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1. Giriş

Küreselleşme süreciyle beraber siyasal, ekonomik değişmeler güvenlik 
kavramının yeniden şekillenmesine neden olmuştur.  Küreselleşmeyle deği-
şen koşullarda devletlerin uygulamış oldukları stratejiler değişim, dönüşüm ve 
yenilik kavramlarıyla beraber farklılaşmaya başlamıştır. Küreselleşme süre-
ciyle önceleri güvenliği askeri alanda bir tehdit oluşturduğunu düşünen devlet-
ler; ekonomik bir büyüme ekseninde güvenliği yeniden değerlendirmişlerdir. 
Güvenlik kavramı zaman devletler de kamuoyu, çevre, iklim gibi konularda 
da değerlendirilmeye başlanmış ve uluslararası ekonomik politikalarda tartı-
şılmaya başlanmıştır. Küreselleşme kavramı uluslararası ilişkiler disiplininde 
dünyasının değişen dinamikleriyle yeniden bir oluşum içerisine girmekte ve 
siyasi ve ekonomik açıdan jeopolitiğin yeniden şekillenmesinde önemli bir 
rol oynamaktadır.  Böylece yaşadığımız dünyayı anlamak için küreselleşme 
kavramının meydana getirdiği kavram, teori, yaklaşım, analiz çerçevesini an-
lamamız gerekmektedir. 

Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle küreselleşme kavramının ulus-
lararası ilişkiler disiplininde ortaya çıkmasıyla beraber uluslararası güvenlik 
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kavramında da değişim ve dönüşümlere neden olmuştur. Sovyet Devleti’nin 
dağılmasından sonra bölgede ki siyasi, ekonomik, kültürel değişimler, küre-
selleşme süreciyle devletler de ekonomik krizlerin yaşanmasına, devletlerin 
çözümlenme sürecine girmelerine yeni güvenlik arayışlarıyla beraber medeni-
yetler çatışmasının yaşanmasına ve devletler de yeni tehditler ortaya çıkmıştır. 
Küreselleşme süreciyle beraber devletlerde, birey güvenliği, toplumsal güven-
lik, çevre güvenliği gibi konuların gündeme gelmesine neden olmuştur.  Soğuk 
Savaş döneminin sona ermesiyle beraber meydana gelen değişim ve dönüşüm-
ler zaman içeresinde devletler de olduğu gibi; Rusya’da da ulusal güvenlik 
stratejisinin döneme uygun nitelikte yeniden şekillenmesine neden olmuştur. 
Özellikle Kırım bölgesinin Rusya tarafından işgal edilmesi, jeopolitik alanında 
meydana gelen hızlı değişim ve dönüşümler Batı-Rus rekabeti ulusal güvenlik 
stratejisin değişmesinde önemli bir rol oynamıştır. 

Çalışmanın amacı değişen konjonktür içerisinde Rusya›nın Güvenlik 
Stratejisi belgelerinde ortaya çıkan güvenlik kavramı ve tehdit algısındaki de-
ğişimlerin ortaya koymaktır. Küreselleşme süreciyle beraber uluslarasın kon-
jonktür de yaşanan değişimlerle günümüze kadar süreç analiz edilmeye çalı-
şılarak Rusya’nın Kurulma tarihine değilmiş olup;  Birinci Dünya Savaşının 
Rusya Devletine etkileri ve SSCB yıkılmasından sonra yaşanılan politikalar 
anlatılmaya çalışacaktır. Temel sorun alanımızı oluşturan Rusya’nın Güvenlik 
algısındaki değişmeler dönem içinde uygulanan doktrininle beraber yeni gü-
venlik algısının oluşum süreci anlatılmaya çalışılacaktır.

2. Kavramsal Açıdan Küreselleşme

Küreselleşme; son 20 yılda uluslararası ilişkiler başta olmak üzere, akade-
mik çalışmalar da araştırılan konuların başında gelmektedir. Literatür taraması 
yapıldığında küreselleşme terimi, kimilerine göre “uluslararası ilişkiler bütünü 
”, kimilerine göre “evrenselleşme”, kimilerine göre ise “karşılıklı bağımlılık” 
olarak tanımlanmaktadır. 

Dünya haritasına baktığımızda yerküreyi bir bütün olarak değerlendir-
mekteyiz. Küreselleşme süreciyle beraber yerküre kavramı zamanla insanoğlu 
tarafından parçalandı. Küreselleşmeyle birlikte,  içinde yaşadığımız yerküre 
parçalanarak, farklı bölgelerde yaşan insanlar arasında etkileşimin daha hızlı 
şekilde sağlanmasına neden oldu. Böylece yaşadığımız yerküre de “karşılıklı 
bağımlılık” giderek artmaya başladı.  Bugün içinde yaşadığımız dünyayı an-
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lamak ve tanımlamak için karşımıza çıkan en önemli değişkenlerin başında 
küreselleşme olgusu karşımıza çıkmaktadır. 

Küreselleşme kavramın ortaya çıkısı hakkında net bir bilgi olmamakla 
birlikte, sürecin günümüzde kullanılmaya başlanması, 4 Nisan 1959 tarihinde 
The Economist dergisinin de kelimenin kullanılmasıyla başlanmıştır1. Mcluhan 
küreselleşme sürecini 1962 yılında “global köy” terini kullanarak küreselleş-
meyi ekonomik bir sürecin başlangıcı olarak tanınmıştır2.Thatcher ve Reogan 
Küreselleşme kavramı, devletlerin ideolojik ayrımlara varan kutuplaşmaların 
çözümlenmesi ve ulusallaşmanın ve uluslararası unsurların dünyanın farklı 
bölgelerine yayılması olarak tanımlamışlardır. Böylece ilk kez küreselleşme 
kavramı siyasi olarak karşımıza çıkmaktadır. Theodore Levitt, küreselleşme 
sürecini ekonomik bir dönüşüm olarak tanımlarken, uluslararası kuruluşların 
etkinliğinin artması ve çok uluslu şirketlerin egemen güç oluşu gibi unsurları 
ön plana çıkarmıştır3.

Türkçe’ye “küreselleşme” olarak çevrilen “globalizasyon” kavramı “glo-
bal” kelimesiyle “toptan”, “toplam”, ve “küresel” anlamına gelmektedir. TDK 
‘ya göre: “Küresel” kelimesi de dünya milletleri, ekonomi, siyaset ve iletişim 
bakımlarından birbirine yaklaşma ve bir bütün olma  4şeklinde açıklanmaktadır.

Giddens5 göre küreselleşme;  yerel-evrensel olarak toplum, birey ve dev-
letlerarasında ki ilişkiler bütünün siyasi, ekonomik ve kültürel yönlerinden 
oluşan karşılıklı ilişkiler bütünüdür. Devlet ve birey arasında ki ilişkiler kü-
reselleşme süreciyle dinamik bir yapıya sahip olmakta ve değişkenlik göster-
mektedir. Örneğin, nüfuz alan bir bölge de yaşan insanların toplum ve devlet 
arasında ekonomik, siyasal, güvenlik, teknolojik ve kültürel alanlarda ki ilişki, 
nüfuz almayan bölgeye göre farklılıklar göstermektedir.  Böylece küreselleşme 
kavramı çok boyutlu bir kavram olmakta birlikte toplumsal ilişkilerle birlikte 
zaman içinde değişim ve dönüşümleri içinde barındırmaktadır. Bütün yerkü-
rede insanların bağlantılarının artması, teknolojik, hukuki, kültürel, psikolojik 

1 Mehmet Aktel , “Küreselleşme Süreci ve Etki Alanları”, Süleyman Demirel Üniversitesi, 
İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Yayını , 6\2, (2011): 195-2002.

2 Marshall Mcluhan, Understanding Media The Extensions of Man, Published The MIT Press, 
London and New York,1994,205.

3 Thedore Levitte,, “ The Globalization of Markets”, Harvard Busines Review, May-June, 
1983.

4  TDK Türkçe Sözlük, (Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2005), 360-1440,
5  Anthony Gıddens, Üçüncü Yol,  çev, Mehmet Özay (Birey Yayıncılık, İstanbul, 2000), 100.
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bakımdan bizlerin birbirimizle dünyanın herhangi bir yerinden başka bir yeri 
ile bağlantı kurmamız bizim daha küresel bir dünyada olgusudur.  Küreselleş-
me olgusu toplumsal hayatın yeni bir mekân düzenlemesi anlamına gelmek-
tedir.  Başka bir deyişle küreselleşme olgusu, içinde yaşadığımız coğrafyanın 
farklılaşması ve modern dünya da bizim pratiklerimizi, deneyimlerimizi, siya-
si, sosyal, ekonomik olarak bağlantıların bütünüdür6. Bauman’a göre7; küre-
selleşme “kimilerine göre yerelleşmeyi, kimilerine göre özgürleşmeyi” ifade 
etmektedir. Küreselleşme dediğimiz kavram aslında içinde siyasal, teknolojik 
ve ekonomik paradigmaları barındıran bir bütünün oluşumudur.

Samuel P. Huntington 8(2002: 109) küreselleşme sürecinin Sovyetler Bir-
liği’nin dağılmasıyla başladığını ve Batıdaki gücünün ortadan kalmasıyla tek 
gücünün Amerika Birleşik Devletleri olduğunu savunmaktadır. Amerika Birle-
şik Devletleri tek bir küresel Pazar içinde İngiltere ve Fransa ille ekonomik, si-
yasal, güvenlik “küresel siyaset” gibi konularda karar alacaktır. Küreselleşme 
süreciyle beraber yaşadığımız yerküre de sınırların ortadan kalkmasıyla birlik-
te, ülkeler arası ekonomik, siyasal farklılaşmaların olmasına neden olmuştur. 
Ulus devletin siyasi arenada ki rolü ve gücü kısıtlanmaktadır. Yeni uluslararası 
kuruluşların artmasıyla beraber;  “küresel yönetişim”, “yönetişim” , “yerel-
leşme” kavramlarına rastlanmaktadır9. Brzezinski’ye göre küreselleşme süreci 
Amerikan Hegemonyasıdır. Çünkü ikinci dünya savaşından sonra küreselleş-
me olgusu Amerikalı stratejiler de kabul gören bir kavram olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  Küreselleşme süreciyle beraber Amerikan hegemonyası artmış 
ve küreselleşme süreci ekonomik sürecin dışında, ideolojik bir sürece dönüş-
meye başlamıştır.10 Zaman içinde ABD ideolojik politikası olarak ortaya çıkan 
küreselleşme süreci Avrupa’nın ve Japonya’nın çıkarları doğrultusunda gelişe-
rek ülkeler arası karmaşık ve politik bir projeye dönüşmüştür.11 Küreselleşme 

6 Zygmunt Bauman, Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, çev., Abdullah Yılmaz, (Ayrıntı 
Yayınları, İstanbul:2017),150.

7 Bauman,.60-65
8 Mehmet Kaya, ”Küreselleşme Yaklaşımlar”, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 

(2009): 1-16.
9 Zbingniew Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası, Çev.,Yelda Türedi, (İnkılap Kitabevi 

İstanbul,2010),55.
10 Bülent Şener, “Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devlet ve Egemenlik Olguları”, Tarih Okulu 

Dergisi (TOD),  18\(2014): .51-77.
11 Zbigniew Brzezinski, Stratejik Vizyon: Amerika ve Küresel Güç Buhranı, çev. Sezen Yalçın 

ve Abdullah Taha Orhan,( Timaş Yayınları, İstanbul,) 2012: 20
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olgusu çeşitli yaklaşımlar olmakla birlikte kendisine özgü bir kavramdır. İçeri-
sinde pek kavramı barındırmakla birlikte toplumsal değişme, siyasal, bilimsel, 
ekonomik, kültürel süreçleri meydana getirmektedir. 

3.  Küreselleşme ve Güvenlik Arasındaki İlişki

Küreselleşme sürecinin yeni bir kavram olup olmadığı ve ne zaman baş-
ladığı hangi döneme denk geldiği akademik çalışmalarda tartışılan konuların 
başında gelmektedir12. Küreselleşme sürecini Soğuk Savaşın bitimine denk 
gelmesi güvenlik kavramında değişime uğramasına neden olmuştur. Küresel-
leşme sürecinin güvenlik alanında tartışılmaya başlanması, Soğuk Savaş son-
rası devletlerde ki tehdit algısın değişmesiyle başlamıştır. Güvenlik,  devletin 
kendi politik yapı ve sınırların geliştirme çabasıdır.  Her devlet kendi tehdit 
algılamasına göre güvenliğini oluşturmaktadır. Devletlerin algılamış oldukları 
tehditler yaşamış oldukları dönemle bir bütünlük göstermektedirler.13 Güven-
lik tanımlamasında ki tehdit algıları önceleri devletlerde meydana gelen askeri 
tehditler olarak algılanırken, küreselleşme süreciyle beraber ekonomik, çevre-
sel, toplumsal, bireysel çalışmalarda da ele alınmaya başlanmıştır.14

Küreselleşme süreciyle beraber güç dengesi sisteminin oluşmasını sağla-
yan faktörler değişerek devletlerde yeni tehditlerin oluşmasına neden olmuştur. 
Güvenlik devletlerde ki gücün tehdit karşında diplomatik ve askeri yöntemle-
rin geliştirimesin ve ideolojik olarak korucu politikaların uygulanmasıdır. 15 
Küreselleşme sürecinde devletlerin yaşamış oldukları tehditler geleneksel gü-
venlik anlayışında değişmelere neden olmuştur. Güvenlik tanımlaması öncele-
ri devletler de askeri alanlarda meydana gelen tehdit olarak algılanırken, gücün 
artmasıyla beraber siyasal bir dönüşüme ulaşmıştır. Tehdit olgusunda meydana 
gelen dönüşümler güvenlik kavramının sadece devletler de askeri tehdit algı-
lanmasının dışına çıkarak  ‘yeni güvenlik’ tanımlamasına neden olmuştur. 16  

12 Fırat Bayar, “Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye”, Uluslararası 
Ekonomik Sorunlar Dergisi, 32, (2008): 25-34.

13 John Baylis, “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı”, Uluslararası İlişkiler, 5\18,( 2008) 
: 69-85.

14  Şenol Kantarcı,  “Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Sistem: Yeni Sürecin Adı Koalisyonlar 
Dönemi mi?”, Harp Akademileri Komutanlığı Güvenlik  Stratejileri Dergisi, 8\16, (2008) : 
47-85.

15 John J. Mearsheimer, “The False Promise of International Institutions”, International 
Security, 19\3, (1994/1995): 5-49.

16  Murat Yorulmaz, “Değişen Ulusla arası Güvenlik Algılamaları Bağlamında Türkiye-
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Küreselleşme süreciyle beraber devletler askeri tehditleri farklı olarak algı-
lamakta ve ekonomik, çevresel tehditlere karşı yeni önlemler almaktadırlar.  
Yeni güvenlik anlayışında devletler tehdit algılamalarını gelişerek;  “Ekonomi 
güvenliği”, “bilişim güvenliği”, “bilgi güvenliği”, “birey güvenliği”, “doğal 
kaynakların güvenliği” vb. başlıklar altında yeni güvenlik tanımlamaları yap-
maktadırlar. 

Karabulut 17 küreselleşme sürecinde güvenliğin değişimi üç şekli de grup-
landırmıştır:

1-Güvenlik Alanında Yeni Tehditlerin Ortaya Çıkması: Siber Terör, bilim-
sel çalışmaların ekolojik dengeyi bozma girişimleri (genetik bilimi), yeni tür 
hastalıklar (Kuş gribi) vb.

 2-Geçmişte Var Olan Fakat Güvenlik Alanı İçinde Düşünülmeyen Konu-
ların Güvenlik Alanına Eklemlenmesi: Birey Güvenliği, Çevre Güvenliği vb. 

3-Geleneksel Güvenlik Tehditlerinin Dönüşüm Yaşaması: Terör, savaş, 
organize suçlar vb tehditlerin kabuk değiştirmesi ve yeni formlarda ortaya çık-
maları olarak sınıflandırmaktadır.

Böylece güvenlik kavramı zaman içinde “bireysel, toplumsal, bölgesel, 
ülkesel ve küresel” alanlarda meydana gelen tehditlere gelişerek, her türlü 
saldırı, tehdit karşı yeni stratejilerin geliştirilmesidir. Küreselleşme süreciy-
le beraber tehlike içinde olma durumunda ki algılamalar değişime uğrayarak, 
devletlerin ulusal güvenlik stratejileri de zaman içinde değişime uğramalarına 
yol açmıştır.18 Bir devlet tehdit algısı hissediyorsa güvenlik sorunu ortaya çık-
maktadır. Yeni güvenlik anlayışında devletler uluslararası güvenlik planlama-
larını sadece siyasi ve askeri alanda değil, aynı zamanda ekonomi, teknoloji, 
kültür, iklim ve toplum gibi alanlarda düzenlemektedirler.19 Küreselleşme sü-
reciyle beraber ülkeler arasındaki sınırların ortadan kalması, ulus-devletlerin 
karar alma gücünü zayıflatırken, yerel kimliklerin artmasına neden olmuştur. 

Yunanistan İlişkilerinde Değişmeyen Güvenlik Paradoksu”, Balkan Araştırma Enstitüsü 
Dergisi, 3\ 1, (2014): 103-135.

17 Bilal, Karabulut,  “Küreselleşme Sürecinde Güvenlik Alanında Değişimler: Karadeniz’in 
Güvenliğini Yeniden Düşünmek”, Karadeniz Araştırmaları, 6\23, (2009): 1-11.

18 Atilla Sandıklı, “Uluslararası Güvenlik Yaklaşımlarındaki Değişim”, Bilgesam, http://www.
bilgesam.org/tr/index.php?option=com_251, 10.10.2011. tarihi itibariyle Erişim Tarihi : 
20.04.2017.

19 Kadir Sancak, “Güvenlik Kavramı Etrafındaki Tartışmalar Ve Uluslararası Güvenliğin 
Dönüşümü”, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 6, (2003): 124-132.
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Böylece yerel kimliklerin güçlenmesi güç kavramın yeniden sorgulanmasına 
neden olmuştur.  Küreselleşme süreciyle beraber, devlet-dışı aktörlerinde dâhil 
olduğu askeri güç kavramı; yerini ekonomik ve yumuşak güç kavramına bırak-
mıştır.   Küreselleşmenin ulusal güvenlik boyutu da burada karşımıza çıkmak-
tadır. Küreselleşme sürecinde meydana gelen ekonomik güçler ulusal güvenlik 
devletini homojenleştirdiği varsayılsa da aslında devletlerin güç unsurun gü-
cünü belirlemektedir.  Küreselleşme sürecinin başlangıcının soğuk savaş biti-
miyle başladığını kabul edersek, bu süreçte uluslararası güvenlik tanımlarında 
değişimler yaşanmıştır. Uluslararası güvenlik tanımlarında tehdit algılamaları 
çeşitlenmiştir. 20  Küreselleşme süreciyle AB, OECD gibi ulusüstü yapılan-
malar oluşurken, aynı zamanda Sovyetler Birliği’nin dağılması yeni güvenlik 
planlamaların oluşumunu sağlamıştır.  Bir sonraki bölümde Rusya’nın soğuk 
savaş sonrasındaki durumu ve güvenlik stratejisi planı incelenecektir. Devlet-
ler küreselleşme sürecinde meydana gelen güvenlik yapısındaki dönüşümler 
karşısında, ulusal çıkarlarını korumak için hazırlıklı olmalıdırlar.21

4. Birinci Dünya Savaşı Öncesi Ve Sonrası Dönemde Rusya Devleti

Birinci Dünya Savaşının gerçekleştiği yıllarda Rusya devleti ekonomik 
yapısı işçi sınıfına ve köylü sınıfına dayanmaktaydı. Rusya devletinde ger-
çekleşen şehirleşme hareketleri genellikte taşra bölgesinde yoğunlaşmaktaydı. 
1904 yılında başlayan Rus-Japon savaşı Rusya’da var olan toplumsal hoşnut-
suzluğunda artmasına neden olmuştur. 1904-1905 Rus Savaşı’nda büyük ye-
nilgiye uğrayan Rusya, aynı tarihlerde, İngiltere ile İngiliz-Rus Sömürge Ant-
laşması’nı imzalamak zorunda kalmıştır. Bu dönemde Rusya Japonya ve Çin 
le birçok anlaşma imzalamıştır.1904 yılında Japon Birlikleri Rus gemilerine 
saldırınca Japon- Rus savaşı başlamıştır. 

Dönemde ekonomik bozulmanın hız kazanması ile beraber işçi bölgele-
rinde işten çıkartmaların giderek artmıştır. İşçilerin yoğun tempoda çalışma-
ları sonucunda fabrikada işçiler grev komiteleri kurdular. Grev komitelerinin 
temel amacı, işçilerin patronlara karşı işyerlerinde çıkarlarını korumaktır. 
Bu dönemde yaşadıkları sorunları anlatmak isteyen işçiler 22 Ocak 1905’te 

20 Ali Bilgiç,  “Güvenlik İkilemi”ni Yeniden Düşünmek Güvenlik Çalışmalarında Yeni Bir 
Perspektif”, Uluslararası İlişkiler, 8\ 29, (2011): 123-142

21 İbrahim Erdoğan, “Küreselleşme Olgusu Bağlamında Yeni Güvenlik Algısı”, Akademik 
Bakış,  6\ 12, (2013): 265-292.
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San-Petersburg’da papaz Gapone’nin önderliğindeki bir işçi gösteri gerçekle-
miştir. Gösteri sonucunda havaya açılan ateş sonucu 1.000’e yakın işçi yaşamı-
nı yitirmiştir.  Yaşanılan bu olay sonucunda halk arasında artık mevcut rejimin 
tamamı ile değiştirilmesinin zamanı geldiği kanaat getirilmiştir. 1905 devrimi, 
ardından Rusya da kapitalizmin ürettiği sıkıntılara artık dayanamayan kitlele-
rin ani, kitlesel ve keskin eylemi olduğunu kanıtlamakla kalmamış,  kapitalist 
sistemi devrime ve başka bir dünyayı kurma gücünü hangi toplumsal sınıfın 
taşıdığını da bu yüzyılın başında göstermiştir.22 Bolşevik ve Menşeviklerin li-
derlerini takip altına almış, 1907 yılı başında Lenin ve arkadaşlarının tutuk-
lanmasına karar verilmiştir. Bolşevik liderinin bu ikinci kaçışı on yıl sürmüş 
ancak ikinci ihtilâl çıktığında (1917) sona ermiştir. Hükümet tarafından alınan 
şiddetli tedbirler sayesinde fabrika işçilerinin grevleri süratle azalmaya baş-
lamıştır. İşçileri kışkırtan ihtilalcilerin birçoğu ya tutuklanmış ya da sürgüne 
(Sibirya) gönderilmişlerdir ki bunlar arasında, 1908 yılı Martında tutuklanan 
Cugaşvili (Stalin) bulunmaktadır. 1917 Mart ayının başlarında I Dünya Savaşı-
nın olumsuz etkileri, hayat şartlarının daha da ağırlaşması, yoksulluğun devam 
etmesi insanların Çarlık rejimine son vermesine neden olmuştur. Bolşevikler 
bu dönemde Lenin önderliğinde “Barış, toprak, ekmek” vaade etti. Bu dönem-
de Bolşeviklere olan destek giderek artamaya başlamışlardır. 1917 Mart ayının 
başlarında Moskova’da Şubat Devrimi olarak bilinen ayaklanmaya başlamış-
tır. Lenin, ölümünden sonra Stalin başa geçmiştir. Stalin’in ölmesiyle yerine 
geçen Kuruşçev idaresindeki Moskova diktası, Polonyalıların ve Macarların 
üzerinde uyguladığı büyük baskı ile kontrolünü güçlendirdi. 1964 yılında Ku-
ruşçev’in yerine Leonid Brejnev geçmiştir. 23 Kısacası:  Birinci dünya sava-
sından 1915 tarihinde Almanların ilerlemeleri devam eden Rus-Alman savaşı 
1917 yılına kadar yaşanmıştır. Bu dönemde Rus ordusunun başkomutanlığını 
Çar II. Nikola almış, bu durum halk arasında savaşın Ruslar lehine değişeceği-
ne dair bir inancın yaşanmasına yol açmıştır.  1917 yılı başlarında Şubat ayında 
ihtilal çıkmıştır.

22 Michael McFaul, “Russia’s Choice: The Perils of Revolutionary Democracy,” in Growing 
Pains: Russian Democracy and the Election of 1993, ed. Timothy J. Colton and Jerry F. 
Hough, Washington, DC: Brookings, 1998, 119.

23 Elnur Hasan Mikail, “Rus Dış Politikası ve Yeni Çarlar Putin”, Konya, 2007,  81.
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4.1. Sovyet Rusya’nın Dağılmasından Sonraki Dönem (1980-1993)

1980 ve 1990 yıllarda Mihail Gorbaçov’un sürdüğü politika SSBC’ ye 
ekonomik sıkıntıların yaşanmasına neden olmuştur. Bu dönemde Sovyet-
ler Birliği ekonomik krizle beraber siyasal anlamda da yaşanılan çatışmalar, 
Sovyet siyasi sistemi sosyalist birlikler tarafından olumuz etkilenmeye baş-
lanmıştır. 1991 yılında Osmanlı Devleti için kullanılan “hasta adam” kelimesi 
Sovyet Rusya için geçerli bir durum olmuştur.24 SBCB dağılmasından sonra 
Rusya yeni konjonktür de yerini yarı çevre bir ülke olarak almaya başlamıştır. 
Bu dönemindeki gelişmeler özetlenmeye çalışılacaktır. Sovyet Rusya’nın da-
ğılması tarihsel süreç içerinde 1985-1991 yılları arasında Gorbaçov dönemi, 
1991-1998 yılları arasında Yeltsin dönemi olmak üzere incelenmektedir. Sov-
yet Rusya’nın dağılması ile beraber ülke içerisinde ekonomik, toplumsal, ön-
derlik sorunu ve uluslararası sistemde belirsizlik sorunları gündeme getirmiştir 
25.Rusya’nın yeni güvenlik anlayışın belirlenmesinde en önemli faktörlerden 
biri Rusya’nın bu dönem yaşamış olduğu kimlik sorunu olmuştur.

Gorbaçov, 1987 yılında glasnost (açıklık) ve perestroika (yeniden yapı-
lanma) politikasını başlattı. Bu dönemde Gobaçov “Rusya’nın geleceği As-
ya’dır. Rusya Avrupa izlediği güç dengesini koruma politikası ile birlikte İs-
tanbul’u kuşatma hayallerini terk etmeli, tüm ulusal çıkarları en büyük rakibi 
olan İngiltere’yi dengeleyerek amacıyla Asya’ya yönelmelidir.” söylemleri ile 
dış politika Avrasyacılık Kültürünün benimsenmesi gerektiğine vurgu yapmış-
tır.26 Gorbaçov’un Aralık 1987’de imzalanan ve süper güçlerin silahlanmasını 
büyük ölçüde azaltan Ara Nükleer Güçler anlaşması Gorbaçov’un ilk başarı-
larından biri olmuştur.

Kısacası bu dönem aralığında Rusya’nın genel devlet politikası daha 
çok ülke ekonomisini yeniden inşa etmek üzerine kurulmuştur. Rusya’nın bu 
dönemde güvenlik politikası Eski Sovyet Rejiminin etkisini sürdürerek, güç 
dengesini diğer devletlerle ilişkilerini güçlendirerek yeniden inşa etmek üzere 
planlanmıştır. Rusya bu dönemde daha çok bozulan ekonomisini güçlendirerek 

24 İlyas Topsakal, “Tarihi Süreçte Rusya-Türkiye İlişkileri, Marmara Türkiyat Araştırmaları 
Dergisi,  3\2, ( 2016): 35-53 .

25 Matt McDonald, “Constructivism”, der. Paul D. Williams, Security Studies: An Introduction, 
Routledge, London, 2008,  68.

26 Mesut Hakkı Caşın, “Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya ve Orta Asya”, Hazar Raporu, 
ww.circassiancenter.com/cc-turkiye/arastirma/0578-TurkDisPolitikasiAcisindanKafkasya.
pdf adresinden alınmıştır. Erişim Tarihi : 02.02.2017.
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küresel ölçekte istikrarını korumak, yakın çevreyi kontrol ederek NATO’nun 
genişleme politikasını takip ederek uluslararası konjonktür de yeniden etki 
alanını genişletmek üzerine politikalar geliştirmiştir.27Bu dönemde ekonomik 
alanlarda krizler yaşayan Rusya, güçlü olduğu dönemlerde yayılmacı ve bas-
kıcı bir dış politika izlemiştir. SSCB’nin dağılmasından sonra Rusya’da güç ve 
üretim araçları el değiştirmiştir.

4.2.  Sovyet Rusya Dağılmasından Sonra Ortaya Çıkan Yeni Akımlar

SSCB sonrası dönemde Rusya’da iki yeni akım ”Yeni Batıcılık” ve “Yeni 
Avrasyacılık” çıkmıştır. Boris Yeltsin benimsenmiş olan ve 1990’lı yılların 
başındaki geçiş önemli rol oynayan “Yeni Batıcılık” düşüncesi, batı ve ulus-
lararası sistem ile ekonomik entegrasyon ve siyasal yakınlaşmanın Rusya’da 
Pazar ekonomisine dayalı demokratik bir siyasi rejimin kurulmasına katkı sağ-
layacağı düşüncesini “benimsemiştir28 Rusya’nın o dönemde ılımlı liberalleri 
de Yeni Batıcılık düşüncesini benimsemişlerdir.

 “Avrasyacı Hareket” ise “Yeni Batıcılık”a tepki olarak ve Sovyet öncesi 
dönemdeki “Klasik Avrasyacılık” lık akımı ortaya çıkmıştır. Klasik Avras-
yacılık anlayışında jeo-politik ve jeo-ekonomik konuları gündeme gelmiştir. 
Uluslararası sistemde ABD’nin ekonomik ve teknolojik vasıtalarla siyasal ve 
kültürel hegemonyasını sürdürmek istemesi Avrasya coğrafyası için bir 
tehdit olarak görülmesine neden olmuştur. Böylece uluslararası sistem-
de Avrasya’nın kültürel, ekonomik ve siyasal alanda stratejik olarak entegre 
edilmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. Yeni Avrasyacılar, Rusya’nın ulusal 
çıkarlarının korunabilmesinin, uluslararası sistemde Rusya’nın konumunun 
yeniden tanımlanmasına ve siyasal ve askeri gücünün geliştirilmesine bağlı ol-
duğunu savunmaktadırlar.29 Kısaca bu dönemde soğuk savaş sonrası ekonomik 
yapıyı güçlendirmek adına Avrasyacılığı merkeze alan bu yaklaşım benimsen-
miştir. Rusya’nın jeopolitik konumu ön plana çıkarılarak, Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasından sonra ekonomik ve askeri alanlarda meydana gelen tehditler 
yeniden gözden geçirilmiştir. Yeni Avrasyacılık anlayışıyla iç ve dış politika 
da Avrasya benimsenmiştir. 

27 Paul, Gallıs “NATO’s Decision-Making Procedure”, Congressional Research Service Report, 
2003, 1-6.

28 M. Sadi Bilgiç, Rus Jeopolitiği: Avrasyacı Yaklaşım Ve Türkiye’ye Etkileri, Bilgesam, Bilge 
Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi , 2016.

29 Sait Sönmez ,“Yeni Batıcılık ve Yeni Avrasyacılık Akımları Bağlamında Yeltsin Yönetimi’nin 
Doğu Batı Politikaları’nın Analizi”, Akademik Bakış,  3,\6,2010: 73-96.
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2008 yılında ABD’ de ve AB ‘ de ekonomik krizler yaşanmaya başlan-
mıştır. Bu dönemde Çin yükselişiyle beraber, Rusya AB benzeri bir sistemle 
merkezi Avrasya bölgelerinde ekonomik kalkınma düzeyini toparlama politi-
kasına gitmektedir. Rusya’nın bu politikası Avrasya Birliği ile tanımlanmakta-
dır. Rusya’nın bu dönemde yaşamış olduğu sosyal krizler nedeniyle jeopolitik 
boşluk büyümüştür.  

“Rusya’nın yalnızca iç durumu ve uluslararası statüsü değil ayrıca jeo-
politik durumu da kötü etkilenmiş, parçalanma sonucu hudutları küçülüp jeo-
politik etkisi azalmıştır. Baltık ülkelerinin bağımsızlığı ile Baltık Denizi’ndeki 
hakları sınırlanmış, Rusya’yı çok rahatsız eden ve onun için çok önemli olan 
Ukrayna ile birlikte Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ın bağımsızlığı ne-
deniyle Karadeniz’deki etkinliği elden gitmiştir. Bir Rus gölü niteliğinde olan 
Hazar Denizi Havzasındaki gücü burada hak talep eden beş ülkeden biri du-
rumuna inmiştir. Uzak Doğu’daki yeni bir jeopolitik durumla karşı karşıya 
kalmış, bugüne kadar Rusya’nın hep gerisinde kalan Çin’in, Rusya’dan daha 
gelişmiş, dinamik ve başarılı bir ülke olduğunu görmüştür.”30

Böylece, yaşanılan dönemde devletlerin dengelerinde ki çıkarlar ve kar-
şılıklı ilişkiler de meydana gelen dönüşümler, devletlerin güvenlik stratejile-
rin değişmesine neden olmuştur. Devletlerin stratejik konumlarından duymuş 
oldukları endişeler güvenlik konularına ağırlık vermelerine neden olmuştur. 
Küreselleşme süreciyle beraber, karşılıklı bağımlılık ilişkisiyle, devletleri bir 
birine yakınlaştırarak karşılıklı olarak bağımlı kılmıştır. Değişen dünya kon-
jonktürün de, tehdit unsurları genişleyerek, uluslararası güvenlik kavramının 
sınırlarında genişletmiştir.

5. Rusya Federasyonu’nun Milli Güvenliği

Rusya Federasyonu Milli Güvenlik Konsepti,  bireyin, toplumun ve dev-
letin her alanında tehlikelerden nasıl korunmasını gerektiğini yansıtan bir bel-
gedir. Mayıs 2009’dan, 2020 tarihe kadar Rusya Federasyonu’nun milli güven-
lik stratejisi kabul edilmiştir.31 Dmitriy Medvedev ; “Rusya Federasyonu’nun 
2020’ye kadar milli güvenlik stratejisi” ‘nin özellikle milli güvenlik konsepti-

30 Brezeinski, 12.
31 Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi, “Rusya Federasyonu’nun 2020’ye kadar milli 

güvenlik stratejisi” onayı hakkında Devlet Başkanı’nın kararı’, 13.05.2009, (http://www.scrf.
gov.ru/news/436.html erişim tarihi 15.09.2017).
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nin güncelleştirmesi gerektiğini, Rusya Federasyonu Güvenlik Konsey’i top-
lantısında dile getirmiştir. 32 Küreselleşme süreciyle beraber özellikle terör, 
teknik felaketler, sosyal ve ekonomik krizler algılanan tehditler Rusya’da da 
güvenlik sorunsalını gündeme getirmiştir. Yaşanılan dönemde özellikle Finlan-
diya’nın NATO’ üyeliğinin istemesi, Rusya Devletinde güvenlik alanında yeni 
önemler alınmasını gündeme getirmiştir dönemde Rusya. AB ve NATO’nun iç 
işlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle askeri ilişkilerde sınırlama yoluna git-
miştir. Putin bu dönemde Rusya için önemli bir konu olan ve milli güvenlikte 
sıkça yer alan askeri doktrini yeniden düzenleme kararı alınmıştır.  Arap Baha-
rı sonrası yaşanılan gelişmeler yeni bir askeri doktrin ihtiyacını doğurmuştur.33

2008 yılında yaşanılan Krizle birlikte, Rusya’ da Milli güvenlik konula-
rı sıklıkla gündeme gelmektedir. Milli güvenlikte önemli bir konu alan aske-
ri güvenlik kavramı, Rusya’nın jeopolitik konunu açısından gündeme gelen 
konuların başında gelmektedir. Rusya’nın resmi belgelerinde en çok yer alan 
askeri güvenlik kavramı uluslararası güvenlik ve enerji güvenliği sık sık vur-
gulanmaktadır.34 Zaman içinde askeri doktrin de değişimler yaşanmıştır. Rus-
ya Federasyonu için uluslararası güvenlik, tehditlerin artmasıyla beraber milli 
güvenlikte gündeme gelen konuların başında gelmektedir. Soğuk Savaş 
zamanından günümüze kadar geçen dönemde Rusya ve ABD ‘ dakik iliş-
kiler de uluslarasın güvenlik önemli bir konu olmuştur.  Kafkaslardaki ge-
lişmelerle birlikte Milli güvenlik doktrininde yeni düzenlemeler yapılmıştır. 35

6. Rusya Federasyonu’nun Dış Politika Doktrini

1997 yılındaki Ulusal Güvenlik Konseptti belgesi ülke güvenliğine önem-
li tehdit olarak, ekonomik, siyasi istikrarsızlık, işsizlik ve sağlık sorunlarını 
gündeme getirirken, bu dönemde Kosova da meydana gelen olaylar Rusya’nın 
Batı dünyası içerisindeki ortaklığını etkisiz olduğunu, Rusya’daki ABD yan-
lısı kesimin güvenlik yaklaşımından dolayı,  Kremlin’in değişiklik yapmasına 

32 Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi, “Rusya Federasyonu’nun 2020’ye kadar milli 
güvenlik stratejisi ve onun gerçekleştirilmesi için önlemler” adlı toplantı, 24.03.2009, (http://
www.scrf.gov.ru/documents/100.html erişim tarihi 14.09.2017) 

33 Elnur İsmayılov, Rus Güvenlik Statejesi 2020, Bilgesam Yayınları, 2015:1-10.
34 Aleksandr Artemyev, Georgiy Makarenko, “Okno v Evropu: Kak Kitay Zapustil Novıy 

‘Şelkovıy Put’ v Obxod Rossii”, 09.07.2017
35 Eduard Khusainov, Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu Güvenlik İlişkileri, Yüksek Lisans 

Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 91.
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neden olmuştur36. 1999 tarihinde yayınlanan ve Ocak ayında Putin tarafından 
kabul edilen 2000 Güvenlik Konsepti belgesindeki güvenlik anlaşışı incele-
meden önce bu dönemdeki askeri doktrinlerde ki değişimleri incelememiz 
gerekmektedir.

2004 yılında Rusya Federasyonu Putin, yeni askeri doktrini imzalanmış-
tır. Yeni askeri doktrini, 19 Aralık 2014 tarihinde kabul edilmiştir. Putin bu 
dönemde, güvenlik ve dış politika konularına ağırlık verirken, güvenlik algı-
lamalarında meydana gelen değişimlerle askeri politikaları genişleten doktrine 
imza atmıştır. Bu dönemde değişen güvenlik algılamalarında ki değişim küre-
selleşmenin dinamiklerinde de etkili bir rol oynamıştır. 

1993 askeri doktrini 1990 yıllarda hazırlanmaya başlayan ve 2000 yılında 
kabul edilen ulusal güvenlik doktrini ile benzer özelikler taşımakta fakat iki 
önemli nokta da birbirinden ayrılmaktaydı. 

“Askeri yapılanmanın sivil otoriteye bağlı olduğunun öngörülmesi, bu 
dönemde stratejik nükleer silahların daha çok öne çıkmasıydı”.37

1993 askeri doktrinin yenilenmesinin en önemli sebeplerinden biri Yu-
goslavya’ da yaşanan olaylardır. NATO’nun resmen genişlemesinden dolayı 
Rusya dış ve iç politikada kendini güvende hissedememesi ve NATO’yu dış 
tehdit olarak algılaması ulusal güvenlik konsepti ve askeri doktrininin değiş-
mesinde önemli bir rol oynamıştır.  1993 doktrini 2000 ulusal güvenlik dokt-
rini ile karşılaştırdığımızda; Rusya Federasyonu’nun dış politikadaki tutumu-
nun netleştiğini, Rusya’nın iç güvenliğine karşı oluşabilecek tehlikelerin ve 
ülkenin toprak bütünlüğüne karşı terör örgütlerinin Rus hükümetini asimetrik 
karşılık esasına bağlı kalarak tek taraflı kuvvet kullanma hakkı saklı tutarak 
genişletilmiştir.38  Yeni doktrinde iç tehditler;

“Rusya Federasyonu’nun anayasal düzenini zorla değiştirmeye yönelik 
faaliyetler, ülkenin siyasi ve toplumsal durumunun istikrarsızlaştırılması, dev-
let kurumlarının, önemli devlet ve askeri tesislerin ve Rusya Federasyonu’nun 
bilgi alt yapısının işleyişini bozmak, Rusya Federasyonu’nun toprak bütünlü-

36 İsmayılov, 7
37 (http://mgk.gov.tr/calismalar/calismalar/007_rusya_federasyonu_ulusal_guvenlik_stratejisi.

pdf) , 20.06.2017
38 Koçer Gökhan ,“Soğuk Savaş Sonrasında Uluslararası Güvenlik Ortamı ve Türkiye’nin 

Ulusal Güvenliği”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Genelkurmay Denetleme Başkanlığı 
Yayınları, Yıl: 3, Sayı: 5, Ankara, 2005.

http://mgk.gov.tr/calismalar/calismalar/007_rusya_federasyonu_ulusal_guvenlik_stratejisi.pdf
http://mgk.gov.tr/calismalar/calismalar/007_rusya_federasyonu_ulusal_guvenlik_stratejisi.pdf
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ğünü, birliğini ve egemenliğini zayıflatma amacını güden bireylerin ve terör 
örgütlerinin faaliyetleri.” 39şeklinde tanımlanmaktadır.

Bir önce belge de olası tehlike olarak gösterilen bölgeler yeni doktrinde 
gerçek birer tehlike şeklinde tanımlanmaktadır. Rusya’nın güvenliğine askeri 
tehditlerden biri olarak küresel saldırı riski de belge içerinden yer almaktadır. 
Savaşı önlemek noktasında BM Şartı doğrultusunda uluslararası güvenliğinin 
güçlendirebilmesi için devletlerarası uluslararası antlaşmalara yer verilmesi 
gerektiği üzerine vurgu yapılmıştır.

1997 yılı güvenlik belgesini ve 2000 yılları arasındaki Güvenlik belgesini 
incelediğimiz zaman;  belgede daha çok ekonomik ve politik alanlarda düzen-
lemeler yapılmıştır. “AGIT ve BM kurumların etkilerinin azalması” ve NATO’ 
nun Rusya sınırlarına kadar ilerlemesi, stratejik çıkarlar açısından BDT ulusal 
güvenlik sahası olarak değerlendirilmiştir. Ülke içinde ve dış politikada güven-
lik algılamalarında tehdit hissedilirse askeri müdahale hakkı belge de dikkat 
çekmektedir.  

2000 Güvenlik belgesinde daha önceli ki belgelerde Batı dünyası ilişkiler 
“ortaklık” olarak tanımlanırken, yeni belgede ortaklığa bakış açısı daha çok 
iş birliği içerisinde olma olarak kabul edilmiştir. Rus-Gürcü savaşına dikkat 
çekilmiştir ve devlet egemenliğinde bağımsız bir politikanın olması gerektiği 
vurgulanmıştır.40 .2009 yılında kabul edilen yeni güvenlik belgesi 1997 yılın-
dan itibaren kabul edilen güvenlik belgesine dış politika ve askeri gücün öne-
mini vurgulamış bu alanlarda reform yapılması kararlaştırılmıştır.

Ulusal Güvenlik Doktrini 2000’ de Rus sınırına karşı açılabilecek savaş-
lar, Eski Sovyet Rusya rejiminde yaşayan vatandaşların hakkı, NATO’nun 
Rusya sınırları içerisindeki bölgelere doğru yayılma politikası iç ana tehdit 
faktörü olarak algılanmaktadır.

6.1. 2020 Rusya Güvenlik Stratejisi

Rusya Güvenlik Konseyi Sekteri Nikolay Patruşev başkanlığında hazır-
lanmıştır. 2020 Rusya Güvenlik Stratejileri, Mayıs 2009’ da Cumhurbaşkanı 
Nikolay, Ptruşev tarafından onaylanmıştır.

Belgenin giriş bölümünde; 1990’lı yıllarda daha çok Rusya›nın karşı 
karşıya kaldığı ekonomik ve siyasi krizin çözümlenmesine yönelik vurgu 

39 Atilla Sandıklı, Elnur İsmayıl, Küresel Riskler Ve Bölgesel Krizler, Bilgesam Yayınlar, 2017.
40 (http://mgk.gov.tr/calismalar/calismalar/007_rusya_federasyonu_ulusal_guvenlik_stratejisi.

pdf , Erişim tarihi 20.06.2017

http://mgk.gov.tr/calismalar/calismalar/007_rusya_federasyonu_ulusal_guvenlik_stratejisi.pdf
http://mgk.gov.tr/calismalar/calismalar/007_rusya_federasyonu_ulusal_guvenlik_stratejisi.pdf
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yapılmaktadır. Bu dönemde halkın yönetime katılması, toplumsal istik-
rarın sağlanması, Milli savunmanın, devlet güvenliği ve hukuk düzenin 
güçlenmesi, Rusya’nın iç ve dış güvenliğinin sağlanması hedeflenmekte-
dir. Belge de askeri güç kullanımının sorunların çözümünde gerekliğine 
değinilerek, milli güvenlik, stratejik öncelikler, milli güvenlik ve askeri 
güç küreleşme ve karşılıklı dinamizm ve bağımlıklar ve yeni oluşabile-
cek tehditlere vurgular yapılmaktadır.41 Bu dönemde Rusya’nın silahlanma 
yarışına girmeyeceği ve ABD’nin füze savunmasın dış tehdit algılandığı ve 
ulusal güvenlikte önemler alınması gerektiği vurgulanmıştır.42

2020 güvenlik belgesinden daha çok tehditler, kontrol dışı bölge içi yapı-
lan göçler ve bölge içinden kontrolsüz göçler, uyuşturucu ve madde kaçaklı-
ğının artması, bölge içerindeki uluslararası organize suçlar ve su sorunlarıdır. 
Yakın Doğunun, Barent Denizi ve Merkezi Asya’da enerji kaynakların hakim 
olma ve kontrol mücadeleci, Nükleer silahlara sahip olan ülkelerin sayısındaki 
artış önemli bir risk ortamına neden olduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda 
Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi güvenliğin sağlanması noktasın-
da en önemli unsur olarak görülmektedir. 

Rusya’nın uzun vadeli menfaatleri güvenlik stratejisinde; egemenlik, ba-
ğımsızlık, egemenliğin ve toprak bütünlüğün korunması ile birlikte; G-8 ,G-
20, Rusya-Hindistan-Çin gibi uluslararası politik ve ekonomik işbirliğin sağla-
ması ve demokrasi ve sivil toplumu ülke içinde geliştirmek, ülke içeresindeki 
ekonomik rekabet gücünü artırmak üzerine olduğu vurgulanmaktadır.43 Bu dö-
nemde küresel ve bölgesel savaşların çatışmalarını engellemek ön plandadır.  
Uluslararası kuruşlarla iş birliği içinde olan Rusya, özellikle stratejik istikrarın 
sağlanması için Rusya için Avrasya Ekonomik Topluluğu ve Şanghay İşbirliği 
gibi kurumlara yapılacak olan işbirliğine dikkat çekmektedir.  Askeri güç için 
stratejik caydırıcılık gerçekleştirilmesi, eşit stratejik ortaklığın sağlanması ifa-
de edilmektedir.44

NATO ile ilişkilerde en önemli noktanın Rusya sınırlarına doğu geniş-
lemesinin kabul edilemeyeceği, NATO ile eşit haklar ilkesinde Avro-Atlantik 
coğrafyada güvenliğin korunması gibi ortak çıkarlar doğrultusunda gerçekleş-

41 (http://mgk.gov.tr/calismalar/calismalar/007_rusya_federasyonu_ulusal_guvenlik_stratejisi.
pdf , Erişim tarihi 20.06.2017

42 İsmayılov,8.
43 (http://mgk.gov.tr/calismalar/calismalar/007_rusya_federasyonu_ulusal_guvenlik_stratejisi.

pdf , Erişim tarihi 20.06.2017
44 Atilla Sandıklı, Elnur İsmayıl, Küresel Riskler Ve Bölgesel Krizler, Bilgesam Yayınlar, 2017.
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tirilmesi hedeflenmiştir. NATO’ un kendi askeri-politik konumunda Rusya’nın 
yasal hak çıkarlarını göz artı etmemesi gerektiği, terör alanında ABD’yle iliş-
lerinde barışı koruma ve bölgesel çıkarlara yönelik çözümler ifade edilmiş-
tir. Rusya’nın ulusal güvenliğinin ve tehdit oluşabilecek konuların doğrudan 
ülkenin ekonomik durumuna bağlı olduğu ekonomin güvenliğe bağlı olduğu 
belgede yer almaktadır. 45

Ulusal savunmanın stratejik hedefi; birey güvenliğin yaşam standartla-
rının yükselmek olmadır. Bu anlamda özellikle ekonomik kalkınma ilgili ça-
lışmalar hızlandırılmalıdır. Bölgenin jeopolitik konumundan dolayı yaşanılan 
bölgesel ve küresel çıkarlar önlemek adına yeni stratejiler geliştirilmedir. Böl-
ge de askeri güvenliği tehdit eden bir algı ile karşılaşıldığında alınabilecek ön-
lemler belge içinde yer almaktadır. Belge de bilim ve teknolojinin geliştirilme-
si üretim kaynaklarının uygun kullanılması, stratejik istikrar belgede önemli 
şekilde yer almaktadırlar46. Küreselleşme olgusu ile beraber siyasi, ekonomik, 
toplumsal ve çevresel yeni güvenlik tehditlerinin alınmasına artık salt askeri 
tedbirlerle ve devlerin güvenlik algısında yeni çözüm yollarının ortaya çıkma-
sına neden olmaktadır.

7. Sonuç

Küreselleşme süreciyle beraber karşılıklı siyasi irade ve güven eksikliği-
ne devletlerarası ilişkilerde artarak, yeni güvenlik stratejilerin oluşması sağ-
lanmıştır. Güvenlik alanında meydana gelen değişimler tehditlerin devletler de 
sadece askeri alanında değil aynı zamanda çevre, ekonomi alanlarında devlet-
lerin işbirliği yapmalarına neden olmuştur. Böylece değişen dünya konjoktö-
rün de, geleneksel güvenlik tehditlerin dışında güvenlik algısında değişimlerin 
yaşandığını söyleyebiliriz.

 Küreselleşme sürecinde Rusya ile farklı güvenlik anlayışlarında ki dü-
zenlemelerinde soğuk savaş sonrası dönemde, devletlerle enerji ve ekonomi 
alanlarındaki karşılıklı bağımlılığını artırttığını söyleyebiliriz. Rusya’nın gü-
venlik algılamaları yeni dönemde farklı olsa da, güvenliğin bölünmezliğine 
askeri alanda dikkate alındığını ve bu alanlarda yeni düzenlemeler gerçekleşti-

45 Document: 2015 U.S. National Military Strategy, USNI News, 02 Temmuz 2015, http://news.
usni.org/2015/07/02/document-2015-u-s-national-military-strategy (Erişim: 02.02.2017 )

46 Document: 2015 U.S. National Military Strategy, USNI News, 02 Temmuz 2015, http://news.
usni.org/2015/07/02/document-2015-u-s-national-military-strategy (Erişim: 02.02.2017 )
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rilmektedir. Güvenlik alanlarında ki düzenlemeleri kurumsallaştıran örgütlere 
iş birliği içerisinde hareket etmektedir. 

İç ve dış politika da yaşanılan gelişmelerle birlikte Yeni Batıcıların yerini 
Avrasyacılar almıştır. Özellikle Rusya’nın yeni dönem güvenlik stratejisinde 
Batı dünyasını dengeleme çabası içinde olduğunu söylenilmekteyiz. Rusya 
Federasyonu›nun ulusal çıkarlarını ve stratejik ulusal önceliklerini yer aldığı 
belgede, ulusal güvenliği güçlendirmek hedeflenmektedir.  Ekonomik alanda 
kalkınmada uzun vadeli hedefler belirleyen Rusya, mali sistemi güçlendirmeyi 
amaçlamaktadır. Aynı zamanda nükleer silahların azaltılmasına yarayacak ge-
rekli koşullara katkıda bulundurmayı hedeflemektedir. Zaman zaman kimlik 
sorunun yaşandığı ve uluslararası sistemde bu konuyla ilgili olarak net bir ta-
vır göstermeyen Rusya’nın ulusal hedef, siyasi yönelim çelişkiler yaşadığının 
ulaşılmıştır.

Rusya’nın yeni bir doktrine ihtiyaç duyması bu dönemde Arap baharı ve 
Ukrayna Krizi’nin de meydana gelen tehdit algılamalarından doğmuştur.  Bu 
dönemde askeri tehditlerdeki güvenlik alanındaki algılamalar Yeni Rus gü-
venlik doktrinin oluşmasına neden olmuştur. Küreselleşme süreciyle ön plana 
çıkan, ekonomik, teknolojik alandaki değişimler ve dönüşümler, Rusya’nın 
askeri doktrininde tehdit algılamaların değişime yol açmıştır.  Bu dönemde ba-
ğımsız bir güç olmayı hedefleyen Rusya’nın daha liberal, toplumsal istikrarın 
sağlanmasına yönelik, Rusya’nın askeri gücünün ön plana çıktığı değerlendi-
rebilmekteyiz.
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