonucunda 500 binden fazla Azerbaycan Türkü yurdundan edilmiş ve bu sayı son-
raki dönemde bir milyon dolaylarına ulaşmıştır.14 Üstelik Karabağ’daki birçok yerleşim yerinde soykırım suçunu işleyen 
Ermenistan, yalnızca Hocalı’da 63’ü çocuk, 106’sı kadın ve 70’i yaşlı olmak üzere en az 613 kişiyi vahşice katletmiştir. 
Ayrıca Ermenistan’ın Hocalı’da insanlığa karşı işlediği suçlar yüzünden 500’den fazla kişi yaralanmış, bin 275 kişi esir 
alınmış ve 150 kişiden ise günümüze değin haber alınamamıştır.15 Birinci Karabağ Savaşı’ndaki bütün bu vahşetin ardın-
dan Yukarı Karabağ ve çevresindeki yedi bölge, yaklaşık 30 yıl boyunca Ermeni işgali altında kalmıştır.

Vatan Muharebesi 
İşgalin ardından Ermenistan, “işgali muhafazaya yönelik statükocu bir zihniyet” benimsemiştir. Bunun bir 

sonucu olarak hem askerî bakımdan sürekli saldırgan konumunda olmuş hem de diplomatik bakımdan daima uzlaşmaz 
bir tutum takınmıştır. Bununla beraber uluslararası hukuk ve onlarca yıldır yürütülen diplomatik müzakereler, Kara-
bağ’daki Ermeni işgalini sonlandıracak bir çözüm üretememiştir. Bilakis kışkırtıcı saldırılarını artırması için doğrudan 
ya da dolaylı olarak Ermenistan’ı yüreklendirmiştir.16 Buna karşılık Azerbaycan, Karabağ sorununun diplomasi yoluyla 
çözülmesi için 1994’teki ateşkes anlaşmasından beri dürüst ve samimî bir biçimde çabalamıştır. Ancak bu çabaya 

10  Mustafa Gökçe, “Yukarı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme”, 
Turkish Studies, Cilt 6, No 1, 2011, s. 1144.

11  Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı, Soğuk Savaş döneminde bloklar arasında düzenli diyalog zemini 
tesis etmek suretiyle gerginliği ve anlaşmazlık noktalarını azaltmak ve bu sayede Avrupa’da güvenliğin artırılmasını 
sağlamak amacıyla bir müzakere forumu ve konferanslar diplomasisi olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu süreç, 1994 
Budapeşte Zirvesi’nde alınan kararla Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatına (AGİT) dönüşmüştür. Ayrıntılı bilgi 
için bkz. “Türkiye ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)”, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, https://
www.mfa.gov.tr/turkiye-ve-avrupa-guvenli-ve-isbirligi-teskilati-_agit_.tr.mfa. (Son Erişim Tarihi: 16.08.2022).

12  Gökçe, a.g.e., s. 1145.
13  Alperen Kürşad Zengin, “Dağlık Karabağ Sorununa Çözüm Arayışları: AGİT Minsk Grubu Görüşmeleri”, 

International Academic Research Congress, “1792-1798”, Antalya, 2017, s. 1797. 
14  Gökçe, a.g.e., s. 1145.
15  Araz Aslanlı, “Birinci Karabağ Savaşı’nın Nedenleri ve Sonuçları”, Muhittin Ataman ve Ferhat Pirinççi 

(der.), Çıkmazdan Çözüme Karabağ Sorunu, SETA Kitapları, İstanbul, 2021, s. 127.
16  Ataman, Pirinççi, a.g.e., s. 25-26.
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reva görülen muamele neticesinde Azerbaycan’ın diplomasiye öncelik veren stratejik sabrı tükenmiştir.17 Nihayet Azer-
baycan, gerek sert güç gerekse yumuşak güç unsurlarını besleyerek “akıllı güç” (smart power) için oldukça önemli 
yatırımlar yapmıştır. Bunun karşılığını da Karabağ’ı büyük oranda kurtararak fazlasıyla almıştır.

Karabağ sorununu çözmek bir yana, bu sorunu artık bir sürüncemeye dönüştüren müzakereler devam ederken 
12 Temmuz 2020’de Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine Ermenistan tarafından yapılan saldırı, deyim yerindeyse bardağı 
taşıran son damla olmuştur.18 Zira Ermenistan’ın o güne değin saldırdığı yerler, çoğunlukla Karabağ bölgesinin cephe 
hattından ibarettir. Ancak bu defa Ermenistan, cephe hattının da ötesinde yer alan stratejik önemi haiz bir enerji korido-
runa saldırarak yeni bir çatışmayı tetiklemiştir.19 Bu saldırının ardından Türkiye ile Azerbaycan, 29 Temmuz-10 Ağustos 
2020 arasında kara ve hava kuvvetlerinin yanı sıra özel kuvvetlerinin de iştirak ettiği ve Azerbaycan’ın beş ilinde icra 
edilen ortak bir askerî tatbikat yapmıştır.20 Ancak böylesi bir güç kullanma tehdidi karşısında bile kışkırtmalarına ısrar 
ve inatla devam eden Ermenistan, aynı yıl, 27 Eylül’de yine cephe hattındaki bir yere saldırdıktan sonra hiç beklemediği 
bir karşılık almıştır. Ankara’nın sınırsız desteğini de alan Bakü, yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgali altındaki topraklarını 
kurtarmak amacıyla kapsamlı bir taarruz başlatmıştır. Azerbaycan Türkleri tarafından “Vatan Muharebesi” olarak ad-
landırılan İkinci Karabağ Savaşı, 44 gün sonra zaferle sonuçlandırılmıştır.21 Savaş boyunca üstü kapalı bir biçimde Azer-
baycan’ın ilerleyişine müsaade eden Rusya’nın arabulucu olduğu ateşkes, Üçlü Bildiri ile ilân edilmiştir.22 Rusya’nın bu 
tutumu, Azerbaycan’dan Avrupa’ya doğru uzanan enerji hatlarının güvenliğine dair beklentilerinden kaynaklanmıştır. Zira 
Güney Kafkasya’daki uzun süreli bir savaşın ya enerji hatlarına zarar vereceğini ya da en azından bu hatların güvenliğini 
tehlikeye atacağını hesap eden Rusya, böylelikle kendi enerji kaynaklarının daha fazla revaç bulmasını ummuştur.23

Karabağ’ın kurtuluş savaşının ardından Azerbaycan, bölgedeki barışın temin ve istikrarın tesis edilebilmesi 
uğruna Ermenistan ile müzakereye hazır olduğunu beyan etmiştir.24 Zira Azerbaycan’dan Avrupa’ya doğru uzanan enerji 
hatlarının güvenliği ancak bu suretle sağlanabilecektir. Bu süreç, Güney Kafkasya’daki istikrar için tarihî bir fırsat ola-
rak görülse de Ermenistan’ın bildik uzlaşmaz tutumu yüzünden bir sürüncemeye dönüşmektedir. Üstelik İkinci Karabağ 
Savaşı’nın mağlubu sıfatıyla imzaladığı ateşkesin şartlarına uymayan Ermenistan, Karabağ sorununun diplomasi yoluyla 
çözülmesine engel olarak bölgedeki barış çabalarını da baltalamaktadır. Nitekim ateşkes antlaşmasındaki hükümlerin 
hilafına, hâlen Karabağ’da gayrimeşru bir biçimde silahlı birliklerini bulunduran Ermenistan, bölgede yeni çatışmaları 
tetikleyen kışkırtmalarını sürdürmüştür. Son olarak Ermeni teröristlerin 3 Ağustos 2022’deki saldırılarında bir Türk 

17  Ferhat Pirinççi ve Mehmet Çağatay Güler, “Azerbaycan’ın Stratejik Sabrının Sonu ve Karabağ’da Yeni 
Denklem”, Muhittin Ataman ve Ferhat Pirinççi (der.), Çıkmazdan Çözüme Karabağ Sorunu, SETA Kitapları, İstanbul, 
2021, s. 209.

18  Pirinççi, Güler, a.g.e., s. 215.
19  Ataman, Pirinççi, a.g.e., s. 30.
20  Pirinççi, Güler, a.g.e., s. 216.
21  Ataman, Pirinççi, a.g.e., s. 30.
22  Üçlü Bildiri’nin metni için bkz. “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının Baş 

Naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin Bəyanatı”, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, 10 
Noyabr 2020, https://president.az/az/articles/view/45923.(Son Erişim Tarihi: 16.08.2022).

23  Dmitry Shlapentokh, “Ukrainian War and Implications for Türkiye, Azerbaijan”, Anadolu Agency, August 
24, 2022, https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-ukrainian-war-and-implications-for-turkiye-azerbaijan/2668201. 
(Son Erişim Tarihi: 31.08.2022).

24  “Azerbaijan Calls for Starting Demarcation of Borders with Armenia”, Daily Sabah, November 28, 2021, 
https://www.dailysabah.com/politics/azerbaijan-calls-for-starting-demarcation-of-borders-with-armenia/news.(Son 
Erişim Tarihi: 31.08.2022); “Armenia, Azerbaijan Meet to Discuss Peace Treaty over Karabakh”, Daily Sabah, May 
23, 2022, https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/armenia-azerbaijan-meet-to-discuss-peace-treaty-over-
karabakh. (Son Erişim Tarihi: 31.08.2022).
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askeri şehit düşmüştür. Buna mukabelen Azerbaycan Ordusu tarafından Karabağ’da terörle mücadele amacıyla “Kısas 
Harekâtı” icra edilmiştir.25 Bu gelişmeler, barış için yürütülen müzakere sürecini akamete uğratmıştır. Bu yüzden barışın 
açık ve kesin bir şarta bağlanması gerekmektedir. Görülmüştür ki bu sürecin dürüst ve samimî bir biçimde ilerletilerek 
olumlu bir sonuca vardırılması, evvela Karabağ sorununun âdil bir çözüme kavuşturulmasına bağlıdır. Şu hâlde barış 
antlaşması için Türk tarafının olmazsa olmaz şartı, Azerbaycan’ın uluslararası tanınan toprak bütünlüğü ve bu toprak-
lardaki egemenliğidir. Bu şart, hem uluslararası hukuka hem de İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından imzalanan ateşkes 
antlaşmasına dayanmaktadır. Bu bakımdan meşru temellere dayandığı da gün gibi ortadadır.

Kıskacın Kırılma Noktaları: Tovuz ve Zengezur
Ermenistan’ın Karabağ’daki gayrimeşru askerî varlığını devam ettirmesi, İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından 

ateşkesi sağlayan Üçlü Bildiri’nin şartlarını ihlal etmektedir. Bu gayrimeşru eylem, hem Azerbaycan’ın toprak bütün-
lüğüne yönelik bir tehdit hem de devlet egemenliğinin ihlali demektir. Zira Azerbaycan topraklarında gayrimeşru bir 
biçimde bulunan silahlı Ermeni unsurlar, Karabağ’daki işgalin yanı sıra Tovuz dolaylarından geçen enerji ve ulaşım 
hatlarını tehdit etmeyi de sürdürmektedir. Karabağ’da meydana gelen son terörist saldırılar, bu gayrimeşru unsurların 
ivedilikle Azerbaycan topraklarından tahliye edilmesinin lüzumunu göstermiştir. Bu bakımdan Azerbaycan, Karabağ’ı 
terörden arındırarak evvela bölgedeki egemenliğini tahkim; sonra enerji ve ulaşım hatlarının güvenliğini temin etmeyi 
amaçlamaktadır. Nitekim İkinci Karabağ Savaşı’nın arifesinde meydana gelen Tovuz saldırısının ardından söz konusu 
enerji ve ulaşım hatlarının güvenliğinin ne denli hassas bir mesele olduğu idrak edilmiştir. Zira bu güzergâhın ikame 
edileceği başka bir güzergâh hâlihazırda yoktur. O hâlde Karabağ’ın kurtuluşu için atılan işaret fişeği, Ermenistan’ın 
Tovuz’a yönelik saldırısında aranmalıdır. 

Harita 1: Bakü’ye Bağlı Mevcut ve Planlanan Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları Haritası

Tovuz, yalnızca Azerbaycan için değil aynı zamanda başta Türkiye olmak üzere bölgedeki diğer devletler için de 
jeoekonomik ve jeopolitik önemi haiz bir yerdir. Zira Azerbaycan’ın Avrupa’ya açılan enerji hatları buradan geçmektedir. 

25  “Conflict Resurges between Armenia, Azerbaijan over Karabakh”, Daily Sabah, August 3, 2022, https://
www.dailysabah.com/politics/conflict-resurges-between-armenia-azerbaijan-over-karabakh/news. (Son Erişim Tarihi: 
31.08.2022).
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Nitekim Türkiye’ye uzanan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ve Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatları bu bölgede bulunmaktadır. 
Bunlarla beraber Bakü-Supsa Petrol Boru Hattı da kısmen BTC üzerinden Gürcistan kıyılarına uzanmaktadır. Üstelik Gü-
ney Gaz Koridoru’nun bir parçasını teşkil etmesi bakımından son derece stratejik bir boru hattı olan Trans Anadolu Doğal 
Gaz Boru Hattı (TANAP) da bu bölgeden geçerek önce Türkiye’ye, ardından da Avrupa’ya açılmaktadır. Enerji hatlarının 
yanı sıra Bakü-Tiflis-Kars demiryolu gibi önemli taşıma ve lojistik hatları da Tovuz dolaylarından geçmektedir. Sözün 
özü, yukarıda sıralanan hatların güvenliği, Azerbaycan’ın ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir kalkınması için hayatî bir 
meseledir. Türkiye ve Avrupa ile kurduğu bu bağlantılar kesildiği takdirde Azerbaycan, bu kereye Ermenistan, Rusya ve 
İran’ın kıskacına hapsolacaktır. Böylesi bir ihtimal, Türk coğrafyasında kasten oluşturulan tampon bölgeden kaynaklı 
sorunlarla Azerbaycan ve Türkiye’nin “tek millet, iki devlet” ilkesi temelinde mücadele etmesini zorunlu kılmıştır. Bu 
mücadelenin kazanılması için Zengezur Koridoru’nun ne denli hayatî bir önemi haiz olduğu anlaşılmaktadır.26 Bu yüzden 
Azerbaycan ve Türkiye, alternatif bir güzergâh sayesinde ve üstelik doğrudan kavuşabilmek için Zengezur Koridoru’nun 
açılması konusunda ısrar etmektedir.

İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından ateşkesi sağlayan Üçlü Bildiri’de, Azerbaycan ile onun batıdaki eksklav top-
rağı27 Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında kara ve demir yolu bağlantısının tesis edileceği bir koridorun açılması 
kararlaştırılmıştır.28 Zengezur bölgesinin batı kısmından yani bugünkü Ermenistan topraklarının en güneyinden geçmesi 
öngörülen koridor, Nahçıvan’daki Dilucu sınır kapısıyla Türkiye’ye ulaşacaktır. Böylece Türkiye, Azerbaycan’a ve ötesine; 
Türkistan’a doğrudan kavuşabilecektir. Bu bakımdan koridor, aslında “Turan Koridoru” olacaktır. Ancak İran’ın “has-
sasiyetleri”29 de gözetilerek “Zengezur Koridoru” olarak adlandırılmıştır. Bununla beraber Ukrayna’daki Rus işgaline 
mukabelen Rusya’ya uygulanan uluslararası yaptırımların ardından Orta Koridor, Rusya’yı saf dışı bırakan bir alternatif 
olması hasebiyle hayatî bir önem kazanmıştır. Bu bağlamda Zengezur Koridoru, hem doğu-batı hem de kuzey-güney 
güzergâhlarının kesişim noktası olacağı için Güney Kafkasya bölgesi de deyim yerindeyse Orta Koridor’un kalpgâhı 
hâline gelecektir.30

Üçlü Bildiri’ye göre Zengezur Koridoru, Ermenistan’ın yükümlülüklerinden biridir. Fakat Ermenistan, bu yüküm-
lülüğünü de yerine getirmemektedir. Buna karşılık Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, alternatif bir yol için 
İran ile mutabakata vardıklarını ilan etmiştir.31 Böylece Azerbaycan, Ermenistan’dan geçmeden yani Aras Irmağı’nın öte 
yakasından Nahçıvan’a ulaşabilecektir. Bu suretle Tovuz bölgesi ve dolaylarından geçen enerji ve ulaşım hatlarına alter-
natif bir güzergâh yaratılacaktır. Öte yandan Zengezur Koridoru’na alternatif olacak bu yolun, Karabağ’da meydana gelen 
son terörist saldırıların ardından ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurulması önemli bir mesajdır. Zira Azerbaycan, 
bir yandan enerji ve ulaşım hatlarının güvenliğine yönelik ciddî bir tehdit oluşturan Karabağ’daki gayrimeşru Ermeni 
müfrezelerinin tahliyesi için askerî unsurları kullanırken bir yandan da askerî olmayan unsurları kullanarak söz konusu 

26  Pirinççi, Güler, a.g.e., s. 215-216.
27  Bir ülkeye siyasî olarak bağlı olmasına rağmen coğrafî olarak bağlı olmayan toprak parçası.
28  “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının Baş Naziri və Rusiya Federasiyasının 

Prezidentinin Bəyanatı”, 10 Noyabr 2020, Md. 9. 
29  Mustafa Caner, “İran’ın Karabağ Siyaseti: Sebepleri, Sonuçları ve Geleceği”, Muhittin Ataman ve Ferhat 

Pirinççi (der.), Çıkmazdan Çözüme Karabağ Sorunu, SETA Kitapları, İstanbul, 2021, s. 357-358.
30  Anastasia Lavrina, “Zangezur Corridor: New Transport Route to Connect Europe and Asia”, Daily Sabah, 

August 9, 2022, https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/zangezur-corridor-new-transport-route-to-connect-
europe-and-asia. (Son Erişim Tarihi: 31.08.2022).

31  “Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan-Azerbaycan Normalleşme Sürecine Zarar Vermenin 
Kimseye Faydası Yok”, Anadolu Ajansı, 9 Ağustos 2022, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/azerbaycan-disisleri-bakani-
bayramov-ermenistan-azerbaycan-normallesme-surecine-zarar-vermenin-kimseye-faydasi-yok/2657532. (Son Erişim 
Tarihi: 31.08.2022).



BÜLTEN
EKİM 2022 - Sayı 6

46

hatların geçtiği güzergâhı ikame edebilecek nitelikte yeni bir güzergâh oluşturmayı amaçlamaktadır. 
Sonuç
Karabağ’daki Ermeni işgali sürdüğü müddetçe Tovuz dolaylarından geçen enerji ve ulaşım hatlarının güvenliğini 

sağlayamayacağını idrak eden Azerbaycan için İkinci Karabağ Savaşı, hayatî bir gereklilik hâline gelmiştir. Zira söz 
konusu enerji ve ulaşım hatlarının her biri, Azerbaycan’ın ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir kalkınması için deyim 
yerindeyse birer can damarıdır. Bunun yanı sıra Ermenistan-Rusya-İran kıskacından kurtulmanın yegâne yolu da bu 
hatlar olmuştur. Böylesine hayatî bir güzergâhı ikame edebilecek nitelikte başka bir yolun bulunmayışı, Karabağ’ın 
kurtarılmasını ve bu suretle Tovuz güzergâhının emniyet altına alınmasını gerekli kılmıştır. Nitekim İkinci Karabağ Sa-
vaşı’nın ardından imzalanan ateşkeste, Zengezur Koridoru’nun açılmasına dair bir hükmün yer alması doğrudan doğruya 
bu meseleyle alakalıdır. Böylelikle istikbalde aynı sıkıntılardan mustarip olmamak adına, kıskaçtan kurtulmanın başka 
bir yolu da açılmıştır.

Her ne kadar Karabağ kurtarılmış olsa da Azerbaycan’ın enerji ve ulaşım hatlarının güvenliği, bölgede gayrimeş-
ru bir biçimde bulunan silahlı Ermeni unsurların tahliyesiyle sağlanacaktır. Zira Ermenistan’ın Karabağ’daki gayrimeşru 
askerî varlığı son bulduğu takdirde Tovuz ve dolaylarından geçen enerji ve ulaşım hatlarına yönelik yakın tehditler de 
ortadan kalkacaktır. Böylece Azerbaycan, Avrupa’ya ihraç ettiği enerji üzerindeki Rus tahakkümünü de kıracaktır. Öte 
yandan Zengezur Koridoru’nu geciktirmekte ayak direyen Ermenistan’ın uzlaşmaz tutumuna mukabelen alternatif yol için 
İran ile varılan mutabakat, ilk bakışta bir çözüm olarak görülse bile başka bir tahakküme gebedir. İran topraklarından 
geçmesi öngörülen yol, Azerbaycan’ın millî menfaatlerine ne denli hizmet edecektir? Üstelik bu yol kullanılmaya başlar-
sa Üçlü Bildiri’de ilan edilen Zengezur Koridoru’na ilişkin hüküm mülga mı olacaktır? Bu meseleler, en azından şimdilik, 
birer muammadan ibarettir.
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Soğuk Savaş Dönemi Amerikan ve Rus/Sovyet Askeri Düşüncelerinin Karşılaştırılması
Arda Mehmet TEZCANLAR1

Rus/Sovyet Askeri Düşüncesi
Rus/Sovyet askeri düşüncesinin şekillenişi Soğuk Savaş döneminin aksine 18. yüzyıl Rus komutanlarının savaş 

tecrübelerini aktarmasıyla başlamıştır. Andolenko bu şekillenme içinde üç komutanın “hoca”lığından bahseder: Büyük 
Petro, Rumyantsev ve Suvorov.2 Bu üç “hocadan” Büyük Petro Rus ordusunu, Çarlık siyasetinin kuvveti haline getirmek 
için gerekli olan eğitim ve örgütlenmeyi diğer ülkelerin edindiği tecrübelerden faydalanarak yapmışken; Rumyantsev 
ise Petro’nun temellerini attığı askeri kuvveti Prusyalılara ve Osmanlılarla yapılan savaşlarda test etmiş, Suvorov ise 
askeri karar alma süreçlerinde sürat ve baskın niteliklerinin ağır basmasına dair gerekliliği ortaya koyan doktrini oluş-
turmuştur.

Çarlık döneminden Bolşevik İhtilali’ne büyük bir sıçrama yapıldığında ara süreçte Rus askeri düşüncesinin 
değişim veya evrimleşmesinden öte uygulamadaki başarısızlığı göze çarptığı gibi bu başarısızlığın kaynağı mevcut siyasi 
rejimin tarihsel birikimi stratejide yansıtamamasıdır. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndaki başarısızlıklar ve devamında 
Bolşevik İhtilali, siyasal ve toplumsal nedenlerinden ayrı olarak askeri başarısızlıkların da siyasete bir nevi geri besleme 
yapmasına yol açmıştır. Ancak ihtilalle beraber siyasal bir krizin olağan Rus askeri düşüncesine meydan okuması gö-
rülmektedir; buna göre yeni kurulan Sovyet Cumhuriyetleri Birliği, ideolojik olarak düşman gördükleri kapitalist ülkeler 

1  Doktora Öğrencisi, Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
(ATASAREN), Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı, e-posta: arda.tezcanlar@gmail.com, https://orcid.
org/0000-0002-0920-5091.

2  Serge Andolenko, “The Imperial Heritage”, B.H. Liddell-Hart, (ed.), The Red Army, Harcourt, Brace and 
Company, New York, 1956, “13-23”, p. 13. 
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gibi düzenli ordu mu oluşturacaklar yoksa bölgesel olarak oluşturulan halk milisleriyle mi ülke savunması yapacaklar 
ya da bu ihtiyaçtan ayrı olarak yeni bir askeri doktrin mi yaratacaklar?3 

Bu sorunsala bir sentez olarak Mikail Frunze öneriler sunmuştur. Bu önerilere göre devletlerarası bir sistemde 
toplumsal ve siyasi bir hareketin, devlet niteliğine sahip olması için klasik tahakküm gücü olan silahlı kuvvetlerine 
“devrimci bir hareketliliğe” sahip olması lazımdır.4 Bu devrimci hareket ise iki türlü mümkündür: İlk olarak silahlı 
kuvvetler üzerinde siyasal kontrolün haiz olması ve bu kontrol altında elde olan imkanlarla, barış zamanında bir silahlı 
kuvvetin kurulmasıdır. İkinci olarak da kurulacak bu kuvvetin eski Çarlık Ordusu ve iç savaşın devrimci unsurlarından 
terhis olmuş personelle yaklaşık 562.000 mevcut ile yeniden örgütlenmesidir.5 Bu önerilere bakıldığında bir ihtilalin 
devletleşmesindeki iki önemli faktörün asker-sivil ilişkilerinin kurulması ve buna mukabil silahlı kuvvetlerin yeniden 
teşkilatlanması sürecinde askeri tecrübenin profesyonelleşme altında kurumsallaştırılması öne sürülebilir. Bu açıdan 
Kızıl Ordu’nun kuruluşu, sivil-asker ilişkileri ve profesyonelleşmede sırasıyla Büyük Pedro ile Suvorov’un bıraktığı 
yerden devam olarak da yorumlanabilir. Ancak Kızıl Ordu’nun Rumyantsev’vari bir imtihana girmesi İkinci Dünya Savaşı 
ile mümkün olacaktır. 

Sovyet Rusya, İkinci Dünya Savaşı’na hazırlıksız yakalanmıştır. 1938 yılından itibaren Stalin tarafından Kızıl 
Ordu komuta kadrosuna karşı yapılan “Büyük Tasfiye”6 ile önemli generaller zindanlara atılmış veya yargısız infaz edil-
miştir. Bu tasfiyenin etkisi 1941 yılının Haziran ayında Alman ordularının baskın taarruzu ile ortaya çıkmıştır. Özellikle 
savaşın başlangıcına kadar olan süreçte Sovyet lideri Josef Stalin’in ordunun kendisine muhtemel bir siyasi tehdit 
oluşturmaması için yaptığı bu tasfiyeler, barış zamanı Sovyet askeri düşüncesinde ortaya çıkabilecek her türlü askeri 
devrimin (teknolojik, plan veya konseptin) yavaşlamasına veya engellenmesine zemin hazırlamıştır. Bunun sonucunda 
ortaya çıkan Kızıl Ordu’nun yetersiz eğitimi, düşük morali ve ekipman yetersizliği Alman ordularının hızlı ve baskın iler-
leyişlerine sebep olmuştur. Baskın sonucu bu yenilgiler göz önüne alındığında hem Politbüro hem de Sovyet Genelkur-
mayı, savunma önlemlerinin alınması için yüksek seviyede karar-alma süreçlerinin işletilmesine ihtiyaç duymuşlardır. 
Bu ihtiyacın sağlanması iki şekilde olmuştur: Sovyet silahlı kuvvetlerinin siyasal güvenilirliğini yeniden tesis etmek için 
askeri komiserlik sisteminin yaratılması ile; savaş boyunca alınacak olan hem askeri hem de siyasi kararların tek bir 
merkezden, yani Stalin yönetimindeki Genelkurmay konseyi olan “STAVKA” orijinal ismi üzerinden gerçekleştirilmesiydi.7 
Böylelikle savaş boyunca işletilecek askeri karar-alma süreçleri merkezileştirilmiştir. Bu merkezileştirilmenin doktrin 
olarak tecrübe edilmesi ise Stalin tarafından “Kalıcı Harekât Prensipleri” başlığı altında sıralanmıştır:8 

i. Geri bölgenin istikrarı 
ii. Ordunun morali
iii.Tümenlerin niteliği ve niceliği
iv.Silahlanma
v. Komuta personelinin örgütlenme becerisi.

3  J. M. Mackintosh, “The Red Army: 1920-1936”, B.H. Liddell-Hart, (ed.), The Red Army, The Red Army, 
Harcourt, Brace and Company, New York,1956, “52-63”, p. 53. 

4  Mackintosh, a.g.e., p. 54.
5  A Mackintosh, a.g.e., pp. 54-55.
6  “Great Purge”, https://www.britannica.com/event/Great-Purge, Encyclopedia Britannica, (Son Erişim 

Tarihi: 14.10.2022).
7  Harriet Fast Scott & William F. Scott, The Armed Forces of the USSR, Boulder, Westview Press, Colorado, 

1979, p. 23.
8  Raymond L. Garthoff, Soviet Military Doctrine, Free Press, Illinois, 1953, pp. 34-35.
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Stalin tarafından alınan kararların icrası için Sovyet Genelkurmayı’na operasyonel bir rol düşmüştür. Bu rol 
altında Sovyet Genelkurmayı, Alman ileri harekatının gelişeceği alanlarda ordu büyüklüğünde “cepheler” kurmuş veya 
Almanların geri çekildiği alanlarda harekât genişliğinin tehdit yaratmayacağı şekilde “cepheler” kaldırmıştır.9 Bu ope-
rasyonel rolün altında ortaya çıkan ise siyasal olarak ele alınan savunma konseptinin ihtiyaçlar temelinde operasyonel 
bir dile dökülmesidir. Öyle ki bu rol sayesinde Sovyet Genelkurmayı askeri komiserlik sistemini “komutan vekili” sta-
tüsüne indirecek şekilde lağvetmiş ve silahlı kuvvetler içindeki komuta birliğini yeniden sağlamıştır.10 Sonuç olarak 
İkinci Dünya Savaşı, birbirine eklemlenmekte olan Sovyet-Rus askeri düşüncesinin denendiği bir tarihsel süreç olmuş, 
bu süreç içinde Alman hamlelerine karşı sayı faktörünün yoğunlaştırılması ve birleştirilmesiyle savaş alanı derinliğinde 
bir kademelendirme ortaya çıkmıştır.  

Dupuy’a göre Soğuk Savaş dönemi boyunca Sovyet askeri kurumları yüksek seviyede profesyonelleşmiş, iyi 
eğitimli hale gelmiş, rakip süper güç olan ABD’den daha yoğun bir askeri eğitim programına ve zamanının en etkili 
genelkurmay sistemine sahip olmuştur.11 Ayrıca eğitim ve doktrin içinde baskın, hareketlilik ve savaş alanında inisiya-
tifin kazanılması gibi konulara ağırlık verilmişken, silahlarda düşük kaliteli ama daha kolay tasarımlara yönelmiş ve 
böylelikle kullanımı kolay, bakımı basit ama sayıca bir üstünlük oluşturulmuştur.12  Bu iddiaların doğruluğunu ölçmek 
için her bir faktörün ayrı ele alınması gerekir. 

Yüksek seviyede profesyonelleşme sivil-asker ilişkileri için askeri tecrübenin siyasal karar-alıcıların belirle-
diği ihtiyaçlar doğrultusunda faaliyete geçirilmesi ve başarılması demektir. İyi eğitimli olması demek, Kızıl Ordu’nun 
muvazzaf personelini oluşturan subaylarının verilen görevleri başarmaları için yeterli teknik bilgi ile donanmış olması 
demektir. Batı ülkelerinden daha yoğun bir askeri eğitim programı ise Sovyetler Birliği’nin herhangi bir silahlı meydan 
okumada nitelik ve nicelik olarak seri bir şekilde gelişebilmesi ve genişleyebilmesi demektir. Baskın, hareketlilik ve 
inisiyatife verilen önem savaş alanında harekât temposunun kaybedilmemesi için sevk ve idareye sürekli nezaret edil-
mesini gerektirir. Öte yandan silah tasarımlarında azami performans yerine sürdürülebilirliğin amaçlanması, muhtemel 
bir savaşta düşman unsurlarının imhası için tüm kuvvetlerin bir kırılma noktasında sevk edilmesini kolaylaştırmak ile 
açıklanabilir. Tüm bunlar sıralandığında Soğuk Savaş sırasındaki Sovyet askeri düşüncesi, “Kuvvet ve Araçların Kore-
lasyonu” konsepti altında savaşan tarafların birbirlerine karşı üstünlüğünü ölçmek ve bu ölçü üzerinden doğru askeri 
kararların alınmasını sağlayacak hesap ve eylem planlarının oluşturulması üzerine kuruludur.13

Amerikan Askeri Düşüncesi
Amerikan askeri düşüncesi, Rus/Sovyet askeri düşüncesinden farklı olarak, kökünü kendisinden önceki dev-

letin askeri görüşünden almamıştır. Bu bakımdan Amerikan askeri düşüncesinin kendine özgün bir siyasal kaynağı 
vardır. Bu kaynağın hem siyasi hem de ahlaki niteliği ise askeri düşüncenin tekniğini ve kültürünü belirler. Ancak bu 
kaynağın askeri bir düşünceye evrilmesi geç bir döneme rastlamıştır. Bunun nedeni olarak Atkinson savaşın Amerikan 
entelektüel birikimi içinde hep ahlaksız bir eylem olarak ele alındığını ve aklıselim ile önlenmesine çalışıldığını belir-
tir.14 Öte yandan Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın, herkes için özgürlüğü hak ve yasalarla güvence altına almış ideal bir 
devleti kurmak amacıyla gerçekleştirilmesi, bu amacı savunan kitlelerin mevcut düzeni değiştirmek için ayaklanması 

9  Scott, Scott, a.g.e., p. 24.
10  Scott, Scott, a.g.e., p. 25.
11  T.N. Dupuy, Understanding War: History and Theory of Combat, Leo Cooper, London, 1992, p. 39.
12  Dupuy, a.g.e., p. 40.
13   Dupuy, a.g.e., p. 49.
14  James D. Atkinson, The Edge of War, Henry Regnery Company, Chicago, 1960, p. 4.
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ve kitlenin her bir üyesinin belirli değerlerden güç alarak -ve kitleye de örnek olarak- savaşa iştirak etmesi Amerikan 
askeri düşüncesine temel olacak bir siyasi birikim olmuştur. Nitekim savaşın “ahlaksızlığı” ve “bağımsızlık için savaş” 
gibi iki yaklaşım arasında üçüncü bir yaklaşım olarak jeopolitiği sunan Amiral Alfred Thayer Mahan, Amerikan askeri 
düşüncesini şekillendirmiştir.15

Amiral Mahan’a göre denizlere hakimiyetin tarihi ülkelerin birbirleri aralarındaki sürekli rekabetin tarihidir ve 
bu nedenle her ülke emniyetini ve gelişimini sağlamak için denizlerde hem kendi ulaşım hatlarını koruyan hem de 
rakip ülkelerin ulaşım hatlarını tehdit eden donanmalara sahip olmalıdırlar. Bu iddiaya göre çıkarım yapıldığında hem 
ortaya çıkan küresel etkili bir deniz gücü aslında o ülkenin ulusal gücünü de temsil etmekte,16 hem de deniz güçleri 
arasında çıkacak bir savaş, çatışmadan öteye bir iş haline gelmektedir.17 Mahan’ın iddiası ABD tarihinde İç Savaş 
sonrası ekonomik büyümenin gelirleri arttırdığı, İspanya ile olan savaş sonucu Filipinler ve Küba’yı aldığı, Almanya’nın 
endüstriyel bir güç haline geldiği ve Britanya ile Fransa’nın emperyal konumlarını değişen dünyada meşru bir konuma 
getirmeye çalıştığı döneme denk düşmektedir.18 Bu bakımdan Mahan, İkinci Dünya Savaşı’na dek Amerikan askeri 
düşüncesinde ABD’nin neden bir askeri güce sahip olmasına ve bu gücün nasıl bir katkı sağladığına dair bir yaklaşım 
oluşturmuştur.

Her ne kadar Mahan, Amerikan askeri düşüncesini şekillendirse de ABD’nin Bağımsızlık Savaşı’ndan 1890 
ABD-İspanya Savaşı’na kadar dönemde askeri düşüncede doktrin temelli özgün bir yaklaşım geliştirememiştir. Bunun 
nedeni göreceli olarak ABD’nin komşu ülkeleri ile olan sorunlarda milis ve gönüllü unsurları seferber ederek ordular 
kurması ve bu orduların Avrupa savaş alanlarından edinilen tecrübeler ve doktrinler üzerinden yönetilmeleri ile açık-
lanabilir.  

İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş ile beraber klasik Avrupa güç dengesinin çökmesi, Avrasya kıtasında 
yükselen Sovyet yayılmacılığı, Çin’deki iç savaş ve dünya savaşı sonrası ABD’nin hegemon rolü Amerikan düşünce 
hayatında kuvvetin doğası ve meşruluğu hakkındaki tartışmaları yeniden ortaya atmıştır. Özellikle nükleer silahlar 
ve Yahudi Soykırımı, başından beri ABD’de hüküm süren savaşın ahlaksızlığı yaklaşımını desteklerken, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan ABD’nin hem muzaffer hem de hegemonik güç olarak ortaya çıkması Amerikan bağımsızlık düşüncesini 
Amerikan istisnacılığına dönüştürmüştür. Ancak Atkinson için savaş Amerikalılar için ahlaksız, kendi içinde pragmatik, 
hem davranışsal bir uysallığı hem de zihinsel dayanıklılığı bulunduran, kişiselleşen, doğal bir olay olduğundan tehlikeli 
olduğunu ve ya hep ya hiç düşüncesiyle icra edilmektedir.19 Bu demektir ki savaş insanlığın gelişim sürecinde genel 
veya kabul görmüş değerlere aykırıdır. Savaş içinde işlenen her şiddet eylemi şiddete katkıda bulunduğu sürece de-
ğerlidir. Bu katkının sağlanmasında insanları motive eden şey savaşın ahlaki nedenlerle yapılıyor inancına haiz olacak 
şekilde naif bir davranış ve şiddetin doğasının insan üzerinde ahlaki dizginleme yaratmaması için zihinsel kararlılık 
gereklidir. Savaşın anlamını ve şiddet eylemlerinin sonuçlarını iştirak edenin aslında savaşı kişiselleştiren öznedir. 
Savaşanın şiddetin kaynağının kendi içsel dürtüleri olduğuna idrak edince savaşın da barış ile aynı kaynaktan ve aynı 
doğanın karşılıklı parçaları olduğuna hükmetmesidir. Kısacası savaş hem siyasi hem de ahlaki çıkarımlarla -Mahan’ın 

15  Atkinson, a.g.e., p. 9.
16  Alfred Thayer Mahan, The Influence of Seapower upon History, Hill and Wang, New York, 1957, pp. 289-

290.
17  Russell F. Weigley, The American Way of War: A History of United States Military Strategy and Policy, 

Indiana University Press, Bloomington, 1973, p. 175.
18  Geoffrey Peret, A Country Made by War, Random House, New York, 1989, p. 276.
19  Atkinson, a.g.e., pp. 30-38.
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iddiasıyla- bir iş halini almaktadır. Bu işin askerileşmesi ise bireylerin, araçların, konseptlerin ABD’nin siyasal çıkarları 
için şiddete nasıl hizmet edebileceği sorunsalı ile başlamaktadır. 

Dupuy’a göre Soğuk Savaş Amerikan askeri düşüncesini, doktrinler değil bu sorunsala verilen cevaplar oluştur-
maktadır. Buna göre iki alternatif cevap ortaya çıkmaktadır:20 

i. Savaş, bilimsel yollarla ölçülebilen ve gözlemlenebilen bir eylemdir; 
ii. Savaş, bilimsel bir kuram içinde ele alınamayacak kadar öngörülemez insan davranışlarının oluş   

turduğu rastgele bir süreçtir.  
İlk alternatif ele alındığında savaşta kullanılan silahların ve personelin nitelik ve niceliksel değişkenler 

üzerinden incelenmesi, savaşı iş olarak tanımlayan bir askeri düşünceye uyumluluk gösterebilir. Bu noktada teknoloji, 
ahlaksız bir eylem olan savaşın bir an önce başlatılıp bitirilmesi için gerekli olan sürat, yıkım ve inisiyatif gibi özellik-
lerde üstünlük sağlayabilir. Ancak savaş, irade gibi ölçülmesi siyasal ve kültürel faktörlerle ancak mümkün olan et-
kenleri de bünyesinde bulundurmaktadır. Dahası teknolojinin getirdiği niteliksel üstünlüğün maliyeti, Sovyet Rusya gibi 
ekonomisi görece ABD’den zayıf ülkelerce niceliksel ama sürdürülebilir maliyetlerle dengelenebilmektedir.21 Böyle bir 
durumda diğer alternatif olan savaşın rastgele süreçler tezi öne çıkmaktadır. Savaş, araçların etkisinden çok araçlara 
anlam ve güdüm veren insan etkenin karar-alma süreçleri ile ilgilidir. Bu bakımdan birlikler, personeller, taktikler veya 
doktrinler çevresel koşulların yarattığı geçici değişkenlerden ötesi değildir. Önemli olan bu değişkenlere hükmeden 
insan kararlarıdır. Kararlar, insan doğasının incelenmesi kadar askeri tarih içinde kayıt altına alınmış belirleyici savaş-
ların da incelenmesini gerektirir. Bu noktadan itibaren Amerikan askeri düşüncesi Soğuk Savaş süresince bütünsel bir 
muharebe kuramı yaratmaya çalışan, kendine özgü bir bilim dalı haline gelmiştir. 
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