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Bu bilgi notu Rusya Federasyonu’nun hibrid savaş
anlayışı ve bu kapsamda Türkiye’nin maruz
kalabileceği uygulamalar 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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Hibrid Savaş, Rusya ve Türkiye 

1.  Hibrid Savaş Kavramı 

Hibrid (melez) savaş, Sun Tzu’nun kurnazlığı savaş sanatının vazgeçilmez özelliği olarak 

tanımlaması kadar eskidir. Savaşın tarihsel seyrinde, savaşan taraflar birbirlerine karşı “düzenli” 

kuvvetlerin yanında çoğu durumlarda gayri nizami (düzenli olmayan) kuvvetleri de kullanmışlar; 

aldatma ve sürpriz etkisi yaratacak yeni taktikler uygulamışlar ve henüz bilinmeyen silahlara ve engel 

sistemlerine başvurmuşlardır. Örneğin I. Dünya Savaşı’nda ilk günlerden itibaren karşılıklı siper 

mücadelesine dönen Batı Cephesinde taraflar dört yıl boyunca değişik taktiklere başvurmuşlar ve düzenli 

başlayan savaşı melezleştirmişlerdir.  

Gerçekte günümüz askeri stratejilerinin, taktiklerinin ve silah sistemlerinin tamamı bir şekilde 

melezlik taşır. Akıllı mühimmat, labirentlerden oluşan mağaralardaki ve yer altındaki hedefleri bulmakla 

kalmaz, hasım ülkenin liderleri ve halkı üzerinde psikolojik etki yaratan propaganda silahı olur. İnsanlık 

tarihindeki çatışmaların çoğu hasmın hassas taraflarını istismar edebilen asimetrilerin kullanımıyla 

tanımlanır ve böylece düzenli/düzenli olmayan, konvansiyonel/konvansiyonel olmayan taktikleri kapsayan 

karmaşık durumlar ortaya çıkar. Bu nedenle bazı askeri strateji uzmanları ve akademisyenler hibrid savaş 

kavramına karşı çıkarlar. Örneğin Colin Gray, Another Bloody Century: Future Warfare isimli kitabında 

geleceğin savaşının temel olarak aynı kalacağını iddia ederek,1 yeni savaş kavramlarına ve hibrid savaş 

terimine mesafelidir.  

Temkinli yaklaşımlara karşın Hibrid savaş, 2005 yılından itibaren yoğun olarak tartışılmaya 

başlanmış ve Hizbullah’ın 2006 Lübnan Savaşı’nda İsrail’e karşı uyguladığı siyasi/askeri stratejiyi 

isimlendirmekte kullanılmıştır. Hibrid savaş, Rusya’nın 2008 Gürcistan ve 2014 Ukrayna müdahalesi ile 

Kırım’ın ilhakı sonrasında daha fazla ilgi çekmeye başlamış olmakla birlikte henüz Batılı kaynaklarda 

kavramsallaştırılmamıştır. Örneğin savaş konusunda yoğun çalışmaların yapıldığı ABD Savunma 

Bakanlığı birimlerinde bu kavram resmi olarak kullanılmamaktadır.2 NATO’da da Hibrid savaşı 

tanımlamak konusunda bazı çalışmalar yapılmakla birlikte henüz tam bir kavramsallaştırma aşamasına 

gelinmemiştir.3 Ancak NATO hibrid tehditleri aşağıdaki şekilde sıralamaktadır:  

 Siber savaşı da içeren düşük yoğunluklu kinetik ve kinetik olmayan tehditler,  

 Düşük yoğunluklu asimetrik çatışmalar, 

  Küresel terörizm, 

 Deniz haydutluğu, 

  Sınır aşan organize suçlar,  

 Demografik sorunlar,   

 Kaynakların yetersizliği,   

                                                 
1
 Colin Gray, Another Bloody Century: Future Warfare, London: Orion Publishing, 2007. 

2
 “Briefing to the Subcommittee on Terrorism, Unconventional Threats and Capabilities, Committee on Armed Services, House of 

Representatives”, United States Government Accountability Office Washington, DC 20548, 10 September 2010. 
3
 “Hybrid war – does it even exist?”, NATO Review Magazine, http://www.nato.int/docu/Review/2015/Also-in-2015/hybrid-

modern-future-warfare-russia-ukraine/EN/index.htm 
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 Küreselleşmenin sorunları, 

  Kitle imha silahlarının yaygınlaşması.4 

Günümüzde ortaya çıkan çalışmaların ve pratik uygulamaların ışığında Hibrid savaş, düzenli 

kuvvetler, gayri nizami yarı askeri kuvvetler, sivil unsurlar, terör örgütleri, suç örgütleri ve diğer 

unsurların bir arada bunduğu bir çatışma şekli5 olarak tanımlanabilir. Bu savaşta devletler ve devlet dışı 

aktörler savaş alanında birlikte yer alırlar.6 Hibrid Savaş, konvansiyonel savaş, gayrinizamî savaş, 

kriminallik ve siber savaşın iç içe girdiği bir askeri strateji olarak görülebilir, kapsamlı savaş olarak da 

adlandırılabilir. (Şekil 1.) Hibrid savaş, uzun bir zamana yayıldığında yıpratma savaşının yeni tarzı olarak 

ortaya çıkar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu tür bir savaşta konvansiyonel olarak kabul edilen askeri vasıtalara (uçak, tank, top, tüfek vs) ve 

kuvvetlere ilaveten NBC silahları, El Yapımı Patlayıcılar (EYP) ve bilgi harbi yoğun olarak kullanılır. 

                                                 
4
Sascha-Dominik Bachmann, “ Hybrid threats, cyber warfare and NATO’s comprehensive approach for countering 21st century 

threats – mapping the new frontier of global risk and security management”, Amicus Curiae, Issue 88 Winter 2011, 14-17. S.14; 

NATO’s Bi-Strategic Command Capstone Concept, 5000 FXX/0100/TT-0651/SER: NU0040 Dated 25 August 2010: BI-SC Input 

for a new Capstone Concept for The Military Contribution to Countering Hybrid Threats (MCCHT)). 
5
 Frank Hoffmann, “On Not-So-New Warfare: Political Warfare vs Hybrid Threats,” War on the Rocks, July 28, 

2014,  http://warontherocks.com/2014/07/on-not-sonew-warfare-political-warfare-vs-hybrid-threats/. 
6
 Merle Maigre, “Nothing New in Hybrid Warfare: The Estonian Experience and Recommendations for NATO”, German 

Marshall Fund Policy Brief, February 2015.s.1. 

Savaş 
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Ayaklanmaya Karşı 
Koyma

Şekil 1. Hibrid Savaş Konsepti
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Hasmın hassasiyetlerine bağlı olarak ekonomik, politik, psikolojik ve sosyolojik vasıtalar doğrudan ve 

dolaylı olarak yer alabilir. Çatışmaya bu şekilde bir yaklaşım, savaşın karmaşık bir şeklini gösterir. Kinetik 

vasıtaların, yumuşak örtülü ve gizli vasıtalarla birleştirilmesiyle, saldırgan açıkça suçlanmaktan ve 

misillemeden kaçınmayı da amaçlar. 

ABD’nin 2003’de Irak’ın işgaline yönelik başlattığı savaş başlangıçta konvansiyonel iken kısa sürede 

gayri nizamileşmiş ve melezleşmiştir. ABD’nin 2001 Afganistan harekâtı ise başlangıçtan itibaren hibrid bir 

savaş olmuştur. Rusya’nın Gürcistan’a karşı 2008’de icra ettiği savaş büyük ölçüde konvansiyonel bir savaş 

olmasına karşın melez savaş karakterinden de bahsedilebilir. 2014 Kırımın ilhakı ise tam bir hibrid savaş 

örneği olarak görülmelidir.  

Hibrid savaş her durumda başarı vaat etmemektedir. Ancak hasım ülkenin aşağıda sıralanan bazı 

hassasiyetleri saldırgana fırsat pencereleri açmaktadır. 

 Toplumsal kutuplaşma, bölünme ve bilgi savaşına hassas hale gelme, 

 Devlete güvenin erozyona uğraması, 

 Siyasi elitlerin ülkenin temel sorunları ve öncelikleri konusunda uzlaşamaması, 

 Siyasi ve askeri liderliğin yozlaşması, yolsuzluğa bulaşma, 

 Ortak kimliğin parçalanması, ulusal bilinç eksikliği, 

 İç güvenlik sorunlarının varlığı ve şiddeti, 

 Sivil-asker ilişkilerinin sorunlu yapısı ve karşılıklı güvensizlik, 

 Resmi güvenlik sektörünün ehliyet eksikliği, siyasallaşması, yozlaşması ve aktörlerin arasında 

güven sorunu, 

 Siyasi karar vericilerin çatışma, stratejik öngörü ve savunma planlama yeteneğine sahip olmaması, 

 Medya ve kanaat önderlerinin bölünmüşlüğü, 

 Bazı sektörlerde dışa karşı asimetrik ekonomik bağımlılık, 

 Komşularla sorunlu ilişkiler, 

 Bölgesel ve uluslararası yalıtılmışlık. 

Savaşın hibrid olarak tanımlanmasının en önemli boyutu, savunma için uyum yeteneği ve esnekliği 

yüksek kuvvet yapısı ile farklı koşullara uyarlanabilen bir strateji ve buna uygun vasıtalar gerektirmesidir. 

Zaman üzerinde ortaya çıkacak ve özellikle toplumun uzun dönemli direnme gücünü yıpratabilecek 

etkilerle nasıl baş edileceğinin hesaplanması gerekir.  Yukarıda sıralanan hassasiyetlerin var olduğu 

ülkelerde bu gerekliliğin yerine getirilmesi oldukça zordur. Aksine, hibrid taktiklere maruz kalan 

devletlerin, hemen her sorunu güvenlikleştirmesi, varoluşsal tehdit söylemiyle hukuku ve özgürlükleri 

askıya alması, istisnacılığı olağanlaştırması hayli olasıdır. Bu ise var olan hassasiyetlerin istismarı ve fay 

hatlarının kırılması riskini taşıyan tehlikeli bir sarmal ve tuzaktır.   

2.  Rusya ve Hibrid Savaş 

Rusya’nın Hibrid Savaş uygulamalarının en tipik şeklini SSCB’nin ilk yıllarında bulmak 

mümkündür. SSCB ordusu 1920’lerde örtülü savaş konseptini geliştirmiştir. Bu konsept, Batı’da karar 

verme sürecini etkilemek ve hasmı aldatmak üzerine inşa edilmiştir. Kaçırma, suikast, sabotaj ve gerilla 

harbinden sorumlu olan KGB’nin özel görev grubu, II. Dünya Savaşı’nda ABD’de ve Batı ülkelerinde geniş 
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bir şebeke oluşturmuş,7 Üçüncü Dünya ülkelerinde benzer taktikleri uygulayan CIA ve NATO 

kapsamında kurulan Stay Behind yapılarıyla (Gladyo dâhil) şiddetli bir rekabete tutuşmuştur.  

SSCB tarafından Hibrid savaş, Aralık 1924’de Estonya’da hükümeti düşürmek için 

kullanılmıştır. KGB’nin örgütlediği Estonya muhalifleri hükümete karşı ayaklanma başlatmış, sonrasında 

Sovyetleri yardıma davet etmiştir.  Bu davet üzerine, günler öncesinden Estonya sınırına getirilerek tatbikat 

yapmaya başlayan Sovyet ordusu ülkeye girmiştir.8 Estonya’da darbe ve Sovyet müdahalesi başarılı 

olmamış ve ayaklanma bastırılmış, ancak Sovyetler benzer taktikleri Bulgaristan ve Almanya’da 

denemiştir.9 

Soğuk Savaş döneminde SSCB ile ABD ve bazı Avrupa ülkeleri Afrika, Orta ve Güney Amerika, 

Orta Doğu ve Asya’da vekâlet savaşları bağlamında hibrid savaş taktiklerini sıklıkla kullanmışlardır.  

SSCB’nin 1979’de Afganistan’ı işgali kısa sürede hibrid taktiklerin uygulandığı bir çatışmaya 

dönüşmüştür. Bu savaşta Sovyetlerin 700 askere Afgan üniformaları giydirerek Kabil’deki önemli askeri ve 

hükümet binalarını işgali hala hatırlanan bir taktiktir.10 Rusya’nın 2007’de Estonya’ya karşı uyguladığı 

siber saldırılar hibrid savaşın kinetik olmayan boyutunu gösterirken, 2008 Gürcistan işgali hibrid 

savaşın kinetik yönünü öne çıkarmıştır. Rusya’nın Hibrid Savaşı kısmen Gürcistan’da 2008’de 

uygulanmıştır. 2014 Ukrayna müdahalesi ve Kırım’ın işgali ise hibrid savaşta dönüm noktası teşkil 

etmektedir. Ukrayna’daki Rus hibrid savaşının önemli özellikleri aşağıda sıralanmaktadır.  

Ukrayna’ya karşı; düzenli ve gayri nizami kuvvetler kullanımı, ekonomik yaptırımlar, enerji 

ablukası, siyasi istikrarsızlaştırma, bilgi savaşı, finansal baskı ve siber saldırılardan oluşan kapsamlı bir 

strateji uygulanmıştır. Rusya’nın elinde mevcut tüm vasıtaların eşgüdümlü olarak planlaması yapılmış,  

stratejilerin uygulanmasında zamanca ve mekânca senkronizasyona ağırlık verilmiştir.   

Doğu Ukrayna ve Kırım’da yerel nüfus grupları ve Rusça konuşanlar üzerinde etki uygulanmasıyla 

ülke içinde farklılıklar ve bölünmeler yaratılması, merkezi hükümetin zayıflatılması amaçlanmıştır.   

Rusya’nın faaliyetleri, Kırım’da daha önceden halk arasına yerleştirilmiş özel kuvvetlerin 

kullanımından, yüksek profilli insani yardım konvoyları ve tam işgal tehdidini içeren geniş bir yelpazeyi 

kapsamış; Ukrayna’yı istikrarsızlaştırmayı ve Batı’nın çatışma hakkındaki söylemini etkisizleştirmeyi 

amaçlamıştır.   

Rusya, Mart 2014’de profesyonel askerlerini üniformalı ancak milliyet tanıma işaretleri olmaksızın 

Kırım ve Donbas’a sokmuştur. Rus özel kuvvetleri yerli destekçi gruplarla birlikte yönetim binalarını ele 

geçirmiştir. Kırım’ın ilhakı özel kuvvetler için; keşif-istihbarat amaçlı klasik kullanımından bir ülke içinde 

ayaklanma yapmak ve yönetim merkezlerini ele geçirmek gibi yeni bir işlev çıkarmıştır.  

                                                 
7
 Pavel Sudoplatov, Special Tasks, Boston: Back Bay Books, 1995.  

8
 Tiit Pruuli, Detsembrimäss. Aprillimäss, Tallinn: Eetriüksus, 2008, s. 59-62.. 

9
 Jaan Lepp, “Kommentaar: 1. detsembri aasta,” Estonian World Review, 9 January 2009,  

http://www.eesti.ca/?op=article&articleid=22421. 
10

 Merle Maigre, “A.g.e. s.2. 
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Rusya Kırım’ın ilhakı için askeri hazırlıklarına tatbikatlar yaparak 2013’den itibaren başlamış ve 

2014 Mart ayına kadar sekiz tatbikat yapmıştır.11 2013 Nisan ayında Merkez Askeri Bölgedeki tatbikata 

65,000 asker, 177 uçak, 56 helikopter ve 5,500 Araç katılmıştır. Askeri birliklerin 72 saat içinde intikale 

başlayacak seviyeye geldiği görülmüştür.12 Mart-Nisan 2014’de ise Baltık ve Nordik bölgelerine karşılık 

gelen Batı ve Güney Askeri bölgelerinin müşterek tatbikatına 150,000’den fazla asker katılmıştır. 2013’de 

NATO’nun Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki kolektif savunma amaçlı tatbikatına ise sadece 6,000 asker 

katılabilmesi13 mukayese açısından dikkate değerdir.  

Hibrid savaş söylemi Rusya’da son dönemlerde artan önemde ilgi çekmektedir. Bu kapsamda 

Putin’in danışmanı Surkov ile Rus generali Valeriy Gerasimov’un yaklaşımları dikkate değerdir. Surkov, 

2014’de yayımladığı makalede Rusya’nın son dönem harekâtlarını doğrusal olmayan (non-linear) savaş olarak 

nitelemektedir.14 Gerasimov de doğrusal olmayan savaş kavramına vurgu yaparak, yeni askeri metotlardan 

bahsetmektedir. Askeri harekât, savaş ilan edilmeksizin küçük ve iyi eğitimli özel gruplar tarafından barış 

zamanında başlatılmakta; askeri, ekonomik ve stratejik hedeflere yönelen çok şiddetli ve kısa süreli 

saldırılarla hasmın yenilmesi amaçlanmaktadır. 15  

Rusya’nın hibrid saldırılarının amacı her zaman toprak ilhakı ve işgali hedeflemeksizin hasım 

ülkeyi istikrarsızlaştırma, etkileme ve baskı altında tutmaktır. Rusya’nın uyguladığı hibrid taktikler 

arasında; bir ülkenin kamuoyu, devlet yetkilileri ve medyanın kararlarını etkileme maksadıyla 

diplomasi, bilgi, askeri güç, ekonomik etki, rüşvet verme yoluyla devlet görevlilerini ayartma, diğer 

örtülü operasyonlar öne çıkmaktadır.16 

Rusya ordusu hibrid savaş yeteneklerini kazanmak için 2008-2020 yıllarını kapsayan bir seri 

programlar uygulamaktadır.17 2013 yılından itibaren kuvvet yapısında önemli düzenlemeler yapılmış, hava 

indirme, deniz piyadesi ve özel birliklerine öncelik verilmiştir. Bu kapsamda Ukrayna’da kullanılmak üzere 

dört tümen ve beş tugaylık (toplam 20 tabur) hava indirme; dört tugay ve sekiz alaylık deniz piyade 

kuvveti hazırlanmış, özel kuvvetlere yeni unsurlar dâhil edilmiştir.18   

 

                                                 
11

 Heidi Reisinger and Aleksandr Golts, “Russia’s Hybrid Warfare: Waging War below the Radar of Traditional Collective 

Defence,” NATO Defense College, Research Paper No. 105, November 2014, s. 4, 

http://www.ndc.nato.int/download/downloads.php?icode=426. 
12

 Heidi Reisinger, Aleksandr Golts, A.g.e. s 3.  
13

 Heather Conley and Caroline Rohloff, “Challenges to the Nordic-Baltic Region after Crimea as seen from Washington”,  Daniel 

Hamilton, Advancing U.S.-Nordic-Baltic Security Cooperation, Center for Transatlantic Relations, The Paul H. Nitze School of 

Advance International Studies at Johns Hopkins University, 2014, s. 97, http://transatlantic.sais-

jhu.edu/publications/books/Advancing_U.S.-Nordic-Baltic_Security_ 

Cooperation/Advancing_U.S.-Nordic-Baltic_Security_Cooperation. 
14

 Frank Hoffman, A.g.e. 
15

 Roger McDermott, “Myth and Reality — A Net Assessment of Russia’s “Hybrid Warfare” Strategy Since the Start of 2014,” 

Eurasia Daily Monitor, The Jamestown Foundation, October 17, 2014, 

http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=42966&cHash=6807c1930eae4cbece171314536d5

57c#.VGNxoaIcSUk. 
16

 Merle Maigre, A.g.e. .s.1-2. 
17

 Roger McDermott, A.g.e. 
18

 Heidi Reisinger and Aleksandr Golts, A.g.e. s 8.  
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3.  Hibrid Savaş, Rusya ve Türkiye 

Rusya’nın hibrid savaşı, kendisinin yakın çevresinde (Sovyet sonrası alan) yer alan, önemli oranda 

Rus azınlığın veya Rusça konuşan nüfusun bulunduğu, siyasi, toplumsal ve ekonomik olarak istikrarsız, 

askeri kapasitesi yetersiz ve enerji bağımlılığı olan ülkelerde daha kolay uygulayabileceği aşikârdır. ABD 

başta olmak üzere NATO’nun önde gelen ülkelerine karşı başarı şansı daha düşüktür.  

Rusya’nın hibrid savaş kapsamında kısıtlamaları da söz konusudur. Öncelikle askeri 

kapasitesinin önemli bir kısmını Doğu Ukrayna ve Kırım’da kullanmıştır. Suriye iç savaşına sınırlı bir 

kapasite ile dâhil olmuştur. Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinde artan ABD ve NATO varlığı nedeniyle 

kapasitesinin bir bölümünü bu bölgelere ayırmıştır. Kendi topraklarında Kuzey Kafkasya’da kırılgan 

istikrar ve hassas güç dengesi önemli oranda kuvvet bulundurmasını gerektirmektedir. Gürcistan ile 

sorunlu ilişkileri gayretinin bir bölümünü ayırmasına neden olmaktadır. Hazar Havzası ve Orta Asya 

ülkelerini kontrol ihtiyacı da kuvvet tasarrufuna engel olmaktadır. Diğer bir deyişle Rusya, çok cepheli bir 

mücadelede iç hatlarda kalmıştır. Rusya’nın bu bağlamda diğer angajmanlarına devam ederken Türkiye’ye 

karşı kapsamlı bir hibrid savaş uygulaması, uyguladığında da başarı şansı tartışmalıdır. Ancak yukarıda 

sıralanan bölgelerde üzerindeki ABD, NATO ve AB baskısının azaltılması durumunda sıklet merkezi ile 

Suriye krizine ve Türkiye ile ilişkilere dönmesi mümkün olabilir. Böyle bir seçenek ilk bakışta rasyonel 

görünmemekle birlikte, ittifak sistemlerinin kısa sürede değişiminin tarihsel olarak istisna olmadığını 

dikkate almak gerekir.  Rusya’yı yakın çevresinden uzaklaştırmanın ve Orta Doğu’da maceraya 

sürüklemenin Batı ve ABD açısından getirileri de yadsınamaz. Böylesine stratejik ve etki odaklı bir 

yaklaşım ise Türkiye için tam bir kâbustur. Hibrid saldırılar nispeten kolay ve ekonomiktir, bunlara karşı 

savunma ise daha fazla maliyetlidir.19 

Hibrid savaşı sadece Rusya’nın son dönemlerde uygulamaya koyduğu strateji ve taktikler bütünü 

olarak görmek hatalıdır. Hibrid savaş 21. yüzyılın baskın savaş tipi olmaktadır.20 Savaşın hibridleşmesi 

NATO’nun kendisi ve savunma stratejileri NATO doktrinleri doğrultusunda şekillenmiş tüm ülkeler için 

ciddi bir tehdit teşkil etmektedir.21 Savaş hızlı bir şekilde hibridleşirken NATO ve Batı ülkelerinin 

devletleri ve ordularının bu tehdide karşı yeniden yapılanması uzun zamana ihtiyaç göstermektedir. 

Özellikle siyasi elitlerin strateji, savaş, savunma ve güvenlik konusunda yeterli eğitim almadığı, nesnel 

ve bilimsel güvenlik çalışmalarının yapılmadığı ve doktrinsel dışa bağımlılığın kıskacındaki ülkelerde 

(başta Türkiye olmak üzere)  karar vericilerin savaşın değişen doğasını algılaması ve güvenlik sektörü 

dönüşümünü öngörmesi oldukça zordur.  

Samuel Huntington’un 1950’lerde ABD için en iyi sivil asker ilişkileri olarak gördüğü sivil ve 

askerin kesin çizgilerle ayrılması yaklaşımı, Huntington’u takip edenler tarafından da genel hatlarıyla 

(kısmi farklılıklara karşın) kabul görmüş, Türkiye’de de son on yılda taraftar bulmuş ve uygulamaya da 

                                                 
19

 Nicu Popescu, “Hybrid Tactics: Neither New Nor Only Russian,” European Union Institute for Security Studies, January 2015, 

http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_4_hybrid_warfare.pdf. 
20

 LESLIE F. BROWN, “ TWENTY-FIRST CENTURY WARFARE WILL BE HYBRID”, U.S. ARMY WAR COLLEGE, 23 MARCH 2011.   
21

 STEVEN C. WILLIAMSON, “FROM FOURTH GENERATION WARFARE TO HYBRID WAR”, U.S. ARMY WAR 

COLLEGE, 26. MARCH 2009. 
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geçirilmeye çalışılmıştır. Hibrid savaş bu yaklaşımın yanlışlığını ortaya koymaktadır. Sivil ve askerin 

birlikte yan yana çalışabileceği ilişki modelleri üzerinde durmak gereklidir.  

Hibrid savaş aynı zamanda, son dönemlerde kutsanan yumuşak güç vasıtalarının sert güç 

olmaksızın etkisiz kaldığına işaret etmektedir. Her iki güç vasıtalarının bir arada ve akıllıca kullanımını 

içeren stratejilere gerek duyulacağı görülmektedir. Bu tür stratejileri uygulayacak komuta ve karar 

yapılarının, stratejik düzeyde kurumlar ve kuvvetler arası bir nitelik kazanması gerektiği açıktır. En 

önemlisi de siyasi karar vericileri ile askeri liderliğin ve askeri-sivil icracıların savaşın yeni özellikleri 

kapsamında eğitilmeleridir. Hibrid savaşa karşı sahip olunacak askeri-sivil vasıtalar ancak eğitilmiş siyasi 

ve askeri kadrolarca belirlenebilir.  

Türkiye yaşanan güncel kriz kapsamında hibrid savaşa karşı savunma arayışında kendi 

hassasiyetlerini görmek ve bunları giderici tedbirler almak durumundadır. Bu tedbirler, askeri kapasite 

artırımından ziyade; Suriye’de gelinen durumun nesnel analizini, beklentilerin gerçekçi bir şekilde tespitini 

ve mevcut stratejilerin uyarlanmasını, ülke içinde siyasi ve toplumsal bölünmüşlüğü ortadan kaldıracak bir 

dil ve söylem benimsenmesini, güvenlik sektörünün etkin bir koordinasyonunu gerektirir. Henüz kendi 

algıladıkları tehditlerle nasıl baş edeceklerinin arayışında olan Batı’nın ve NATO’nun Türkiye’ye çare 

olabilirliği hakkında aşırı beklentiler hayal kırıklığı riskini taşımaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


