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Bu bilgi notu Rusya’nın 2014’den itibaren yürürlükte
olan askerî doktrini hakkında bilgi vermek
maksadıyla hazırlanmıştır.

MSE, ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk

analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren
akademik bir danışmanlık ve düşünce kuruluşudur.

MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı konularda özgün ve nitelikli

bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu
maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve
akademik eğitim faaliyetlerinde bulunur.

MSE’nin ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı

belirler. Bilimsel etik ve tarafsızlık kuruluşumuzun temel ilkesidir.
Ne kadar saygın olursa olsun MSE, hiçbir politik gücü veya inancı desteklemez.
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Rusya’nın 21. Yüzyıl Askeri Doktrini: 

Nükleer Caydırıcılık, İleriden Savunma ve Hibrid Savaş 

 

1. Giriş 

Rusya’nın Askerî Doktrini, Mart 2014’de Kırım’ın ilhakından beri uluslararası politika ve güvenlik 

tartışmalarının ana gündem maddelerinden birisini oluşturmaktadır. Özellikle ABD ve Avrupa’da, Putin 

yönetimindeki Rusya’nın yeniden büyük güç olmayı amaçladığı, 1990’larda yaşadığı çöküş ve kaos 

ortamından dolayı terk etmek zorunda kaldığı yakın çevresinde tekrar kontrol tesis etmek istediği yaygın 

kabul görmektedir. Rusya’nın zengin doğal kaynaklarını stratejik amaçlarla kullanması, nükleer kapasitesi 

ve silahlanma çabaları ile öngörülemeyen hamleleri Batı için temel endişe kaynaklarıdır.   

Rusya’nın Eylül 2015’den itibaren Suriye iç savaşına askerî vasıtalarla doğrudan müdahil olarak ABD 

liderliğindeki Koalisyon, Türkiye ve Körfez ülkelerinin politikalarından farklı bir yaklaşım benimsemesi, 

Batı odaklı yakın çevre bakış açısının eksik olduğunu, Rusya'nın yakın çevresi dışında da hedefleri 

bulunduğunu göstermiştir. Kasım 2015’de uçak düşürülmesi olayı ile Rusya ve Türkiye arasında başlayan 

kriz,  Rusya’nın yakın çevre dışındaki politikasını gündeme taşımıştır. Bu kapsamda en çok tartışılan; 

Rusya’nın büyük stratejisinin ne olduğu veya ne tür bir büyük stratejinin şekillenmekte olduğudur. 

Büyük strateji tartışmasıyla yakından bağlantılı olan Rusya’nın stratejik kültürü, ulusal güvenlik politikası 

ve askerî doktrinidir. Bu çalışmada sonuncusuna, askerî doktrine yer verilmektedir.  

Rusya’nın 21. Yüzyıldaki Askerî Doktrini; SSCB’nin dağılması sonrası uluslararası ve bölgesel 

güvenlik ortamlarında başlayan değişim, Rusya’nın yeni kimlik arayışları, iç ve dış tehdit algılaması, çıkar 

tanımlaması ve ulusal güç unsurları ile askerî kapasitesinin sınırlamaları ve gelişim fırsatlarının 

etkileşiminde şekillenmektedir. Doktrinin şekillenmesinde Rusya’nın kendi yakın çevresinde NATO ve 

AB’nin genişlemesi, ABD’nin bölge ülkeleri ile yakın ilişkiler kurması ve askerî konuşlanmaya gitmesi, 

Kuzey Kafkasya’da Çeçen Savaşı'na uzanan istikrarsızlıklar, Ukrayna, Kırgızistan ve Gürcistan’da renkli 

devrimler, ABD’nin Afganistan’ın işgali ile Orta Asya’da etkili bir konuma gelmesi dönüm noktalarını 

teşkil etmektedir.  

Rusya’nın yeni doktrinini oluştururken, ABD’nin 1990’larda Irak, Bosna ve Kosova’daki 

harekâtlarından; 2000’lerde Irak ve Afganistan işgallerinden, kendisinin Çeçen Savaşları'ndan ve 2008 

Gürcistan Savaşı'ndan aldığı derslerden faydalandığına şüphe yoktur.   

Rusya’nın günümüzde benimsediği askerî doktrininin kaynağını SSCB sonrası ilk doktrin olan 1993 

yılı dokümanı oluşturmaktadır.1 Rusya, 21. yüzyılın başından itibaren askerî doktrinini günümüze kadar, 

20002, 20103 ve 2014 yıllarında revizyona tabi tutmuştur.4 Özellikle 2010 Askerî Doktrini, Putin’in 

                                                 
1 “The Basic Provisions of the Military Doctrine of the Russian Federation-1993”, FAS, 

http://fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/russia-mil-doc.html 
2 “Russia's Military Doctrine 2000”, Arms Control Assocciation, https://www.armscontrol.org/act/2000_05/dc3ma00 
3“Russia's Military Doctrine 2010” Carnegie Endovement, http://carnegieendowment.org/files/2010russia_military_doctrine.pdf 

http://carnegieendowment.org/files/2010russia_military_doctrine.pdf
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iktidarıyla birlikte Rusya’nın yakın çevresini tekrar sahiplenmesi, 1990 sonrası tek kutuplu uluslararası 

sistemin çok kutupluluğa evirilmeye başladığı dönemin dinamiklerini kapsayan yönüyle dikkat 

çekmektedir. Bu doktrin 2014 yılında kısmi değişikliklere uğramıştır. En önemli değişim gerilen Batı-Rusya 

ilişkileri sebebiyle üslup farklılığıdır.  

Askerî doktrini incelemeden önce temel yazılı kaynakları arasında yer alan; Rusya’nın Federal 

Güvenlik Yasası, Dış Politika Konsepti ve Ulusal Güvenlik Stratejisine kısaca göz atmakta yarar 

görülmektedir.  

1992 yılında çıkarılan ve 2010’da gözden geçirilen Federal Güvenlik Yasasında güvenlik, bireylerin, 

toplumun ve devletin yaşamsal çıkarlarının iç ve dış tehditlerden korunması olarak tanımlanmaktadır.5 

Bu yaklaşım müteakip bölümlerde görüleceği üzere askerî doktrinde de temel düşüncedir. 

Rusya’nın 2008’de yayımlanan Dış Politika Konseptinde günümüze kadar önemli bir değişiklik 

yapılmamıştır. Konseptte, Rusya’nın NATO ve AB genişlemesine karşı, Ortak Güvenlik Örgütü, Bağımsız 

Devletler Topluluğu ile Rusya liderliğinde geliştirilecek güvenlik örgütlerine vurgu yapılmaktadır. Enerji 

konularının da dış politika çerçevesinde konseptte yer aldığı, nükleer caydırıcılığın önemli dış politika 

enstrümanı olarak kabul edildiği görülmektedir. 6 

Rusya’nın güncel Ulusal Güvenlik Stratejisi 2009’da kabul edilmiştir.7 Strateji, 21. yüzyıl uluslararası 

stratejik güvenlik ortamının çok kutuplu olduğunu, Rusya’nın diğer büyük güçlerle eşit statüde 

bulunduğunu ifade etmektedir. ABD ile nükleer dengenin muhafazası ile yakın çevrede ulusal çıkarların 

korunmasına vurgu dikkat çekmektedir. Rusya, kendi doğal kaynakları üzerinde tam kontrolü ve enerji 

pazarında kendi lehine olan statükonun korunmasını hedeflemektedir. Doğal kaynaklar Rusya’nın 

dünyadaki siyasi gücünü artırmak için enstrüman olarak değerlendirilmektedir. “Renkli devrimler” 

benzeri olaylarla karşılaşmamak için toplumsal istikrarın korunmasına öncelik verilmektedir. Ulusal 

Güvenlik Stratejisinde Rusya’nın ekonomik açıdan dünyanın ilk beş ülkesi arasında yer alması ulusal hedef 

olarak benimsenmiştir.  

Müteakip bölümlerde Rusya’nın Askerî Doktrini ana kısımlar halinde incelenmektedir.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
4Thomas Moore,  “Russia's 2014 Military Doctrine” SCRIBD, https://tr.scribd.com/doc/251695098/Russia-s-2014-Military-Doctrine; 

Margareta Klein,  “Russia’s New Military Doctrine”, SWP Comments,  

https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2015C09_kle.pdf 
5 Ekaterina Chirkova, “Key aspects of Russia's current foreign and security policy”, European Parliament, DIRECTORATE-

GENERAL FOR EXTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT, October 2012. s.6. 
6 Marcel De Haas, “Medvedev’s Security Policy: A Provisional Assessment”, Analysis, Russian Analytical Digest 62/09, Bremen, 2009.   
7 Henning Schroder, “Russia's National Security Strategy to 2020”, Analysis, Russian Analytical Digest 62/09, Bremen, 2009.   

https://tr.scribd.com/doc/251695098/Russia-s-2014-Military-Doctrine
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2015C09_kle.pdf
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2. RF’nin Güvenlik Kavramlarına Yaklaşımı 

RF, güvenlik ve askerî güvenliği yakın anlamda görmekte; birey, toplum ve devletin hayati 

önemdeki çıkarlarının, askerî güç kullanımı veya kullanma tehdidiyle bağlantılı iç ve dış askerî 

tehditlere karşı korunması şeklinde tanımlamaktadır. Bu yaklaşımda “iç” ve “dışın” askerî kapsamda 

görülmesi, Batı bakış açılarına göre önemli bir farklılıktır.8 Doktrinde askerî tehlike ve tehdit arasında 

ayrım yapılmaktadır. Askerî tehlike, “devlet içi ve devletlerarası ilişkilerin bozulması ve gerginleşmesiyle, 

askerî tehdide dönüşme potansiyeli taşıyan durumlar” şeklinde tanımlanırken; askerî tehdit,  “yüksek 

askerî hazırlık durumunda sahip karşıt taraflar (devlet, devletler grubu, ayrılıkçı hareket ve terörist grubu 

olabilir) arasında askerî çatışmaya neden olabilecek koşullar” olarak görülmektedir.  

Rusya askerî çatışmayı, devlet içi ve devletlerarası anlaşmazlıkları askerî kuvvet kullanarak çözme 

yöntemi olarak tanımlamakta, yerel, bölgesel ve büyük ölçekli savaşlar şeklinde gruplandırmaktadır. 

Yerel savaş, sınırlı askerî-siyasi amaçlarla iki veya daha fazla devlet arasındaki savaştır. Böyle bir savaşta 

askerî hareketler çatışan tarafların sınırları içinde yürütülür ve temel olarak çatışan devletlerin ekonomik, 

siyasi ve mekânsal çıkarlarını ilgilendirir. Bölgesel savaş, aynı bölgede iki ve daha fazla devlet arasında, 

ulusal ve koalisyon orduları olarak yürütülen savaştır. Bölge içinde ve bitişik alanlarda konvansiyonel ve 

nükleer silahların kullanımını içerir. Bu savaşta taraflar önemli siyasi-askerî hedeflere ulaşmayı amaçlarlar. 

Büyük ölçekli savaş ise koalisyonlar veya büyük dünya devletleri arasındaki savaştır. Taraflar radikal 

siyasi-askerî hedefleri amaçlarlar. Büyük savaş, yerel ve bölgesel savaşların tırmanmasıyla ortaya çıkabilir 

ve dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda devleti kapsayabilir. Bu savaşta devletler maddi ve manevi 

ulusal güç unsurlarının tamamını seferber ederler.  

Askerî Doktrinde büyük ölçekli dahil olmak üzere savaşa yapılan vurgu, Rusya’nın siyasi-askerî 

elitlerinin uluslararası ilişkileri; derin karşıtlıklar, uzlaşmaz çıkarlar ve şiddetli güç mücadelesi ve 

yüksek savaş olasılığı odağında gördüklerine işaret etmektedir. 

3. Rusya’ya Yönelik Askerî Tehdit ve Tehlikeler 

Rusya’nın askerî doktrininde tehdit tanımlamasında Batı’da 1990’larda gündeme gelen yeni güvenlik 

çalışmalarındaki bakış açılarını kullandığı, Kopenhag okuluna benzer şekilde güvenlik gündemini 

genişlettiği görülmektedir. Ancak doktrinde sektörel bir gruplama yerine askerî başlık genişlemiştir. 

Batı’da iç sorunlar olarak görülen birçok konu askerî tehdit ve tehlike kavramı altına alınmıştır. Bu 

kapsamda askerî tehlikeler ve tehditlerden dikkat çekenler şunlardır. 

Dış Tehlikeler 

• NATO’nun ve başta ABD olmak üzere üyelerinin Rusya sınırlarına yakın bölgelerde (yakın 

çevre-Sovyet Sonrası Alan) kuvvet konuşlandırma ve askerî faaliyetleri, 

• NATO’nun uluslararası hukuku ihlal eden küresel faaliyetleri (Barış için ortaklık, 

yoğunlaştırılmış diyalog, üyelik, temas ülkeleri konsepti, başta Afganistan olmak üzere alan dışı 

operasyonlar vb.), 

                                                 
8  Jonas Grätz, “Russia’s Military Reform: Progress and Hurdles”, CSS ETH Zurich,  CSS Analyses in Security Policy, N0. 152, April 

2014. s.2. 
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• Bölgeleri ve devletleri istikrarsızlaştırma faaliyetleri, 

• Rusya’nın müttefiklerine yakın bölgelere yabancı güçlerin kuvvet konuşlandırması (özellikle 

ABD),  

• ABD ve Batı’nın Rusya ve diğerlerine boyun eğdirmeyi amaçlayarak, füze savunması, uzay 

silah sistemleri, stratejik konvansiyonel akıllı silahlar vb. küresel vuruş kapasitesi yoluyla küresel askerî 

hâkimiyeti sağlamaya çalışması,   

• Rusya’ya ve müttefiklerine karşı toprak iddiaları, içişlerine müdahale, 

• Kitle imha silahlarının, füzelerin ve füze teknolojilerinin yaygınlaşması, 

• Nükleer silah sahibi devletlerin artması, 

• Bazı devletlerin (ABD ve kanatlardaki NATO ülkeleri) uluslararası anlaşmaları ihlal etmesi, 

silahların azaltılması ve sınırlanması anlaşmalarına uyulmaması, 

• Mevcut ve ortaya çıkabilecek silahlı çatışmaların Rusya ve müttefiklerine sıçrama olasılığı, 

• Uluslararası terörizmin yayılması, 

• Etnik ve dini gruplar arası çatışmaların ortaya çıkması, uluslararası silahlı grupların RF 

sınırlarına yakın bölgelerdeki ve müttefiklerinin topraklarındaki faaliyetleri, ayrılıkçı ve radikal dinci 

hareketlerin büyümesi. 

İç Tehlikeler 

• Rusya’nın anayasal yapısını kuvvet kullanarak değiştirme girişimleri, 

• Rusya’nın toprak bütünlüğünü ihlal eden ve egemenliğini zedeleyen faaliyetler, 

• Devlet organlarının, önemli devlet ve askerî kuruluşların ve devletin bilgi alt yapısının 

işleyişinin bozulması. 

Rusya’nın askerî doktrininin en dikkat çeken kısmı iç tehlikelerin sıralandığı bu bölümdür. Putin 

döneminden ibaren artan oranda askerî doktrinde yer almaya başlayan iç tehlikeler, aynı zamanda 

Rusya’nın stratejik hassasiyetlerini sergilemektedir. 2014’de Ukrayna’da “Maidan” olaylarının,  Orta 

Doğu’daki radikal İslami hareketlerin Rusya tarafından endişe ve korku ile izlendiği, bu korkunun 

doktrine yansıdığı görülmektedir. İç tehlike söyleminin gerisinde iki temel dinamik ve senaryo 

bulunmaktadır. 

Birincisi, özellikle Kuzey Kafkasya’daki etnik ve dini fay hatlarının tekrar hareketlenmesi, artan Rus 

milliyetçiliği ile etkileşime girerek çok halklı ve çok dinli Rus Devletini parçalama olasılığıdır. İkincisi ise 

ülke içinde ABD ve Batı yaptırımlarıyla giderek ağırlaşan ekonomik koşulların, özgürlüklerin 

kısıtlanmasının, yoğun insan hakları ihlallerinin, yolsuzluk ve yozlaşmanın siyasi-sosyal patlamalara 

dönüşme riskidir. Bu bağlamda Rusya’nın Ukrayna “Maidan” benzeri bir kalkışmayı kâbus olarak görmesi 

şaşırtıcı değildir. 

Esas Askerî Tehditler 

• Devletlerarası ilişkilerde askerî politik durumun kötüleşmesi ve savaş koşullarının varlığı, 

• RF’nin askerî komuta kontrol ve devlet sistemlerinin çalışmasının engellenmesi, 
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• RF’nin stratejik nükleer kuvvetlerinin, erken ikaz ve ihbar sistemlerinin, nükleer ve kimyasal 

tesislerinin çalışmasının engellenmesi, bozulması ve hasara uğratılması,  

• Yasadışı silahlı örgütlerin kurulması ve bu örgütlerin RF’nin ve müttefiklerinin topraklarında 

faaliyet göstermesi, 

• RF’nin ve müttefiklerinin bitişik bölgelerinde tatbikat görüntüsünde kışkırtma amaçlı askerî 

kuvvet gösterileri (NATO tatbikatları) yapılması, 

• Bazı devletlerin askerî ve devlet faaliyetlerini savaş hali koşullarına getirmesi. 

Yukarıda sıralananlardan, Rusya’nın kendi sınırları içini ve yakın çevresini varoluşsal önemde 

gördüğü, bu alanlarda kendisi dışında yürütülen faaliyetleri tehdit ve tehlike olarak algıladığı 

görülmektedir. 

4. Askerî Çatışmaların Özellikleri 

Rusya’ya göre modern askerî çatışmalar; öngörülemezliği, askerî-politik, ekonomik, stratejik 

hedefleri ve vasıtaları kapsamına alması, etki derecesi artan ileri teknoloji silah sistemlerinin ve silahlı 

mücadelenin her türünün koşullara uyarlanarak kullanılması, bilgi harekâtıyla ve algı yönetimiyle savaş 

ortamının şekillendirmesi özellikleri ile öncekilerden farklılaşmakta ve artan bir oranda hibridleşmektedir.  

Rusya’ya göre yeni savaşın önemli özellikleri bulunmaktadır. Bu bağlamda, askerî kuvvetlerin ve 

askerî olmayan kuvvetlerin ve kaynakların bütünleşik kullanımı, etki bakımından nükleer silahlarla 

yarışabilecek teknolojik silah sistemlerinin kitlesel kullanımı ile havada ve uzayda faaliyet gösteren 

kuvvet ve vasıtaların kullanımının genişletilmesi dikkat çekmektedir. Ayrıca, bilgi savaşın rolünün 

artması, askerî harekât için hazırlık zamanlarının azalması, kuvvetler, silah sistemleri ve komuta kontrol 

yapılarının hazırlık düzeyinin artması, barış durumundan savaş durumuna hızlı geçiş, çatışan tarafların 

topraklarının daimi savaş alanı olması ayırt edici özellikler olarak görülmektedir.  Bu tanımlama tüm 

boyutları ile Hibrid savaşı işaret etmektedir.9 

Rusya’nın askerî doktrininde, askerî çatışmaların;  hedef tespit ve istihbarat, manevra ve ateş 

desteğinde sürat, doğruluk, isabet ve uygun etki yaratma ile hareket kabiliyetinde göreve uygun görev 

grupları oluşturma özellikleri ile farklılaştığı vurgulanmaktadır. Askerî çatışmada nihai hedefi 

başarmanın yolu, devletin ve askerîn komuta kontrol sisteminin etkinliğinin devamı; kara, deniz, hava ve 

uzayda üstünlüğün sağlanması ve sürdürülmesinde görülmektedir.  

Geleceğin askerî harekâtının artan oranda hassas, elektromanyetik, lazer, kızılötesi ve ses sınırı altı 

silahlar, bilgisayar kontrollü sistemler, insansız hava araçları, kendi başına savaşabilen deniz sistemleri, 

güdümlü robotik silah ve teçhizattan oluşacağı kabul edilmektedir.    

Doktrinde, nükleer silahlar, nükleer bir savaşın veya konvansiyonel silahların kullanıldığı büyük 

ölçekli ve bölgesel savaşların çıkmasını engelleyen en önemli caydırıcı vasıta olarak yer bulmaktadır. Diğer 

taraftan, nükleer silahların varlığının; bölgesel ve büyük ölçekli çatışmalar önlenemediğinde, nükleer 

savaşa tırmanma riskini taşıdığı vurgulanmaktadır.  

                                                 
9 Oktay Bingöl, “Hibrdid Savaş, Rusya ve Türkiye”, Merkez Strateji Enstitüsü Bilgi Notu: 005, 29.11.2015, http://merkezstrateji.com/ 



Merkez Strateji Enstitüsü 

Bilgi Notu-006 | Rusya’nın 21. Yüzyil Askeri Doktrini |06.12.2015 

 

 

-6- 
 

5. Rusya’nın Savunma Politikası 

Rusya’nın askerî olarak ana amacı askerî çatışmanın (nükleer veya konvansiyonel) önlenmesidir. 

Rusya’nın ve müttefiklerinin korunması için caydırıcılık ve önleme kapasitesi ve bu bağlamda silahlı 

kuvvetlerin sürekli hazır halde bulundurulması gereklidir. Rusya etkin bir askerî savunma için; 

 Askerî tehlike ve tehditlerin öngörülmesi,  

 Siyasi, diplomatik ve diğer askerî olmayan vasıtalarla etkisizleştirilmesi,  

 Stratejik istikrarın devamı, 

 Nükleer caydırma potansiyeli korunurken konvansiyonel caydırıcılık kapasitesinden 

faydalanılması.  

 Silahlı kuvvetlerin yüksek hazırlık düzeyinde bulundurulması,  

 Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortak Güvenlik Örgütü, AGİT ve ŞİÖ’nün kuvvetlendirilmesi, 

 Ortak ve müttefik ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi, 

 Silahların azaltılması ve sınırlanması anlaşmalarına uyulması, 

 Uzayın silahlandırılmasının önlenmesi, 

 Uluslararası terörizmle mücadeleye destek verilmesini öncelikle görevler olarak kabul 

etmektedir.   

Rusya, silahlı kuvvetlerinin, kendine, sınırları dışındaki vatandaşlarına ve müttefiklerine yönelen 

tehditlere karşı BMGK veya Ortak Güvenlik Örgütü kararlarına göre kullanmasını meşru görmektedir. Bu 

bağlamda ortaya çıkabilecek bir saldırıya karşı misilleme yapılması benimsenmiştir. Ortak Güvenlik 

Örgütü üyelerine karşı yapılacak bir saldırıda Örgüt’ün şartı çerçevesinde misilleme yapılacaktır. Rusya 

ülkesi dışında asker kullanmayı sadece BM şartıyla sınırlı görmemektedir. Ortak Güvenlik Örgütü 

kapsamında da kuvvet kullanmayı yasal ve meşru saymaktadır. Rusya ayrıca, kendine ve müttefiklerine 

karşı yapılacak saldırıya ve bekayı ilgilendiren tehditlere karşı nükleer silah kullanacağını ifade etmektedir. 

Rusya’nın askerî doktrini ilk kez 2014 revizyonu ile konvansiyonel caydırıcılıktan bahsetmektedir. Bu 

Rusya’nın büyüyen konvansiyonel kapasitesine ve duyulan güvene işaret etmektedir.   

 Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Görevleri 

Rusya silahlı kuvvetlerin ve diğer güvenlik birliklerinin barış zamanı görevleri arasında;  

 Rusya’nın topraklarını ve egemenliği korumak,  

 Stratejik caydırma, savaşa hazır olma, hava savunmasını sağlama, uzayda dengeyi muhafaza 

etme,  

 Rusya sınırları içinde kritik askerî ve stratejik altyapıyı koruma,  

 Rusya sınırları dışındaki vatandaşları silahlı saldırıya karşı koruma,  

 Barışı koruma görevlerine iştirak ve icra,  

 Deniz haydutluğu ile mücadele,  

 Açık denizlerde Rusya’nın ekonomik faaliyetlerine koruma sağlama,  

 Terörizm ile mücadele, kamu güvenliğinin sağlanmasına, sivil savunmaya afet yönetimine 

yardıma hazır olma yer almaktadır.  
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Doğrudan tehlike ve saldırı durumunda, askerî eylem planını uygulama, nükleer caydırıcılık 

potansiyelini hazırlık durumunu artırarak devam ettirme, sıkıyönetime iştirake hazır olma, ortak savunma 

görevlerini icraya hazır olma ve sınırlı ölçüde katılma öne çıkmaktadır.  

Savaş zamanında ise saldırganı Rusya’nın çıkarlarına uygun koşulları kabule zorlama, teslim olmasını 

sağlama ve mağlup etme görevi verilmiştir.    

 Askerî-Siyasi İşbirliği 

Rusya’nın askerî doktrininde askerî siyasi işbirliğinde; Beyaz Rusya, Ortak Güvenlik Örgütü, 

Bağımsız Devletler Topluluğu ve ŞİÖ öncelik almakta; küresel işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ve bu 

kapsamda BRICs ve Asya-Pasifik’in artan önemi dikkat çekmektedir.  Rusya bloklar dışı güvenlik 

modellerine artan oranda vurgu yaparak NATO ve AB’yi marjinalleştiren bölgesel bir güvenlik 

örgütlenmesini amaçlamaktadır.10   

 Askerî Endüstriyel Kompleks ve Modernizasyon Faaliyetleri 

Rusya, silahlı kuvvetlerinin teçhizat ve silah ihtiyaçlarının karşılanması, yüksek teknoloji ile ABD ve 

Batı’nın yakalanması, küresel savunma pazarında daha fazla pay alınması için askerî-endüstriyel kompleks 

tesis edilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda 2012’de savunma bütçesi yüzde 16 artırılmış, 2012-2020 

modernizasyon projeleri için 730 milyar dolar kaynak tahsis edilmiştir.11 Rusya silahlı kuvvetleri üç 

temel alanda modernizasyon çalışmalarına 2008 yılından beri devam etmektedir: Teşkilatlanma, personel 

sistemi ve silah-teçhizat modernizasyonu.  

Rusya sürekli hazır durumda profesyonel-gönüllü asker yapısına geçmeye çalışmaktadır. Halen 

yüzde 50 civarında olan zorunlu askerliğin oranının yüzde 20’ye düşürülmesi, 2020’den itibaren zorunlu 

askerlik hizmeti yapanların muharip görevlerde kullanılmaması planlanmıştır. Rusya toplam asker sayısını 

700 binden 1 milyona çıkarmış, tümen yapısından tugay teşkilatına geçmeye başlamıştır. Tugaylar, tam 

mevcutlu, kendi kendilerine yeterli ve tam hareket kabiliyetine sahip olarak teşkil edilmektedir.  

 Rusya silahlı kuvvetleri dört bölge şeklinde yapılanmıştır: Batı, Güney, Orta ve Doğu askerî 

bölgeleri. Askerî bölge komutanlıkları müşterek karargâhlara sahiptir ve Rusya sınırları dışında yakın 

çevrede sorumluluk bölgeleri bulunmaktadır. Bu yönüyle ABD’nin coğrafi muharip komutanlıklarına 

benzemektedirler. Kuvvet komutanlıkları, bölge komutanlıklarına birlik ve yetenek tahsis etmektedir. 

Doğu bölgede dört diğerlerinde ikişer ordu bulunmaktadır. Kara kuvvetlerinin bölge komutanlıklarına 

dağılmış, 38 muharip (piyade, tank), 41 muharebe destek (havacılık, topçu, istihkâm vb) tugayı 

bulunmaktadır. 2020’ye kadar 40 civarında yeni tugay kurulacaktır. Rusya kara birliklerini 

kuvvetlendirmek için helikopter, hava savunma ve zırhlı birlik yeteneklerinin modernizasyonuna ağırlık 

vermektedir.  

Rus hava kuvvetlerinin stratejik uzun menzil hava komutanlığı, askerî hava ulaştırma komutanlığı, 

dört taktik hava komutanlığı mevcuttur. Hava kuvvetlerinde 140 civarında uzun ve orta menzilli uçak 

mevcuttur. İleri teknoloji görünmez uçaklar üretim aşamasındadır. 2020’ye kadar 260 adet ağır ulaştırma 

                                                 
10 Olga Oliker, “Russia’s new military doctrine: Same as the old doctrine, mostly”. 
11  Jonas Grätz, A.g.e. s.2 
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uçağını tedarik programı devam etmektedir. Envanterdeki 600 civarında taktik savaş uçağının her yıl 

yüzde 5’i yeni nesillerle değiştirilmektedir. Rus hava kuvvetlerinin en büyük eksikliği insansız hava 

araçlarının yetersizliğidir.  

 Modernizasyonu en sıkıntılı olan Kuzey, Pasifik, Karadeniz, Baltık ve Hazar filolarından oluşan 

Rus donanmasıdır. Deniz kuvvetlerinde nükleer deniz altılara yatırım yapılmış olmakla birlikte 1990 

sonrası sadece iki stratejik deniz altı donanmaya katılmıştır. Rusya’nın tek uçak gemisi yılın büyük kısmını 

onarımda geçirmektedir. Modernizasyon çalışmalarının 2020’den önce tamamlanmayacağı 

düşünülmektedir.  

 Rusya, modernizasyon bütçesinin önemli bir kısmını stratejik roket birlikleri, hava indirme kuvvetleri 

ve özel kuvvetlere tahsis etmiştir. Hava indirme kuvvetleri dört tümen, dört tugay ve bir alaydan oluşan 

50.000 kişilik bir güce kavuşmuştur. Özel kuvvetlere ise on tugay ilave edilmiştir. Bu kuvvetler doğrudan 

Putin’e bağlıdır.  Rusya 2014’de siber komutanlık teşkil etmiştir.   

Rusya savunma sanayi geleneksel olarak bilgi teknolojileri, radar sistemleri ve akıllı mühimmat ve 

silahlarda dışarıya bağımlıdır. İleri teknolojide batı’ya bağımlılıktan kurtulmak için Hindistan gibi ülkelerle 

işbirliği ve ARGE ağırlıklı stratejilerin ise kısa dönemde sonuç vermesi beklenmemektedir. Savunma 

sanayinin tekelci yapısı ve yolsuzluğa bulaşmış olması modernizasyon hedeflerini geciktiren önemli 

engellerin başında gelmektedir. Savunma bütçesinin yüzde 20’sinin usulsüz harcamalara ve yolsuzluğa 

gittiği dillendirilmektedir. Rusya ayrıca uzun yıllar Ukrayna’da üretilen helikopter, uçak ve roket 

motorlarını kullanmıştır. Ukrayna ile bozulan ilişkiler Rusya’nın savunma sanayini olumsuz 

etkilemektedir.  

Rusya’nın büyük bir modernizasyon bütçesi olmasına karşın ABD ve Batı’yı yakalamak için 

teknoloji altyapısının yetersiz olması önemli bir zafiyet yaratmaktadır. Rusya’nın savunma sanayisinin 

mevcut durumuyla 2020 hedeflerini yakalaması mümkün olmamakla birlikte, yakın çevresinde küçük 

çaplı sınırlı amaçlı çatışmalarda etkinliğini sağlayacak yeteneklerin kazanılmasında sıkıntı olmadığı 

düşünülmektedir.  
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6. Sonuç ve Değerlendirme 

Rusya’nın Askerî Doktrini 1990’lardan günümüze Rus siyasi-askerî seçkinlerinin küresel, bölgesel 

ve ulusal gelişmeleri algılamalarıyla şekillenmektedir. Doktrinde Rusya’nın tehlike ve tehdit olarak 

gördüğü konular 1990’lardan itibaren var olanlardır. Rusya’nın yakın çevresinde 2010’lardan sonra radikal 

değişim yoktur. Asıl değişim Rusya’daki iç değişim ve bu kapsamda Putin’in oligark çevresiyle birlikte 

uzun dönemli otoriter iktidardır. Demokratik denetimden yoksun ve yolsuzlukla iç içe geçmiş uzun 

dönemli tek adamlık, süreç içinde tehdit söylemini de değiştirerek içte baskıcı dışta tehditkâr bir tutum 

takınmıştır.  

ABD ve Batı’nın yayılmacı ve tek yanlı politikaları ile gittikçe artan bir şekilde kendi değerlerini 

evrensel ve tek doğru olarak etiketlemesi; insanlığı, bilimi ve moderniteyi Batı ile özdeşleştirmesi Rus 

liderlerin algısına katkıda bulunmuştur. Son yarım asırdır Batı’nın kendi sistemini yaygınlaştırmayı 

amaçlayarak “uygarlaştırıcı misyonerliğe” soyunması ve Rusya ile diğerlerini yok sayması da göz ardı 

edilemeyecek önemli bir faktördür. Rus liderlerdeki bu algı askerî doktrinin hemen her bölümüne açıkça 

yansımış ve ABD-Batı tehditleştirilmiştir.  

Rusya’nın askerî doktrini; yakın çevre ve bitişiğindeki kritik bölgelere odaklanarak kültürler, 

halklar, diller ve dinler mozaiği bir federasyonu ileriden savunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda içte 

statükocu, dışta revizyonist, genelde ise sorunlu bir reel-politik bakış açısını yansıtmaktadır.  

Rusya’nın askerî doktrini, sorunlu reel-politik bakış açısını doğrular şekilde, büyük bir coğrafi 

alanda ve geniş bir yelpazede yer alan siyasi konuları da güvenlikleştiren bir söylemler bütünüdür. 

Rusya’nın her tür iç ve dış sorunu askerî tehlike ve tehdit olarak tanımlaması, Rus ordusuna ağır bir 

sorumluluk yüklemektedir. Rus ordusunun bu yükü kaldırması zor görülmektedir.  

Askerî doktrinin, bu haliyle stratejinin temel prensiplerinden zaman, mekân ve kuvvet 

etkileşimini göz ardı ettiği görülmektedir. Savaş prensipleri açısından ise hedefte belirsizlik, sıklet 

merkezi ve kuvvet tasarrufunda stratejik düşünce yoksunluğu öne çıkmaktadır.  

Yüksek teknolojiye ulaşmakta zorlanan Rusya’nın çok cepheli gerginliklerde, doğal kaynaklarının 

silah olarak kullanması ve örtülü operasyonlar dâhil olmak üzere artan bir oranda hibrid taktiklere 

başvurması olasıdır. ABD ve Batı’nın dâhil olacağı sıcak bir çatışmada, Rusya’nın en büyük iki kozu, 

“nükleer delilik” yapabileceği algısı ve moral unsurudur. Birincisi, algının ötesinde her an gerçeğe 

dönüşme olasılığı taşımaktadır. Bu bağlamda Rusya’nın taktik nükleer silahlarını, pasif caydırıcılığın 

ötesinde, yerel çatışmalarda sınırlı amaçlarla kullanılabileceği dikkate alınmak durumdadır. İkinci koz olan 

“moral” gücü ise tartışmalıdır. Ruslar; tarihlerinde Avrupa’nın en büyük ordularına teslim olmamışlar; 

Napolyon’a,  II. Wilhelm’e, Hitler’e ve Sovyet Devrimi sonrası Batı’nın birleşik ordusuna karşı direnmiş ve 

kazanmışlardır. Soyso-ekonomik adaletsizlikler içinde bunalan, kültürel küreselleşmenin etkilerinden 

bağışık olmayan Rus halkının günümüzde savaşma azminin niteliğini önceden tahmin etmek oldukça 

zordur.  

Bu çalışmada Rusya’nın 21. yüzyıl askerî doktrininden çıkarılan en önemli sonuç, Rusya’nın kendisi 

ve birkaç müttefiki dışında kalanları “öteki” olarak gördüğü ve tanımladığı çıkarlar kapsamında, özellikle 

kendinden zayıf olanlara karşı hibrid taktiklere başvurabileceği gerçeğidir.  
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Nükleer caydırıcılık ve taktik nükleer silah kullanımı konsepti arasındaki eşiğin aşağıya çekilmesi 

Rusya’nın düşman gördüğü komşuları açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


