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ÖZET

Bu çalışmada, Ukrayna (2015) ve Gürcistan’ın (2011) ulusal güvenlik 
strateji belgeleri araştırılmıştır. Ulusal güvenlik stratejileri devletlerin kar-
şılaştıkları sorunları çözmek için oluşturdukları planlardır. Üst düzey resmi 
makamlar tarafından hazırlanan belgeler, devletlerin uluslararası sistemi na-
sıl algıladıkları, ulusal güvenlik tehditleri ve ulusal güvenlik yöntemlerinden 
oluşur. Stratejiler somut göstergeler ile süreklilik içinde değerlendirilebilirken 
bu durum birçok bakımdan farklılığa sahip devletlerin dış politikalarında bir 
karşılaştırma yapma şansı sunar ve aynı zamanda uluslararası sistemin yapısı 
açısından da sonuçlar üretir. Bunlara ek olarak güvenlik stratejileri değişen 
güvenlik algısının yanında güvenlik konusunda süreklilik arz eden hususla-
rı tespit etmemizi sağlar. Çalışmanın giriş bölümünde Rusya’nın Ukrayna ve 
Gürcistan’a karşı düzenlediği askeri müdahalelerin arka planına ait bilgiler 
sunulacaktır. Buna göre, Ukrayna ve Gürcistan, Sovyetler Birliği döneminin 
bir devamı olarak Rusya Federasyonu ile ilişkilerinden rahatsızdı. Dış ve iç 
politikada Rusya etkisini kırmak için Batı kurumlarına eklemlenmeye yönelik 
politikalar geliştirdiler. Fakat öncelikle Gürcistan’da sonra Ukrayna’da Rusya 
bu durumu engelledi. Süreç sonucunda Rusya, Ukrayna’nın doğusunda don-
durulurmuş bir çatışma ortamı oluştururken Gürcistan’da askeri bir zafer ka-
zandı. Bu politika, Rusya’nın bir süredir yakın çevresinde Batı’ya yaklaşma 
teşebbüsünde bulunmuş ülkelerde izlediği stratejinin devamı olarak görülmek-
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tedir. Tıpkı Gürcistan da olduğu gibi Ukrayna’yı da istikrarsızlaştırarak, bu ül-
kelerin Batı’nın istediği reformları gerçekleştirmesinin mümkün olmamasına 
sebep olmaktadır. Batı’ya entegre olmalarını engellemektedir.

Çalışmada, yapısal realist teorinin “uluslararası sistemin yapısı devletle-
rin dış politikalarını belirler” hipotezi, ulusal güvenlik strateji belgeleri üzerin-
den ele alınmıştır. Hipoteze göre, devletler farklı coğrafya, siyasi tarih, kimlik 
ve çıkarlara sahip olsa da uluslararası sistemin yapısı, devletlerin dış politika-
larını belirlemesinde en önemli etkendir. Uluslararası sistem (1991-2016), tek 
kutuplu olarak kabul edilmiştir. Önceki araştırmalardan farklı olarak, güç bakı-
mından zayıf ve askeri müdahale altında olan, Ukrayna ve Gürcistan’ın ulusal 
güvenlik stratejileri incelenmiştir. Uluslararası sistemin istikrarının sürmesi 
iki ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliklerini barışçıl ve güvenlik içinde 
sürdürmesi için önemlidir. Bu yüzden istikrarın bozulmasını güvenlik tehdidi 
olarak belirlemektedirler. Ayrıca iki ülke, Rusya tehdidine karşı, kapasite artı-
rımı, ordu modernizasyonu ve ittifaka katılma gibi saldırgan yöntemleri uygu-
lamaya çalışmıştır. Bu durum, yapısal realizm teorisinin, “tek kutuplu sistemde 
aktörler, yeterince güç biriktirinceye kadar istikrarı savunur ve güç biriktirmek 
için saldırgan yöntemleri benimser” öngörüsünü doğrulamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Ulusal Güvenlik, Strateji

1. GİRİŞ

Çalışma, Ukrayna (2015) ve Gürcistan’ın(2011) ulusal güvenlik strateji 
belgeleri üzerinden ele alacaktır. Strateji belgeleri güvenlik kavramsallaştır-
ması başta olmak üzere güvenlik tehditleri ve güvenlik yöntemleri bakımından 
analiz edilecektir. İki ülkenin ortak tehdit olarak gördüğü Rusya ve bu tehdide 
karşı uyguladığı güvenlik yöntemleri olan ittifaka katılma, askeri ve siyasi re-
form süreçleri değerlendirilecektir. Uluslararası sistemin bir düzensizlik içinde 
olduğu ve aktörlerin ulusal güvenliklerinin bu durumdan etkilendiği üzerinde 
durulacaktır.1Bu bakımdan devletlerin hızlı bir şekilde tepki vermek zorunda 
kaldığı durumlarda bile aslında strateji belgelerindeki güvenlik algılarına göre 
cevap ürettiklerinden bahsedilecektir.2

Rusya’nın askeri müdahalelerinin hangi koşullar altında gerçekleştiği 
incelendiğinde Ukrayna-Rusya ilişkileri, Ukrayna’nın Batı kurumlarına katıl-

1 Hanns W. Maull, “Global Disorder’’, Uluslararası İlişkiler, (2019), Cilt 16. No. 63, s. 11
2 Veysel Kurt, Ortadoğu’da Güvenlik Stratejileri, 1.Baskı, (İstanbul, Seta Yayınları, 2018), s. 9
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ma isteği nedeniyle gergin olduğu gözlemlenir. Rusya, Ukrayna’yı ekonomik 
ve enerji politikalarıyla artık kendi çevresinde tutamayacağının farkına var-
mıştı. Bu nedenle son çare olarak askeri müdahaleyi uygulamaya koymuştur. 
Kırım’da yaşayan Rus azınlığın korunmasını bahane ederek 27 Şubat 2014 
tarihinde Kırım’a askeri olarak müdahale etmiştir. 16 Mart 2014 tarihinde re-
feranduma gidilerek Kırım, Rusya Federasyonu’na (RF) katılmıştır. Bu durum, 
açıkça Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğü haklarının çiğnendiğini 
göstermektedir. Batı bloğu, durumu yasadışı olarak görseler de Kırım Cum-
huriyeti ile Sivastopol federal şehirleri, RF’ye dâhil olmuşlardır. Ukrayna’nın 
doğusunda Rusların yoğun yaşadığı bölgelerde ayrılıkçı hareketler başlamıştır. 
Ukrayna merkezi hükümetinin otoritesi ortadan kalkmıştır. Rusya bu geliş-
meler üzerine Ukrayna’nın doğusundaki, ayrılıkçı hareketleri desteklemiştir.  
Ukrayna’nın doğu kısmında yer alan ve Rus nüfusunun daha fazla olduğu 
Donetsk ve Luhansk bölgeleri Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan et-
miştir. Ukrayna’nın merkezi hükümeti ise bu ilanı kabul etmemiştir ve silahlı 
kuvvetleriyle krize müdahale etmiştir. Bu durum ülkeyi bir iç savaşa sürükle-
miştir. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre bu olaylar sırasında 4 binden 
fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilmektedir bu süreç sonucunda Rusya, 
Ukrayna’nın doğusunda dondurulurmuş bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Bu 
politika, Rusya’nın bir süredir yakın çevresinde Batı’ya yaklaşma teşebbüsün-
de bulunmuş ülkelerde izlediği stratejinin devamı olarak görülmektedir. Tıpkı 
Gürcistan da olduğu gibi Ukrayna’yı da istikrarsızlaştırarak, bu ülkenin Ba-
tı’nın istediği reformları gerçekleştirmesinin mümkün olmamasına sebep ol-
maktadır. Batı’ya entegre olmalarını engellemektedir

Gürcistan ile Rusya arasındaki gerilim, Rusya’nın Kafkasya’da hâkimi-
yetini daraltan ABD (Amerika Birleşik Devletleri) hamleleri nedeniyle kade-
meli olarak kötüleşmeye başlamıştır. Bu durum küçük çatışmalarla alevlene-
rek, askeri müdahale boyuta giden sürecin başlangıcını oluşurmuştur. 2007 
yılında Rusya, Gürcistan topraklarında bulunan Rus kuvvetlerini geri çekmiş 
fakat Güney Osetya ve Abhazya’daki barış kuvvetlerini bölgede konuşlandır-
maya devam etmiştir. 2008 yılına gelindiğin de sınırda küçük çaplı çatışmalar 
artmaya başlamıştır. Rusya bölgedeki hareketliği değerlendirerek, çıkabilecek 
büyük bir çatışmaya karşı hazırlanmaya başlamıştır. Sürekli artan gerilim so-
nucun da Gürcistan ordusu Güney Osetya’nın başkenti Tskhinvali’ye saldırı 
düzenlemiştir. Saldırının başlangıcında Tskhinvali ve Güney Osetya’nın bü-
yük bölümü kontrol altına alınmıştır. Gürcistan saldırının sebebini ayrılıkçı 
güçlerin sivillere karşı yaptığı saldırılar olarak göstermiştir. Rusya ise saldı-
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rıları kınamış bölgede yaşayan Rus vatandaşlarının güvenliklerinin tehlikede 
olduğunu belirtmiştir. Rusya vatandaşlarını koruma hakkının bir sonucu olarak 
Gürcistan’a karşı hava saldırısına başlamıştır. Tüm askeri, siyasi ve ekono-
mik gücüyle saldıran Rusya, mutlak bir zafer almıştır. Bunun karşısında Gürcü 
kuvvetleri çekilmiştir. Fakat Rusya saldırı faaliyetlerine devam etmiştir. Rusya 
kazanmasına rağmen uzun süre alanda hâkimiyetini sürdürmüştür. Kendi va-
tandaşlarını koruma sebebiyle girdiği çatışmada, ölçülülük, orantılılık, zaman-
lama gibi temel uluslararası ilkeler ihlal edilmiştir. 

Stratejilerin incelenme sıralamasında öncelik Ukrayna’ya verilmiştir. 
Ukrayna stratejik önemi ve güç bakımından Gürcistan’a göre daha ön planda 
olduğu için ilk olarak tercih edilmiştir.

2. UKRAYNA ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİ BELGESİ (2015)

Ukrayna ulusal güvenlik strateji belgesi üç temel bölümden oluşmaktadır. 
Bunlardan ilkinde geliştirilen stratejinin nihai olarak ulaşmak istediği amaçlar 
belirtilmiştir. İkinci bölümde ulusal güvenliğe yönelen tehditler son bölümde 
ise ulusal güvenlik politikasının öncelikleri bölümüne yer verilmiştir. Son bö-
lüm diğer belgelerde olduğu gibi ulusal güvenlik yöntemleri kapsamında de-
ğerlendirmeye alınmıştır. Strateji belgesine ek olarak belgeden alıntılar yapı-
larak geliştirilen ve 2016 yılında yayınlanan Beyaz Kitap, Ukrayna’nın Askeri 
Kuvvetleri Belgesi’nden de yararlanılmıştır. Stratejinin analizinde öncelikle 
belgenin güvenlik kavramsallaştırması, teorik arka planı ve stratejik zihniyeti 
anlatılacak ardından strateji analiz edilecektir.

2.1. Geniş ve Somut Güvenlik Kavramsallaştırması

Güvenlik kavramının yeniden tanımlanması disiplin içinde bir endüstri 
haline gelmesine rağmen aslında bu durum ulus devletlerin politika tanım-
larının yeniden tanımlanması ile ilgilidir.3 Ukrayna Ulusal Güvenlik Strateji 
Belgesi’nin bu bağlamda güvenlik kavramını nasıl ele aldığı incelenecektir. 
Belgeyi analiz ederken en önemli noktalardan biri belgenin uluslararası sistemi 
nasıl okuduğunu kavramaktır. Bu sayede güvenlik belgesini yazan ülkenin, 
uluslararası sistemde kendini nasıl konumlandırdığı ortaya çıkar. Ayrıca bu 

3 David A. Baldwin, “Güvenlik Kavramı”, Uluslararası Güvenlik Sorunları içinde, Kamer 
Kasım, Zerrin A. Bakan (der.), Çiğdem Şahin(çev.). 1. Baskı (Ankara, Asam Yayınları, 
2004), s.1
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bölümde belgeyi yazan kişilerin hangi şartlar sağlandığında ülkenin güvenli 
olacağına kanaat getirdiklerine değinilecektir.4 Güvenlik kavramsallaştırması, 
ulusal güvenlik stratejisini en azından prensipte belirlemesi gerektiğinden, bel-
gelerin üzerinde kurucu bir etkiye sahiptir.5

Stratejide en çok vurgulanan noktalardan biri Ukrayna’nın egemenlik ve 
toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Çünkü RF tarafından bu iki önemli hak-
kın ihlal edildiği belirtilmektedir. Somut güvenlik kavramsallaştırmalarında 
karşılaştığımız hedef ve tehditlerin netliği bu belgede RF’nin saldırganlığı ile 
karşımıza çıkmaktadır. Bu durumdan kurtuluş çaresi olarak Batı kurumlarıyla 
işbirliği ve ittifak kurma seçilmiştir. Belge, bahsedilen hedeflerde oldukça so-
mut ifadelerde bulunmuştur. Buna karşın belge güvenlik tehditleri ve yöntem-
leri bakımından geniş bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Ekonomi, enerji, çevre 
güvenliğinden Ukrayna kimliğinin korunmasına kadar çeşitli tehditler belirtil-
miş, güvenlik yöntemleri açısından ittifaka katılma, işbirliği, askeri ve siyasi 
reform yapılması belirtilmiştir. 2000-2015 yılları arasında yayınlanan Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üye ülke belgelerinin, büyük 
çoğunluğu gibi6 güvenliği geniş anlamda tanımlanmaktadır. Ukrayna’nın ulu-
sal güvenlik belgesi incelendiğinden ülkelerin ortaya çıkmış olan ulusal gü-
venlik belgelerinden somutluk bakımından ayrıldığı fakat genişlik bakımından 
benzediği gözlemlenmektedir (Tablo 1).

Ukrayna’nın belgesinin darlık genişlik bakımından dengeli bir konumda 
yer aldığı söylenebilir. Fakat netice itibariyle bir tespit yapıldığında belgenin 
güvenlik tehdit ve yöntemleri açısından geniş ve somut olduğu belirtilebilir. 
Çünkü tehdit olarak birçok madde sayılmış olsa bile tüm tehdit unsurlarını 
etkileyen ve ana tehdit olan RF’nin, ulusal bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne 
verdiği zarardan kaynaklanan istikrarsızlıktır.

4 Hasan Basri Yalçın, Ulusal Güvenlik Stratejisi, 1.Baskı, (İstanbul, Seta Yayınları, 2017), s. 53
5 a.g.e. s. 56.
6 a.g.e. s.58.
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Tablo 1: BMGK Üyelerinin Güvenlik Kavramsallaştırması

Kapsam Biçim Stratejik Zihniyet Teorik Çerçeve

ABD 2010 Geniş Somut İzolasyonculuk Reelpolitik

İngiltere 2010 Geniş Soyut Güvenlik Öncelikli Reelpolitik

Fransa 2013 Geniş Soyut Liberal Değerler ve 
Kurumsal Araçlar Reelpolitik

Rusya 2009 Çok Geniş Soyut Otorite İnşası Karamsar Tasvir, 
İyimser Beklenti

Çin 2015 Dar Soyut Kapasite İnşası Reelpolitik
Kaynak: Yalçın, Ulusal Güvenlik Stratejisi, s.667

2. 2.  Stratejik Zihniyet ve Teorik Arka Plan

Ulusal güvenlik strateji belgeleri hazırlanırken belgeyi hazırlayan zihni-
yet, hangi teoriye dayanacağı kaygısını gündeme getirmemektedir. Fakat ha-
zırlayanların politik tercihleri veya uluslararası alandaki gelişmeleri algılama-
ları stratejik zihniyet ve teorik çerçeveleri, üstü kapalı da olsa bilgi sunar. 

Belgedeki güvenlik kavramsallaştırmasının arkasında olan mantık araştı-
rılırken iki kıstas öncelikli olacaktır. Bunlar teorik çerçeve ve stratejik zihni-
yettir. Teorik çerçeve belgeyi hazırlayan ülkenin uluslararası güvenlik şartları-
nı nasıl gördüğünü, stratejik zihniyet ise ulusal güvenlik için nihai hedefin ne 
olduğunu belirtir.

Ukrayna strateji belgesi devletin güvenlik ve kamu yönetimi bakımından 
çok kötü bir durumda olduğunu açık bir şekilde dile getirmektedir. Toprakla-
rında yabancı bir devletin askerleri olan, ordusunun ve siyasi kurumlarının bu 
durumu tersine çevirmekten yoksun olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Rusya bu 
durumdan sorumlu olan tek ülke olarak ele alınmaktadır. Rusya’yı tek başına 
dengeleme gücü olmayan Ukrayna, ittifak kurma yöntemini benimsemeye ça-
lışmaktadır. Buradan hareketle gerçekçi bir yaklaşımla, güvenlik çevresi ana-
lizi yapıldığı ayrıca kendi güç ve yeterliliğindeki zafiyetleri net bir şekilde be-
lirtmesi nedeniyle belgenin reelpolitik bir zihniyet tarafından kaleme alındığı 
söylenebilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde uluslararası sistemdeki anarşinin 
devam ettiği ve devletlerin birbirlerinin güvenliğine özdeşleştirme yapmadık-

7 a.g.e. s.66.
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ları aksine güvenlik tehdidi olarak varlıklarını sürdürdükleri tespit edilmekte-
dir.8

Ukrayna, gelecek vizyonunda tamamen Batı’ya yönelmiştir. Ukrayna 
strateji belgesinde her fırsatta Batı norm, kurum ve askeri yapılarına vurgu 
yapılmıştır. Batı kurumlar ile Ukrayna kurumları arasında hızlı bir uyum süre-
cinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ukrayna’nın güvenliğini sağlamak için Batı 
kurumları ile kurduğu hayati bağ belgenin yeni liberal kurumsalcı bir teorik 
çerçeveye sahip olmasına sebep olmuştur.

2.3. Ulusal Güvenlik Tehditleri9

Ukrayna’nın ulusal güvenlik stratejisi, Gürcistan belgesinde değinebile-
ceği gibi ulusal güvenliğe asıl tehdidin Rusya olduğu belirtmektedir. Bu durum 
belge içinde geçen çevre güvenliği ve enerji güvenliği gibi temelde askeri gü-
venlikle ilgisi olmayan başlıklarda dahi ortaya çıkmaktadır. Örneğin çevre gü-
venliği başlığı altında iklim değişikliği gibi küresel sorunlardan bahsedildikten 
sonra Rusya’nın işgal ettiği10 alanlarda çevreye verdiği zararlardan ve bölgeye 
verilen zararın etkisinin uzun yıllar devam edeceğinin altı çizilmektedir. Bu-
radan hareketle belgede sıralanan güvenlik tehditleri sayısının fazla olduğunu 
ancak bu tehditlerin ele alınış bakımından Rusya’nın oluşturduğu egemenlik 
ve toprak bütünlüğü tehdidine odaklandığını söyleyebiliriz.

Ulusal güvenlik çevresi analiz edilirken küresel aktörlerin politikaları, 
Ukrayna’nın var olan durumdan en hızlı şekilde kurtulması açısından ele alın-
mıştır. Bu durumda Avrupa Birliği (AB), the North Atlantic Treaty Organiza-
tion (NATO) ve ABD dost kampta konumlandırılırken, Rusya düşman sınıf-
landırması altındadır.11 Fakat Ukrayna’nın konumu itibariyle Rusya açısından 
öncelikli güvenlik bölgesi olduğu ayrıca Rusya’nın güneydeki denizlere inmek 
için önemli olduğundan bahsedilmemiştir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde 

8 Alexander Wendt, “Ortak Kimlik Oluşumu ve Uluslararası Devlet”, Uluslararası İlişkilerde 
Anahtar Metinler içinde, Esra Diri (haz.), Emre Erşen(çev.), 1. Baskı, (İstanbul, Der 
Yayınları, 2017), s.688

9 Çalışmanın hacim açısından uygun formata sahip olması için ulusal güvenlik tehdit ve 
yöntemlerinden öne çıkan başlıklar ayrıntıları ile incelenmiş diğer tehdit ve yöntemler sadece 
başlık ile sınırlandırılmıştır.

10 Çalışmanın bütününde Rusya’nın saldırgan politikaları işgal değil askeri müdahale olarak 
ifade edilmiştir. Ancak stratejilerin orijinalinde geçen işgal ifadesi aslına bağlı kalınarak ele 
alınmıştır.

11 Gökhan Alptekin, “ABD, Rusya, AB, Almanya ve Ermenistan Ulusal Güvenlik Strateji 
Belgelerinin Kıyaslanması: Türkiye İçin Örnekler”. (2015). s.7.
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Ukrayna’nın NATO’ya girme girişimi Rusya için ciddi bir güvenlik tehdidi 
oluşturmaktadır. Ukrayna ise bu konuya bağımsızlık ve egemenlik hakkı pren-
sibinden yaklaşarak Ukrayna’nın Batı’ya yakınlaşmasının Rusya’ya bir tehdit 
olmadığını, asıl tehdit kaynağının Rusya olduğunu dile getirmektedir. Buna 
ek olarak Ukrayna’nın Batı’ya uyum sağlamasının tüm küresel ve bölgesel 
aktörlere coğrafya olarak da Karadeniz Havzası ülkelerine barış ve istikrar ge-
tireceği savunulmaktadır.

Ulusal güvenlik tehditleri arasında İspanya örneğinde olduğu gibi diğer 
ülkelerin belgelerinde son yıllarda öne çıkan vatandaşların kimlikleri, aidiyet-
leri konusu da yer almıştır.12 Gürcistan, Ermenistan, İspanya gibi iç çatışma-
ların olduğu ülkelerde ortaya çıkan bu tehdit, devletlerin ulus devlet inşasına, 
askeri ve milli eğitim politikalarına önem vermesi söylemine neden olmakta-
dır.13 Aslında bu durumun Sovyetler Birliği sonrasında bir anda bağımsız olan 
devletlerde vatandaş aidiyetinin sağlanması için uygun koşulların oluşmadığı 
ile açıklamak mümkündür. Sovyetler Birliği döneminde toplumsal aidiyet belli 
dönemlerde milli kimlikten ziyade sınıf kimliği üzerine inşa edilmekteydi.14 
Son yıllardaki belgelerde öne çıkan bir diğer tehdit ise enformasyon tehdidi-
dir. Aynı şekilde Ermenistan, Gürcistan ve İspanya belgelerinde bu durumun 
üstünde hassasiyetle durulmuştur. Çünkü Rusya’nın iletişim araçlarını ve med-
yayı etkin kullanarak gerçekleri çarpıttığı bu durumunda halk üzerinde yıkıcı 
ve ayrıştırıcı etkisi olduğu belirtilmektedir.

2.3.1.Toprak Bütünlüğü İhlali

Rusya’nın Ukrayna sınırları içinde yer alan Özerk Kırım Cumhuriyeti, 
Sivastopol şehrini işgali ve Donetsk ve Luhansk Oblast bölgesinde ayrılıkçı 
organizasyonları kontrol etmesi, devletin siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarı-
na zarar vermektedir.15 Ukrayna içinde bölgeler arası bağlantılar kurulmasını 
engellemektedir. Birçok insanın hayatını kaybetmesine, yüzbinlerce insanın 
yerinden edilmesine ve insan haklarının ihlal edilmesine sebep olmaktadır. 
Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatarlarının hakları, büyük bir tehdit altında-

12 Presidency of the Government of Spain, National Security Strategy of Spain. 2017. https://
www.dsn.gob.es/va/2017-spanish-national-security-strategy (E.T. 11.11.2019).

13 ArmenGevorkyan, National Security Strategy Of TheRepublic Of Armenia.https://www.mfa.
am/filemanager/Statics/Doctrineeng.pdf (E.T.11.11. 2019).

14  Ali Asker,“Milli Kimliğin Oluşumunda Semboller, Din ve Dil Olgusu: Gürcistan, Azerbaycan 
ve Ukrayna”,21. Yüzyılda Sosyal Bilimler,(2013), Cilt 2, No 3, s. 87.

15 TheNationalDefenceand Security Council. National Security Strategy Of Ukraine.(2015). 
s.2. http://www.niss.gov.ua/en(E.T. 01.02.2019)
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dır. Ukrayna topraklarının, Rusya tarafından işgali, Ukrayna’nın egemenliğini 
tehdit eden diğer birçok tehdit unsuruna kaynaklık etmektedir. Devletin ulus-
lararası olarak tanınan sınırlarında temel fonksiyonlarının yerine getirilmesini 
engellemektedir.16

2.3.2.Rusya’nın Kırım ve Doğu Ukrayna’da Askeri Varlığı ve Ukray-
na Sınırında Askeri Kuvvetlerini Güçlendirmesi

Rusya, işgal ettiği topraklarda, askeri birliklerini konuşlandırmakta, bu 
bölgede Rus Özel Kuvvetleri, Ukrayna’ya karşı sabotaj ve keşif faaliyetleri 
yapmaktadır. Bu duruma ek olarak Ukrayna’nın diğer bölgelerinde aşırı ve 
ayrılıkçı hareketleri provoke etmektedir. Ukrayna’nın sosyo-politik durumu 
istikrarsız hale getirilerek, Rus saldırganlığının kapsamının artırılması hedef-
lenmektedir. Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Oblast bölgesindeki çatışmaya, 
silahlı kuvvetleriyle direkt olarak katılması ve ayrılıkçı hareketleri destekle-
mesi silahlı çatışmanın boyutunu artırırken aynı zamanda silahsız bir şekilde 
müzakerelerle sorunun çözülmesini engellemektedir. Rusya’nın Ukrayna’nın 
tüm doğu sınırında askeri kuvvetlerini biriktirmesi, Ukrayna’nın tehdit edil-
mesini şiddetlendirmektedir. 

2.3.3.Rusya’nın Ukrayna’ya Hibrit Savaş Açması

Ukrayna, Rusya tarafından siyasi, ekonomik ve askeri alanların araçları-
nın birlikte kullanıldığı ağır bir baskı altında tutulmaktadır. Rusya’nın stratejik 
hedefi, Ukrayna’nın Avrupa ile bütünleşmesini engellemek, askeri ve ekono-
mik kaynaklarını tüketmek, sosyo-politik düzenini bozmak, Ukrayna’yı Rusya 
güdümünde bir ülke haline getirmek ve Ukrayna Devleti’nin çökmesini tetik-
lemektir. Rusya tarafından izlenmekte olan bu siyaset, uluslararası düzende bir 
devletin diğer devlete uygulayabileceği en ağır politikalardan biridir.

• Ukrayna Güvenliğinin Uluslararası Garantör Yokluğu
• Ayrılıkçılık ve Terörizm
• Etkin Olmayan Ulusal Güvenlik Sistemi
• Çevreye Yönelik Tehditler
• Yolsuzluk ve Kamu Yönetiminin Etkisizliği
• Ekonomik Krizler, Halkın Yaşam Standartlarının Düşmesi
• Enerji Güvenliği Tehdidi
• Enformasyon Tehditleri

16 a.g.e. s.3.
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2. 4.Ulusal Güvenlik Yöntemleri

Belgede öne çıkan ulusal güvenlik yöntemleri kamu yönetiminin iyileşti-
rilmesi, askeri ve siyasi sistemde reform yapılması, sivilleşmenin artırılması, 
yönetim mekanizmalarında planlama ve uzmanlaşmanın sağlanması olarak sı-
ralanabilir. Strateji belgesi, ülkenin geleceğini Batı kurumları ile uyumlu hale 
gelmeyi üst bir nokta olarak amaçlamaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu zor 
durumdan ancak bu şartları yerine getirdiğinde çıkabileceği ifade edilmiştir. 
Bu durum, belgede hem hedef hem de yöntem olarak yer almıştır. Hem hedef 
hem de yöntem olarak aynı şeyin tekrar edilmesi mantık açısından belgeyi 
sorunlu hale getirmektedir.

Batı kurumlarından askeri ittifak olarak NATO ön plana çıkartılmıştır. 
Ancak NATO ile ilişkiler tarihsel açıdan ve güncel yaklaşımlar ile olumlu ba-
kış açısı ile ele alınmıştır. NATO’nun doğuya doğru genişlemesinin hatta eski 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) hinterlandına kadar ulaşarak 
Rusya’ya tehdit oluşturmasından bahsedilmemiştir. Belge NATO’yu Rus mü-
dahalesine karşı bir kurtarıcı olarak görmektedir. Belge, uluslararası kurumlara 
genel olarak iyimser bir tavır içindedir. Çünkü Rus askeri saldırganlığından 
ancak bu örgütlerin yardımı ile kurtulacağına inanmaktadır. Bunun aksine bazı 
bölümlerde Batı kurumlarına ve uluslararası topluma ciddi eleştiriler getiril-
mektedir. Uluslararası toplumun Rusya’nın saldırgan dış politikasına karşı Uk-
rayna yanında yeterli derecede yer almadığının altı çizilmektedir. Ayrıca BM 
Güvenlik Konseyi’nin mevcut yapısı içinde uluslararası barış ve istikrarı ko-
ruyamayacağı bu yüzden bir reforma gidilerek uluslararası hukukun ön plana 
alındığı bir sistemin yerleştirilmesi önerilmektedir.

2.4.1.Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması

Ülkenin daha ileri bir seviyeye taşınabilmesi için kamu yönetiminin yeni-
den örgütlenmesi gerekmektedir. Bunun için hukukun üstünlüğü, hukuk karşı-
sında eşitlik ve şeffaf bir hükümet uyulması gereken ön koşullardır. Bu yüzden 
devletin, bürokrasinin yolsuzluklarından, yabancı devletlerin ajanlarından ve 
profesyonel olmayan yöneticilerden kurtarılması gerekmektedir. Devletin yö-
netmek için kullandığı aygıtların, radikal bir şekilde yeniden organize edilme-
si gerekmektedir. Bunun için kamu yönetimi hizmetlerinin reforme edilmesi, 
silahlı kuvvetlerin kalitesinin artırılması, vatansever bir şekilde kamu hizme-
tinin yapılması, personel eğitim sisteminin yenilenmesi sağlanacaktır. Yerel 
yönetimlerin güçlenmesi için bütçe kaynakları ve devlet görevleri evrimsel bir 
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şekilde merkezden yerel yönetimlere devredilecektir. Yolsuzluğun önlenmesi 
için geliştirilen politikaların sürekli ve kararlı bir şekilde uygulanması en acil 
görevdir. 

2.4.2.Etkin Olmayan Güvenlik ve Savunma Sektörünün Gelişimi

Yeni tehditleri bertaraf etmek için ulusal güvenlik sisteminin geliştirilme-
si gerekmektedir. İç ve dış tehditlere karşı ülke çıkarlarının korunması bu şarta 
bağlıdır. Temel askeri birlikler, kolluk kuvvetleri ve istihbarat servisi kapsayıcı 
bir biçimde örgütlenmelidir. Güvenlik alanında kamu ve özel sektör aktörleri 
etkileşim içinde olmalıdır. Bu kurumlar barış, savaş ya da özel durumlarda 
takip edecekleri kriz yönetim mekanizmasına göre hareket edecektir. Hedefle-
nen pratik yaklaşımların gerçekleştirilmesi için finansal ve teknik kaynakların 
yeterliliği sağlanmalıdır. Bu durumda potansiyel ulusal güvenlik tehditlerine 
yönelik uzun dönemli planlara ihtiyaç duyulmaktadır. Personelin yeni teh-
ditlere karşı eğitilerek uzmanlaşması gerekmektedir. Sivil otoritenin askerler 
üzerinde tam bir hâkimiyeti olmalıdır. Ermenistan ulusal güvenlik belgesinde 
de askeri yönetim ile kamu otoriteleri arasındaki gerginlik, ele alınmıştır. Si-
vil-asker ilişkilerinin hukuk ve demokrasi bağlamında gerçekleşmesi gerek-
tiğinin altı çizilmektedir.17 Bu durum Ermenistan ve Ukrayna gibi ülkelerde 
askerlerin, sivil otoriteden bağımsız kararlar almaya alışkın olduğunu ya da 
askeri darbe gibi siyasete müdahalelerin muhtemel olduğunu göstermektedir.

2.4.3. Devletin Savunma Kapasitesini Artırma

Ukrayna’yı tehdit eden ulusal güvenlik konularında devletin cevap ve-
rebilme kabiliyetini acil bir şekilde artırması gerekmektedir. Ukrayna, savaş 
şartları altındayken ordusunu, büyük bir dönüşümden geçirmek zorunda kal-
mıştır.18 Askeri saldırıları savuşturmak için ekonomik ve toplumsal kapasite-
nin düzeyinin artırılması gerekmektedir. Bu yüzden hibrit savaşlara yönelik 
olarak seferberlik sisteminin yeniden yapılandırılması önemlidir. Ayrıca ortak 
ülkelerle askeri alanda işbirliği yapılmalıdır. Askeri teknolojilerin alınması ve 
askeri danışmanlık bu konuda başta gelen meselelerdir. Askeri silah ve tek-
noloji üretiminde olabildiğince yerli üretim desteklenmelidir. Ukrayna Ordu-
su’nun hareket kabiliyeti artırılmalı ve kullandığı silahların modernizasyonu 
sağlanmalıdır. Ordudaki personel sayısı artırılmalı, modern silah ve donanım 

17 a.g.e. s.9.
18 Ministry of Defence of Ukraine,White Book 2016 TheArmedForces of Ukraine,2017, s.3. 

http://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB_2016_ENG_WEB.pdf (E.T. 30.04.2019)
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temin edilmeli, Ukrayna Ordusu Özel Operasyon Kuvvetleri’nin gelişimine 
öncelik verilmelidir. Askeri kuvvetlerin saygınlığı artırılarak bu alanda görev 
almaya özendirilmelidir. Askerlik ve vatanseverlik odaklı bir eğitim politikası 
uygulanmalıdır. Öğrencilerin eğitim hayatının başlangıcından itibaren temel 
askeri eğitim programı verilmelidir. Askeri personelin ailelerine gerekli tüm 
imkânlar sağlanmalıdır. Ordunun askeri eğitim ve operasyonlarında Avrupa 
standartlarına uyulmalı ayrıca NATO kuvvetleriyle ortak operasyon yapabil-
mesi sağlanmalıdır.

2.4.4. Kolluk ve Özel Kuvvetlerin ve İstihbarat Servisinin Yeniden 
Yapılandırılması

Devletin, halkın güvenliğini başarılı bir şekilde sağlayabilmesi için gü-
venliği sağlayan birimler arasında koordinasyonun olması gerekmektedir. Ay-
rıca bu kurumların yeni tehditlere karşı güvenliği sağlayabilmesi için yeniden 
yapılanması daha etkin politikalar uygulanmasına zemin oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda güvenlik güçlerinin, kolluk kuvvetleri ve istihbarat servisinin yapı-
lanmasında AB normlarının uygulanması ön plana çıkarılacaktır. Devlet olma 
fonksiyonu, vatanseverlik, liyakat, sivilleşme, koordinasyon, etkin iletişim, 
görevler arasında net ayrım, kurumsallaşma, sivil asker ilişkilerinde yeni bir 
sisteme geçilmesi, başlıca izlenecek görevlerdir.  Bu görevlerin gerçekleşmesi 
için İçişleri Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler, Sınır Güvenliği Birimi, Ulusal Mu-
hafız Birliği ve İstihbarat Servisi kapsamlı bir yeniden yapılandırmadan geçi-
rilecektir.19 İçişlerinin örgütlenmesinde askeri personelden daha ziyade sivil 
personelin görevlendirilmesine geçilecektir. Devletin sınırlarının korunması, 
göçmen politikası, sivil güvenliği ve toprak bütünlüğü konularında merkezi-
leşme sağlanacaktır. Kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadelede ulusal 
polisin görev kapsamı artırılacaktır. Bölgesel belediyeler kendi bünyelerinde-
ki polis giderlerini yerel kaynaklardan sağlayacaktır. Karşı istihbarat ve sınır 
güvenliğinin artırılması için sınır polis birlikleri oluşturulacaktır. İstihbarat 
birimleri ile diğer güvenlik birimleri koordineli bir şekilde hareket edecek ko-
numa getirilecektir. İstihbarat faaliyetleri, tehditlerin tespiti, önlenmesi, etki-
sizleştirilmesi şeklinde aşamalı bir plan üzerinden ele alınacaktır.

• Toprak Bütünlüğünün Sağlanması
• Avrupa Birliği’ne Entegrasyon.
• NATO ile Ayrıcalıklı Ortaklık

19 TheNationalDefenceand Security Council, a.g.e. s.10.
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• Ukrayna’nın Dış Politika Öncelikleri
• Enerji Güvenliği Politikası
• Bilgi Güvenliği Politikası
• Çevre ve Teknolojik Güvenlik Politikası

3. GÜRCİSTAN ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİ BELGESİ (2011)

Gürcistan ulusal güvenlik strateji belgesi beş bölümden oluşmaktadır. İlk 
bölümde Gürcistan’ın güvenlik çevresinin analizi yapılmaktadır. Bu bölümde 
son yıllarda bölgede yaşanan gelişmeler Gürcistan’ın bakış açısına göre an-
latılmaktadır. Belgenin devamında ulusal güvenliğe tehdit, risk ve mücadele 
alanları anlatılmıştır. Son olarak ulusal güvenlik politikasının öncelikleri bö-
lümü ifade edilmiştir. Bu bölümde diğer ülkelerin yayınladıkları ulusal güven-
lik belgeleri referans alınarak bu metinde ulusal güvenlik yöntemleri olarak 
değerlendirilmiştir. Diğer ülkelerin belgeleriyle karşılaştırıldığında başlıklar 
farklı olsa da içeriklerin benzeştiği gözlemlenmektedir. Stratejinin analizinde 
öncelikle Gürcistan’ın güvenlik çevresine değinilecek ardından belgenin gü-
venlik kavramsallaştırması, teorik arka planı ve stratejik zihniyeti anlatıldıktan 
sonra belge analiz edilecektir.

3.1. Gürcistan’ın Güvenlik Çevresi

Gürcistan’ın güvenlik çevresi, uluslararası ve bölgesel gelişmelerden 
dolayı son yıllarda çok büyük değişiklikler geçirmiştir. RF’nin Ağustos 2008 
tarihinde Gürcistan’a askeri saldırısı devletlerarasında hala askeri saldırılarla, 
politik hedeflerin gerçekleşmesinin normal olduğunu kanıtlamaktadır. RF ta-
rafından 2008 yılında gerçekleştirilen askeri saldırı, Gürcistan topraklarının 
işgali ve Gürcistan topraklarına yönelik askeri yayılma, Gürcistan’ın ulusal 
güvenliğini kötüleştirdi. 2008 yılındaki savaş, RF’nin Gürcistan’ın egemenli-
ğini, demokratik seçimini ve bağımsız politikalarını kabul etmediğini göster-
di. Dünya Bankası verilerine göre Gürcistan ekonomisinin de direkt etkilen-
diği gözlemlenmektedir. Ekonomik büyüme seviyesi % 9’dan % 3,5’a kadar 
düşmüştür.20Buna ek olarak RF’nin Gürcistan’ı işgali, Kafkasya bölgesindeki 
güvenlik çevresini bütüncül olarak kötüleştirdi. Kuzey Kafkasya’daki istikrar-
sızlık ve Dağlık Karabağ sorununun çözümsüz kalması Gürcistan’ın güvenli-
ğini olumsuz olarak etkilemektedir. Belgede hemen hemen her başlıkta dikkat 

20  Gökhan Alptekin, “2008 Rusya- Gürcistan Savaşı ve Savaş Sonrası Büyük ve Bölgesel 
Güçlerin Politikaları, Tepkileri”, (2014), s.7.
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çeken durum ise egemenlik ve toprak bütünlüğü vurgusudur. RF’nin toprak 
bütünlüğüne zarar vermesinin uluslararası hukuka uygun olmadığı, uluslara-
rası toplumun dikkatini çekerek bu durumun tanınması ve kınanması için bir 
farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Gürcistan bu ulusal güvenlik teh-
didinin bertaraf etmek için aslında barışçıl yöntemleri öncelemektedir. Fakat 
barışçıl yöntemlerle bir sonuca ulaşamadığı açıktır. Kendi gücüde Rusya’nın 
saldırgan politikalarına cevap üretebilecek kabiliyette değildir. Bu yüzden çe-
şitli ittifaklar kurarak RF askeri müdahalesini ortadan kaldırmak istemektedir. 
Bu durum güç biriktirme ve kapasite inşası gerektirdiği için Gürcistan’ın sal-
dırgan yöntemlere başvurmasına sebep olmaktadır.

AB ile bütünleşme sürecinin ilerlemesi, Gürcistan için çok önemli bir 
güvenlik meselesidir. Gürcistan, Avrupa-Atlantik alanının bir parçasıdır.  Bu 
yüzden AB ve NATO’nun doğuya doğru genişlemesi Gürcistan için hayatidir.21 
Dış politikanın haricinde Gürcistan’ın iç politikasında, demokratik bir devlet 
olarak politik alanda reformları yapması, istikrar ve demokratik kurumların 
güçlenmesi için gereklidir. Ülkenin istikrarlı bir şekilde gelişmesi için, uzun 
dönemli ekonomik büyümenin gerçekleşmesi bu bağlamda serbest piyasa eko-
nomisine uyum sağlanması, katı mali disiplin ve sağlıklı para politikası uy-
gulanmalıdır. Gürcistan gibi devlet sisteminin tam olarak kurumsallaşmadığı 
ülkelerin en önemli hedeflerinden biri devletin siyasi ve ekonomik yapısının 
oluşturulması ve sağlamlaştırılmasıdır. Bu durum, modern ve demokratik bir 
devlet inşası olarak ortaya çıkmaktadır. Belgede ilk sayfadan itibaren, demok-
ratik düzen, ekonomik özgürlükler, sosyal devlet, hukukun üstünlüğü, evren-
sel insan hak ve özgürlükleri, devletin bağımsızlığı ve diğer ülkelerle barışçıl 
işbirliği üzerinde durulmaktadır.22 Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 
küresel düzene uyum sağlama çabasının bir parçası olarak eski Doğu Bloku 
ülkelerinde benzer politikalara rastlanılmaktadır. Bu durum belgenin yazar-
larının uluslararası toplumun etkin bir parçası olmak için bölgesel ve küresel 
kurumlarla işbirliğini ön plana çıkardığını göstermektedir. Özetle belge Rus-
ya’nın saldırgan politikalarını temel güvenlik tehdidi olarak görürken güvenlik 
yöntemi olarak ittifaka katılma ve kapasite inşası gibi saldırgan yöntemleri 
araçsallaştırmaktadır.

21 TheGovernment of Georgia, National Security Concept of Georgia, (2011), s.3 https://mod.
gov.ge/en/page/70/national-security-concept-of-georgia (E.T. 30.04.2019).

22 a.g.e. s.2.
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3.2. Geniş ve Somut Güvenlik Kavramsallaştırması

Güvenlik kavramsallaştırması yapılırken başlık oluşturulmasında ulusal 
güvenliğe tehditler, riskler ve meydan okumalar olarak üç farklı başlık belir-
lenmiştir.23 Fakat bu başlıklar içerikte ayrıntılandırılmamıştır. Bu duruma yö-
nelik öngörü olarak sıralamaya göre bir değerlendirme yapılabilir. Buna göre 
RF’nin askeri müdahalesinden kaynaklanan acil durumlar asıl güvenlik tehdit-
leriyken çevre güvenliği ve kültürel mirasın korunması gibi başlıklar ise risk-
ler ve meydan okumalar başlığı altında değerlendirilebilir. Tehditler, kuvvet 
kullanımından salgın hastalıklara, enerji güvenliğinden demografik güvenliğe 
kadar geniş bir perspektiften ele alınmıştır. Bu yönüyle Soğuk Savaş sonrası 
ortaya çıkan güvenlik kavramlaştırmasına yaklaşırken 2000 sonrası hazırlanan 
belgelerle uyuşmaktadır. Her ne kadar güvenlik kavramsallaştırılması geniş 
tutulsa da acil tehditlerin tespitleri yapılırken somut bir yaklaşım kullanılmış-
tır. Konvansiyonel bir saldırı beklenen ülke açıkça belirtilmiştir. Bu açıdan 
2000 sonrası hazırlanan büyük güçlerin ulusal güvenlik belgelerinden ayrıl-
mıştır. Büyük güçler konvansiyonel bir saldırıdan yakın gelecekte bir tehdit 
beklemezken uluslararası terörizm, çevre sorunları gibi tehditler öncelenmiş 
ve genel eğilim olarak tehditler somut olarak belgelerde dile getirilmemişti.24

Gürcistan’ın ulusal güvenlik belgesindeki en büyük tehdit algısı ise kom-
şu devletlerden kaynaklanabilecek kuvvet kullanımıdır. Zaten topraklarının 
kuzey kısmı Rusya’nın hâkimiyeti altındadır. Rusya’nın bu alanlarla sınırlı 
kalmayacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca Rusya’nın hâkimiyet kurduğu top-
raklardaki eylemleri de bir tehdit olarak görülmektedir. Bu şekilde Rusya kay-
naklı tehditler net bir şekilde belirtilerek tehditler somutlaştırılmıştır. Belge-
deki diğer tehditlerden ise daha soyut bahsedilmiştir. 2000 sonrasında yazılan 
çoğu ulusal güvenlik belgesinde olduğu gibi çevre sorunları, siber güvenlik, 
uluslararası terörizm, ekonomik güvenlikten bahsedilmiştir. Fakat Gürcis-
tan’ın temel güvenlik tehditlerinde genel bir değerlendirme yapıldığında soyut 
değil somut bir kavramsallaşmaya gittiği gözlemlenmektedir. 

Gürcistan, ayrıca RF’nin politikalarının sadece Gürcistan’ı değil aynı 
zamanda tüm Avrupa’yı tehdit ettiğini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Bunun 
için her fırsatta AB üyeliği dile getirilirken, Gürcistan’ın Avrupa’nın bir parça-
sı olduğu, Rusya’nın yayılmacı politikalarının Avrupa’nın güvenlik ve istikra-
rına bir tehdit unsuru olarak ortaya çıktığı vurgulanmaktadır.

23 a.g.e. s.7.
24  Yalçın, a.g.e. s.65.
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Gürcistan’ın ulusal güvenlik yöntemleri, oldukça geniş bir perspektiften 
ele alınmıştır. Çok taraflı işbirliğinden eğitim ve sosyal güvenlik politikalarına 
kadar farklı başlıklara değinilmiştir. Fakat öne çıkan güvenlik yöntemi NATO 
ittifakına katılma ve AB ile bütünleşmenin sağlanmasıdır. Aynen güvenlik teh-
ditlerinde olduğu gibi geniş bir açıdan ele alınan yöntemler, NATO ve AB üye-
liği ile somutlaştırılmıştır. 

3.3. Stratejik Zihniyet ve Teorik Çerçeve

Belgenin teorik çerçevesi yeni liberal kurumsalcılık, stratejik zihniyeti 
reelpolitik bir anlayıştadır. Belge, Gürcistan’ın acil tehdit olarak, Rusya’nın 
saldırgan politikaları altında olduğunu ve yakın gelecekte yeni bir kuvvet 
kullanımı yaşanabileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla çevresindeki tehditleri 
gerçekçi bir gözlemle tespit etmektedir. Aynı zamanda gücünün seviyesini de 
gerçekçi bir şekilde ele alır. Buna göre Gürcistan, RF’yi tek başına dengeleye-
meyeceğinin farkındadır. Dolayısıyla güvenliğinin sağlanması için uluslararası 
işbirliği, kurum ve örgütleri vurgular. NATO ve AB öncelikli ortaklarıdır. Bu 
yüzden belgenin reelpolitik bir stratejik zihniyet tarafından ortaya koyulduğu 
tespit edilebilir. 

Belge siyasi ve ekonomik istikrar için liberal kurumsalcılığı araçsallaştı-
rır. Rusya gibi güçlü bir devletin tehdidine karşı güçlü bir ittifak arayışı vardır. 
Gürcistan, NATO ve AB’ye güvenliği için katılmak istemektedir. Özellikle 
NATO kolektif güvenlik konusunda Soğuk Savaş deneyimi olan bir örgüttür. 
NATO, birçok ülkenin güvenliğinin sağlanmasında caydırıcı etken olarak öne 
çıkmaktadır. NATO ve AB’nin dikkatini çekmek, üyelik işlemlerinin hızlan-
masını sağlamak gibi gerekçelerle bu kurumların taleplerini hızlı bir şekilde 
yerine getirmek gerekmektedir. NATO ve AB’nin kriterleri şeffaf bir kamu 
yönetimi, etkin siyasi ve ekonomik bir yapılanmayı şart koşmaktadır. Huku-
kun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, serbest piyasa ekonomisi bu noktada güçlü 
siyasi ve askeri ittifaklara katılmak için ön koşul olarak sunulmaktadır.25 Bu 
bağlamda teorik çerçeve olarak liberal okumaya sahiptir. Belgede her fırsat-
ta liberal demokrasinin unsurlarına ulaşmanın bir üst değer olarak görüldüğü 
anlaşılmaktadır. Hızlı bir seferberlik ile ülke bu ölçütlere ulaştırılmalı hedefi 
gözlemlenmektedir. Bu durumda Gürcistan bir yandan iç kapasite inşası için 
liberal değerleri araçsallaştırırken diğer yandan güçlü bir ittifaka katılmanın 
şartlarını sağlamaya çalışmaktadır.

25 Elnurİsmayıl, “Gürcistan’ın Yeni Ulusal Güvenlik Konsepti”, Bilgesam, http://www.
bilgesam.org/incele/166/-gurcistan’in-yeni-ulusal-guvenlik-konsepti/#.XLgw1yLVLIU, 
(E.T.1.05.2019)
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Tablo 2: Ukrayna ve Gürcistan Ulusal Güvenlik Stratejileri Güvenlik 
Kavramsallaştırmaları

Kapsam Biçim Stratejik Zihniyet Teorik Yaklaşım

Ukrayna (2015) Geniş Somut Reelpolitik Yeni Liberal 
Kurumsalcılık

Gürcistan (2011) Geniş Somut Reelpolitik Yeni Liberal 
Kurumsalcılık

1.4. Ulusal Güvenlik Tehditleri

Gürcistan’ın ulusal güvenlik strateji belgesi incelendiğinde uluslararası 
sistemin yapısının kendi çıkarları için uygun bir zemin oluşturduğu gözlem-
lenmektedir. Rusya’nın müdahalesi olmadan önce Avrupa-Atlantik kanadına 
eklemlenerek küresel düzenin bir parçası olmak bu durumun sağladığı gü-
venlik ve istikrar olanaklarından yararlanılmak istenmektedir. Rusya’nın sal-
dırgan politikalarına karşı uluslararası toplumun yetersiz destek vermesi bu 
durumu değiştirmemiştir. Çünkü var olan şartlarda Gürcistan tek başına RF 
ile mücadele edebilecek kabiliyete sahip değildir. Bu yüzden toprak ilhakı-
nın ve egemenlik haklarının ihlalinin meşru sayılmadığı uluslararası sistemin 
devamına yönelik politikalar uygulanmaktadır.  Gürcistan ulusal güvenliğini 
güvence altına alan istikrarlı Dünya düzenine zarar veren toprak bütünlüğü-
nün zarar görmesini en büyük tehdit unsuru olarak görmektedir. Bu bağlamda 
uluslararası sistemin yapısının, ulusal güvenlik strateji belgelerinde öne çıkan 
istikrarsızlık tehdidi vurgusunun, Gürcistan belgesinde temel tehdit olarak 
algılandığı söylenebilir. Gürcistan’ın güvenlik tehditleri açısından en büyük 
önem verdiği durum Rusya’nın neden olduğu istikrarsızlıktır. Gürcistan bu 
durumu tersine çevirerek askeri müdahale öncesi duruma geri dönmek iste-
mektedir. Gürcistan’ın bu politikası uluslararası sistemin yapısına yönelik bir 
revizyonist hareket değildir. Tam aksine uluslararası sistemin kurulu düzenine 
Rusya tarafından yapılan müdahaleden rahatsızdır. Bu yüzden toprak bütünlü-
ğünü sağlayıp istikrarlı ve güvenli bir yapı arzulamaktadır. Aslında uluslararası 
sistemin zarar görmesinden diğer büyük aktörler de rahatsızlık duymaktadır. 
Fakat Rusya’nın Gürcistan ve Ukrayna topraklarına askeri müdahalede bulun-
ması tam olarak Rusya’yı engellemeye varacak tepkilerin oluşmasını sağlayan 
şartları oluşturmadığı için diğer aktörler Rusya’nın yayılmacılığına sessiz kal-
maktadır. Politik ve ekonomik istikrarsızlığın sebebi Rusya’dır. Belgede dik-
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kat çeken bir diğer tehdit ise Rusya’nın ele geçirdiği topraklarda, izlenmekte 
olduğu siyasi ve ekonomik politikalardır. Rusya hâkim olduğu bölgelerindeki 
doğal kaynakları kendi çıkarlarına uygun bir şekilde kullanmaktadır. Ayrıca 
bu bölgelerde yaşayan halk, siyasi ve ekonomik baskı altında tutulmaktadır. 
Gürcistan vatandaşları, temel insan haklarının ihlaliyle karşılaşmaktır. Rusya, 
bölgedeki halkları kendi politik çıkarları için, doğal nüfus düzenini bozarak, 
temel haklarını ihlal etmektedir.

Belge, bölgede var olan diğer istikrarsızlık sebeplerini de ele almıştır. Çö-
zümlenemeyen Dağlık Karabağ sorunu, bölgede işbirliği ve koordinasyonun 
sağlanmasını önlemektedir. Bölgesel istikrarın mevcut olmaması, enerji, taşı-
macılık, ticari ve uluslararası terörizm gibi işbirliği gereken alanlarda, geliş-
me kaydedilmesini engellemektedir. Gürcistan, bölgesel ve küresel sorunların 
uluslararası hukuk ve normlara göre barışçıl bir şekilde çözülmesi için çaba 
sarf etmektedir.

3.4.1. RF Tarafından Gürcistan Topraklarının İşgali ve İşgal Toprak-
larında RF Tarafından Organize Edilen Terörist Eylemler

20. yüzyılın başında, Gürcistan 70 yıllık Sovyet işgali altında kaldı.26 
1991 yılında, Gürcistan tekrar bağımsızlığını kazandı. Fakat bağımsızlığın 
kazanılmasından sonra da süreç RF tarafından kaynaklanan siyasi ve ekono-
mik istikrarsızlık içinde geçen yıllar olarak devam etti. 1990’ların başında, 
RF tarafından desteklenen ve teşvik edilen saldırgan ayrılıkçı hareketler askeri 
çatışmaları tetikledi. Bu çatışmalarda Gürcüler, BM, Avrupa Güvenlik ve İş-
birliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Komisyonu tarafından tanınan etnik temizliğe 
maruz kaldı. 

Ağustos 2008’de Rusya, Gürcistan’ın demokratik seçimlerini önlemek 
için yeni bir etnik temizlik dalgasını da içeren askeri bir saldırı gerçekleştirdi. 
Gürcistan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal etti. Rusya’nın hukuksuz 
eylemleri Bağımsız Uluslararası Gözlemci Heyeti tarafından tespit edildi.27 
Gürcistan topraklarının işgali birçok devlet, sivil toplum kuruluşu ve uluslara-
rası örgüt tarafından tanındı.

Rusya Hükümeti, taraflar arasında 12 Ağustos 2008’de imzalanan ateşkes 

26 TheGovernment of Georgia, a.g.e. s.8.
27 Independent International Fact-FindingMission on theConflict in Georgia,“Independent 

International Fact-FindingMission on theConflict in Georgia Report”,OfficialJournal of 
EuropeanUnion,(2009),s.25.
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anlaşması ve uluslararası hukuk normlarını görmezden gelerek işgal ettiği böl-
gede iki bağımsız devlet kurulduğunu duyurdu. Rusya, Abhazya ve Tskhinvali 
bölgesinde ilan edilen bu iki devlet sayesinde askeri saldırganlığına meşruiyet 
sağlamaya çalıştı. Bölgeye yeni askeri kuvvetler ve altyapı tesisleri konuşlan-
dırdı. Rusya, uluslararası toplumun üyelerine bu iki ülkenin tanınması için baş-
vurdu. Bu iki ülke üzerinde siyasi ve ekonomik baskı oluşturdu.

Rusya’nın Gürcistan topraklarını işgali, Gürcistan’ın egemenlik hakkını 
ihlal etmektedir. Gürcistan’ın devlet olma fonksiyonunu engellemekte, siyasi, 
ekonomik ve sosyal düzenini bozmaktadır. İşgal edilmiş topraklarda Rus, hava, 
kara, deniz ve sınır kuvvetlerinin konuşlanması sadece Gürcistan’ı değil tüm 
bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit etmektedir. Buna ek olarak Rusya’nın 
toprak bütünlüğü ve egemenlik hakkına karşı saygısız tutumu, Avrupa-At-
lantik güvenlik yapısına küresel etki girişiminde bulunması, tüm Avrupa’nın 
güvenliğini tehdit etmektedir. 2008 Rus-Gürcü Savaşı ve Gürcistan toprakla-
rının işgalinden sonra Rusya’nın işgal ettiği bu toprakları, Gürcistan’ın diğer 
alanlarını tehdit eden terörist organizasyonları eğitmek için kullandığına dair 
yeterli kanıt vardır. Bölgede kurulan vekâlet rejimleri ve Rus askeri kuvvetleri 
tarafından işlenen temel insan hakları suçları endişe vericidir. Bölgede yaşa-
yan Gürcülere etnik kökenlerinden dolayı sistematik bir şekilde zarar veril-
mektedir. Ayrıca bölgenin demografik yapısı yapay bir şekilde değiştirilmeye 
çalışılmaktadır. Gürcistan, işgal altında yaşayan Abhazların etnik ve kültürel 
kimlikleri hakkında kaygı duymaktadır. RF’nin işgal altındaki topraklarda ya-
sal olmayan ekonomik faaliyetleri ve doğal kaynakları sömürmesi, Gürcistan 
için hayati önemdeki çevrenin, zarar görmesiyle sonuçlanmaktadır.

3.4.2. Rusya Federasyonu’ndan Yeni Askeri Saldırı Riski

Rusya 2008’de ki saldırgan askeri harekâtıyla sadece Gürcistan toprak-
larını işgal etmeyi hedeflemedi. Aynı zamanda seçilmiş Gürcistan hükümetini 
değiştirmeyi ve ülkede vekâlet rejimleri kurarak, Gürcistan dış politikasına 
hükmetmeyi hedeflemiştir. Bu durum SSCB döneminde Moskova’nın Maca-
ristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya devletlerine yönelik uyguladığı baskı ve 
şiddete dayalı dış politikalara benzemektedir. Rusya’daki siyasi elitler, bağım-
sız ve demokratik bir Gürcistan’ı tehdit olarak algılamaktadır. Bu yüzden Rus-
ya, Gürcistan’ı başarısız, yıkılmış bir devlet konumuna getirmeyi amaçladı. Bu 
sayede Gürcistan, Avrupa-Atlantik kanadına eklenme seçiminden vaz geçirilip 
tekrar Rusya’nın uydusu olan bir devlet haline sokulacaktı. 
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Gürcistan’ın işgal edilen topraklarında yeni Rus askeri tesislerin kurul-
ması ve tatbikatlar yapılması yeni bir askeri saldırı ihtimalini artırmaktadır. 
Rusya, uluslararası hukukun temel normlarını ve Rusya-Gürcistan ateşkes 
anlaşmasının hükümlerini açıkça çiğnemektedir. Gürcistan’a yönelik yeni bir 
askeri faaliyete girişmeyeceğini garanti etmemektedir. Bölgede BM ve AGİT 
yetkililerinin görev almasını engellemektedir. AB Gözetleme Misyonunun uy-
gulamalarına karşı koymaktadır. Uluslararası barışı koruma güçlerinin, bölge-
ye gelmesine itiraz etmektedir. Tüm bunlar bütüncül bir şekilde değerlendi-
rildiğinde yeni bir Rus saldırısı olma ihtimali artmaktadır. Buna rağmen AB 
Gözetleme Misyonunun (European Union Monitering Mission) Gürcistan’da 
bulunması yeni bir saldırı için önemli bir caydırıcıdır.

3.4.3. Kafkasya’daki Sorunlar

Gürcistan’ın komşu ülkelerindeki çatışmaların Gürcistan topraklarına ya-
yılma ihtimali, Gürcistan ulusal güvenliğini tehdit etmektedir. Kafkasya’daki 
bölgesel sorunlar tüm bölgenin güvenliğini olumsuz olarak etkilemektedir. 
Bölgede insani bir kriz yaşanma riskini artırmaktadır. Buna ek olarak Rusya, 
Kafkas halkalarına Gürcistan’ı bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren bir 
ülke olarak göstermektedir. Gürcistan’ın Abhazya ve Tskhinvali bölgesinde 
kontrol mekanizmalarını kuramaması, uluslararası suç ve terör örgütlerine faa-
liyet göstermesi için uygun bir zemin hazırlamaktadır. Ermenistan ve Azerbay-
can arasında devam eden sorunlar bu iki devlet arasında askeri bir çatışmaya 
neden olabilir.28 Bu durum tüm bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit etmekle 
birlikte Rusya’nın bölgedeki siyasi ve askeri etkisini artırmaktadır.

• İşgal Edilen Topraklardaki Mültecilerin Haklarının İhlal Edilmesi
• Uluslararası Terörizm ve Organize Suçlar
• Ekonomik ve Sosyal Sorunlar
• Enerji Güvenliği
• Siber Güvenlik
• Çevre Güvenliği
• Nüfus Güvenliği ve Yurttaşlık Uyumu
• Kültürel Miras Anıtlarının Güvenliği

28 Alexander Melikishvili, “Georgia’s New ThreatAssessmentDocumentIdentifiesRussia as a 
Main Threat”, TheJamestown Foundation,https://www.refworld.org/docid/4cc6a1dd2.html 
(E.T. 25.11.2019)
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3.5. Ulusal Güvenlik Yöntemleri

Gürcistan’ın uygulamaya koyduğu güvenlik yöntemleri üç başlık altın-
da toplanabilir. Gürcistan Rusya ile yaşadığı çatışmayı uluslararası hukuk ve 
barışçıl yöntemlerle çözmek istemektedir. Ayrıca Gürcistan Başkanı birçok 
uluslararası platformda sorunun çözümü için kuvvet kullanımını reddettikleri-
ni deklare etmiştir. Rusya’nın askeri müdahalede bulunduğu bölgelerden çekil-
mesi koşuluyla bu bölgelere özerklik vermeyi dahi içeren anlaşma koşullarını 
kabul etmektedir. Belge incelendiğinde hemen hemen her noktada 2008 yılın-
da yapılan ateşkes anlaşmasına ve uluslararası hukuka atıfta bulunulmaktadır. 
Fakat Rusya’nın barışçıl yöntemlerle ikna edilemeyeceği açık bir şekilde or-
tadadır. Bu yüzden Gürcistan, NATO ve AB kurumlarına katılarak egemenlik 
ve toprak bütünlüğü hususunda uluslararası garantörler sağlamaya çalışmak-
tadır. Gürcistan’ın Batıya uyum sağlaması, Rusya’nın güvenliğine tehdit değil 
bilakis Rusya’nın çıkarlarına uygun olarak, Rusya’nın güney sınırlarındaki 
güvenliği artıracaktır.29NATO ve AB politikaları ile Rusya’nın uluslararası 
sistemin yapısının gereklerine daha uyumlu politikalar geliştirmesine yönlen-
dirilmeye çalışılmaktadır. Hatta bu durumun Rusya’nın yararına olduğu iddia 
edilmektedir. Rusya’nın küresel düzene uygun dönüşümü, Gürcistan Rusya ile 
AB arasındaki işbirliğinin gelişmesini sağlayacaktır. Bu sayede Rusya komşu 
ülkelere karşı daha barışçıl bir dış politika izleyecektir ve Rusya’nın kendi 
içindeki demokratik kurumlar kuvvetlenecektir. Gürcistan, RF’nin demokratik 
bir devlete dönüşümünü memnuniyetle karşılamaktadır. Bu bağlamda Rus-
ya’nın daha demokratik bir ülke olması, diğer ülkelerin egemenlik ve toprak 
bütünlüğü haklarına saygılı olmasını sağlayacaktır. Ayrıca pazar ekonomisine 
geçişini desteklemektedir. Demokratikleşme ve Rus dış politikasının öngörü-
lebilir olması, bölgesel ve uluslararası güvenliğe katkı sağlayacaktır. Buradan 
hareketle, Gürcistan Rusya’nın oluşturduğu tehditleri en aza indirgemek için 
uluslararası toplumla işbirliği içinde Rusya üzerinde baskı kurma girişiminde 
bulunmaktadır.

Bir diğer güvenlik yöntemi ise kapasite inşasıdır. Devlet kurumlarının 
gelişmesi ve demokrasinin güçlendirilmesi devletin kaynaklarının etkin bir 
şekilde kullanmak için zorunlu olarak görülmektedir. Gürcistan belgesinde 
liberal kurumlar olan hukukun üstünlüğü, pazar ekonomisi, şeffaflık, hesap 
verebilirlik gibi kavramlara olan vurgu oldukça fazladır. Belgeyi hazırlayan-
lar Gürcistan’ın daha güvenli olması için modern bir ulus devlet olma çaba-

29 The Government of Georgia, a.g.e. s.12.
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sının artırılması gerektiğini savunmaktadır. Daha etkin bir kamu yönetimi ve 
sürdürülebilir ekonomik büyüme askeri alana daha fazla kaynak ayrılmasını 
sağlayacaktır. Belgede kapasite inşası konusunda öne çıkan bölümler yer al-
maktadır. Bunlar arasında silahlı kuvvetlerin reformu önceliklidir. Savunma 
ve güvenlik sisteminin modernize edilmesi bir diğer öne çıkan noktadır. Gü-
venlik sektöründe yer alan devlet ve sivil kurumlar arasında koordinasyonun 
artırılması silahlı kuvvetlerin mevcut ve muhtemel saldırgan girişimlere cevap 
verebilme kabiliyetinin artırılması, personelin çağdaş standartlara göre eğitil-
mesi bu reformların önde gelenlerindendir. 

3.5.1. Gürcistan’daki İşgalin Sonlandırılması ve Rusya Federasyonu 
ile İlişkiler

İşgalin Sonlanması: Gürcistan topraklarında işgalin sonlanması, işgal 
topraklarında yaşayan insanların yeniden bütünleşmesinin sağlanması, Gür-
cistan’ın egemenliğinin iadesi ülkenin ulusal güvenliğinin en önde gelen hede-
fidir. Gürcistan Hükümeti, Gürcistan topraklarının işgalden kurtarılması için 
yerinde, etkili, barışçıl ve uluslararası hukuka uygun adımları atmaktadır. Gür-
cistan, Rusya ile 12 Ağustos 2008’ de imzalanan ateşkes anlaşmasının kuvvet 
kullanımını yasaklayan şartlarına bağlılığını devam ettirmektedir. Ayrıca Gür-
cistan kuvvet kullanımını tek taraflı olarak reddettiğini, Gürcistan Başkanı’nın 
23 Kasım 2010’da Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada deklare etmiş-
tir.30 Bu yükümlülük, Gürcistan Başkanı’nın AB, NATO, BM, AGİT ve ABD 
liderlerine gönderdiği mektup ile onaylanmıştır.

Gürcistan, Avrupa deneyimine dayanan, mevcut durumda işgal altında 
olan topraklara geniş özerklikler vermeyi de içeren, barışçıl bir girişim öner-
meyi devam ettirmektedir. Gürcistan, işgal topraklarındaki sorunların çözül-
mesi için her türlü barışçıl yöntemi içtenlikle karşılamaktadır. Gürcistan top-
raklarında işgalin sonlanması için, RF’nin politikalarına uluslararası toplumun 
daha fazla müdahale etmesi gerekmektedir. Rusya, uluslararası hukukun ku-
rallarına uymaya, özellikle de başka bir egemen ülkenin topraklarına rızası ol-
madan askeri sevkiyat yapmasının yasak olduğuna, Gürcistan’a karşı saldırgan 
olmayan politikalar gerçekleştirmeye bağlı kalmaya ikna edilmelidir. Bir diğer 
yönden Rusya’nın askeri faaliyetlerinin uluslararası toplum tarafından ‘işgal’ 
olarak tanımlanması önemli bir noktadır. Bu bağlamda Gürcistan’ın uluslara-
rası ortakları, Avrupa Parlamentosu, ABD Senatosu gibi yasama organlarının, 
işgali belge niteliğinde tanımaları önem arz etmektedir. 

30 The Government of Georgia, a.g.e. s.11.
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Gürcistan, bölgede gerilimin azaltılması için benimsenmesi gereken tek 
politikanın Rusya’nın barışçıl yöntemlerle işgal ettiği topraklardan çekilmesi 
olarak görmektedir. İşgal bölgesine uluslararası barışı koruma güçlerinin yer-
leşmesi öngörülmektedir. Sonuç olarak Gürcistan AB Gözetleme Misyonunun 
bölgedeki faaliyetlerini önemsemektedir. Fakat Misyon’un görevini iyi bir şe-
kilde yapabilmesi için gözetleme kapsamına işgal toprakları da dâhil edilmeli-
dir. Bu sayede uzun dönemli barış sürecinin oluşmasına imkân sağlanacaktır. 
Bunun da ötesinde Rusya-Gürcistan sorunun çözümlenmesi bölgedeki komşu 
ülkelerin sorunlarının çözülmesine de olumlu etkide bulunacaktır. Gürcistan 
bu sorunun çözülmesi için uluslararası toplumdan yeterli derecede destek ala-
mamaktadır. RF tarafından işgal edilmiş topraklarda organize edilen terörist 
saldırıların önlenmesi için, terörizmle kararlılıkla savaşmaktadır ve uluslarara-
sı toplumla bu konuda işbirliği yapmaktadır.

Rusya işgali nedeniyle yerinden edilmiş insanların, hayat ve mülkiyet 
haklarının adalet, eşitlik, özgürlük gibi temel insan hakları kapsamında, ulus-
lararası hukukun koruması altında sağlanması gerekmektedir. Uluslararası hu-
kuka göre bu insanların güvenlik, özgürlük ve saygınlıkları teslim edilmelidir. 
Gürcistan, RF’nin bu bölgede izlediği her türlü yasal olmayan politikalara kar-
şı mücadele etmeye devam edecektir. 

RF ile ilişkiler: Gürcistan komşularıyla iyi ilişkiler geliştirme kapsamında 
RF ile eşitlik ilkesine dayanan ilişkiler yürütmek istemektedir. Eşitlik ilkesi, 
Gürcistan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı olmadan düşünülemez. 
Gürcistan, RF ile diyalog kurmaya oldukça çaba sarf etmektedir. 

Gürcistan, RF’nin demokratik bir devlete dönüşümünü memnuniyetle 
karşılamaktadır. Bu bağlamda Rusya’nın daha demokratik bir ülke olması di-
ğer ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğü haklarına saygılı olmasını sağ-
layacaktır. Ayrıca pazar ekonomisine geçişini desteklemektedir. Demokratik-
leşme ve Rus dış politikasının öngörülebilir olması, bölgesel ve uluslararası 
güvenliğe katkı sağlayacaktır. Gürcistan’ın Avrupa ve Atlantik kurumlarına 
katılması Kafkasya bölgesindeki barış ve istikrarı destekleyecektir. Dolayı-
sıyla Gürcistan’ın Batıya uyum sağlaması, Rusya’nın güvenliğine tehdit değil 
bilakis Rusya’nın çıkarlarına uygun olarak, Rusya’nın güney sınırlarındaki gü-
venliği artıracaktır.31 Kuzey Kafkasya bölgesindeki güvenliğin tesisi için Rus-
ya, anahtar ülke konumundadır. Gürcistan, Kuzey Kafkasya halkları ile derin 

31 a.g.e. s.12.
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ilişkiler geliştirmek istemektedir. Bu halkların Gürcistan’ın hedefleri, politik 
yaklaşımları hakkında farkındalıklarının artırılmasını istemektedir. Çünkü böl-
ge halkının Gürcistan hakkında güvenilir bilgi edinmesi, bölgesel istikrar için 
önemidir.

3.5.2. Devlet Kurumlarının Gelişmesi ve Demokrasinin Güçlendiril-
mesi

Gürcistan, tüm vatandaşlarının temel insan haklarını güvence altına al-
maktadır. Hukukun üstünlüğü, hukuk önünde eşitlik, şeffaflık hesap verebi-
lirlik ifade, düşünce, din vicdan özgürlüğü gibi özgürlükler bir devleti daha 
ileriye taşıyacak politik sistemin temel yapı taşları olarak kabul edilmektedir. 
Gürcistan anayasası yasama, yürütme ve yargı arasındaki kuvvetler ayrılığının 
uygun bir şekilde işlemesini güvence altına almaktadır. Hukukun üstünlüğü-
nün sağlanması için adalet sistemi üzerinde bir takım reformlar yapılmakta-
dır. Mahkemelere jüri sistemi getirilerek bağımsız ve adil kararlar alınması 
sağlanmaktadır. Yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini 
artırarak, siyasi parti, çıkar grupları, ticaret odaları ve STK’ların demokrasinin 
gelişmesine katkı sunması beklenmektedir.32 Gürcistan uzun uğraşlar sonucun-
da, rüşvetle savaşarak yolsuzluk tehdidini ortadan kaldırmakta oldukça fazla 
mesafe kat etmiştir. Fakat yolsuzluğun önlenmesi için devlet ve sivil toplum 
tarafından uzun süreli mücadele gerekmektedir. Gürcistan Hükümeti, politika-
larında şeffaflık ilkesine bağlı kalmaya devam edecektir.

3.5.3. Gürcistan Güvenlik ve Savunma Sisteminin Gelişimi

Gürcistan’ın ulusal güvenliğinin sağlanması için güvenlik sisteminde 
etkili reform uygulamaları gerçekleştirilmektedir.33 Bunun için güvenlik sek-
töründe çalışan tüm güvenlik birimleri ve sivil girişimleri kapsayan işbirliği 
oluşturulmaktadır. Gürcistan kanunlarına uygun olarak birleşik, esnek ve kalı-
cı bir kriz yönetim sistemi geliştirilmektedir. 

Gürcistan ulusal güvenliğinin en önemli noktası değişen güvenlik çevre-
sine uygun olarak savunma kapasitesini artırmaktır. Gürcistan, silahlı kuvvet-
lerin tehditlere karşı operasyonel kabiliyetini artırmaktadır. Silahlı kuvvetlerin, 
dış saldırılara karşı cevap verebilme yeteneğini artırmak için özel bir dikkatle 
üzerinde çalışılmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için ordunun eğitim sistemin-
de çağdaş standartlar benimsenmektedir. Personel yönetimi, komuta ve kont-

32 a.g.e. s.13.
33 a.g.e. s.14.
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rol sistemi, NATO ile çalışma düzeni geliştirilerek Avrupa-Atlantik sistemine 
uyum sağlanmaktadır. 

Savunma planlaması ‘topyekûn savunma’ prensibi üzerinden yapılmak-
tadır. Topyekûn savunmadan kasıt sivil savunma sisteminin başarılı bir şekil-
de uygulanması, gerekli eğitim ve donanımın sağlanması, uygun alt yapının 
geliştirilmesi ve etkin askeri yedek sisteminin oluşturulmasıdır. Gürcistan’ın 
savunmasının kuvvetlendirilmesi için yeni bir yedek sistemi geliştirilmiştir. 
Askeri alanda işbirliği yapılan ülkelerin tecrübelerinden yararlanılarak yedek-
lerin seferber edilmesi, kumanda ve kontrol sistemi ve askeri eğitim program-
larında reformlar yapılmıştır. Gürcistan demokratik değerleri benimsemeye 
ve Avrupa-Atlantik kanadına eklenmeyi temel hedef olarak belirlemiştir. Bu 
yüzden ordunun yeniden yapılandırılmasında temel dayanak noktası NATO 
kıstas alınarak yapılmaktadır. Gürcistan var olan durumda devam eden NATO 
operasyonlarına, en büyük gayret ile destek vermektedir. Bu sayede bir taraf-
tan Gürcistan askeri operasyon kabiliyetini geliştirirken diğer taraftan Avru-
pa-Atlantik savunma sistemi içinde önemli bir yer teşkil etmektedir.

3.5.4. AB ve NATO ile Bütünleşme

Gürcistan’ın en önde gelen dış politika önceliklerinden biri NATO ve 
AB’ye katılmaktır. Bir Karadeniz ve Güneydoğu Avrupa ülkesi olarak Gürcis-
tan, tarihsel süreçlerin bir dönemlik etkisi sebebiyle Avrupa ile ilişkisi kesil-
se de siyasi, coğrafi ve kültürel olarak Avrupa’nın bir parçasıdır. Gürcistan’ın 
sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi ve güvenliğinin sağlamlaşması için NATO 
ve AB’ye katılım girişimi, Gürcistan’ın egemen ve bağımsız bir aktör olarak 
özgür seçimidir.34

NATO, Avrupa-Atlantik güvenlik yapısının temeli olduğu gibi aynı za-
manda bu alandaki güvenlik ve istikrarı güvence altına alan bir mekanizmadır. 
Gürcistan, NATO’ya katıldığı takdirde ulusal güvenliğini çok sağlam bir şekil-
de garanti altına alacaktır. Buna ek olarak bölgesel çatışmaların çözümlenme-
sinde aktif rol oynayarak tüm bölgede istikrarın sağlanmasına katkı sağlaya-
caktır. NATO’ya üye olmak için yapılan reformlar, ülkenin demokratik kurum-
larını güçlendirirken savunma kabiliyetlerini de artırmaktadır. Gürcistan’ın 
NATO’ya üye olmasının arkasında siyasi ve sosyal yönü olan geniş bir destek 
vardır ki bu destek 2008 yılında yapılan referandum ile onaylanmıştır. RF ta-
rafından gerçekleştirilen askeri saldırganlık, Gürcistan’ın demokratik gelişme 

34 a.g.e. s.15.
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ve NATO üyeliğine yönelik politikalarını değiştiremez. 2008 Rusya-Gürcistan 
Savaşı’ndan sonra, NATO-Gürcistan Komisyonun kurulması, bu komisyonun 
yıllık ulusal planlar hazırlaması ve NATO’nun Gürcistan’da irtibat bürosu aç-
ması NATO-Gürcistan işbirliğine yeni bir enerji katmıştır. Gürcistan sadece 
NATO’nun sağladığı güvenlikten yararlanmamaktadır. Kolektif güvenlik ve 
ortak operasyonlar için gerekli sorumluluklarını yerine getirmektedir. Örne-
ğin Afganistan’da askeri operasyonların destekçisidir ve yeni tehditlere karşı 
NATO güçleriyle birlikte hareket etmeye hazırdır.35

Ulusal siyasi ve ekonomik gelişmelerde izlenen en önemli yöntemlerden 
biri Gürcistan’ın adım adım AB’ye üye olmasıdır. AB ile daha derin ilişkilerin 
kurulması Gürcistan’ın demokratik kurumları, güvenliği ve ekonomik yapı-
sının kuvvetlenmesi için gereklidir. AB ile kurumsal çerçevede iş birliğinin 
sağlanması önemsenmektedir. Bu bağlamda AB’nin dört özgürlük olarak ta-
nımladığı, insanların, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımını 
sağlamak için büyük çaba sarf etmektedir. Yüksek seviyeli siyasi ve ekono-
mik bütünleşmenin sağlanabilmesi için Gürcistan ile AB arasında kapsayıcı 
ve geniş serbest ticaret şartlarını bulunduran Ortaklık Anlaşması müzakereleri 
yapılmaktadır. Bunlara ek olarak Gürcistan AB ile vize alımının kolaylaşması 
için çalışmalar yürütmektedir. Buradaki nihai hedef AB ile vizelerin tamamen 
ortan kaldırıldığı bir anlaşmaya varmaktır. Gürcistan AB’nin Rusya ile Gür-
cistan arasındaki çatışmanın çözülmesinde daha aktif bir rol almasının önemi-
nin altını çizmektedir. AB’nin Rusya tarafından Gürcistan topraklarının işgal 
edildiğinin tanınması önemli bir gelişmedir. Gürcistan, Avrupa Parlamentosu 
tarafından alınan 17 Kasım 2011 tarihli kararı desteklemektedir. Gürcistan, 
Rusya ile AB arasındaki işbirliğinin gelişmesini önemsemektedir. Bu sayede 
Rusya komşu ülkelere karşı daha barışçıl bir dış politika izleyecektir ve Rusya 
içindeki demokratik kurumlar kuvvetlenecektir. 

3.5.6. Güney Kafkasya’da İşbirliği

Güney Kafkasya’nın ekonomik olarak cazip ve siyasi olarak istikrar sa-
hibi bir bölge olması için çabalanmaktadır. Bölgenin kalkınması için ortak bir 
yaklaşımın gerekliliğini vurgulamaktadır. Bölgesel işbirliğinin gelişmesi ve 
ortak ekonomik pazarın oluşması, bölgenin istikrarını sağlarken aynı zaman-
da bölgede yaşayan halklarının refahını artıracaktır.36 Karadeniz’e kıyısı olan 

35 a.g.e. s.16.
36 a.g.e. s.17.



281NEW WORLD ARCHITECTURE OF ECONOMY AND SECURITY

bir ülke olarak Gürcistan, çok taraflı işbirliğinin gelişmesini desteklemektedir. 
İşbirliğinin önünde bir takım engeller olmasına rağmen üç Güney Kafkasya 
ülkesi uluslararası terörizm, kaçakçılık ve çevre sorunları gibi konularda or-
tak girişimlerde bulunabilir. Bu sayede uzun dönemli perspektiften yaklaşıl-
dığında bölgenin ekonomik ve siyasi ilişiklerinde derinleşme sağlanabilir. Çö-
zümlenemeyen Dağlık Karabağ sorunu bölgenin istikrarına zarar vermektedir. 
Gürcistan, bu konuda barışçıl bir çözüme ulaşılmasını desteklemektedir. 

Gürcistan bölgedeki Ermenistan ve Azerbaycan ile ekonomik ilişkileri-
ni derinleştirmek istemektedir. Bölgede gerçekleştirilecek büyük ekonomik 
projeler sadece ekonomik katkılar üretmekten ziyade bölgenin güvenliğinin 
sağlanmasına ve karşılıklı güven inşasının gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. 
Gürcistan’ın Azerbaycan ile ilişkileri stratejik ortaklık seviyesindedir. Ortak 
enerji ve iletişim projeleri her iki ülkenin refah ve istikrarına katkı sağlamak-
tadır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, uluslararası taşımacılık açısından 
büyük öneme sahiptir. Bu demiryolu doğu ile batı arasındaki ekonomik de-
rinliği ileri taşımaktadır. Ayrıca Gürcistan’ın Avrupa’ya yakınlaşmasını sağla-
maktadır.37 Bakü- Tiflis- Ceyhan, Bakü- Supsa Petrol Hatları ve Bakü- Tiflis- 
Erzurum Doğalgaz Hattı bölgenin ekonomik ve güvenlik politikalarında öne 
çıkan diğer projelerdir. Gürcistan, Azerbaycan ile güvenlik ve siyasi alanlar-
da işbirliği içerisindendir. Azerbaycan ile Avrupa–Atlantik kanadına GUAM 
(Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova) üzerinden ortaklık kurmak için 
çalışmaların yapılması desteklenmektedir. Azerbaycan’ın AB ve NATO’ya 
üyelik girişimi, bölgesel işbirliği ve istikrarın artması için stratejik önemdedir. 

3.5.7. Dış İlişkilerin Kuvvetlenmesi

Dış ilişkilerin güçlenmesi, dış ticaretin artması, ülkeye yapılan dış yatım-
ların artması, sosyal ve kültürel bağların kuvvetlenmesi, Gürcistan için önce-
likli alanlardandır. Bu hedeflere ulaşmak için uluslararası toplum ile ikili ve 
çok taraflı şekillerde işbirliği gerçekleştirilecektir.

ABD: Gürcistan’ın bağımsızlığının yeniden sağlanması için, Gürcistan’ın 
egemenliği, toprak bütünlüğü, demokratik kurumlarının kuvvetlendirilmesi, 
pazar ekonomisinin gelişmesi ve ülkenin Avrupa-Atlantik kurumlarına tam 
üyeliğini etkin bir şekilde desteklemektedir. 2009 yılı Ocak ayında iki ülke ara-
sında stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre iki ülke 
arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki işbirliğinin artırılması için 

37 a.g.e. s.18.
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somut adımlar atılacaktır. ABD’nin Gürcistan’ın işgal altında olan topraklarının 
kurtarılmasını desteklemesi, Gürcistan için önemli bir dış politika kazanımıdır. 

Gürcistan’ın yeniden egemenliğini kazanması için ABD’nin sunduğu fi-
nansal destek ciddi bir katkı sağlamaktadır. 2008’deki Rus işgalinden sonra 
Gürcistan’a 1 milyar dolar değerinde yardım sağlanmıştır.38 ABD Gürcistan’ın 
demokratik ve gelişmiş bir ülke olması için çeşitli projeler yürütmektedir. Bu 
projeler askeri, ticari altyapının geliştirilmesinden eğitim ve bilimsel çalışma-
ların seviyesinin artırılmasına yönelik olarak geniş bir çerçevede sürdürülmek-
tedir. Gürcistan Silahlı Kuvvetleri, ABD’nin önderliğindeki bir koalisyon tara-
fından eğitim ve destek programları görmektedir. 

Ukrayna: Gürcistan, Ukrayna’yı potansiyel stratejik ortak olarak görmek-
tedir.39 Ukrayna demokratik ve barışçıl bir ülke olarak Avrupa’nın bölgesel 
güvenliği ve istikrarını sağlamak için gücünü artırmaktadır. Ukrayna ve Gür-
cistan ilişkilerini sadece iki taraflı anlaşmalar ile değil aynı zamanda NATO, 
AGİT gibi çeşitli uluslararası kurumlarda da devam ettirtmektedir. 

Türkiye: Gürcistan’ın bölgedeki en önde gelen ortağıdır. Türkiye, Gürcis-
tan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Siyasi, ekonomik, 
güvenlik alanlarında işbirliği çabalarını artırmaktadır. Türkiye, Gürcistan’ın 
en büyük ticari ve ekonomik ortağıdır. Türkiye ile Gürcistan arasında serbest 
ticaret ve vize serbestliği sistemi vardır. Türkiye ile Gürcistan arasında ekono-
mik, enerji, taşımacılık gibi sektörlerde bölgesel ve uluslararası düzeyde etkisi 
olan büyük projeler yürütülmektedir. Buna ek olarak Türkiye bölgesel düzeyde 
lider bir ülke ve bir NATO üyesi olarak, Gürcistan’ın en önemli askeri ortak-
larından biridir. Gürcistan, Türkiye ile askeri ortaklığı artıran uygulamalara 
oldukça önem vermektedir.  Türk ve Gürcü halkları arasında kültürel bağlar 
kuvvetlidir. Gürcistan ve Türkiye kültürel mirasların korunmasına yönelik iş-
birliği içindedir.

BM: Gürcistan, BM’nin uluslararası barışın sağlanmasında lider bir görev 
almasına inanmaktadır.  Bu yüzden BM’nin sorunların çözümünde daha etkin 
olması gerekmektedir. Gürcistan ile Rusya arasındaki çatışmada bulunan BM 
Gözlemci Misyonu, Rusya’nın baskıları yüzünden son bulmuştur.40 Bu durum, 
BM’nin uluslararası barış ve güvenliği sağlamadaki etkisine olumsuz bir örnek 
teşkil etmiştir. 

38 a.g.e. s.19.
39 a.g.e. s.20.
40 a.g.e. s.21.
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AGİT: AGİT’in Gürcistan’daki faaliyetleri Rusya tarafından engellen-
mektedir. Bu nedenle işgal ettiği topraklarda uluslararası gözetimden uzak 
kalmaktadır. Gürcistan, AGİT’e üye devletlerin siyasi ve ekonomik yapılarına 
sağladığı katkıyı desteklemektedir.

• Uluslararası Terörizm ve Ulus Üstü Organize Suçlarla Mücadele
• Ekonomik Güvenlik Politikası
• Enerji Güvenlik Politikası
• Eğitim Politikası
• Sosyal Güvenlik ve Sağlık Hizmetleri Politikası
• Siber Güvenlik Politikası
• Çevre Güvenlik Politikası
• Nüfus Politikası
• Sivil Bütünleşme Politikası
• Diasporayla İlişkilerin Kuvvetlendirilmesi ve Kültürel Mirasın Korunması

Tablo 3: Ukrayna ve Gürcistan’ın Ulusal Güvenlik Tehditleri ve Güven-
lik Yöntemleri

Güvenlik Tehditleri Güvenlik Yöntemleri

Ukrayna (2015)

• Toprak bütünlüğün ihlali
• RF’nin Ukrayna’nın Doğusunda 
ve Kırım’daki askeri varlığı
• RF ile hibrit savaş

• Kamu yönetiminin iyileştirilmesi
• Güvenlik ve Savunma sisteminin ge-
liştirilmesi
• Devletin savunma kapasitesini artırmak
• NATO ve AB’ye katılma

 Gürcistan (2011)

•Toprak işgali ve işgal altındaki 
topraklardaki terörist faaliyetler
• RF tarafından yeni bir kuvvet 
kullanımı ihtimali
• İşgal altındaki topraklarda insan 
hakları ihlali

• Devlet kurumlarının güçlendirilmesi ve 
demokrasinin sağlamlaştırılması
• Yeni bir güvenlik ve savunma sistemi 
geliştirmek
• NATO ve AB’ye katılmak

SONUÇ

Ukrayna ve Gürcistan tarihsel olarak Rusya ile yakın ilişkilere sahiptir. 
Fakat 2000’li yıllardan itibaren eski Sovyet ülkelerinde gerçekleşen renkli 
devrimler bu ülkelerin, Batı Blok’una yakın politikalar izleme yönünde karar 
almasına neden olmuştur. Ekonomik ve siyasi yönden ülkenin kurumsallaşma-
sı ve kalkınması için Avrupa-Atlantik kanadına yakınlaşmayı planlayan politi-
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kacılar, halkın iradesinin de bu yönde olduğunu iddia ederek Batı kurumlarına 
benzer politikalar oluşturmak istemektedir. Fakat Rusya, güney sınırında Batı 
ile bütünleşmiş, NATO’ya üye olmayı hedefleyen ülkeleri, güvenliğine tehdit 
olarak algılamaktadır. Ukrayna ve Gürcistan’ın en önemli ulusal güvenlik teh-
didi Rusya kaynaklı istikrarsızlık, başlıca güvenlik yöntemleri ise saldırgan 
dış politika olarak tespit edilmiştir. Ukrayna ve Gürcistan’ın Rusya’ya karşı 
savunmacı yöntemler uygulayarak başarıya ulaşamadığı, bunun sonucunda 
saldırgan yöntemlere yöneldiği gözlemlenmiştir. Güvenlik yöntemlerinin dış 
politikada oluşturduğu etki incelendiğinde ittifaka katılma ve kapasite inşası 
saldırgan yöntemlerdendir. İki devletin, barışçıl yöntemlerle Rusya’yı denge-
leyemediği açıktır. Bu yüzden saldırgan yöntemler kullanılarak toprak bütün-
lüğü ve egemenliğe verdiği zarar ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Rusya, 
Ukrayna ve Gürcistan askeri müdahalesinde güvenlik tehditlerine yönelik ola-
rak başlıca şu güvenlik yöntemlerini kullanmıştır:

1. İşgal/İlhak
2. Asker sevkiyatı
3. Ayrılıkçı gruplara silah yardımı
4. Vekâlet hükümetler kurma
5. Ateşkes iptal etme

Bu iki ülke, Rusya tehdidine karşı, kapasite artırımı, ordu modernizas-
yonu ve ittifaka katılma gibi saldırgan yöntemleri uygulamaya çalışmıştır. Bu 
durum, yapısal realizm teorisinin, “tek kutuplu sistemde aktörler, yeterince güç 
biriktirinceye kadar istikrarı savunur ve güç biriktirmek için saldırgan yöntem-
leri benimser” öngörüsünü doğrulamaktadır.  

Rusya’nın son yıllarda Ukrayna ve Gürcistan örneklerinde olduğu gibi as-
keri müdahalelerde bulunması bazı akademik çevrelerde yeni bir soğuk savaş 
çıktığı yönünde izlenimlere sebebiyet vermiştir. Aslında yeni bir Soğuk Savaş 
olduğu iddiasındaki yaklaşımlar erken yapılmış ve her çatışma alanını aynı 
şekilde yapılan değerlendirmelere tabi tutan çevreler tarafından yapılmaktadır. 
Ukrayna, en önemli Avrasyacılardan biri olan Dugin (2014) tarafından bile 
bir saldırı alanı olarak değil savunma bölgesi olarak tanımlanmaktadır. Yani 
Ukrayna müdahaleleri Rusya için savunma niyetiyle yapılmış saldırgan müda-
halelerdir. Bu durumda Rusya yeni yerler kazanmak ya da ABD’ye karşı güç 
biriktirmek yerine mevcut gücünü koruma altında tutmaya çalışmaktadır. Bu 
durum yeni bir Soğuk Savaşın göstergesi değil, Rusya’nın küresel ölçekli bir 
devlet konumunda tutunmaya çalışmasının göstergesidir. 
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Rusya’nın Gürcistan ve Ukrayna’ya askeri müdahaleleri etkileri uzun va-
deye yayılan büyük neticeleri olmuştur. Bölgesel ve küresel güçlerin siyasi ve 
ekonomik politikalarında değişikliklere sebep olmuştur. Binlerce asker ve sivil 
hayatını kaybederken on binlerce kişi yer değiştirmek zorunda kaldı.  Rusya 
iki askeri müdahaleden de birçok yönden avantajlı çıkmıştır. Küresel ölçek-
te SSCB’nin yıkılmasından sonra varlığını tekrar hissettirmeye başlamıştır. 
Rusya, yakın çevresindeki gelişmelerde diğer bölgesel ve küresel aktörlerden 
daha etkili sonuçlar alabileceğini göstermiş, ilerleyen süreçte küresel ve böl-
gesel düzlemde daha fazla rol talep edeceğini göstermiştir Bunlara ek olarak 
askeri müdahaleler sonrasında gelecek yıllarda nispeten Rusya tarafından tavır 
takınan yöneticilerin göreve gelmesine sebep olmuştur. Rusya ile daha fazla 
gerilim istenmemesi nedeniyle Gürcistanlı ve Ukraynalı politikacılar Rusya’yı 
direkt olarak karşısına almamaktadır. Ayrıca seçmenlerde bu konuda bilinçlen-
miş Rusya aleyhine radikal hedefleri olan siyasetçileri seçmemektedir.
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