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Marcel DE HAAS 

Londra, New York: Frank Cass, 2004, 259. sayfa., ISBN 0714656089 

Haztrlayan: Mustafa AYDIN· 

Yazann Hollanda Kraliyet Asked Akademisinde sundugu doktora tezinin 
gozden gec;irilmi§ ~ekli olan ve Cass Series on Soviet (Russian) Military Theory 
and Practice serisinden ~lkan bu kitap, Soguk Sava~'m ardmdan on yll 

Rus giivenlik algllamalarmdaki degi§imi ve bunlarm ordusu 
iizerindeki etkisini hava kuvvetleri iizerinden giderek a9klamaya <;;ah§lyor. 
Ortaya koyulan kavramsal degi§im ise <;e<;enistan orneginde genel ask~ri 
karar verme siirednden tek bir sava§ u<;agmm kullammma kadar geni~ bir 
<;er<;;evede test ediliyor. 

Yazar kitabm ba:;l1ndan itibaren pek <;ok diger Rusya analizinde kar§lmlza 
C;;lkan bir ikilige i~aret ediyor: Rusya'da karar verme siireci gii<;; ve niifuz 
konusuna emperyal bakl§ aC;;lSl ile Soguk Sava~ somaSl konumunu ve 
Bah/yia i§birligini kabul eden yakIa§lm arasmdaki ikilemde hareket etmeye 
devam edecektir. Fakat, yazar ayru zamanda bu ikilemin Rus silahh 
kuvvetlerinin, ozellikle de hava giiciiniin, geU§tirilmesinin oniine onemli bir 
engel olarak <;lkhgml da Hade ediyor. Bunun sonucu olarak da, Rus giivenlik 
politikalanmn ongoriilebilir gelecekte temellerinin, Bab'ya kar§l lsrarCl ve 
"saglam" bir duru§, Rusya'nm uluslararasl konumunun giic;;lendirilmesi ve 
asked arac;;larm giivenlik politikasmm temel unsuru olmaya devam etmesi 
olacagml ileri siiriiyor. 

Yazar ilk iki boliimde, kurumlarl, temel karar vedcileri ve bunlann 
etkileriyle birlikte Rus giivenlik politikasmm yaplsml ve temel giivenlik 
belgeleri iizerinden bu politikamn uygulamadaki yanslmalanm ortaya 
koyduktan soma, iic;;iincii boliimde ozel olarak Rus Hava Kuvvetleri'nin 
geli§imi, yapisl ve silahh kuvvetler i<;erisindeki konumunu aC;;lklamaya ve 
ardmda da dordiincii boliimde bu yapmm <;e<;enistan'da 1994-1996, 
DaglStan'da 1999 sonbahan ve 0 giinden beri de yeniden <;e<;enistan'da 
pratikteki etkinligiN ara§tmyor. Nitekim, 1990'larda Baglmslz Devletler 
Toplulugu ic;;erisinde c;;e§itli c;;atI§malara kan§an Rusya Federasyonu, 
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(e~enistan' da iki ayn sava~ ya1?adl. Bu <;abr;;malarda Rus Hava Kuvvetlerinin 
etkisi arttl. Bu etki ise klSa surede degir;;en Rus giivenlik 
doktrininde Hava Kuvvetlerine atfedilen onemin artmaslyla a<;lk<;a kendini 

Kitabm degeri ozelde Rus askeri dur;;unu, genelde de Rusya'daki 
guvenlik algllamalan konusunda yapllan c;ahr;;malara farkh kaynaklardan 
derlenen bilgiyle destek saglamasl. Soguk Savar;;'m sona ermesinden beri bu 
konularda Bab'da uretilen akademik c;ahr;;malar ve resmi raporlarm c;ok 
buyuk bir klsml sadece Batlh kaynaklara, ozellikle de Amerikan ve ingiliz 
kaynaklarma dayanmaktadlr. Bu kitabm farkhhgl ise temel Rus guvenlik 
belgelerinden yola C;lkarak, guvenlik konusuna farkh bir baklr;; a<;lS1m 
gundeme getirme <;abasmda olmasldlf. Rus guvenlik karar venne 
mekanizmasml 1?ekil ve tablolarla birlikte ayrmhh bir 1?ekilde ortaya koyan, 
Ocak 2000 Ulusal Guvenlik Doktrini, Nisan 2000 Askeri Doktrin ve Haziran 
2000 Dlr;; Politika Konsepti arasmdaki sureklilik ve farkhhklan 
karr;;Ilar;;hrmah bir tablo He veren <;ahr;;ma, okuyucuya kolay anlar;;llan bir 
dille Rus guvenlik algIlamasml, olu1?umunu ve etkileri asked jargona 
kac;madan anlatlyor. Kitabm arkasma eklenen Rus giivenlik karar verme 
surecinde etkili temel aktOrlerle ilgili klsa biyografik bilgiler de bir taraftan 
karar vericiler arasmdaki ili1?kiyi takip etmeyi kolaylar;;tmyor, diger taraftan 
Rusya'nm i<; siyasi yapisl hakkmda ayrmtlh bilgi ve uzmanllga sahip 
olmayan okuyuculara kimin kim oldugunu anlahyor ve daha ileri arar;;tIrma 
i<;;in bar;;langl<;; noktalarma ir;;aret ediyor. Bu yaplslyla Russian Security and Air 
Power, Rusya <;ahr;;anlar ve Soguk Sava1? sonrasmda Bah dl1?mda gelir;;en farkh 
guvenlik algllamalanm anlamaya <;ahr;;an ozellikle yuksek lisans-doktora 
duzeyindeki arar;;tIrmacllar i<;;in faydah olabilecek bir kitap. 

180 


	cilt 1 sayı 4 - b
	M.Aydin

