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Özet:

Uluslararası güvenlik anlamında siber saldırılar ve bunların ortaya çı-
kardığı sorunlar uluslararası ilişkiler bağlamında yeni bir diplomasi ve çatış-
ma alanını da beraberinde getirmiştir. Karadeniz ülkelerinin siber saldırılar 
anlamında bir caydırıcılığının olup olmadığı ya da diplomatik anlamda bu 
tür gelişmelerin nasıl bir sonuca yol açtığı yakın geçmişteki bazı gelişmelerle 
birlikte önem kazanmıştır. Karadeniz ülkelerinin bu bağlamdaki caydırıcılık 
ve saldırı kabiliyeti ülkelerin kendi içindeki yapılanmalarıyla ön plana çık-
mıştır. Bu bağlamda devletler uluslararası anlamda siyasi ve ekonomik mü-
cadelelerini yeni bir savaş türü olan siber savaşı kullanarak yürütmektedir. 
Bölgenin önemli aktörlerinden biri olan Rusya hem uluslararası arenada hem 
de Karadeniz bölgesi bağlamında bu gücünü ön plana çıkarmaktadır. Rus-
ya’nın 2008’de Gürcistan’la olan çekişmesinde savaşın önemli cephelerinden 
biri de siber alan olmuştur ve bu doğrultuda Rusya önemli avantajlar elde 
etmiştir. Başta Türkiye, Bulgaristan, Romanya gibi ülkeler olmak üzere siber 
tatbikatları artırmış ve tedbir anlamında girişimler ve çalışmalar bölge ülkele-
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ri arasında sıkılaştırılmıştır. Sonuç olarak siber güvenlik anlamında yapılacak 
uluslararası ilişkiler temelli yaklaşımlar da önem kazanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Güvenlik, Siber Savaş, Siber Caydırı-
cılık, Siber Terörizm

Abstract:

Cyber attacks and its results revealed a new diplomacy and conflict area 
in the context of international relations with its sub-title international secu-
rity. If Blacksea States have deterrence with the manner of cyber attacks or 
these attacks’ diplomatic effects are reasonable in international relations have 
importance with latest developments. Blacksea states’ deterrence and attack 
ability come into prominence with their own reorganisations. In this context, 
states carry out their politic and economic struggle with using cyber war as a 
new war in international area. Russia as an important actor in Blacksea, use 
this power both in international relations and in this region context. Cyber 
area was one of the important front at Russia’s struggle with Georgia in 2008 
and Russia had significant advantages in this conflict. Especially in Turkey, 
Bulgaria and Romania; cyber drills have increased and initiatives, studies 
have also increased among the region states. Consequently fundamental inter-
national relations approaches have importance in the context of cyber security.

Keywords: International Security, Cyber War, Cyber Deterrrence, Cyber 
Terrorism
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Giriş

Uluslararası ilişkiler bağlamında önemli kavramlardan birisi de “güçler 
dengesi” kavramıdır. Ülkelerin kendi çıkarlarını koruma adına öngördükleri 
tehditlere karşı önlem almaları ve düşmanlarına karşı ittifak geliştirmeleri; 
böylece bir denge oluşması, belli bir süre sonra dengelerin tekrar oluşturulması 
gerekmektedir. Önemli olan yaklaşımsal ve amaçsal olarak çıkarın maksimize 
edilmesidir. Bu doğrultuda güvenlik kavramı içinde çatışmanın boyutu bakı-
mından tarihsel olarak bir takım değişimler gözlenmektedir. 

Devletlerin sahip oldukları konvansiyonel ya da nükleer güç bir caydı-
rıcılık oluştururken, bu türden unsurların kullanımı yıkıcı etkilere sahip ola-
bilmektedir. Özellikle büyük güçlerin birbirlerine karşı sahip oldukları başta 
nükleer silahlar ve askeri kapasiteleri olmak üzere, kullanıldığı anda yakın 
çevrede tahribat bırakmaktadır. Güvenlik bağlamında nükleer caydırıcılık açı-
sından tarafların taarruz kabiliyeti tam olarak bilinmese de ölçüsü ve niteliği az 
çok tahmin edilebilmektedir ve sonuçları görülebilmektedir. Hatta büyük bir 
nükleer savaş sonrasında dünyanın büyük olasılıkla yok olacak duruma gele-
bileceğini tahmin etmek zor değildir. Savunma mekanizması ise bu doğrultuda 
yetersiz kalacaktır. Nükleer güç ile ilgili bir gövde gösterisi dahi düşmanı geri 
adım atmaya zorlayabilmektedir. 

Devletlerin çıkarsal amaçları bu doğrultuda yeni savaş ve saldırı yön-
temlerini beraberinde getirmiştir. “Siber Terörizm”, “Siber Saldırılar”, “Siber 
Caydırıcılık”, “Siber Güvenlik” olarak ele alınan kavramlar farklı gelişme-
leri ve uluslararası arenada farklı bir çatışma alanını ortaya çıkarmıştır. Hem 
mikro hem de makro düzeyde yapılan bu türden saldırılar maliyet açısından 
da devletleri zorlamazken, saldırıları kimin yaptığına dahi ulaşılamamakta, bu 
da devletlerin elini güçlendirmekte ve önünü açmaktadır. Nükleer caydırıcılı-
ğın aksine siber caydırıcılıkta taarruz kabiliyeti, yeri ve zamanı bilinmezken; 
telafi edilemez ekonomik kayıplar verdirilebilmekte ve can kaybı da yaşan-
mamaktadır. Diğer taraftan hem saldırı hem de savunma ayağında daha etki-
li manevralar yapılabilmekte ve zarar en aza inebilmektedir. Fakat bu türden 
saldırıların veya terörizmin caydırıcılığı ancak ve ancak hayata geçirildiğinde 
gerçekleşebilmektedir. 

Sahip olduğu dolaylı etkiyle siber güvenlik önemli bir çalışma alanını 
oluşturmaktadır. Örneğin, siber bir müdahalede nükleer bir santral kontrol 
edilebilir, yönetilebilir ve hatta bir siber saldırı sonucu yok edilebilir. ABD’li 
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güvenlik uzmanı olan ve önemli görevlerde bulunmuş Richard Clarke’ın1 da 
belirttiği önemli hususlardan birisi; dünyanın herhangi bir yerinde binlerce he-
defin vurulabilme olasılığı son derece yüksek gerilimli krizlerin meydana gel-
mesine neden olabilirken, nükleer savaşı engelleyen güç olan caydırıcılık siber 
saldırılarda farklı işlemektedir. Siber savaş olgusunun yanında Soğuk Savaş 
döneminin açık ve şeffaf kaldığı belirtilmektedir.

Rusya merkezli siber saldırıların varlığı ise, Karadeniz’de önemli ses 
getirmiştir. Önemli müdahalelerden biri, Rusya tarafından Estonya’ya 2007 
yılında gerçekleştirilmiştir. Sovyet ordusunun II. Dünya Savaşı anısına dikti-
ği “Talinn’in Bronz Askeri” anıtının, yer değiştirilmesi tartışmaları sırasında 
sistematik bir saldırı olmuştur. Rus azınlığın protestoları sürerken, NATO üye-
si olan Estonya’nın internet erişimi zarar görmüş ve adeta hayatın çevrimiçi 
olarak devam ettiği Estonya’da her şey durma noktasına gelmiştir. Estonya, 
Rusya’yı suçlamıştır. Fakat Moskova, iddiaları siber saldırıların özelliğinden 
dolayı rahatlıkla reddedebilmiştir. Saldırı sonrasında, Estonya’da ordu bünye-
sinde siber savaş birimi oluşturulmuştur. Benzer şekilde Rusya, 11 Ağustos 
2008’de Gürcistan’a savaş açtığında diğer bir cephe siber alan olmuştur. Hedef 
olarak, Gürcistan hükümeti zayıf düşürülmek istenmiştir. Bu tür gelişmeler 
ise Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan gibi ülkeleri siber tatbikatlar 
yapmaya itmiş ve güvenlik birimleri oluşturulması sağlanmıştır. 

 Uluslararası ilişkiler literatürü bağlamında, güvenlik çalışmaları için-
de siber güvenlik çalışmaları ve teorik yaklaşımlar önem kazanmaya başlamış-
tır. Bunun en önemli sebeplerinden birisi de etki alanının genişlemesi ve dip-
lomatik anlamda farklı sonuçlar ortaya çıkarmasıdır. Siber saldırıların yapılış 
ve gelişme biçimine göre, terörizm kavramının içinde olup olmadığı ise hala 
tartışma konularından birini oluşturmaktadır. Uzun vadede, devletler arasında-
ki ilişkileri belirleyici bir etkiye sahip olabilecek siber güvenliğin pratikte de 
önemli sonuçlara yol açması beklenmektedir.

Güvenlik Kavramının Güncel Boyutu Üzerine

Güvenlik kavramı devlet olarak örgütlenen bir toplumun düzen ve güve-
nirlik içinde olması durumunu ifade etmektedir. Uluslararası güvenlik ise, bu 
durumun birden fazla uluslararası aktör arasındaki uyumundan ve çatışmasın-

1 “Cyber War, The Next Threat to National Security and What To do About It” adlı kitabın 
da yazarı olan Clarke, “Siber Savaş” olarak adlandırdığı çekişme alanıyla ilgili ABD’de 
bağımsız bir merkezin de yürütülmesinde önemli görevler almıştır. 
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dan doğmaktadır. Bu çatışmanın boyutu, tek taraflı bir saldırıdan oluşabileceği 
gibi çok taraflı bir uyumsuzluk sonrası karşılıklı müdahalelerin ortaya çıkma-
sıyla derinleşebilir. Tarihsel süreç uluslararası aktörlerin kendi kimliklerini 
kazanmasıyla müdahaleleri genelde askeri unsurlarıyla karşımıza çıkarmıştır. 
Fakat günümüz imkanları ve stratejileri askeri unsurların yıkıcı özelliklerini 
inanılmaz boyutlara taşımıştır. Bu durumu göze almak istemeyen aktörler, bir-
birlerini caydırmada ve etkilemede farklı saldırı ve savaş tekniklerini geliştir-
meye de başlamıştır. Bu değişim aslında önemli bir teorisyen olan Kenneth 
Waltz’un 1954’te vurguladığı verileri destekler niteliktedir. “Man, State and 
the War” adlı eserinde savaşın nedenleri ve gelişimi ile ilgili görüş ayrılıklarını 
ortaya koymaya çalışan Waltz, filozoflar arasındaki görüş ayrılıklarının aslın-
da belirleyici olmadığını, sadece zamanın ve uygulamanın değiştiğine dikkat 
çekmektedir. Aslında kendi zamanından örneklerle yola çıkan Waltz, farklı 
teorilerin farklı yaklaşımları beraberinde getirdiğini, eğer ortada bir çatışma 
varsa bunun niteliğinin değişebileceğini vurgulamaktadır.

Sosyal bilimlerde çoğu kavramın birden çok tanımı vardır. Güvenlik kav-
ramı da bunların içinde yer alan çok yönlü kavramların başında gelmektedir. 
Günümüzde dahi hala farklı tanımları üzerinde durulan güvenlik önemli tartış-
ma alanlarından birini de oluşturmaktadır. Özellikle Soğuk Savaş sonrasında 
yaşanan gelişmelerle birlikte güvenlik algısında ve deneyimlerinde de farklı 
unsurlar ön plana çıkmıştır. Bu unsurların ortaya çıkışında nükleer caydırıcı-
lığın yoğunlaştığı Soğuk Savaş döneminin aksine 11 Eylül sonrası farklı bir 
tehdit anlayışının varlığı önemli bir yere sahiptir. “Terörizm”, “Haydut Dev-
letler”, “Etnik Çatışmalar”, “Siber Tehditler” bunların belli başlı alt çalışma 
alanlarını oluşturmaktadır.

Bu türden bir değişimin ortaya çıkışında hedeflerin ve tehdit algılamaları-
nın evrimi de önemli bir yere sahiptir. Yeni güvenlik arayışlarına ihtiyaç duyul-
maktadır. Devlet ve birey bazındaki gelişmeler, dünya görüşünün değişimi ve 
hedeflerin farklılaşması, tekrar yakalanan bu hedeflerin yitirilmesinin verdiği 
korku da farklı yaklaşımları beraberinde getirmektedir. Sahip olunmayan bir 
güce kavuşmak, güvenlik olarak daha özgür adımları beraberinde getirir. Bu 
doğrultuda, sahip olunan bir gücün kaybı tüm aktörler adına daha saldırgan bir 
tutum ortaya çıkarabilir.2

2 Çetinkaya, Şeref, “Uluslararası İlişkiler Teorilerinin Güvenliğe Bakış Açıları”, 21. Yüzyılda 
Sosyal Bilimler, Sayı:2, Aralık-Ocak-Şubat 2012-2013, s.241-245.
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Özellikle uluslararası ilişkiler bağlamında, günümüzde güvenlik ça-
lışmalarına ve alanına yönelik yaklaşımlar da teorik olarak farklılaşmıştır. 
Bu yaklaşımların değişiminde, Soğuk Savaş’ın sonuçlanmasından bu yana 
geçen süreçte güvenlik tanımı ve algılamalarındaki farklılık dönemin yapı-
sını belirlemede büyük rol oynamaktadır. Avrupa’da var olan bu çerçevede, 
günümüz güvenlik algısı daha geniş bir kapsama oturtulmuştur. Küresel-
leşme ve diğer taraftan bölgesel ölçekli etnik ve dini çatışmalarla yoğrulan 
uluslararası sistem, ekonomik istikrarsızlık ve ‘risk kültürü’ ile şekillenen bir 
dönemi beraberinde getirmiştir.3

Değişen ve gelişen dünyanın4 ortaya çıkarmış olduğu yenilikler, teknolo-
jik olarak uluslararası aktörlerin saldırı ve savaş stratejilerini de etkilemiştir. 
Bu durum an itibariyle o kadar gelişmiştir ki, siber saldırıların zamana ve me-
kana göre bir kapasitesi olmuştur. Tartışılan ve tam olarak adının koyulamadığı 
boyut ise, yaşanılanların tek taraflı bir saldırı olduğu mu yoksa savaş olduğu 
mudur.

Soğuk Savaş’ın getirdiği imkanlar, bu doğrultuda belirleyici bir unsur ol-
muştur. Gelişen dünyadaki imkanların doğası tamamen değişmiştir. Değişen 
ekonomik koşullara göre devletlerin verdiği cevap ve manevralar ise, temelden 
birçok unsuru etkilemiştir. Kural koyucuların düşündükleri durum, devletin 
çıkarlarını sadece uluslararası arenada maksimize etmek olmamış, ayrıca iç 
hukukta da güvenlik kaygılarını ön plana çıkarmıştır. Bu türden bir yaklaşım, 
siber güvenlik anlamında da devletleri farklı bir savaş türüne yönlendirmiş, 
farklı tatbikat türlerini ve ittifak biçimlerini çıkarsal olarak farklı ve daha ka-
palı faaliyetleri beraberinde getirmiştir.5

3 Bakan, Zerrin Ayşe, “Soğuk Savaş Sonrasında Yeni Güvenlik Teorileri ve Türkiye’nin 
Güvenlik Algılamaları”, 21. Yüzyıl Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık 2007, s. 36-43.

4 Vurgulanan bu kavramın algısı dünyanın farklı yerlerinde farklı şekillerde yorumlanmaktadır. 
Dünyanın değişimi gelişmiş ülkelerde hayatı kolaylaştıran bir algı olarak yer edinirken, 
gelişmekte olan ülkelerde yeni ufuklar ve umutlar olarak algılanmakta, az gelişmiş ve 
gelişmemiş ülkelerde ise değişimin ve teknolojinin dünyayı ipotek altına aldığı ve bu 
gelişimin belirli bir zümreye hitap ettiği yönündedir. 

5 Kinsey, Christopher, Corporate Soldiers and International Security, London and New 
York, Routledge, 2006, pp.114-116.
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Şekil 1. Siber Caydırıcılığın Etkisel Olarak Nükleer Etkiye Göre Şiddeti6

Libicki’nin de özellikle vurgulamak istediği ve siber etkiye yaptığı atıf 
Şekil 1’de nükleer etki, konvansiyonel etki ve diplomatik-ekonomik yaptırım 
ile daha iyi ifade edilmiştir. Bu etki türünde, ittifak ve güvenlik rolü içerisinde 
nükleer etki ne olursa olsun uzun vade de sahip olduğu caydırıcılık etkisini 
sürdürecek gibi gözükmektedir. 

Karadeniz Güvenliği

Soğuk Savaş döneminde iki kutup arasında gerginlik alanı olan Kara-
deniz, ilk önce Varşova Paktı’nın dağılması, ardından Sovyetler Birliği’nin 
çökmesi ile birlikte altı ülkenin kıyıdaş olduğu bir deniz haline gelmiştir. Bu 
çok taraflılık, bir taraftan Karadeniz’deki uluslararası ilişkilere yeni bir boyut 
kazandırırken diğer taraftan kargaşa ortamının yaşanmasına sebep olmuştur.7

Devletler her koşulda uluslararası arenada çıkarlarını, en üst düzeye ge-
tirmek istemektedir. Eğer ki bu çıkarlar yakın coğrafyada boy gösterirse, çoğu 
zaman çatışmalar ve gerginlikler kaçınılmaz hale gelmektedir. Karadeniz Hav-
zası’nı günümüzde bir bütün olarak değerlendirirsek, bölgesel olarak her dev-
let için farklı bir anlam ihtiva etmektedir. Bu yüzden bölge devletleri arasında 
rekabetin şiddetini ve çatışmacı boyutunu azaltmak; işbirliği, coğrafi yakın-
lıkların ve ekonomilerin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden faydalanmak 

6 Libicki, M.L., Cyberdeterrence and Cyberwar, Santa Monica, Rand Corporation, 2009, p.29.
7 Akın, Alkan, 21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Karadeniz Güvenliği, Ankara, Nobel Yayın 

Dağıtım, 2006, s.1.
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amacıyla örgütlenmelere gidilmiştir. Bu çıkarlar Karadeniz Havzası’ndaki kıyı 
ülkeler için, üst düzey bir kriz durumunu ortaya çıkarmamaktadır. Keza her şe-
yin yolunda olduğu bir ortamı da bizlere sunmamaktadır. İlgi alanı olarak çev-
re ülkeler için önemli bir yere sahiptir. Buna ek olarak jeostratejik potansiyeli 
ve Akdeniz’e yakınlığı ile beraber, Asya ve Orta Doğu için Batılı devletlerin 
ilgisini çekmektedir8.

Karadeniz ve Hazar Bölgeleri’nin stratejik bir ilgi alanı olarak karşımı-
za çıkma durumu, karışık bir yapıya sahip ekonomik göstergeler üzerine ku-
ruludur. Uluslararası güvenlik politikaları ve iç politikaların yönelimi, bölge  
ülkelerinin ve çok uluslu şirketlerin ekonomik ilgisi ve çıkarları Hazar çev-
resindeki enerji kaynaklarıyla “Büyük Oyun”a dönüşmektedir. Her bir ülke 
zaman zaman da olsa kendi dış politika önceliğini, bölge dengelerine göre 
farklılaştırabilmektedir.9

Bölgesel güvenlik bazında baktığımızda, Karadeniz’de oluşturulabilecek 
ittifak arayışları veya yakınlaşmalar oldukça zayıf bir temel üzerine kurulmak-
tadır. Yakın bir zamanda Karadeniz İşbirliği Teşkilatı örneğinde de görüldüğü 
gibi; bölgesel, siyasal ve ekonomik olarak bir yakınlaşma durumu bireysel çı-
karlar gündemde olduğu zaman yerini çatışma ortamına da dönüştürebilmekte-
dir.10 Karadeniz’deki enerji kaynaklarının ve koridorlarının hayati öneme sahip 
olması bunun en önemli sebepleri arasındadır. Rusya ile Gürcistan arasında 
yaşanan çekişme, Rusya’nın Batı ile yaşadığı sıkıntılar, Ukrayna Krizi ve Tür-
kiye’nin önemli bir aktör olduğu bu bölgedeki çıkar savaşı yaşanılan prob-
lemlerden bazılarıdır ve istikrarı da olumsuz etkilemektedir. Avrupa Birliği 
ve NATO’nun ilgisi, bölge düzeyinde önemi ve varlığı gözden kaçırılmaması 
gereken önemli konulardan biridir.

Diğer taraftan bölgede uzun süredir yaşanan sınır çekişmeleri, insani ve 
ekonomik boyutta bazı kalıcı sorunları beraberinde getirebilir. Dağlık Karabağ 
Sorunu, Gürcistan’daki yerel sorunlar ve sınır güvenliği, Ukrayna’nın bölgede-
ki Rusya ile olan çekişmesi, Rusya’nın her fırsatta Sovyetlere duyduğu özlem 
nedeni ile bölgeye müdahale etmesi ve Avrupa’nın genel olarak Rusya ile olan 
8 Liviu, Bogdan Vlad, “Geopolitical Reconfigurations in the Black Sea Area at the Beginning 

of the 21. Century”, Romanian Review on Political Geography, XI/1, 2009, p.74.
9 Büyükakıncı, Erhan, “Security Issues and Patterns of Cooperation in the Black Sea Region”, 

The Turkish Yearbook, Vol.XXXV, 2004, pp.18-19.
10 Rondeli, Alexander, “Black Sea Regional Security: The South Caucasus Component”, 

Insight Turkey, Vol.VI, Number:2, April-June 2004, pp.30-32
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çekişmesi uzun vadeli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. En önemli sorunlardan 
birisi de, bu türden çatışmaların psikolojik olarak kalıcı izler bırakmasıdır.11

Yaşanan sıcak çatışmaların yıpratıcı bir hale geldiği de düşünülürse, Ka-
radeniz güvenliği açısından Rusya’nın da ilgi alanını oluşturan siber saldırılar 
ve bunların etkisi önemli bir çatışma alanını ortaya çıkarmıştır. Saldırı ve sa-
vunma unsurları karşısında, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke tatbikat-
lar yapmakta ve oluşturulan birimlerle süreci takip etmektedir. Bunun altında 
yatan en önemli sebeplerden birisi de sahip olunacak bilgiler, yavaşlayan ve 
zarar gören kritik altyapılar ile sekteye uğrayan devlet mekanizmalarının işle-
yiş şeklidir. 

Karadeniz Ülkeleri Açısından Siber Terörizm12 ve Güvenlik

Siber güvenlik dünyası açısından, tehditlerin büyük kısmı birden fazla 
değişkenle meydana gelmektedir. Tehdidin çok boyutluluğu, savunma için-
de de benzer bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Hamlelerin gizliliği yanında, 
gelişmiş ağ güvenlik çözümleri ile ortaklıkların kurulmasına ihtiyaç duyul-
maktadır.13 Karadeniz ülkeleri bağlamında, gizliliğin yanında saldırı odaklı ve 
enformasyon kaynaklarının çökertilmesi amaçlı saldırılar daha sık görülmekte 
ve ülkeler bu konuda daha bireysel politikalar izlemektedir. 

Siber anlamda terörizm boyutuna varan saldırıların, Karadeniz’de çıkar 
ve caydırma amaçlı olduğu göze çarpmaktadır. Bunun altında yatan sebepler-
den en önemlisi, bu konuda oluşturulabilecek siber bir ittifakın kısa ve uzun 
vadede nasıl sonuçlar ortaya çıkaracağıdır.

Güvenlik sağlanması adına kurulan ittifaklar, büyük ölçüde hem ittifak 
üyelerinin ortak çıkar kesişmesini hem de karşı tarafın riskini benzer biçim-
de algılanmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, birbirleri ile etkileşim halinde 

11 Matveeva, Anna, “Conflicts in the Wider Black Sea Area”, Hamilton Daniel-Mangott Gerhard 
(Ed.), The Wider Black Sea Region in the 21st Century: Strategic, Economic and Energy 
Perspectives, Washington D.C., Center for Transatlantic Relations, 2008, pp.186-189.

12 Terörizmin nitelikleri göz önüne alındığında yapılan siber faaliyetlerin bir terörizm mi 
olduğu ya da siber terörizm olarak ifade edilmesi hususu tartışma konusudur. Mehmet 
Özcan siber terörü şu şekilde ifade etmektedir: “Siber terörizm belirli bir politik ve sosyal 
amaca ulaşabilmek için bilgisayar sistemlerinin bireylere ve mallara karşı bir hükümeti veya 
toplumu yıldırma, baskın altında tutma amacıyla kullanılmasıdır.”

13 Bıçakçı, Salih, 21. Yüzyılda Siber Güvenlik, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
2013, s.39-45.
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olan askeri, ekonomik ve jeostratejik faktörlerin tümü, hem biz hem de öte-
ki kavramına göre düzenlenmektedir.14 Siber anlamda oluşturulacak ittifakta, 
özellikle Karadeniz bağlamında kimin çıkarlarının ön planda olacağı konusun-
da sorunlar baş gösterecektir. 

Bölgesellikle güvenlik arasındaki bir başka bağlantıda, yerel çatışmaların 
bölgesel sonuçları ile ilgilidir. Bunlar güvenlik yapısının tabiatına ve çeşitli 
güvenlik problemlerinin belirli bölgelerde yatay ve dikey ilişkili olmasına bağ-
lıdır. Bunun oranları ise değişken olabilir. Karadeniz siber güvenliği açısından 
da düşündüğümüz zaman bölgesellik derecesi, amaca uygun şekilde değiştiri-
lebilmektedir. Örneğin, bir bölgedeki güvenlik işbirliği istikrarın gelişmesine 
yol açabilmektedir.15 Fakat siber anlamda, devletlerin birbirlerine karşı uygu-
ladığı baskı hep bir kuşkuyu beraberinde getirebilecektir.

Siber ortamda devletler her zaman güçleri ile doğru orantılı olarak müca-
dele edemedikleri için, siber savaş benzer bir asimetrinin16 yaşanmasını sağ-
lamaktadır. Bu asimetri Estonya, Gürcistan ve İran örneklerinde olduğu gibi, 
bilgi üstünlüğüne sahip taraf lehine büyük avantaj sağlamaktadır. Önümüzdeki 
dönemde konvansiyonel olarak yenilmesi mümkün olmayan düşmanın, mağ-
lup edilmesini mümkün kılabilecek bu tür asimetrik olaylara da rastlanabile-
cektir.17 Karadeniz açısından, bu türden bir çekişme alanı da kaçınılmazdır. 
Rusya’nın baskın olma mücadelesi ve etki alanı oluşturmasında, siber saldırı-
lar ve caydırıcılık önemli bir kart olarak kullanılacaktır.

Gürcistan’a 2008 yılında gerçekleştirilen saldırılarda, siber savaşın dünya 
gündeminde kinetik bir savaş18 ile birlikte anılmasının sebebi kara saldırısı ile 
14  Dedeoğlu, Beril, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, İstanbul, Derin Yayınları, 2003, s.222-225
15 Hettne, Björn, “Teori ve Pratikte Güvenliğin Bölgeselleşmesi”, Aydın Mustafa (Ed.), 

Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, 2012, s.355-357.

16 Asimetri Brockhaus sözlüğünde “eşitsizlik, simetri eksikliği” olarak tanımlanmaktadır. 
Asimetri, eşitsizlik ve nispetsizlik bağlamında uluslararası ilişkilerde hemen hemen sisteme 
dair bir olgudur. Aktörler arasındaki yaygın ayrım da; süper güç, bölgesel güç, küçük-orta 
ölçekli devletler olarak eşitsizlik üzerinedir. Bkz. Oğuzhan Ergün, “Güvenlik Kavramında 
Gelişmeler ve Asimetrik-Hibrit Savaşlar”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, Sayı:8, Haziran-
Temmuz-Ağustos 2014.

17 Erdoğan, Barış, “Siber Savaş”, Milli Güvenlik ve Askeri Bilimler, Cilt 1, Sayı 2, İlkbahar 
2014, s.172-173.

18 Dünyamızın ve toplumların siber uzaya bağımlılığı artmaktadır ve bu alan vasıtasıyla, bu 
alandan veya bu alana yapılacak saldırılar kinetik savaşlardan daha etkili olabilecektir. 
Ayrıca siber uzayı kullanmak devlet dışı aktörler açısından da kinetik savaşlara oranla çok 
daha ucuz bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.
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eşzamanlı olarak ortaya çıkmasıdır. Siber saldırıların hedefi göz önüne alındı-
ğında, yine Estonya saldırıları gibi benzer hedeflerin seçildiği görülmektedir 
ve amaçlanan sürecin yıpratmaya dayalı olarak karşımıza çıkmaktadır.19 Ka-
radeniz bağlamında bu atakların devletlerarasındaki samimiyeti zedelediği ve 
hep bir şüpheyle birbirlerine yaklaşmasına sebep olduğu gözlenmektedir. Rus-
ya’nın Estonya’ya ve Gürcistan’a yaptığı siber saldırılar, diğer devletleri arka 
planda tedirgin etmiştir ve bölgesel işbirliği adımlarını zedelemiştir.

2007 yılında Estonya saldırısı ile başlayan süreçte, uluslararası güvenlik 
algılarında paradigma boyutunda kayma yaşanacağı tahmin edilememiştir. As-
lında tamamen bilgi üstünlüğünün bir sonucu olarak gelişen ve önceleri destek 
aracı iken zaman içinde ana muharip unsuru haline dönüşen siber güç, klasik 
güvenlik algısı ve stratejilerinde geriye dönülmez dönüşümlere bölgesel olarak 
da sebep olmuştur. Savaş öncesinde ve esnasında yaşanan siber saldırılar ile 
Rusya, Gürcistan harekatında olduğu gibi psikolojik bir üstünlük sağlamıştır.20

Siber güvenliğin sağlanması açısından bu türden olaylar, Karadeniz ül-
kelerinin hemen hemen tümünü harekete geçirmiştir. Ülkeler siber güvenli-
ğin temelleri bağlamında siber alanda istihbarat operasyonları yapabilme, bu 
tür operasyonlara da karşı koyabilme becerisini geliştirme yollarını aramaya 
başlamıştır. Siber güvenlikte kriz yönetimi ve kritik altyapıların21 korunması 
hususunda bölge ülkeleri ciddi atılımlar içine girmiştir. Siber diplomasi ma-
salarının oluşturulması ve bu bağlamda çalışmalarının hızlandırılması, bölge 
ülkeleri açısından hız kazanmıştır. Türkiye ölçeğinde de birimler kurulmuş ve 
siber tatbikatlar gerçekleştirilmiştir. Sadece ülkeler ölçeğinde değil, makro dü-
zeyde NATO ve Avrupa Birliği gibi kuruluşların da siber güvenlik stratejileri 
ürettiği gözlenmektedir. 

Sonuç Olarak;

Uluslararası sistem yeni teknolojik gelişmelerle birlikte güvenlik anla-
mında evrimini sürdürecektir. Güvenlik olarak bu türden gelişmeler iki yönlü 
bir değişimi beraberinde getirecektir. Bunlardan ilki nükleer ve konvansiyonel 
19 Erdoğan, a.g.m., s.177-179.
20 Erdoğan, a.g.m., s.184-187.
21 Kritik altyapı kavramı özel bir öneme sahiptir. Bu altyapılardan işlenilen bilginin gizliliği, 

bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda; can kaybına, büyük ölçekli ekonomik zarara, 
ulusal güvenlik açıklarına veya kamu düzeninin bozulmasına varabilecek ciddi sıkıntılar 
doğabilmektedir.
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silahların sahip oldukları kalitenin ve etkinin gelişimidir. Gelişen imkanlarla 
birlikte bu tür silahların etki alanı ve düzeyi, caydırıcılık rolü uzun bir dönem-
de yine en üst seviyede sınırları zorlayacak ve devletleri karşı karşıya getire-
cektir. İkinci değişim ise siber anlamda yaşanacak olan çekişmelerdir. Bilgiye 
erişim ve bu bilginin karşı bir güç olarak tekrar kullanılması, devletlerin yö-
netimsel ve askeri anlamda sistemleri üzerinde olan etki ve saldırılar önemini 
daha da artıracaktır. Öyle ki bu düzeyin etki olarak nükleer ve konvansiyonel 
caydırıcılık düzeyine ulaşması bile beklenebilir.

 Uluslararası güvenliğin oluşturulmasında ve devam ettirilmesinde 
en önemli unsurlardan bir tanesi de başta devletler olmak üzere uluslararası 
aktörler arasındaki samimiyettir. Siber saldırıların kim tarafından yapıldığı ko-
nusundaki kirlilik bu türden gelişmeler sonrasında söylenti ve komplolarla bir-
likte samimiyet ortamını zedeleyici bir duruma dönüşmektedir. Devletler açık 
veya kapalı şekilde siber saldırıları desteklemekte veya bizzat uygulamaktadır. 
Siber saldırılar sonrası bu türden gelişmeler suçlamalarla birlikte güven orta-
mını zedelemektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri de yakın coğrafyada 
karşılıklı ilişkilerin bozulmaması yönündeki istektir.

 Yakın zamanda Karadeniz ülkeleri anlamında yaşanan gelişmeler de 
göstermiştir ki siber anlamda müdahaleler caydırıcılık bakımından önemli bir 
yere sahiptir. Rusya bu konuda üstünlüğünü korurken diğer çevre ülkeler bu 
konuda birimler oluşturmayı ve dış politika stratejileri üretmeyi kendine görev 
edinmeye başlamıştır. Bunun en önemli sebebi bilginin önemi ve çoğu zaman 
sahip olunan bilgilerin gizli kalması gerektiğidir. İnternet ve kritik altyapıla-
rına yönelik saldırılar ve müdahaleler bu doğrultuda ayrı bir önem kazanmak-
tadır. Devletler basit ve maliyetsiz siber saldırılarla birbirlerini maddi yönde 
zarara uğratmakta ve de psikolojik olarak baskı altına almaktadır.

 Türkiye’nin de aynı şekilde diplomasi masaları ve siber takımları 
oluşturması, bu doğrultuda strateji ve politikalar üreterek farkındalık yarat-
ması bir ihtiyaç değil, bir zorunluluktur. Bu doğrultuda tatbikatlar yapılmakta 
ve saldırı-savunma alanında tedbirler alınmaktadır. Siber güvenlik anlamında 
gelinen nokta, hiçbir devlet adına tatmin edici olmayacaktır. Adeta organik bir 
yapıya sahip olan siber dünya, yenilenmenin ve savunmanın yanında saldırı 
bilincinin de olmasını gerekli kılmaktadır.
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