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ÖZET
Sovyetler

Birliği‟nin

yayılmasını

durdurmak

ve

Avrupa-Atlantik

bölgesinin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan NATO, Soğuk Savaş‟ın
sona ermesiyle, varlığının sorgulanmaya başlandığı yeni bir döneme
girmiştir. Bu çalışmada NATO‟nun Soğuk Savaş sonrası dönemde içine
girdiği dönüşüm süreci incelenmiş, bu süreçte yaşanan sorunlar ve ne derece
başarılı olduğu irdelenerek, NATO‟nun günümüzde de en etkili savunma
örgütü olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Bu bağlamda çalışmada, öncelikle NATO tarihsel ve kavramsal olarak
incelenmiş, dönüşüm ihtiyacının ortaya çıkmasına neden olan Soğuk Savaş
sonrası değişen güvenlik tehditleri ortaya konarak; bu tehditlerin NATO‟ya
yansımaları kapsamında NATO‟nun yeni stratejileri ve diğer uluslararası
örgütlerle olan ilişkilerine etkileri ele alınmıştır. Bunlara ek olarak çalışmada,
küreselleşmenin etkisiyle ilgi alanını klasik bölgesinin oldukça dışına kadar
genişleten NATO‟nun, dönüşüm sürecinin en önemli ve tartışmalı kısmını
oluşturan alan dışı faaliyetleri incelenmiştir. Ayrıca çalışmada, Soğuk Savaş
sonrası NATO‟nun politik rolünün ön plana çıkması nedeniyle dönüşüm
süreci, birbirine paralel ilerleyen politik ve askeri boyutlarıyla ayrı ayrı ele
alınmış ve çalışmada yapılan incelemeler neticesinde ulaşılan sonuçlar
hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Günümüzde gelinen noktada NATO, dar politik kapsamlı bir askeri
örgütten, politik yönü daha ön planda olan politik-askeri bir örgüte
dönüşmüştür.

Stratejilerini

günümüz

tehditleri

doğrultusunda

yeniden

oluşturan NATO, dönüşüm kapsamında yeni üyelerle genişlemiş, diğer
uluslararası örgütlerle ve Avrupa-Atlantik bölgesi dışındaki ülkelerle yakın
politik ilişkiler içine girmiştir. Bunun yanında NATO, bölgesel bir savunma
örgütünden, Doğu Avrupa‟dan Orta Asya‟ya kadar geniş bir coğrafya‟da,
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barışı koruma harekâtlarından terörizmle mücadeleye kadar çok geniş bir
yelpazede görevler icra eden bir uluslararası örgüte dönüşmüştür.
Çalışmada elde edilen sonuçlar neticesinde, Soğuk Savaş sonrası
varlığının tartışılmasına ve dönüşüm sürecinde yaşadığı sorunlara rağmen
küresel bir aktör olma yolunda ilerleyen NATO‟nun, kısa ve orta vadede,
Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan yeni tehditlerle mücadele edebilecek,
bünyesinde sert ve yumuşak güç unsurlarını barındıran, en etkili politik-askeri
uluslararası örgüt olarak varlığına devam edeceği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: NATO, Dönüşüm, Genişleme, Afganistan.
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ABSTRACT

By the end of the Cold War in NATO, which was established in order
to prevent the expansion of the Soviet Union and ensure security of EuropeAtlantic Region, a new period started in which the presence of NATO was
questioned. İn this study, transformation period of NATO after The Cold War
is examined, problems and how successful that was during this period was
studied. It was also tried to prove that NATO is the most effective defence
organization today.

In this context, NATO was first examined as historical and conceptual,
then changing security threats of post Cold War period which were causing
the need of transformation was revealed and the effects to NATO‟s new
strategies and the relationship with other international organizations with
reflections of these threats to NATO were discussed. In addition, the most
important and controversial part of transformation, out of area activities and
the expansion of NATO which expanded its classical interest area to out of
area with the effects of globalization was also examined. Due to the fore of
the political role of NATO after the Cold War, parallel progress in the political
and military aspect during transformation period has also being discussed
separately in the study. As a result of the study, assessments were made
about the results achieved.

In

present

situation,

NATO

transformed

into

political-military

organization in which political side stand in the forefront from narrow political
scope military organization. In the framework of transformation process,
NATO reorganized its strategies in line with new threats. Within the context of
transformation, NATO is developed with the participation of new members
and

it

formed

close

political

relationships

with

other

international

organizations and countries apart from Europe-Atlantic Region. In addition to
this, by taking a global role NATO carries out a wide range of missions
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including peace operations and anti-terrorism in a broad geographical area
from East Europe to Central Asia.

As a result of studies, despite the discussion of the existence and the
problems in the transformation process after the Cold War, NATO becoming
a global actor has been evaluated, in short and medium term, maintains its
existence as the most powerful political-military organization that can
encounter with threats arised in the post-cold war period and comprise hard
and soft power components.

Key Words: NATO, Transformation, Expansion, Afghanistan.
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ÖNSÖZ
Mesleğim gereği NATO kapsamında icra edilen görevlerde ve
eğitimlerde yer almam, NATO‟yu daha iyi kavrama ihtiyacını doğurmuştur.
İleride üstleneceğim görevlerde bana fayda sağlayacağını düşünmem
nedeniyle, Soğuk Savaş sonrası NATO‟nun dönüşümünü incelediğim bu
çalışmayla, NATO‟nun çalışma şeklini, Soğuk Savaş sonrası değişen
uluslararası ortamı, NATO‟nun bu döneme adaptasyon sürecini inceleme ve
daha iyi kavrama fırsatı bulmuş oldum.
Çalışmanın ortaya konmasında ve sonuçlanmasında bilgisini, yardım
ve desteğini esirgemeyen, değerlendirmeleriyle beni yönlendiren tez
danışmanım Sayın Prof.Dr. Cengiz BAŞAK‟a; her konuda olduğu gibi, yüksek
lisans öğrenimim boyunca beni destekleyen ve büyük bir sabır gösteren
sevgili eşim Neval KILIÇ‟a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
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KISALTMALAR
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: North Atlantic Treaty Organization
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: Birleşmiş Milletler
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: Batı Avrupa Birliği
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: Kuzey Atlantik Konseyi
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: Multiletaral Force

MAP
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: Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği
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: Avrupa Birliği
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: Birleşik Müşterek Görev Kuvveti
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: Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası
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: Ortak Dış Güvenlik Politikası

AGİT

: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

SHAPE : Supreme Headquarters Allied Powers Europe
SFOR

: Stabilization Force

KFOR

: Kosovo Force

ISAF

: İnternational Security Assistance Force

AAOK

: Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi

BİO

: Barış için Ortaklık

NRF

: NATO Response Force
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM
GĠRĠġ
NATO, Sovyetler Birliği‟nin yayılmasını durdurmak ve Avrupa-Atlantik
bölgesinin güvenliğini sağlamak amacıyla, 1949 yılında imzalanan Kuzey
Atlantik Antlaşması ile kurulmuştur. Bir ülkeye yapılan saldırının bütün
ülkelere yapılmış sayılmasını ifade eden 5. Madde ile karakterize edilen
NATO, Soğuk Savaş boyunca Sovyetler Birliğinin yayılmasını durdurmuştur.
İlk Genel Sekreter Lord Ismay‟a göre İttifak‟ın temel görevi Rusları Avrupa‟nın
dışında, Amerikalıları içinde ve Almanları kontrol altında tutmak olarak ifade
edilmiştir.
NATO ülkelerin üstünde hükümetler arası bir örgüttür. Ortak güvenlik
ve ortak değerlerin savunulması amacıyla bir araya gelmiş bağımsız ve
egemen devletlerin oluşturduğu bir ittifaktır. NATO‟nun önemli bir özelliği de
kararların, her ülkenin eşit olarak temsil edildiği Kuzey Atlantik Konseyi‟nde
oybirliği ile alınmasıdır.
NATO‟nun oldukça statik olan Soğuk Savaş dönemi rolü, üye ülkelerin
oluşturduğu İttifak bölgesini saldırılara karşı korumak olmuştur. NATO, çok
dar bir politik boyuta sahip Soğuk Savaş dönemi stratejilerini genel olarak
ABD‟nin nükleer gücüne dayandırmıştır. Bu durum Avrupa ülkelerinin ABD‟ye
bağlı olmasına yol açmıştır. Soğuk Savaş dönemi NATO stratejileri bu
kapsamda incelendiğinde ABD politika ve stratejilerinin etkinliği göze
çarpmaktadır.
Sovyetler Birliği‟nin yıkılması ile Soğuk Savaş dönemini tek kurşun
atmadan bitiren NATO, varlığının devamının sorgulandığı çok farklı bir
döneme girmiştir. Doğu-Batı cepheleşmesi şeklinde kendisini gösteren eski
dünya düzeni yerini belirsizlik içeren ve farklı senaryolarla şekillendirilmeye

2

çalışılan çok daha karmaşık uluslararası ortam içindeki bir yeni dünya
düzenine bırakmıştır. Soğuk Savaş sonrası yeni dünya düzeni çok iyimser
yaklaşımlarla coşkuyla karşılanmıştır. Ancak yaşanan gelişmeler böyle bir
yargıya varmak için acele edildiğini göstermiştir.
Yeni dünya düzeninde neredeyse her şey küreselleşmeyle beraber
anılmaya başlanmıştır. Küreselleşme ile sınırlar önemini yitirmiş ve dünya bir
köy haline gelmiştir. Küreselleşme sağlayacağı faydalar yanında mücadele
edilmesi güç, önceden tahmin edilemeyen ve birbiri ile etkileşim içinde olan
yeni tehditlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Günümüzde bu tehditler
ülkelerin güvenlik algılamasında asıl rolü oynamaktadır.
Bu gelişmeler sonucunda varlığı sorgulanmaya başlayan NATO, yeni
dünya düzenine adapte olmak ve tehditlerle mücadele edebilmek için bir
dönüşüm sürecine girmiştir. Günümüzde NATO‟nun politik yönü askeri
yönünün önüne geçmiştir. Geleneksel bölgesinin dışında Doğu Avrupa‟dan
Merkez Asya‟ya kadar geniş bir coğrafyada harekâtlar icra etmektedir.
Terörizmden barışı koruma görevlerine birçok farklı tehditle mücadele
etmektedir. Bunlara ek olarak yeni üyelerle genişlemekte ve artan politik
rolüyle Avrupa-Atlantik bölgesinde ve dışında diğer uluslararası aktörlerle
yakın ilişkiler içine girmektedir.
Bu bilgiler kapsamında hazırlanan çalışmada, Soğuk Savaş sonrası
dönemde oluşan yeni uluslararası ortamda, NATO‟nun üyelerinin güvenliğini
sağlamak için içine girdiği dönüşüm sürecini incelenerek, NATO‟nun
günümüzde de Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini sağlamak için en
önemli savunma örgütü olduğu öngörülmüştür. Çalışmada NATO‟nun amacı,
yapısı ve çalışma şekli incelenerek, dönüşümü gerektiren nedenler, dönüşüm
sürecinde yaşanan gelişmeler ve dönüşüme yansımaları irdelenmiştir.
Çalışmada devletlerin ve diğer uluslararası örgütlerin faaliyetleri ve politikaları
NATO‟nun dönüşümü kapsamında ele alınarak sınırlandırılmıştır.
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Bu kapsamda hazırlanan çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde çalışmanın kapsamı, amacı ve bölümlerde ele alınacak konular
hakkında bilgiler verilmiştir.
İkinci

bölümde,

NATO‟nun

dahi

iyi

anlaşılmasını

sağlamak

maksadıyla; NATO‟nun tarihi, kurucu antlaşması, yapısı, çalışma şekli ortaya
konularak,

Soğuk Savaş dönemi stratejileri ve bu stratejilerdeki değişim

incelenmiştir.
Üçüncü bölümde, Soğuk Savaş sonrası değişen uluslararası ortam
küreselleşme ve güvenlik bağlamında incelenerek, ortaya çıkan yeni tehditler
incelenmiş ve bu tehditlere etkin bir şekilde mücadele edebilmek için
NATO‟nun

oluşturduğu

yeni

stratejiler

ortaya

konularak

dönüşümün

stratejilerdeki yeri incelenmiş ve bu stratejiler kapsamında diğer uluslararası
örgütlerle artan ilişkileri ele alınmıştır.
Dördüncü bölümde, NATO‟nun yeni stratejilerine paralel olarak
gelişen, aynı zamanda dönüşüm sürecinin somut yansımaları olan ve en
tartışmalı kısmını oluşturan, NATO‟nun genişlemesi ve alan dışı faaliyetleri
incelenerek dönüşüm sürecinin ve NATO‟nun ulaştığı nokta ortaya
konmuştur.
Beşinci bölümde, dönüşüm süreci politik ve askeri boyutlarıyla ele
alınarak incelenmiştir. Bu kapsamda politik rolü ön plana çıkan NATO‟nun
dönüşüm sürecinde diğer ülkelerle kurduğu ortaklık süreci ve Rusya ile
özellik arz eden politik ilişkileri incelenmiştir. Bunun yanında yeni tehditlerle
tüm dünyada mücadele edebilecek ve çok farklı harekâtlarda görev alacak
şekilde köklü değişiklikler yapılması gereken NATO‟nun askeri gücünün
dönüşümü ve bu süreçte yaşanan sıkıntılar ortaya konmuştur.
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Altıncı ve son bölümde, yapılan incelemeler ve elde edilen bulgular
neticesinde ulaşılan sonuçlar değerlendirilmiştir.
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM
TARĠHSEL VE KAVRAMSAL AÇIDAN NATO
2.1 GiriĢ
İkinci Dünya Savaşı sonrası gelinen durumda, dünyanın siyasi ve
ekonomik yapısının doğu ve batı blokları arasında bölünmesi sonucu, iki
kutuplu dünya düzeni oluşmuştur. Bu bloklaşmanın bir sonucu olarak, Batı
devletlerinin Sovyetler Birliğinin Avrupa‟daki yayılmasını durdurmak amacıyla
1949 yılında NATO kurulmuştur. BM Antlaşması çerçevesinde imzalanan
kurucu antlaşma ile Avrupa-Atlantik bölgesinin savunulması görevini Soğuk
Savaş döneminde başarıyla

tamamlayan

NATO,

61

yıllık

tarihinde

uluslararası arenada yaşanan birçok gelişmeye tanık olmuştur.
NATO, üye ülkelerin eşit olarak katıldığı, kararların oybirliği ile alındığı,
bünyesinde sivil ve askeri yapıları içeren uluslararası bir örgüttür. NATO
Soğuk Savaş dönemi boyunca geliştirilmiş ve çok kapsamlı bir savunma
örgütüne dönüşmüştür.
2.2. Kuzey Atlantik Ġttifakı’nın DoğuĢu
İkinci Dünya Savaşı‟nın ortalığı kasıp kavurduğu yıllarda, Ağustos
1941‟de, ABD Başkanı Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Churchill savaş
sonrası döneme yönelik ve daha sonra Atlantik Şartı olarak anılmaya
başlanan

bir

konusundaki

bildiri

yayınlamışlardır.

beklentileri

özetleyerek,

Bildiri

ile

özgürlük

uluslararası
ve

işbirliği

bağımsızlığın

savunulmasında birleştirilmiş kaynakların ve çabaların kullanılacağı birlik
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kavramını, Birleşmiş Milletler (BM) kavramını ortaya atılmıştır. BM, Ekim
1945‟te yasasının imzalanması ile somut bir içerik ve şekil kazanmıştır.1
1945–1949 yılları arasında ekonomik olarak yeniden yapılanma gereği
ile karşı karşıya kalan Batı Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerikalı müttefikler
SSCB'nin genişlemeci politikalarını ve metotlarını endişe ile izlemekteydiler.
Savunma tesislerini azaltmak ve kuvvetlerinin seferberliğini lağvetmek
konusundaki savaş zamanı taahhütlerini yerine getirmiş olan Batılı
hükümetler, Sovyet liderlerinin kendi askeri kuvvetlerini mevcut düzeyinde
tutma niyetleri karşısında giderek endişelenmişlerdir.2
Sovyetlerin Avrupa‟da girişmiş oldukları yayılma çabaları ve özellikle
1948

Şubatında

Çekoslovakya‟da

gerçekleşen

darbe,

Batı

Avrupa

Devletlerini kendi aralarındaki ilişkileri etkili ve sürekli geliştirmek maksadıyla,
bir takım bölgesel antlaşmalar yapmak zorunda bırakmıştır.3 Bu düşüncenin
sonucu olarak 17 Mart 1948‟de Brüksel‟de İngiltere, Fransa, Belçika,
Hollanda ve Lüksemburg arasında Batı Avrupa Birliği (BAB) adında bir ittifak
kurulmuştur.4 İttifak üyelerinin

hepsi İkinci Dünya

Savaşı sırasında

Almanya‟nın işgaline uğramış ve bu nedenle yorgun ve yıpranmış haldelerdi.
Bu sebeple, Sovyet saldırılarına karşı kurulmuş olan bu ittifak, daha ilk
günden ABD‟ye dayanmaya ve ABD‟yi bu ittifak içine çekmeye çalışmıştır.
Çünkü ABD‟nin askeri ve mali desteği olmadan, bu ittifakın Sovyet
emperyalizmine karşı bir engel teşkil etmesi mümkün görülmemiştir. Bunun
yanında ABD‟de bu durumun farkında olmuştur.5
1

NATO El Kitabı, 50nci Kuruluş Yıldönümü, Brüksel, NATO Basın ve Enformasyon Bürosu,
1998, s.11.
2
http://www.tsk.mil.tr/4_ULUSLARARASI_ILISKILER/4_12_NATOnun_Genislemesi/NATO
nedir.htm, Erişim Tarihi: 20 Mart 2008
3
Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2000, s.670.
4
Bürüksel Antlaşması ile kurulan Batı Avrupa Birliği, Batı Avrupa güvenliğinin yeniden
tesisindeki ilk adımı temsil eder. Bu antlaşma, Avrupa Birliği ve Brüksel Antlaşması örgütünü
yaratmış, Kuzey Atlantik İttifakı‟nın başlangıcını oluşturmuştur. Batı Avrupa Birliğinin temel
dokümanını oluşturan Brüksel Antlaşması‟nın metni için bknz. http://www.weu.int.
5
Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,
s.448.
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Avrupa ile ABD arasında bir savunma işbirliğine girişilebilmesi için,
ABD‟nin yalnızcılık politikasından vazgeçmesi gerekmiştir.6 ABD, 11 Haziran
1948‟de “Vandenberg Kararı” olarak adlandırılan bir kararla, 2 Aralık 1823
tarihinde açıklanan Monroe Doktrini‟nden beri dışişlerinde izlediği yalnızcılık
politikasına son vermiştir.7
6 Temmuz 1948‟de Washington‟da Kuzey Atlantik Antlaşması‟nın
temelini oluşturan görüşmeler ABD, Kanada ve BAB‟ni oluşturan beş ülkenin
büyük elçileri arasında başlamıştır. Görüşmelerin başından itibaren ülkeler,
Atlantik‟in iki yakasını kapsayacak herhangi bir ortak savunma antlaşmasının
BM ilkeleri doğrultusunda olması gerektiği konusunda fikir birliğine
varmışlardır. 9 Eylül 1948‟de yapılması planlanan antlaşmanın temel
prensiplerini içeren bir rapor oluşturulmuştur. Bu rapora göre yapılacak olan
antlaşma,
Barış ve güvenliği sağlamalı,
Üyelerinin her türlü saldırganlığa karşı olan kararlılıklarını ifade etmeli,
Geçerli olacağı bölgeyi tanımlamalı,
Münferit savunma ve karşılıklı yardım esaslarına dayanmalı,
Askeri bir antlaşmanın ötesinde aynı zamanda Kuzey Atlantik bölgesinde
yaşayan halkların, istikrar ve refahını teşvik edici olmalı,
Bu amaçların uygulanması için gerekli teşkilatı oluşturmalıdır. 8
Bu gelişmeler esnasında, ABD ve BAB ülkeleri arasında bir birlik
kurma fikri yerine, daha geniş bir bölgeyi içine alan bir antlaşma yapılmasının

6

Lord Ismay, NATO Ġlk BeĢ Sene 1949-1954, Çev: Suat BİLGE, Ankara, Türk Tarih Kurumu
Basımevi, 1956, s.14.
7
Uçarol, Siyasi…,s. 670.
8
http://www.nato.int/archives/1st5years/chapters/1.htm, 17.03.2009
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zorunlu olduğu görüşü ortaya çıkmıştır.9 BAB devletleri, ABD ve Kanada
tarafından 15 Mart 1949 tarihinde, Danimarka, İzlanda, İtalya, Norveç ve
Portekiz resmen antlaşmaya katılmaya davet edilmiş ve antlaşmanın metni
imzalanmasından iki hafta önce 18 Mart 1949‟da yayınlanmıştır. Yapılan
çalışmalar sonucunda 4 Nisan 1949‟da Washington‟da, Belçika, Kanada,
Danimarka, ABD, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Hollanda,
Portekiz

ve

imzalanmıştır.

İngiltere
10

arasında

Kuzey

Atlantik

İttifakı

Antlaşması

Antlaşama için yapılan görüşmeler süresince, Sovyetler

antlaşmaya engel olmak için elinden geleni yapmıştır. 11 Fakat NATO‟nun
kuruluşu ile Sovyetlerin Avrupa‟daki yayılması, o günden günümüze kadar
durdurulmuştur.12
1952 yılında Türkiye ve Yunanistan NATO‟ya katılmıştır. Federal
Almanya Cumhuriyeti ittifak'a 1955 yılında katılmış, İspanya da 1982 yılında
NATO üyesi olmuştur. Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya 1999 yılında,
NATO'ya katılmıştır. Estonya, Litvanya, Bulgaristan, Slovenya, Letonya,
Slovakya ve Romanya ise Nisan 2004'te ittifaka üye olmuştur.13 Son olarak
2009‟da NATO‟nun 60. Yıl Zirvesinde, Arnavutluk ve Hırvatistan‟ın üyeliğe
kabul edilmesi ile ittifaka üye ülkelerin sayısı 28‟e ulaşmıştır.14
NATO, üye ülkelerin ulusal parlamenter süreçleri ve kamuoyunda
yürütülen tartışmaları takiben özgür iradeleri ile katıldıkları bir antlaşma
üzerine inşa edilmiştir. Antlaşma, üye ülkelerin bireysel haklarını ve BM
Yasasının getirdiği uluslararası yükümlülükleri savunmaktadır. Her bir üye
ülkenin toplu savunmanın getirdiği yararlar kadar sorumluluk ve riskleri de
9

Kanada, 13 Ekim 1948 tarihinde böyle bir antlaşmaya katılmaya hazır olduğunu bildirmiştir.
Antlaşmaya dahil olması istenen devletler İrlanda, İsveç (ittifaka girmediler), İzlanda, Norveç,
Danimarka, Portekiz ve iştiraki özellikle Fransa tarafından desteklenen İtalya‟dır. Fransa aynı
zamanda Cezayir‟in üç ilinin de antlaşma sahası içine alınmasını kabul ettirmiştir.
10
Ismay ,NATO Ġlk BeĢ Sene…, s.11.
11
http://www.nato.int/archives/1st5years/chapters/1.htm, 17.03.2009
12
Armaoğlu, 20.Yüzyıl…, s. 449.
13
NATO’nun DönüĢümü, NATO Public Diplomacy Division, Brüksel, 2004, s. 20.
14
http://www.nato.int/cps/en/natolive/52288.htm, 08.04.2009
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paylaşmalarını öngörür ve antlaşma ile ters düşecek herhangi bir uluslararası
taahhüde girmemelerini şart koşmaktadır.15
Paul-Henri Spaak‟a göre NATO, üyesi olan ülkelerin ortak savunma
azimlerini ilan ederek, olası bir saldırıyı olmadan önlemek amacıyla
kurulmuştur. Bunun yanında Spaak‟a göre İttifak‟ın oluşumuna zemin
hazırlayan bir diğer fikir de; bir savaşın kazanılması için sonradan
birleşmektense, barışı korumak için önceden birlik olmaktır. 16 Fakat
devletlerin dış politikalarının temelinin güvenliğin sağlanması olduğu göz
önüne alındığında; Lord Ismay‟ın söylemi İttifak‟ın amacını daha gerçekçi bir
biçimde ortaya koymaktadır. Ismay‟a göre NATO‟nun temel görevi, Rusları
Avrupa‟nın dışında, Amerikalıları içinde ve Almanları kontrol altında
tutmaktır.17
NATO‟nun uluslararası bir örgüte dönüşmesi ve savunma konusunda
bir ittifak stratejisinin belirlenmesi Kore Savaşı sonucunda gerçekleşmiştir. 25
Haziran 1950 tarihinde Kuzey Kore‟nin Güney Kore‟ye saldırması ile
başlayan savaş, dünya ve Avrupa güvenliğine karşı Sovyetlerin sadece
politik değil aynı zamanda askeri bir tehdit oluşturduğu fikrini de Batı Bloğu
içerisinde güçlendirmiştir.18
Bu tartışmalar içinde New York‟ta toplanan NATO Konseyi, Avrupa‟da
askeri bir güç oluşturulması kararını alarak, Avrupa Müttefik Komutanlığı‟nı
kurmuş ve General Dwight D. Eisenhower‟ı ilk Avrupa Müttefik Kuvvetler
Yüksek Komutanı olarak atamıştır. 2 Nisan 1951 tarihinde Avrupa Müttefik
Komutanlığı, Paris yakınlarında Rocquencourt‟a yerleştirilen Avrupa Müttefik

15

NATO El Kitabı 50’nci…, s.27.
Paul-Henri Spaak, NATO Niçin Kuruldu, Brüksel, NATO Basın ve Enformasyon Bürosu,
1959, s. 16.
17
Tom Lansford, All For One: Terrorism, NATO and The United States, England, Ashgate
Publishing, 2002, s.2.
18
NATO Handbook, NATO Office of İnformation and Press , Brussels, 2001, ss.29-30
16
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Kuvvetler

Karargâhıyla

beraber

işlerlik

kazanmıştır. 19

Bu

gelişmeler

sonucunda NATO, asker ve politik bir örgüt haline gelirken; ilk kez NATO ile
bir ittifak antlaşması da kendi ordusu, karargâhı ve personeli ile uluslararası
bir örgüte dönüştürülmüştür.20
2.3. Kuzey Atlantik AntlaĢması
Kuzey Atlantik Antlaşması, BM Antlaşması çerçevesi içinde kalmakta
ve bu antlaşmanın 51. maddesine

21

atıfta bulunmaktadır. Bireysel veya toplu

öz savunma hakkını içeren bu madde ABD‟nin teklifi üzerine BM
Antlaşması‟na eklenmiştir. Bu doğal hak, BM üyesi olsun olmasın bütün
devletlerin sahip olduğu bir haktır. Kuzey Atlantik Antlaşması‟nın 7.
maddesinde, dünya barış ve güvenliğinin sağlanmasının BM Güvenlik
Konseyi sorumluluğunda olduğu kabul edilmektedir. Buna ek olarak 5.
maddede NATO ülkelerinden bir veya birkaçına yapılacak bir saldırıya karşı
alınacak tedbirlerin BM Güvenlik Konseyi tarafından uluslararası barış ve
güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirler alındığı zaman, sona ereceği
belirtilmektedir.
Kuzey Atlantik Antlaşması‟nın temelini oluşturan 5. madde basit
olmakla beraber incelendiğinde çok daha fazlasını ifade etmektedir. Bu
maddenin kabulü ABD‟nin barış zamanında Avrupa meseleleri hakkında
uyguladığı gelenek halindeki yalnızcılık politikasından vazgeçtiğini ve Avrupa
Devletleri ile işbirliğine girdiğini göstermektedir. Bu madde aynı zamanda,
19

NATO El Kitabı 50’nci…, s.27.
Hasret Çomak, Avrupa’da Yeni Güvenlik ArayıĢları ve Türkiye, İstanbul, TASAM
Yayınları, 2005, s.15.
21
BM Antlaşması‟nın 51. Maddesi, tüm BM üyesi ülkelerin bireysel veya toplu olarak
kendilerini savunma hakkı tanımaktadır. BM Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliği
korumak için gereken adımları atana kadar geçen zaman içerisinde üyelerin bu hakları
doğrultusunda alabilecekleri önlemleri onaylamaktadır. Ayrıca bu maddenin şartları gereği,
üyeler tarafından alnan önlamlarin derhal BM Güvenlik Konseyi‟ne bildirilmesi
gerekmektedir. Bu önlemler Güvenlik Konseyi‟nin uluslararası barış ve güvenliği korumak
veya yeniden tesis etmek konusunda gerekli göreceği faaliyetlere girişme yetkisini ve
sorumluluğunu etkilemeyeceğini belirtmektedir. NATO El Kitabı, Brüksel, NATO Basın ve
Enformasyon Bürosu, 2001, s.329.
20
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bazı Avrupa devletlerinin ortak bir savunma politikasına katılmaktan son
dakikaya kadar çekinme durumlarından vazgeçtiklerini ifade etmektedir. Bu
maddeye göre antlaşmaya taraf olan her devlet silahlı bir saldırı durumunda
bireysel olarak veya taraf devletler ile anlaşarak gerekli görülen eylemlerde
bulunmayı kesin bir şekilde garanti etmektedir.
Antlaşmanın 3. maddesinde tarafların tek tek veya ortaklaşa, devamlı
ve etkin bir şekilde, kendi imkânlarını geliştirerek ve karşılıklı yardımlarla,
silahlı bir saldırıya bireysel ve toplu karşı koyma kapasitelerini korumaları ve
geliştirmeleri belirtilmiştir. “ Karşılıklı yardım” ibaresi, her devletin coğrafi
konumunun, kaynaklarının ve ekonomik durumunun elverdiği ölçüde
kendisinden istenilebilecek insan, istihsal vasıtaları, ikmal tesisleri, askeri
malzeme temini gibi yardımları yapmaya mecbur olacağını ifade etmektedir.
3. ve 5. maddelerin içerdiği karşılıklı yardım ve garantiler 4. madde ile
kuvvetlendirilmiştir.22 4. madde, taraflardan biri taraflardan birinin toprak
bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü
zaman, tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunmayı öngörmektedir.23
2.4. NATO’nun Organları ve ÇalıĢma ġekli
NATO ülkelerin üstünde, fakat hükümetler arası bir örgüttür. Ortak
güvenlik ve ortak değerlerin savunulması amacıyla bir araya gelmiş bir
bağımsız, egemen devletler ittifakıdır. Kararlar fikir birliği esasına göre alınır.
Ülkeler

aralarındaki

görüşmelerin

kolaylaştırılması

için

NATO‟nun

Brüksel‟deki karargâhında birer daimi delegasyon tarafından temsil edilirler.
NATO içinde ittifak görevlerinin sivil ve askeri boyutları üzerinde çalışmalar
yapmak üzere sivil ve askeri yapılar oluşturulmuştur. Bu yapılar NATO‟nun

22
23

Ismay ,NATO Ġlk BeĢ Sene…, ss.13-14.
NATO Handbook, s. 516.
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en üst düzeydeki karar verme mekanizması olan Kuzey Atlantik Konseyi‟ne
destek verirler.24
2.4.1. Ġttifakın BaĢlıca Politika ve Karar Alma Kurumları

2.4.1.1. Kuzey Atlantik Konseyi
Üye ülkelerin daimi temsilcilerinden oluşan, haftada en az bir kez
toplanan Kuzey Atlantik Konseyi (KAK), siyasi yetkiye ve karar alma gücüne
sahiptir. Konsey bunun yanında Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları veya
Devlet ve Hükümet Başkanları seviyesinde de toplanmaktadır. Hangi
seviyede toplanırsa toplansın, aynı yetki ve karar alma gücünü muhafaza
etmektedir. Konseyin önemli bir kamu profili vardır ve genel kamuoyuna ve
NATO üyesi olmayan ülkelerin hükümetlerine İttifak‟ın politikası ve kararlarını
açıklayan bildiriler yayınlamaktadır.25
Konsey

İttifak

içerisinde

yetkisini

doğrudan

Kuzey

Atlantik

Antlaşması‟ndan alan tek organdır. Antlaşma, Konsey‟e çalışmalarını
destekleyecek alt birimler kurma yetkisini de vermiştir. KAK, üye ülkelerin
güvenliğini etkileyen her konuda üye ülkeler arasındaki geniş çaplı
danışmalar için bir forum platformu oluşturur ve NATO‟nun en önemli karar
organıdır. Tüm NATO üyesi ülkeler Konsey‟de görüşlerini dile getirmekte eşit
hakka sahiptirler. Alınan kararlar üye ülkelerin ortak rızasıyla vardıkları bir
ortak iradenin ifadesidir. Tüm üye devletler, Konsey‟de veya Konsey‟in yetkisi
altında oluşturulan politikalara taraf olur ve fikir birliğine dayanarak alınan
kararlara da taraf teşkil ederler.
Konsey‟de her ülke büyükelçi seviyesindeki bir daimi temsilci
tarafından temsil edilir. Her daimi temsilci, değişik büyüklüklerdeki siyasi ve
24
25

NATO’nun DönüĢümü, s. 40.
NATO Handbook, NATO Office of İnformation and Press , Brussels, 2006, s.34.
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askeri personel tarafından desteklenir.

26

Temsilcilerin görevi diğer üyeler

nezdinde kendi ülkelerinin görüşlerini temsil etmek ve diğer üyelerin
görüşlerini ülkelerine bildirmektir.27 Konsey yılda iki kez, bazen daha da sık
olarak, üye ülkelerin dışişleri bakanları düzeyinde toplanmaktadır. Konsey
savunma bakanları oturumu şeklinde de toplanabilir. Ele alınması gereken
önemli konular olduğunda veya İttifak‟ın güvenlik politikalarının evrimini
etkileyecek durumlarda devlet ve hükümet başkanları ile zirve toplantıları
yapılabilir. Toplantılara NATO Genel Sekreteri yokluğunda ise Genel
Sekreter Vekili başkanlık eder.
Konsey‟in özelliklerinden en önemlisi, kararların oybirliği ve ortak rıza
ile alınmasıdır. Konsey‟de oylama veya oy çokluğu ile karar alınmamaktadır.
Konsey‟de veya alt komitelerde temsil edilen her ülke kendi kararlarının
egemenliğine ve tüm sorumluluğuna sahiptir.28 Kararların oybirliği ile
alınmasının bir soncu olarak siyasi danışmalar karar verme sürecinin hayati
bir parçası haline gelmiştir. NATO bünyesinde yürütülen siyasi danışmaların
önemi, özellikle gergin ve zor dönemlerde ortaya çıkmaktadır.29

2.4.1.2. Savunma Planlama Komitesi

Savunma Planlama Komitesi, Daimi Temsilcilerden kurulu olmakla
birlikte, yılda en az iki kere Savunma Bakanları seviyesinde toplanır.
Komitede, ortak savunma planlanmasıyla ilgili önemli savunma konuları
tartışılır. Savunma Planlama Komitesi,

NATO içindeki askeri makamlara

rehberlik eder ve kendi sorumluluk alanı içerisine giren konularda KAK ile
aynı işlev ve yetkilere sahiptir.

26

NATO El Kitabı, NATO Basın ve Yayın Bürosu, Brüksel, 2001, s.145.
NATO’nun DönüĢümü, s.40.
28
NATO El Kitabı, ss.145–146.
29
NATO’nun DönüĢümü, s.40.
27
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Savunma Planlama Komitesi‟nin çalışmaları belirli sorumlukluları olan
bazı alt komiteler ve özellikle NATO bünyesindeki kuvvet planlama sürecini
yöneten ve entegre askeri yapıyı ilgilendiren diğer konuları inceleyen
Savunma Gözden Geçirme Komitesi tarafından hazırlanır. KAK gibi
Savunma

Planlama

Komitesi‟nin

kararlarının

hazırlık

ve

izleme

çalışmalarından da üst düzeyli bir komite sorumludur.30
2.4.1.3. Nükleer Planlama Grubu
Nükleer Planlama Grubu, 1966 yılında Batının nükleer stratejisini
saptamak üzere kurulmuştur. Gruba kurulduğu tarihte ABD, İngiltere,
Almanya ve İtalya daimi üye, Hollanda, Kanada ve Türkiye ise 18 aylığına
geçici üye olarak katılmıştır.31
NATO Savunma Planlama Komitesi‟nde yer alan Savunma Bakanları,
düzenli aralıklarla toplanarak nükleer kuvvetlerle ilgili siyasi konuları
görüşürler. Bu görüşmeler, nükleer silahların güvenilirliği ve ömürleri, iletişim
ve enformasyon sistemleri, konuşlandırma konuları ve nükleer silahların
kontrolü ve yayılması gibi bütün üye devletlerin ortak ilgi alanları ile çeşitli
nükleer politika konularını kapsamaktadır. Nükleer Planlama Grubu‟nun
(NPG) çalışmaları, gruba katılan ulusal delegasyonların üyelerinden oluşan
NPG Personel Grubu tarafından hazırlanmaktadır. Personel grubu, düzenli
olarak haftada bir veya daha sık toplanarak, NPG daimi temsilcileri adına
ayrıntılı çalışmalar yapmaktadır.
NPG Üst Düzey Grubu, Nükleer Planlama Grubu‟na nükleer politika ve
planlama konusunda danışmanlık yapmak üzere kurulmuş üst düzey bir
organdır. NPG Üst Düzey Grubu, ulusal politika belirleyicileri ve uzmanlardan
oluşur ve bu gruba ABD başkanlık eder. Grup yılda birkaç kez toplanarak
30

NATO Handbook, 2006, s.36.
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NATO‟nun nükleer politikası, planlaması, kuvvetlerin konumu nükleer
silahların güvenliği gibi konuları görüşür.32
2.4.2. NATO’nun Sivil Yapısı
Brüksel‟deki NATO Karargâhı, İttifak‟ın siyasi karargâhı ve Kuzey
Atlantik Konseyi‟nin devamlı merkezidir. Karargâh, üye ülkelerin daimi
temsilcileri ve ulusal delegasyonları, Genel Sekreter ve Uluslararası
Yazmanlığı, Askeri Komite Başkanını ve Uluslararası Askeri Karargâhı içinde
barındırır. Ayrıca NATO‟ya ortak ülkelerin diplomatik temsilcilerinin ve irtibat
görevlililerinin de NATO Karargâhı‟nda büroları bulunmaktadır.33
Kuzey Atlantik Konseyi‟nde her üye devlet büyükelçi statüsündeki bir
daimi temsilci tarafından temsil edilmektedir. Daimi temsilciler kendi
ülkelerinin talimatları doğrultusunda hareket ederler ve gelişmeleri ülkelerine
rapor etmektedir. Ayrıca daimi temsilcilerin kendi ülkelerinin dışişleri ve ilgili
bakanlıklarından tahsis edilen bir heyeti de NATO Karargâhı‟nda görev
yapar.34

2.4.2.1. Genel Sekreter
Genel

Sekreter,

üye

devletlerden

birinin

genellikle

bakanlık

seviyesinde tecrübesi bulunan uluslararası devlet adamları arasından dört
yıllığına atanmaktadır. Genel Sekreter, Kuzey Atlantik Konseyi, Savunma
Planlama Komitesi ve Nükleer Planlama Grubu‟nun Başkanı, diğer üst
düzeyli NATO komitelerinin ise fahri başkanıdır.35

32
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NATO El Kitabı, s. 211.
34
NATO Handbook, 2006, s. 73.
35
NATO El Kitabı, s. 211.
33

16

NATO Genel Sekreteri İttifak içerisindeki danışma faaliyetlerini ve
karar alma süreçlerini yönetir ve geliştirir. Tartışılmak üzere konular önerebilir
ve pozisyonu gereği bağımsız ve tarafsız bir başkan olarak, İttifak‟ın çıkarları
açısından görüşmeleri bir fikir birliğine varılacak şekilde yönlendirebilir. Ancak
Genel Sekreter„in tek başına siyasi karar alma yetkisi yoktur. Üye
hükümetlerin kendisine verdiği yetki çerçevesinde NATO adına hareket
edebilir. Genel Sekreter aynı zamanda NATO‟nun sözcüsüdür ve üye
ülkelerin çalışmalarını çeşitli komite düzeylerinde destekleyen Uluslararası
Yazmanlık Bölümü‟nün başkanıdır.36
2.4.3. NATO’nun Askeri Yapısı

2.4.3.1. Askeri Komite
Diğer komitelerle benzer şekilde Askeri Komite de ulusların NATO‟daki
askeri temsilcileri veya Askeri Komite daimi üyeleri olan yüksek rütbeli
subaylardan seçilen başkan ile KAK, Savunma Planlama Komitesi ve
Nükleer Planlama Grubu‟na askeri konularda danışmanlık yapar ve yardım
sağlarlar. Siyasi karar organları gibi Askeri Komite de üst düzeylerde düzenli
aralıklarda toplanır. Askeri Komite NATO‟daki en yüksek askeri makamdır ve
KAK, Savunma Planlama Komitesi ve Nükleer Planlama Grubu‟nun genel
siyasi yetkisi altında çalışmaktadır.37
Komite NATO siyasi makamlarına, NATO bölgesinin toplu savunması
için gerekli gördüğü önlemleri önermekle yükümlüdür. Temel görevi askeri
politika ve stratejiler konusunda tavsiye ve önerilerde bulunmaktır. Komite,
NATO Stratejik Komutanlıklarına askeri konularda rehberlik eder ve Konseyin

36
37

NATO’nun DönüĢümü, s.43.
NATO El Kitabı, s. 229.

17

yetkisi

altında

İttifak‟ın

askeri

işlerini

yönetir.

NATO

Komutanlıklarının temsilcileri Askeri Komite toplantılarına katılırlar.

Stratejik
38

Askeri Komite genel stratejik kavramların oluşturulmasına yardım
etmek, NATO‟nun çıkarları açısından risk oluşturan ülke ve bölgelerin askeri
açıdan yeteneklerinin uzun vadeli değerlendirmelerini yapmakla yükümlüdür.
Aynı zamanda kriz, savaş ve gerginlik dönemlerinde Konsey ve Savunma
Planlama Komitesi‟ne askeri durum ve kuvvet kullanımı gibi konularda
danışmanlık yapmaktadır.39
2.4.3.2. NATO’nun Stratejik Komutanlıkları
Askeri Komite NATO‟nun Stratejik Komutanlıklarını da rehberlik eder.
Bu komutanlıklar, Karargahı Belçika‟da bulunan Avrupa Müttefik Kuvvetler
Komutanlığı (SACEUR) ve ABD Norfolk‟ta üstlenmiş olan Müttefik Yüksek
Dönüşüm Komutanlığı‟dır( SACT).
SACEUR, üye ülkelerin NATO‟ya tahsis etmeyi kabul ettikleri askeri
kuvvetlere komuta eden Müttefik Harekat Komutanlığı‟nın başındadır.
Dolayısıyla

dünyanın

her

neresinde

olursa

olsun

tüm

NATO

operasyonlarından sorumludur. Ayrıca SACEUR Komutanı, ABD Avrupa
Yüksek Komutanı olarak ikiz görevlidir. 40 Müttefik Yüksek Dönüşüm
Komutanlığı, İttifak bölgesinde barış ve güvenliği sağlamak ve İttifakın askeri
gücünü geliştirmek maksadıyla; stratejik seviyede, İttifak kuvvetlerinin askeri
yapısının, kuvvetlerinin, yeteneklerinin ve doktrinlerinin dönüşümünü teşvik
etmek ve sürekliliğini kontrol etmekten sorumludur.41
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2.5. NATO’nun Soğuk SavaĢ Dönemi Stratejileri
Kuzey Atlantik bölgesi ülkeleri tarafından NATO‟nun kurulması ve
dolayısıyla Avrupa güvenliğinin sağlanmasında güdülen amaç; Sovyetler
Birliği‟nin yayılmasının durdurulması, Avrupa‟nın özellikle de Batı Avrupa‟nın
bu tehlikeden mümkün olan en kısa zamanda ve hızlı bir biçimde uzak
kalmasının sağlanması olmuştur.42
Sovyetler Birliği‟nin genişleme tehdidi genel olarak teorik niteliktedir.
Çünkü Kızıl Ordu 1945‟te savaş sona erdikten sonra, elinde bulundurduğu
mevkiinin ilerisine geçmemiş, Çekoslovakya‟yı bile işgal etmemiştir. İkinci
Dünya Savaşı‟ndan sonra başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerde “Sovyetler
Birliği‟nin tüm dünyayı tehdit eder boyuttaki genişleme politikasının
engellenmesi düşüncesi” adeta bir “paranoya” haline gelmiş, yönetimdekiler
hakim olan bu düşünce ile halklarını da şartlandırmışlar ve böylece izledikleri
politikalara daha az tepki almışlardır.
Bu süreçteki en önemli ayrıntı, Kuzey Atlantik Bölgesinin savunması
için nükleer silahların kullanılması konusudur. Bu yıllarda askeri planları
yapan Batılıların çoğu, NATO‟nun konvansiyonel güçlerinin, Sovyetler
Birliği‟nin güçlerine oranla daha zayıf olduğuna inanmaktaydılar. Bu algı,
ABD‟nin nükleer alandaki üstünlüğü ile beraber, NATO‟nun stratejisini
derinden etkilemiştir. NATO‟nun ilk stratejik belgelerinden MC-3‟te, nükleer
silahların zaman kaybetmeden kullanılması garanti altına alınırken; bunun
ABD sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir.43
NATO‟nun savunma anlayışları ve stratejileri incelendiğinde, NATO
içerisinde önder konumda olan ABD‟nin bu politika ve stratejilerin
42

Muharrem Gürkaynak, Avrupa’da Savunma ve Güvenlik, Ankara, Asil Yayın Dağıtım,
2004, s. 67.
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oluşturulmasındaki etkinliği göze çarpmaktadır. NATO üyesi ülkeler savunma
ve güvenliklerinin sağlanması noktasında ABD‟ye bağımlı olduklarından,
NATO politika ve stratejilerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde ciddi bir
inisiyatif gösterememişlerdir.44
NATO, kuruluşundan Soğuk Savaş sona erene kadar Sovyetler Birliği
ile ilişkilerinin niteliğine göre belirlenen dört dönemden geçmiştir:
1. Gerginlik Dönemi (1949-1962)
2. Yumuşama Dönemi (1962-1968)
3. Uzlaşma Dönemi (1968-1990)
4. Soğuk Savaş Sonrası Dönem (1990 ve sonrası)45
Sovyetler Birliği ile farklı ilişkilerin gerçekleştiği bu dört döneme paralel
olarak NATO, her dönemin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak farklı stratejiler
geliştirmek ve uygulamaya koymak zorunda kalmıştır.
2.5.1. NATO’nun Çevreleme Stratejisi
Çevreleme (Containment) stratejisi, Sovyetler Birliğinin Avrupa‟da elde
ettiklerinden daha fazlasını ele geçirmemeleri için ileri sürülen genel kapsamlı
siyasi bir doktrindir. Sovyet genişlemesine son verilmesinin Avrupa‟da siyasi
istikrarın kurulmasını da mümkün kılacakğı düşünülmüştür. Bu fikri, NATO
kurulmadan

1947

yılında

ilk

kez

ileri

süren,

ABD‟nin

Moskova

Büyükelçiliğinde Rusya uzmanı olarak görev yapan diplomatı, George F.
Kenan olmuştur. 46

44
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Kennan, ABD‟nin Sovyetlerin uyuşmaz tutumundan dolayı kendini
suçlamaktan vazgeçmesi gerektiğini, Sovyet dış politikasının kaynaklarının,
Sovyet sisteminin derinliklerinde yattığını ileri sürmüştür. Sovyetler Birliği ile
ABD arasındaki bir sürtüşme, bu nedenle bazı yanlış anlamaların veya hatalı
iletişimin sonucu deği, Sovyetler Birliği‟nin dış dünyayı algılama şeklinden
kaynaklanmıştır.47

Kennan‟ın

iddialarına

göre

Sovyetler

Birliği‟nin

saldırganlığı, Sovyet rejiminin içten değişmesine kadar devam edecektir.48
Kennan‟a göre Sovyetler Birliği uluslararası siyasi arenada ABD‟nin ortağı
değil rakibidir.49
Sovyetler Birliği‟nin yayılabileceği alanın geniş ve yayılma yollarının
Avrupa‟dan Uzakdoğu‟ya kadar çok çeşitli alanları kapsamasından dolayı,
çevreleme stratejisinin uygulanması için bazı adımların atılması gerekmiştir.
İlk olarak, Sovyetler Birliği‟nin yayılabileceği Norveç‟ten Türkiye‟ye ve
Uzakdoğu‟ya kadar uzanan ve Sovyetler Birliği ile sınır olan ülkelerin askeri
savunma güçlerinin artırılması gerekmiştir. Bu amaçla büyük oranda ABD ve
daha az bir ölçüde İngiltere ve Fransa, Sovyetler Birliğini çevreleyen sınırdaş
ülkeler ile bir paktlar zinciri oluşturmuşlardır. Ayrıca Sovyetler Birliği‟nin
yayılmacı politikasına karşı ekonomik ve siyasal açıdan zayıf ve istikrarsız
olan ülkelerin daha açık olduğunu gören müttefikler, bu gibi ülkelere
ekonomik, teknik ve askeri yardımlarda bulunmaya başlamışlardır.50
ABD, NATO‟nun kurulduğu 1949 yılından itibaren Sovyetler Birliği‟ne
karşı sürekli güvenlik önlemlerini geliştirmek zorunda kalmıştır. Bu önlemler
karşısında Sovyetler Birliği de aynı yıl ilk atom bombasını patlatarak, ikinci
nükleer güç olarak uluslararası arenada yerini almıştır. Sonuç olarak,
ABD‟nin nükleer silah tekelinin ortadan kalkması ile sonuçlanan bu gelişme,

47
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48
George F. Kennan, “The Source of Soviet Conduct”, Foreign Affairs, Temmuz 1947, s.570.
49
Gürkaynak, Avrupa’da Savunma…, s.70.
50
Turan, NATO Ġttifakı’nın…, s.17.

21

atom dengesinin başlamasına neden olmuş, böylece iki ülke arasında
nükleer silah yarışı başlamıştır. Bu gelişmeler yanında 1950 yılında başlayan
Kore Savaşı, ABD‟nin sahip olduğu nükleer silah üstünlüğü nedeniyle
çıkmayacağını düşündüğü bölgesel savaşların çıkabileceğini göstermiştir.
Ayrıca bu savaş, Uzakdoğu‟da böyle bir savaş başlatmaya cesaret edebilen
Sovyetler Birliği‟nin Avrupa‟da da benzer bir savaş çıkarabileceği ihtimalini de
ortaya koymuştur. Kore Savaşı‟nın başlamasıyla NATO üyesi ülkeler Batı
Avrupa‟daki askeri güçlerini acil olarak güçlendirmişlerdir.51
Çevreleme stratejisi ilk uygulandığı dönemlerde, askeri güçleri oldukça
zayıf olan Batı Avrupa ülkeleri tarafından benimsenmiş fakat durumları kötü
olan bu ülkelerin katkıları oldukça sınırlı olabilmiştir. Bu nedenle Çevreleme
Stratejisi, ABD tarafından ortaya atılmış ve uygulanmıştır. Savunma amaçlı
olan Çevreleme Stratejisi sonucunda, Sovyetler Birliği‟nin Batı Avrupa‟ya
doğru yayılması engellenmiş ve Doğu-Batı sınırı kesinlik kazanmıştır.
2.5.2. Topyekûn KarĢılık Stratejisi
Kore Savaşı‟nın ardından Avrupa‟da beklenen Sovyet saldırısı
gerçekleşmeyince, Kore Savaşı‟nın yeni bir yayılma dalgasının ilk adımı
olmadığı anlaşılmıştır. Bu durum karşısında NATO üyeleri Avrupa ülkeleri
silahlanmalarını yavaşlatıp, yeniden ekonomik kalkınmalarını ön plana
almaya başlamışlardır. Meydana gelecek olan savunma açığını ABD kendi
gücü ile kapatamazsa Avrupa‟nın konvansiyonel silahlar ve ordular açısından
çok yetersiz kalacağı ortaya çıkmıştır.52
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi‟nin 1953 yılı sonlarında hazırladığı “Yeni
Bakış” olarak tanınan rapor, Topyekun Karşılık Stratejisi‟nin temelini
oluşturmaktadır. Bu raporda özellikle nükleer silahların kullanımı üzerinde
51
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durulmuştur. Raporda, olası bir saldırı karşısında ABD‟nin nükleer silahlarını
diğer silahlarla aynı şekilde kullanacağı belirtilmiştir. Aynı zamanda ABD,
bazı Avrupalı müttefiklerinin de desteğiyle, nükleer silahlarla NATO
stratejisini tamamen bütünleştirmek istemiştir. ABD, NATO ve Sovyet Bloğu
arasındaki büyük konvansiyonel güç farkından dolayı; düşman saldırısına
karşı nükleer silahların konvansiyonel bir silah gibi avantaj sağlayacağı her
türlü yer ve zamanda kullanılması politikasında, NATO‟nun fikir birliğine
varmasını istemiştir.53 Aynı rapor 1954 yılının aralık ayında da KAK
tarafından, yeni NATO stratejisi olarak kabul edilmiştir.
Sovyetler Birliği‟nin kontrolü altında komünizm ile yönetilen ülkeler;
800 milyon nüfus, 10 milyon asker ile geniş bir coğrafyaya yayılmış kara gücü
ve her geçen gün gelişen nükleer hava gücüne sahip bulunuyordu. Böyle bir
tehdide karşı herhangi bir ülkenin tek başına, hatta ABD‟nin bile müttefikleri
olmadan karşı koyması mümkün olmadığı düşünülmüştür. Bu tehdide karşı
klasik silahlar ve konvansiyonel ordularla karşı koymanın hem çok zor, hem
de oldukça maliyetli olacağı değerlendirilmiştir. En az maliyetle en fazla
güvenliği sağlamanın yolu, nükleer topyekûn karşılık olarak görülmüştür.
Topyekûn Karşılık Stratejisi‟nde ABD‟nin en büyük korkusu, Sovyetler
Birliği ile Çin‟in nükleer güçlerini birleştirerek müttefiklerine ve özellikle
kendisine yönelik nükleer bir saldırı yapabilmesi olmuştur. Bu korkuyu
müttefiklerine de aşılayarak, ABD‟nin önerdiği bu stratejiyi gönülsüz de olsa
kabul etmelerine neden olmuştur. Bu gelişmeler karşısında Avrupalı
müttefikler, karşılıklı müzakereler yapılmadan bir oldu-bitti ile karşı karşıya
bırakılma ihtimali nedeniyle düşmanlarından çok ABD‟den korkmaya
başlamışlardır.54
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Batı savunmasının büyük oranda nükleer silahlara dayandırılması
NATO‟yu ABD‟ye olduğundan daha da bağımlı hale getirmiştir. Bu dönemde
nükleer silaha sahip tek Avrupa ülkesi İngiltere‟dir. Fakat İngiltere‟nin elinde
Sovyet tehdidini caydıracak miktarda silah bulunmamaktaydı. Dolayısıyla
Batı savunması tamamen ABD tekeline bırakılmıştır. Olumsuz etkiler
doğuran diğer bir noktada, nükleer güce büyük kaynak aktaran ABD‟nin
konvansiyonel ordusunda kısıntı yapmaya yönelmesi olmuştur. Kısıntı,
Avrupa‟da bulunan Amerikan Kuvvetlerinin bir bölümünün geri çekilmesi ile
gerçekleşecekti ki bu türden bir davranış, Amerika‟nın Avrupa‟yı savunması
konusunda verdiği garantinin güçlü olmadığı kanısını uyandırabilirdi.55
NATO‟nun Avrupalı üyeleri kendilerine ait etkili füze sistemlerine sahip
olsalardı, bölgelerinde caydırıcı birer güç haline gelebilirlerdi. Böylece
savunma

için

kalmayabilirdi.

ne

ABD‟ye

Fakat

klasik

ne

de

NATO‟ya

silahların

bağlanmalarına

arttırılması,

kendisini

gerek
henüz

toparlayamamış olan Avrupa ekonomileri için ek bir külfet demekti. Bunun
farkında olan NATO‟nun Avrupalı üyeleri, ekonomik kaynaklarını askeri
harcamalar yerine kalkınmalarını tamamlamak için kullanmayı tercih etmişler
ve savunmalarını adeta ABD‟ye teslim etmişleridir.
1958 gelindiğinde, Sovyetler Birliği teknolojik gelişmelerle birlikte
ABD‟nin askeri gücüne denk gelmeye başlamıştır. Bu durum karşısında ABD,
müttefiklerinden İngiltere, İtalya ve Türkiye topraklarına nükleer başlık taşıyan
orta menzilli füzeler yerleştirmiş ve böylece Avrupa güvenliğini daha tehlikeli
bir hale sokmuştur. Çünkü bu durum Sovyetler Birliği‟ni de aynı yönde
davranmaya sevk etmiştir. Batı Avrupa devletlerinin büyük çoğunluğu,
topraklarına Amerikan IRBM‟lerinin56 yerleştirilmesini de karşı çıkmışlardır.
Böylece ilk kez Atlantik‟in iki yakasında stratejik konularda görüş ayrılıkları
çıkmaya başlamıştır. Atlantik‟in iki yakasındaki temel sorun, birbirlerine olan
55
56

Turan, NATO Ġttifakı’nın…, s.20.
Orta Menzilli Balistik Füze (İntermediate Range Ballistic Misilse).

24

aşırı bağımlılıktan çok, etkili ve caydırıcı bir strateji geliştirememeleriydi. Her
iki taraf da etkili bir stratejiden yana olmuşlar, fakat sorunun ekonomik
boyutları üzerinde sıkıntılar yaşanmıştır. Her iki taraf da, en az maliyetle en
çok güvenlik elde etmek istemiştir.57
Topyekun

Karşılık

Stratejisi‟nin

belirtilmemiş

olmakla

beraber

dayandığı varsayımlardan biri de, ABD‟nin nükleer üstünlüğünü uzun süre
devam ettireceği varsayımı olmuştur. Sovyetler Birliği‟nin nükleer silahlar
konusunda hızlı bir gelişme kaydetmesi bu varsayımı çürütmüştür. Bu
gelişmeler neticesinde ABD de nükleer silahların hedefleri arasına girmeye
başlamıştır.58 Topyekun Karşılık Stratejisi‟nin bu sakıncaları ve yaşanan bazı
gelişmeler, Batı stratejisinde değişiklikler yapmak ve onu ittifakın amaçlarına
daha uygun hizmet eder şekle sokmak zorunluluğunu ortaya koymuştur.
2.5.3. Esnek KarĢılık Stratejisi
Kissenger tarafından “Yumuşama” (Detant) veya Kurusçev tarafından
“birlikte var olma” veya “barış içinde bir arada yaşama” (Coexistence)59
olarak adlandırılan bu dönem, nükleer silahların oluşturduğu yılgınlıktan ve iki
tarafın da statükoyu zamanında kabullenmesi gelişmelerinin sonucu; iki
kutuplu uluslararası sistemin meydana getirdiği katılıktan uzaklaşılmasıyla
başlamıştır.60

Yumuşama

dönemi

Batı

Avrupa

ve

ABD

açısından

farklı

değerlendirilmektedir. Batı Avrupa‟da Yumuşama, iki kutup arasındaki
gerginliğin azaltılmasından çok, ekonomik ve insancıl sonuçları olan, dış
politikalarında daha esnek davranabilmelerini sağlayan Avrupa‟nın batısı ile
doğusu
57

arasındaki

ilişkilerin

artmasını

sağlayan

bir

gelişme

olarak
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değerlendirilmiştir. Buna karşılık daha küresel bir görüş açısına sahip ABD‟de
ise, küresel güç dengesinin ABD aleyhine çevrildiği şeklinde yorumlanmıştır.
Fakat güç dengesi sayesinde, ABD ile Avrupalı müttefikleri arasındaki
karşılıklı bağımlılık daha açık hale gelmiştir. Sovyetler Birliği‟nde de, nükleer
yarışın bir sonunun olmadığı ve artık bu yarıştan vazgeçilmesi gerektiği
düşünülmeye başlanmıştır.61
ABD‟nin, Avrupa savunması konusunda 1953‟ten beri uyguladığı strateji,
nükleer savaşın kabullenilmesi varsayımına dayandırılmıştır. Doğu Bloğu‟nun
herhangi bir saldırısına karşı gösterilecek tepki nükleer olarak belirlenmiştir.
Bu nükleer tepki kısmen de olsa, ekonomik nedenlerle tercih edilmiştir. ABD,
NATO‟nun

konvansiyonel

ordu

ihtiyacını,

Amerikan

yardımıyla

da

desteklenen Avrupa‟nın karşılamasını öngörmüştür. Fakat savunmanın
nükleer olması nedeniyle büyük ordular beslemesine gerek görmeyen
Avrupa, silahlanma çabalarını azaltmıştır.62
Sander‟e göre, Topyekûn Karşılık Stratejisi artık ABD‟nin siyasal
çıkarlarının sürdürülmesindeki hareket serbestisini sınırlaya başlamıştır.
Bunun yanında SSCB termonükleer başlıklı ICBM‟leri63 edinmiş ve
dolayısıyla ABD topraklarını menzili içine almıştır. Bu gelişmelere paralel
olarak, ABD de kendi ICBM‟lerini ve yerleri kolaylıkla belirlenemeyen Polaris
füzelerini geliştirmiştir. Ayrıca, küçük kalibreli nükleer silahların gelişerek
yayılması sonucu, ABD toprakları dışında başlayacak bir çatışmanın genel
bir çatışmaya dönüşmesinin engellenmesi gerekmiştir. Bu gelişmeler yeni bir
stratejiye gerek olduğunu ortaya koymuştur.64
Esnek Karşılık Stratejisi ABD tarafından, NATO üyelerinin direnmelerine
rağmen, kendilerine karşı aynı güçte cevap verme yeteneğine sahip Varşova
61
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Paktı‟na karşı, NATO‟nun resmi stratejisi olması yönünde başarıyla
savunulmuştur.65 Sovyetlerin nükleer güçlerinin gelişmesi sonucu, Avrupalı
müttefikler arasında, ABD‟nin olası bir Sovyet saldırısı karşısında Avrupa‟yı
savunmak için nükleer silahlarını kullanmak istemeyeceği korkusu yayılmıştır.
Avrupalı liderler, Fransız Başkanı Charles de Gaulle‟nin “ Hiçbir ABD Başkanı
Chicago‟yu Lyon‟a değişmez” iddiasında haklı olduğunu düşünmeye
başlamışlardır.66
ABD ye göre, SSCB hem konvansiyonel hem de nükleer silahlarda
güçlü konuma gelmiştir. Olası bir Sovyet saldırısı ve küresel bir savaş, ABD
topraklarından çok Avrupa‟da yaşanacaktır. Avrupa devletlerinin kendi
olanaklarıyla bu saldırılara karşı koyabilmeleri oldukça güçleşmiştir. Bu
nedenle Avrupa ABD‟nin ileri sürdüğü yeni strateji önerisini kabul etmek
durumundadır.

ABD

Avrupa

kıtasında

ulusal

nükleer

güçlere

karşı

çıkmaktadır. Çünkü olası bir sorunla karşı karşıya kalınması durumunda,
Avrupalı devletler objektif karar veremeyeceklerdir. Nükleer gücün bir
merkezden kontrolü üzerinde çok ciddi düşünülmelidir. Eğer bu konuda
bölünmeler gerçekleşirse, Atlantik ülkelerinin siyasi birlikteliğine gölge
düşürülebilir.
Turan‟a göre, salt nükleer tehdidin düşük etkinliğe sahip olduğu,
Güneydoğu Asya konusunda Amerikanın, nükleer yollara başvurabileceğini
belirtmesine rağmen, Fransızlara karşı mücadelenin devam etmesi ve
sonunda Fransızların çekilmeye mecbur kalması ile ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla, Batı ve özellikle Amerikan stratejisinde değişiklik yapma
ihtiyacından söz edilmeye başlanmıştır. Fakat Amerikan askeri üstünlüğü
aynı zamanda siyasi üstünlüğü anlamına da geldiğinden; Amerikan
görüşlerine karşı çıkma, stratejik nedenlere ilave olarak, ABD‟ye muhtaç
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durumda

olmanın

verdiği

psikolojik

hoşnutsuzluk

tarafından

da

67

pekiştirilmektedir.

Henry Kissenger‟a göre, NATO‟nun yaşadığı nükleer ikilem sorunu,
stratejinin teknik sorunları ile milli devletlerin siyasi gerekleri arasındaki
uyuşmazlıklardan ileri gelmektedir. Güçlüğü doğuran unsurlardan birincisi,
askeri faaliyetlerin bir merkezden yönetilmesi ihtiyacıdır. İkincisi, her ileri
gelen müttefikin, özellikle buhran anlarında nelerin savaş sebebi olacağının
saptanması gibi ortak kararlarda, büyük paya sahip olmak istemesidir.
Üçüncüsü ise, ileri gelen müttefiklerin, nükleer silahlara sahip olan ülkelerin
kazandığı prestij ve siyasi kudreti paylaşma isteğidir. İkilemin çıkış nedeni ise
Kissenger‟a göre, Atlantik ülkelerinin birer egemen milli devlet oldukları
sürece, bütün bu istekleri karşılayacak bir çözüm yolunun bulunamayacak
olmasıdır.68
NATO‟da yaşanan sıkıntılar sonucu, siyasal görüş ayrılıklarını
gidermek ve Atlantik İttifakı‟nın değerini korumak maksadıyla ABD, Avrupalı
müttefiklerine “Çok Taraflı Güç” (Multileteral Force-MLF) adı ile bir öneride
bulunmuştur. Bu öneri askeri bir amaçtan çok, siyasal bir nitelik taşımaktaydı.
ABD, Nükleer silah kullanma kararını da içeren stratejik kararlara
Avrupalıların da katılımını sağlayarak, var olan hoşnutsuzluğu gidermeyi
amaçlamıştır.69 MLF önerisi, Polaris füzelerinin yerleştirileceği ülkeler, deniz
üsleri, gemi ve denizaltıların yapılandırılmasını, bu güce ülkeler tarafından
tahsis edilecek personelin kullanımını, masrafların paylaşımını ve en önemlisi
bu nükleer gücün kullanılması kararını içermekteydi.
MLF ile NATO üyesi ülkelere nükleer silah kullanılmasında rol
verilerek, İngiltere ve Fransa‟yı izleyerek bağımsız nükleer güce sahip olma
çabalarını engellemek isteniyordu. MLF gibi bir kuruluşla ABD, NATO‟nun
67
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stratejik sorunlarının ele alınmasında nükleer güce sahip olmayan ülkelerin
söz sahibi olabileceğini düşünmüştür. ABD, bütün nükleer silahların
Amerikanın kontrolü altında kalmasını tercih etmesine rağmen, bunu
gerçekleştiremeyince hiç olmazsa tamamen Amerikanın emri altında
bulunamayacak silahları, ABD‟nin rızası olmadan kullanılamayacak şekle
sokmanın yolu olarak MLF‟yi görmüştür. 70
ABD‟nin önerdiği MLF‟nin arka planında nükleer silahlar üzerindeki
Amerikan denetiminin devam etmesi yatmaktadır. ABD hem nükleer
kontroldeki tekelini ve hem de müttefikleri ile olan sıkı askeri işbirliğini devam
ettirerek statükoyu korumayı hedeflemiştir. MLF ile görünüşte müttefiklerine
nükleer kararlarla katılma hakkı verirken, gerçekte nükleer silah kullanma
kararını, nihai olarak ABD‟ye bırakıyordu. Bu öneriye Federal Almanya
dışındaki NATO üyeleri sıcak bakmamıştır.71
Bu tartışmalar sürerken, 1966 yılında Esnek Karşılık Stratejisi‟nin ana
muhalifi olan Fransa‟nın NATO‟nun askeri kanadından çekilmesiyle, yeni
strateji üzerindeki taslak çalışmalar hız kazanmıştır.72 NATO Bakanlar
Konseyi 13-14 Aralık 1967 tarihinde yapılan toplantılardan sonra, NATO‟nun
resmi stratejisi olarak Esnek Karşılık Stratejisi‟ni kabul etmiştir.73
Esnek Karşılık Stratejisi‟nde, nükleer eşiği yükseltmek, başka bir
ifadeyle nükleer silahlara başvurma ihtimalinin zayıflatılması, konvansiyonel
kuvvetlerin geliştirilmesi ilkesine dayanmıştır. Bu kapsamda Esnek Karşılık
Stratejisi‟nin aşamaları şu şekilde sıralanabilir:
 Savunmanın öncelikle konvansiyonel silahlarla yapılması, düşmanın
bu şekilde durdurulması,
70
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 Konvansiyonel silahlarla yapılacak olan savunmanın yetersiz kalması
durumunda, taktik nükleer silahların kullanılması ve nükleer silahlara
başvurma sorumluluğunun karşı tarafa yüklenmesi,
 Bu savunma yetersiz kaldığında da, nükleer silahlara başvurulması.74
Aşamalı nükleer silah kullanmanın bir başka amacı da, karşı tarafı
nükleer silah kullanmaya zorlamakla suçlayıp, bunun sorumluluğunu da Doğu
Bloğuna mal etmektir. NATO Doğu Bloğunun da kendileri gibi davranmasını
sağlayarak, nükleer silah kullanma riskini azaltmayı hedeflemiştir.75 Yeni
teknolojik gelişmeler ışığında ABD, hayati çıkarları için güvenliğini nükleer
silahlarla sağlayacağı, diğer durumlarda ise savunmanın klasik silahlarla
yapılacağı bir doktrinin geliştirilmesini istemiştir. Esnek Karşılık Stratejisi‟nin
dayandığı temel nokta bu olmuştur.76
Bu strateji ile olası bir Sovyetler Birliği saldırısına karşı ağırlık
konvansiyonel kuvvetlere verilmiştir. Fakat saldırıya karşı aynı nitelikli
kuvvetlerle karşılık vermek öngörülmüştür. Düşman saldırısının genel savaş
ve genel savaştan daha küçük saldırı olmak üzere iki türlü gerçekleşebileceği
değerlendirilmiştir.77 Bu stratejinin, hem stratejik hem de yorumlanma olarak
doğasında bulunan esnekliğin sonucu olarak, Esnek Karşılık Stratejisi diğer
bütün NATO stratejilerinden daha uzun süre yürürlükte kalmıştır. Soğuk
Savaş‟ın sona ermesi Avrupa‟nın çehresini ve askeri durumunu tamamen
değiştirmiş ve bunun sonucu olarak, Esnek Karşılık Stratejisi yerini 1991
yılında yeni stratejik konsepte bırakmıştır.78
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2.6. Sonuç
Tek kurşun atmadan sona eren Soğuk Savaş boyunca NATO, kuruluş
amacına uygun bir şekilde görevini icra etmiştir. Bu dönemde NATO belirli bir
tehdide göre yapısını geliştirmiş ve stratejiler oluşturmuştur. NATO Soğuk
Savaş boyunca kolay tanımlanabilir bir tehdide karşı dar politik bir çerçevede,
doğal bir genişleme sonrası oluşturduğu geleneksel coğrafya içerisinde
savunma görevini başarıyla tamamlamıştır.
Soğuk Savaş döneminde NATO stratejileri Sovyetler Birliği ile ilişkiler
doğrultusunda oluşturulmuştur. Bu dönemde Avrupalı müttefikler savunma ve
güvenliklerinin sağlanması noktasında ABD‟ye bağımlı olduklarından, NATO
politika

ve

stratejilerinin

oluşturulmasında

ve

değiştirilmesinde

etkili

olamamışlardır. ABD desteğini arkasına alan Avrupa silahlanma gayretlerini
azaltarak, ekonomik kalkınmaya önem vermiştir. Buna rağmen nükleer
silahların

gücünün

inanılmaz

seviyelere

ulaşması

ve

bu

silahların

kullanılmasının ABD sorumluluğunda olması Avrupa‟da endişe yaratmıştır.
Artan askeri güç farkı ABD ile Avrupa arasındaki bağımlılığın artmasına
neden olmuştur. Bu güç farkının kapatılması için bazı girişimler yapılmış olsa
da bir ilerleme kaydedilmemiştir.
Bu dönemde yaşanan gerginlikler Soğuk Savaşın sona ermesi ile yerini
uluslararası ortamın artık daha istikrarlı olacağı yönünde iyimser görüşlere
bırakmıştır. Ancak kısa süre sonra Avrupa‟da yaşanan olumsuz gelişmeler,
uluslararası ortamın belki de çok daha belirsiz ve karmaşık bir hal almaya
başladığının ilk işaretlerini vermiştir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SOĞUK SAVAġ SONRASI DÖNEMDE DEĞĠġEN GÜVENLĠK TEHDĠTLERĠ
VE NATO’YA ETKĠLERĠ
3.1. GiriĢ
SSCB‟nin dağılması ve Soğuk Savaşın sona ermesi ile birlikte DoğuBatı cepheleşmesi şeklinde kendisini gösteren eski dünya düzeni, yerini yeni
bir dünya düzenine bırakmaya başlamıştır. Çeşitli odaklarca farklı hesap ve
senaryolarla şekillendirilmeye çalışılan bu yeni dünya düzenin tam olarak
nasıl bir uluslararası düzen

yaratacağı

belirsizliğini günümüzde

de

korumaktadır. Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslardaki istikrarsızlıklar, Orta
Asya ve civar bölgelerdeki dengesizlikler, otorite boşluğu ve bu bölgeler
üzerindeki çıkar beklentileri gibi sorunlar günümüzde de devam etmektedir.79
NATO‟nun

varlığının

da

tartışılmaya

başlandığı

bu

dönemde

küreselleşme ile daha da tehlikeli hal alan etnik çatışmalar, terörizm, KİS‟lerin
yayılması, organize suçlar, çevre sorunları gibi yeni tehditler ortaya çıkmıştır.
Soğuk Savaş‟ın sona ermesinden kısa bir sonra Balkanlar‟da meydana gelen
etnik çatışmalar, Avrupa‟da beklenen barış ve istikrarın sağlanması oluşması
için erken olduğunu göstermiştir.
Ortaya çıkan yeni tehditler, çalışmanın konusu olan NATO‟nun
dönüşümü zorunlu kılmıştır. NATO artık ilgi alanını geleneksel bölgesinin
dışına taşımak, stratejilerini, politik ve askeri yapısını bu tehditlerle mücadele
edecek şekilde dönüştürmek zorunda kalmıştır.
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3.2. DeğiĢen Güvenlik Tehditleri
William Park, yeni dünya düzeninin pek çok kişi tarafından kabul gören dört
önemli özelliğini ele almaktadır. Birincisi, ABD‟nin ekonomik, siyasi ve askeri
üstünlüğü karşı konulmaz olarak görülmüştür. İkinci olarak, dünyanın pek çok
bölgesinde devam eden çatışmalar ve istikrarsızlıklar karşısında BM küresel
bir siyasi irade olarak, Güvenli Konseyi‟nin beş daimi üyesinin fikir birliği ile
etkin bir rol oynayacaktı. Üçüncü olarak, komünizmin çökmesiyle serbest
ticaret, serbest pazar ve liberal demokrasi gibi Batı değerleri zafer kazanmış,
dünya siyaseti ve ekonomisi Kuzey Amerika ülkeleri, gelişmiş Batı Avrupa
ülkeleri ve Japonya tarafından ortaya konulan sistemlerle yürütülecekti.
Dördüncü olarak, ivme kazanan küreselleşme ile bütün dünya birbiri ile
iletişim içerisinde olacak, siyasi ve ekonomik gelişmeler dünyanın diğer bütün
bölgelerini etkileyecekti.
Park‟a göre yeni dünya düzeni, Soğuk Savaş sonrası bir coşkunluğu
yansıtmıştır. Fakat bu konuda kesin bir yargıya varmakta çok acele edilmiştir.
Yukarıda belirtilen dört özellik göz önüne alındığında, günümüzde yaşanan
olayların soğuk savaşın sona erdiği 1990‟ların ilk yıllarındaki gibi olmadığı
görülmüştür.80 ABD‟nin askeri üstünlüğü devam etse de siyasi ve ekonomik
rakipleri ortaya çıkmıştır. BM kendisinden beklenen küresel siyasi bir irade
olma yerine, hantal yapısı ve veto mekanizması nedeni ile sorunların
önlenmesinde yetersiz kalmıştır. Beklenenin aksine, dünya siyasetini ve
ekonomisini yönlendirecek yeni devletler ve örgütlenmeler ortaya çıkmıştır.
Son olarak küreselleşme sağlayacağı faydalar yanında, ortaya mücadele
edilmesi daha güç olan yeni tehditler çıkarmış ve kontrol edilmesi neredeyse
imkânsız hale gelmiştir.
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Günümüzdeki uluslararası sistem SSCB‟nin güç kaybetmeye başladığı
1980‟li yılların uzantısıdır. Soğuk Savaş sonrası SSCB‟nin dağılması ile
birlikte ABD tek süper güç haline geldiği

81

1990‟ların başında kabul gören

düşünce olmuştur. Ancak Soğuk Savaş sonrası dönemin yeniden yapılanma
süreci devam etmekte ve çok kutupluluğa doğru giderek daha kaotik bir hal
almaktadır. Bunlara neden olarak, düzenleyici güçlerin yetersizliği, artan
çevre sorunları, stratejik enerji kaynaklarının güvenlik sorununa dönüşmesi,
etnik, kültürel, demokrasi, insan hakları gibi konuların istismar edilmesi,
küreselleşme sonucu ülkeler ve bölgeler arasındaki dengesizliğin artması
olarak gösterilebilir.82
Yeni uluslararası ortamın ve dengelerinin nasıl olacağı, sınırlarının
nereye varacağı konusunda kesin bir fikir birliğine varmak bu aşamada zor
gözükmektedir. Sovyetler Birliği sonrası oluşan kuvvet boşluğunda ABD
süper güç olma konumunu korumaya çalışmaktadır. Bu konumunu bozmaya
çalışacak her türlü oluşumu engellemeye veya etkisi altına almaya
çalışmaktadır. ABD‟nin yanında AB ve Çin de birer güç unsuru olarak
uluslararası arenada yerlerini almaktadırlar.83 Brzezinski ise 2000‟li yıllarda
ABD‟nin tek başına tepede olduğunu, Çin, Almanya, Japonya ve Rusya‟nın
onu izlemekte olduklarını değerlendirmektedir. Fakat günümüz uluslararası
ortamında Rusya‟nın etkisi küçümsenmemelidir. Bağımsızlığına kavuşan
Doğu Avrupa ülkelerinin Rusya kaynaklı güvenlik kaygıları NATO şemsiyesini
tercih etmelerine neden olmuştur. Rusya‟nın bölgesinde Kafkaslarda ve Orta
Asya‟da oynadığı roller, Avrupa ile enerji konusundaki işbirliği ve eski gücüne
ulaşma isteği göz ardı edilmemelidir.
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Soğuk Savaş sonrası dönem tek süper gücü daha müdahaleci
yaparken, büyük güçleri ise bölgesel güvenlik ortamlarında daha etkin
olmaya itmiştir. 1990‟da Sovyetler Birliği‟nin Dağılmasıyla İki kutuplu düzenin
ideolojik ve stratejik tehditleri ortadan kalkmıştır. Bu yüzyılda küresel güç
olma yolunda ilerleyen ülkelerin dünyanın jeopolitik dengelerini değiştireceği
ve etkilerinin bütün dünyaya yansıyacağı değerlendirilmektedir.84 Şu ya da bu
ülkeyi küresel rekabetin galibi olarak adlandırmak yanlış bir yaklaşım
olmuştur. Çünkü günümüz dünyasında her şey hızla değişmektedir. 85
Bununla beraber küreselleşme, belirsizleşen ve daha karmaşık hale gelen
tehditler bölgesel örgütlenmelerin önemi artırarak yeni uluslararası düzende
daha etkin ve küresel birer aktör olmalarını sağlamıştır.
3.2.1. KüreselleĢme ve Güvenlik
3.2.1.1. Günümüzdeki Güvenlik Algılaması
Güvenlik üzerine yapılan geleneksel çalışmalar, özellikle askeri ve
savunma konuları üzerine yoğunlaşmıştır. Güvenliğin bu şekildeki tanımı,
Soğuk Savaş dönemi düşünce şeklini yansıtmakta ve öncelikli olarak dış
tehditlere karşı mevcut dengeyi ve durumu korumayı amaçlamıştır.86 Bir konu
askeri güçle ilgili olduğunda, bir güvenlik meselesi olarak ele alınmış; askeri
güç ile ilgili olmayanlar ise ikincil politika kategorisinde değerlendirilmiştir.
Güvenlik çalışmalarının odak noktası güvenlik değil, askeri güç olmuştur.87
Yeni çalışmalar, Soğuk Savaş sonrası dönemde, güvenliğin artık
sadece devletlere karşı olan dış askeri tehditlere dayandırılmaması
84

Yılmaz, “Türkiye için…”, s.13.
Mesut Hakkı Caşın, ”Küreselleşmenin Doğu ve Güneydoğu Asya‟nın Güvenlik
Stratejilerine Yansımaları”, KüreselleĢme ve Güvenlik Birinci Uluslararası Sempozyum
Bildirileri, Ankara, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 2003,
s.147.
86
Olcay Denizer, “Globalisation and Insecurity”, COE-DAT Newsteller, 2, 5 (2008), s.39.
87
David A. Baldwın, “Güvenlik Kavramı”, Avrasya Dosyası (Güvenlik Bilimleri Özel),
Cilt:9, Sayı:2, 2003, s.11.
85

35

gerektiğini göstermiştir. Bunun yanında günümüzün şartları güvenliğin diğer
bölgelerden kaynaklanabilecek ekonomik, çevresel, toplumsal faktörleri de
kapsaması gerektiğini göstermiştir. Ülke içinde istikrarsızlık yaratabilecek bu
faktörler, ülkelerin sınırlarını aşarak bölgesel gerginliğe ve hatta çatışmalara
sebep olabilmektedirler.88
Günümüz güvenlik algısının ortaya çıkardığı bir olgu da yumuşak ve
sert güç kavramlarıdır. Kavramın yaratıcısı Joseph S. Nye‟e göre yumuşak
güç, zorlama ve paradan ziyade cazibenizle istediğinizi sağlama becerisidir.
Sert güç ise ülkenin askeri ve ekonomik gücünden aldığı güçle oluşturduğu
zorlama kabiliyetidir. Bir ülke kendi amaçlarının ve değerlerinin başka ülkeler
tarafından benimsenmesini sağlayabilirse, sert gücünü oluşturan askeri ve
ekonomik gücünü daha az kullanmak zorunda kalır. Fakat bazı noktalarda bu
ayrım keskinliğini kaybetmektedir. Yumuşak güç gerektiğinde ekonomik ve
askeri kapsamda da olabilmektedir. Silahlı kuvvetler tek başına sert güç
unsuru olmakla beraber, insani yardım amaçlı yumuşak güç unsuru olarak da
kullanılabilmektedir. Diğer bir nokta da sert ve yumuşak güç arasında optimal
bir denge olması gerektiğidir. Sert gücün günümüzde ABD‟nin yaptığı gibi
aşırı kullanılması, yumuşak gücün kullanılması şansını da yok edebilir. Nye‟e
göre sert ve yumuşak gücü birleştirme becerisi de akıllı güç olarak
tanımlanmaktadır.89
Askeri güç, ulusal güvenliğin tek kaynağı değildir ve askeri tehditler de,
genellikle en ciddileri olsa da, devletlerin yüz yüze geldiği tek tehlike değildir.
Güvenlik silahların kontrolü, diplomasi, kriz yönetimi gibi devlet aygıtlarını da
içermektedir. Bunun yanında, askeri olmayan konular da devletleri ve
bireyleri tehdit edebilir. Bu kapsamda çevresel tehlikeler, AİDS, uyuşturucu
vb. konuları da içeren genişletilmiş bir güvenlik kavramını düşünmek daha da
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doğru olacaktır. Askeri güç tek başına refahı garanti etmeyeceğinden dolayı
askeri olmayan konuları da güvenlik kapsamında dikkate alınmalıdır. 90
Geleneksel güvenlik konuları büyük ölçüde dış tehditlerle meşgul
olmuşken, küreselleşmenin gelişmesiyle güvenlik konuları ve sorunları artan
bir şekilde çok boyutlu bir hale gelmiştir.91 Fakat Baldwin‟e göre Güvenliğin
çok boyutluluğu yeni bir keşif değildir. Ekonomik güvenlik, çevre güvenliği,
kimlik güvenliği, sosyal güvenlik ve askeri güvenlik tanımları farklı kavramlar
değil, güvenliğin farklı türleridir.92
3.2.1.2. KüreselleĢme
Küreselleşme kavramı üzerine oldukça tartışılan ve ortak bir
tanımlamaya

gidilemeyen

bir

kavramdır.

Küreselleşmeyi

açıklamada

yararlanılan dünya görüşleri, bakış açıları ve ideolojiler değiştikçe, tanımın
içeriği de değişmektedir.93 Siyasi, ekonomik ve teknolojik boyutlarıyla çok
yönlü karmaşık ilişkileri ifade eden küreselleşme 21. yüzyılda her konu ile
beraber anılmaya başlanmıştır. Günümüzde her şey küreselleşme kavramı
ile açıklanır hale gelmiştir. Küresel ekonomi, küresel çıkarlar, küresel
sermaye, küresel terör, küresel saldırı, küresel savunma, küresel tehlikeler,
vb.94
Emre Kongar‟a göre küreselleşme siyasal, ekonomik ve kültürel olarak
üç boyuta sahip bir kavramdır. Bu kapsamda, bütün dünyayı etkisi altına alan
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bu oluşumun sonuçlarını iyi kestirmek ve ona göre davranmak çağdaş ve
güncel olmanın bir gerekliliği olarak ortaya çıkmaktadır.95
Küreselleşmenin en önemli özelliklerinden birisi de etki yaratma
yeteneği ile ülkeleri ve toplumları etkilemesidir. Çok az sayıda ülke
küreselleşmenin ortaya çıkardığı imkânları yönlendirebilir konuma ve
yeteneğe sahiptir. Bu etkiler alıcı konumunda olanlar yani küreselleşmeye
ayak

uyduramayanlar,

küreselleşmenin

temsil

kırılgan
ettiği

ve

hassas

değerlere

bir

karşı

konuma

gelerek,

savunma

refleksi

geliştirmektedirler.96
Kimi yorumculara göre küreselleşme dünyayı bir köy haline getirmiştir.
Köye benzetilmesinin nedeni ise bir köyde yaşayan herkesin birbirini
tanıması, birbiri ile yakın ilişkiler içinde bulunması, herkesin yaptıklarından
bütün köyün haberdar olması ve herkesin birbirini etkilemesidir.
3.2.1.3. KüreselleĢmenin Güvenliğe Etkisi
Buzan, güvenliği askeri, politik, ekonomik, toplumsal ve çevresel
olmak üzere beş farklı boyutta tanımlamıştır. Bütün bu farklı boyutlar birbiri ile
bağlantılıdır ve karşılıklı olarak birbirini pekiştirmektedir. Bu faktörler
birbirlerini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilirler. Güvenliğin ulusları
aşan ve çok boyutlu hale gelen karakteri; bir boyutunda yaşanan küçük bir
sorunun, diğer boyutlarında felaketle sonuçlanmasına yol açabilmektedir. Bu
durum, küreselleşen dünya ile daha da anlamlı hale gelmektedir.
Küreselleşme ve güvenliğin yeni tanımı arasında çok yakın bir ilişki
bulunmaktadır.97
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Ersel Aydınlı‟ya göre günümüzde küreselleşme, güvenlik ve ulus
devlet kavramlarının bir arada çalışılması artık zorunlu hale gelmiştir.
Küreselleşme yaygın ve statik bir durum olmaktan çok bir süreçtir.
Küreselleşme, dinamik ilişkileri değiştiren, besleyen ve bu ilişkilerin gücünü
artırıp azaltan dinamik bir süreçtir. Bir başka deyişle küreselleşme
değişmeyen kaynaklardan beslenen sabit bir süreç değildir. Bazı durumlarda
küreselleşme süreci güvenlik tehditlerini azaltırken, başka bir durumda bu
tehditleri artırabilir. Bunun için verilebilecek iyi örneklerden biri de 11 Eylül
saldırılarıdır. Bu saldırı terörün küreselleşmesini ortaya çıkarmış ve
küreselleşmenin daha geniş bir çerçevede nasıl yeni askeri harekâtlara,
amaçlara ve önceliklere neden olabileceğini göstermiştir.98
Küreselleşme ve güvenlik kavramları arasındaki bir ilişki de değişimdir.
Günümüzdeki güvenlik çalışmaları için en büyük sorunlardan biri değişim
süreci ve bu değişimin yaratabileceği belirsizliktir. Güvenlik için uluslararası
aktörler mevcut düzenin korunmasını, yönetilmesini ve bu düzene adapte
olunmasını isterler. Değişen şartlar sonucunda ortaya çıkan istikrarsızlık ve
belirsizlik bu durumla ters düşmektedir.99
“Radyo dalgaları sınırlara asla saygı göstermemiştir ve 36.000
kilometre yükseklikten ulusal sınırlar da pek belirsizdir. Geleceğin dünyası
açık bir dünya olacaktır.” diyen Arthur Clarke‟ın iddiası günümüzde
gerçekleşmiştir.100 İnternet, televizyon, uydu haberleşme sistemleri gibi
gelişmiş iletişim araçları ile bilgi akışının kontrol edilememesi, toplumlar arası
ilişkilerin yoğunlaşması ve hızlanması, devlet dışı aktörlerin ve uluslararası
örgütlerin çoğalması ulus-devletin gücünün sınırlarının belirsizleşmeye
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başladığını göstermektedir. Günümüzde ulus-devletin meydana gelen
gelişmeleri yönlendirme ve denetleme yeteneğini yitirdiği düşünülmeye
başlanmıştır.101
Soğuk Savaş sonrası dönemde gelişen bir olgu da devletlerin
karşısına, başka bir devlet veya devlet ittifakları yerine, devlet dışı küresel
örgütlenme biçimlerinin çıkmasıdır. Ekonomik, siyasal, dinsel ve etnik
özellikler taşıyabilen ve genel olarak bir devlet veya halkla örtüşmeyen yarı
örgütlü hareketlerin kullandıkları yöntem ve araçlarda da çeşitlilik ortaya
çıkmıştır.
Aktörlerin açık ve tanımlı olmayışı, aynı zamanda kullandıkları araç ve
yöntemlerin çeşitli ve izlenemez nitelikte oluşu, güvenlik sorunun alanını
bireyden küresel düzeye kadar çok geniş bir alana yaymıştır. Bu koşullar, içdış politika ayrımını ortadan kaldırırken iç güvenlik ve dış güvenlik konularını
da paralel hale getirmiştir. Bu durumun yarattığı ortam tehdidin her yerden ve
herkesten gelebileceğini göstermiştir. 102
21. Yüzyılın ilk yıllarındaki küresel güvenlik ikilemleri 20. Yüzyıla göre
niteliksel farklılıklar göstermektedir. Ulusal egemenlik ve ulusal güvenlik
arasındaki bağ zayıflamıştır. Günümüzde klasik savaşların artık geride
kaldığı

değerlendirilmektedir.

Küreselleşme

çağında

savaşlar;

resmi

olmayan, yayılmış ve çoğu zaman çatışmalar şeklinde yumuşak güç
unsurlarına ve küresel bir istihbarat ağına dayalı, örtülü operasyonlar ve
propaganda mücadeleleri şeklinde yürütülmektedir.103
Günümüzde artık birçok ulus-devlet kendi bölgelerindeki muhtemel güvenlik
tehditlerine karşı kendisini güvenceye almak için askeri ittifaklara girmektedir.

101

Hakkı Büyükbaş, “Dünya Siyaseti: Küreselleşme, Bölgeselleşme ve Türkiye”, İdris BAL
(ed.), DeğiĢen Dünyada Uluslararası ĠliĢkiler, Ankara, Remzi Kitabevi, 2006, s.467.
102
Dedeoğlu, Uluslararası Güvenlik…, s.39.
103
Sait Yılmaz, “Türkiye için...”, s. 6.

40

O güçlerin içine girerek daha da etkin olmayı ve karar mekanizmalarında söz
sahibi olmayı hedeflemektedir. 11 Eylül saldırıları sonrası ABD‟nin dünyanın
en büyük askeri güce sahip olmasına rağmen kendisinden çok uzakta,
Afganistan‟da Taliban gibi küçük ve zayıf bir yönetime ve El Kaide örgütüne
karşı bile tek başına savunmayı göze alamaması, bunun için iyi bir örnek
olacaktır. ABD bu yüzden BM, NATO, AB gibi güçleri harekete geçirerek,
Rusya‟yı ve Çin‟i işin içine katarak, neredeyse bütün dünyayla ittifak
arayışına girmiştir.104
3.2.2. DeğiĢen Tehditler
Günümüz şartlarında gelinen noktada güvenlik sorununu tanımlayan
tehdit algılamaları da değişmiştir. Askeri tehditlerin önemi, ekonomik çıkarlar
ve siyasi yaklaşımlar gibi nedenlerden dolayı azalmış yeni tehditler ortaya
çıkmıştır. Bu yeni tehditler dünyanın birçok bölgesinde toplumsal, iktisadi ve
siyasi oldukça güçlü bir şekilde hissedilmektedir.105
Soğuk Savaş sonrası ortamda bölgesel ve etnik çatışmalar büyük
çaplı savaşların yerini almış, siyasi ve ekonomik çıkar çatışmaları ön plana
çıkmıştır. Avrupa‟da belirgin bir tehdit kalmaması, dünya genelinde tehdit
kavramının değişerek yerini risklerin alması sonucunda, ABD dışındaki
devletler savunma harcamalarını önemli derecede kısarak, refah ve
ekonomilerinin yükseltilmesi için kullanmışlardır.106
Günümüzde uluslararası ortak güvenliği tehdit eden ve önümüzdeki
yıllarda dünyanın ilgilenmesi gereken hususlar BM raporunda şu şekilde
sıralanmaktadır;
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 Devletler arasındaki uyuşmazlıklar,
 İç karışıklıklar, etnik uyuşmazlıklar, iç savaşlar, soykırım ve diğer
geniş ölçekli insan hakları ihlalleri,
 Fakirlik, bulaşıcı hastalıklar, çevre sorunları,
 Nükleer, radyolojik, kimyasal ve biyolojik silahlar
 Terörizm,
 Uluslararası organize suçlar.107
Hasan Köni‟ye göre bu tehditler, Soğuk Savaş propagandasının ve
teknolojisinin kalıntıları olarak günümüzde devam etmektedir.108 Bu tehditler
komşu ülkeler, uluslararası toplum ve bütün dünyayı ilgilendirmekte ve
etkilemektedir.109

3.2.2.1. Toplumsal Tehditler
Küreselleşme ile beraber Kuzey-Güney arasındaki ekonomik uçurum
gün geçtikçe genişlemektedir. Gelişmiş ülkeler tarafından desteklenen
küresel işbirliği, gelişmekte olan ülkeler tarafından ise kuşku ile izlenmektedir.
Hızla artan insan nüfusuna karşı azalan tarımsal üretim, ekonomideki düşüş,
göçler, otoriter kurumların ve toplumsal ilişkilerin aşınması, gelişmekte olan
ülkelerdeki çatışma riskini artıracak toplusal etkilerin başında gelmektedir.110
Günümüzde yoksulluk, kaynakların yetersizliği, sınır içi çatışmalar vb.
gibi sorunlar göçe neden olmaktadır. Orta Asya, Doğu Avrupa ve Kuzey
Afrika‟dan

107

Avrupa‟ya

yaşanan

göçler

önemli

bir

güvenlik

endişesi
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oluşturmuştur.111 Sonuç olarak göç eden insanlar ve göçü yaratan koşullar,
uluslar arası bir güvenlik sorunu olarak görülmeye başlanmıştır.
2009 yılında 6.8 milyar olan dünya nüfusu, 2011 yılında 7 milyar, 2025
yılında ise 8.1 milyara ulaşacaktır.112 BM İnsani Gelişme Raporu‟na göre, bu
artışın nerdeyse tamamı gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecek, gelişmiş
ülkelerin nüfusu ise yaşlanacak ve azalacaktır.113 Bu durum gelişmiş ülkelere
doğru yaşanan göçü tetikleyerek siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklara neden
olabileceği değerlendirilmektedir.114
Dünyadaki dengesiz nüfus artışı ve bu artışa bağlı nüfus hareketleri
küresel terörizmin gelişmesine etki eden önemli bir husustur.115 11 Eylül
saldırıları sonucunda, yabancıların veya azınlık unsurların tehdit olarak
algılamasında önemli artış olmuştur. Özellikle ABD açısından yeni tehdit
algılamasında, hem içeride yaşayan belirli niteliklere sahip yabancı unsurlar,
hem de benzeri nitelikte dışarıdan gelecek yabancı unsurlar risk faktörleri
arasında yer almaktadır.116
Günümüzde ülkelerin sınırlarının zayıflaması, göçün kontrol altında
tutulmasını zorlaştırmaktadır. Buna ek olarak küreselleşen dünyada göç
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organize suç örgütlerinin ilgi alanına girmesi, terörizm için zemin oluşturması,
etnik çatışmalar ve çevresel tehditlerle etkileşimi, günümüz uluslararası
ortamında üzerinde durulması gereken bir tehdittir. Ayrıca nüfusu fazla olan
ülkeler

göçü

uluslararası

ilişkilerinde

bir

güç

unsuru

olarak

kullanabilmektedirler.
3.2.2.2. Çevresel Tehditler ve BulaĢıcı Hastalıklar
Çevresel

değişim

ve

bozulma

artık

küresel

olaylar

olarak

değerlendirilmektedir. İklim değişikliği, tüketim alışkanlıklarının değişmesi,
artan yoksulluk ve kaynakların yetersizliği artık bir devlet sorunu olmaktan
çıkmıştır. Devlet sınırlarını aşan göç, nüfus artışı, hastalık, açlık ve çevreye
zarar veren tehditlerin artması devletlerin yeteneklerini ve meşruiyetini
azaltabileceğinden bu tehditlerin kontrol altına alınması gerekmektedir. Bu
sorunlar sonrası azalması muhtemel devlet otoritesi, terörizm ve organize
suç örgütleri için uygun zeminin oluşmasına neden olabilmektedir. Bu
tehditlerden gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelere nazaran daha çok
etkilenmektedir. Çevresel bozulma ve kaynak kıtlığının yaratabileceği sosyopolitik etkiler toplumsal veya devletlerarası çatışmalara neden olabilir veya
şiddetlendirebilir. Bu nedenlerle çevresel bozulma ve iklim değişikliği devlet
güvenliğinden ziyade dünya güvenliği ile bağlantılı bir olgu olarak
değerlendirilmektedir.117
Günümüzde artan insan, mal ve hizmet hareketleri salgın hastalıklar
ve virüsleri de sınır tanımaz hale getirerek insan ve toplumları etkileyebilecek
tehditler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoksulluk, kıt kaynaklar ve sınır içi
çatışmalar yaşayan ülkelerdeki sağlık koşulları ve bu nedenlerle daha iyi
yaşam koşulları olan ülkelere göç etme eğilimi, göç alan ülkelerde de sağlık
sorunlarının yaşanmasına neden olmaktadır. Refah ve sağlık hizmetleri iyi
olan
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başarsalar

bile,

ülkelerine
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yönelebilecek sağlık tehditlerini engelleyememektedirler.118 Son zamanlarda
yaşanan iki grip salgını ve AİDS gibi hastalıkların dünya üzerinde yarattığı
etkiler, salgın hastalıkların da küresel bir tehdit olabileceğini göstermektedir.
3.2.2.3. Organize Suçlar
Küreselleşme birlikte artan teknoloji, hızlı ulaşım araçları, ekonomik ve
ticari ilişkiler sonucu milletlerin daha çok yakınlaşmasına paralel olarak suç
ve suçlular da uluslararası bir boyut kazanmıştır. Küreselleşme ile birlikte
oluşan iç içe geçmişlik ve karmaşıklık, Uluslararası suç boyutlarının
gelişmesini ve değişmesini beraberinde getirerek aynı oran suçlarla
mücadeleyi de karmaşık ve uluslararası bir hale getirmiştir. Eskiden suçlar
ulusal bir sorun niteliği taşırken artık ülkelerin beraber çalışması gereken bir
güvenlik tehdidi olmuştur.119
İhsan Bal‟a göre kendileri için altın fırsatlar sunan küreselleşmenin
getirdiklerine organize suç örgütleri, bu olanaklardan yararlanmada çok
başarılı

bir

performans

göstermişlerdir.

Artık

Afganistan‟da

üretilen

uyuşturucunun Londra‟da satılması, Hollanda da üretilen kimyasalların
Kolombiya‟daki tarlalara uyuşturucu kullanımı için ulaştırılması sorun
olmamaktadır. Artık devletler için bulunan sınırlar organize suç örgütleri için
bulunmamaktadır. Karşımızdaki tehdidin belirli bir sınırı, milleti veya topluluğu
olmaması nedeniyle, ulus devlet ve egemenlik anlayışı uluslararası suç
örgütleriyle mücadeleyi

zorlaştırmaktadır. Bu nedenle mücadele için

uluslararası işbirliği kritik nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireysel,
toplumsal güvenlik terör örgütleri ve organize suç örgütleri tarafından her
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geçen gün daha fazla erozyona uğramaktadır. Günümüzde ABD, Soğuk
Savaş döneminden daha fazla güvenlik tehdidi altındadır.120
Uluslararası organize suç örgütlerinin faaliyet alanları uyuşturucu,
kadın ticareti, yasa dışı göç, kumar, kredi kartı sahteciliği, insan kaçakçılığı
vb. konularda devam etmektedir. Fakat siber alanın bu faaliyetlere etkisiyle
suçların ortaya çıkarılması zorlaşmakta ve diğer suç örgütleriyle işbirliğini
artırmaktadır. Burada önemli olan nokta, küreselleşme ile birlikte artan yasa
dışı göç ve yoksulluk ile beraber uluslar arası suç örgütlerinin faaliyetleri için
uygun zemin bulmasıdır. Bunlara ek olarak elbette en büyük sorun, terör
örgütlerinin organize suç örgütlerinin alanına girerek, faaliyetleri ve eylemleri
için mali kaynak sağlaması ve işbirliği içerisinde olmasıdır.121
3.2.2.4. Sınır Ġçi ÇatıĢmalar
Günümüz uluslararası sisteminin önemli bir sorunu da sınır içi etnik
çatışmalardır. Soğuk Savaş döneminde de sınır içi etnik çatışmalar
gerçekleşmiş olsa da, 1990‟larda ciddi bir artış görülmüştür. Bu on yılda
gerçekleşen 35 sınır içi etnik çatışmalarda yaklaşık 5.5 milyon insan hayatını
kaybetmiştir.122
Söz konusu çatışmalara, uluslararası çatışmaları önlemek için kurulan,
başta BM olmak üzere uluslararası örgütler ve bölgesel kuruluşlar hazırlıksız
yakalanmıştır. Ayrıca sınır içi etnik çatışmaların devlet sınırları içerisinde
meydana gelmesi nedeniyle iç hukuk meselesi olarak algılanması, ciddi
boyutlara
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davranılmasına neden olmuştur. Fakat sınır içi etnik çatışmalar yerel
düzeyde gerçekleşse de, küreselleşme ve artan uluslararası bağımlılık
nedeniyle önlenmesi ve çözülmesi zorunlu hale gelmiştir. Küreselleşme,
merkezi otoritenin zayıflaması, elverişsiz ekonomik koşullar, sağlanan dış
destek, diğer bölgelerdeki çatışmaların yarattığı yayılma ve örnek etkisi
günümüzde yaşanan sınır içi etnik çatışmalara neden olarak gösterilebilir. 123
Etnik kaynaklı iç çatışmaların yanında ideolojik ve dini nedenlerle
yaşanan çatışmalar da uluslararası güvenliği tehdit etmektedir. Önemli olan
nokta; etnik, dini veya ideolojik olsun, bu sorunların küreselleşen dünyada
çok boyutlu bir hal almasıdır. Sınır içi çatışmalar gelişmiş ülkeler tarafından
gelişmekte olan ülkeler üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanılabilmektedir.
Bunun yanında terör örgütleri, iç çatışmaların yaşandığı ülkelerdeki devlet
otoritesinin zayıflaması nedeniyle daha rahat yapılanmakta ve eylemleri için
kaynak bulabilmektedir. Sınır içi çatışmaların yasa dışı göçü tetiklemesi de
çok boyutluluğunu gösteren diğer bir olgudur.
3.2.2.5. Kitle Ġmha Silahlarının Yayılması
Teknolojik gelişmeler kitlesel imha silahlarını daha karmaşık bir yapıya
büründürdüğü için değil, daha ziyade herkesin bu silahları elde edebilme
yeteneğini artırmasından dolayı bu tehdidi daha da artırmaktadır. 124
Teknolojinin katkısıyla KİS‟lerin terörist grupların eline geçmesi riski önemli
bir güvenlik sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.125 Soğuk Savaş döneminde
kısmen kontrol altında bulunan silahlanma, küreselleşme döneminde yerini
KİS‟lerin yayılmasına ve KİS‟leri elde etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
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sayısında yaşanan bir patlamaya bırakmıştır. Bu silahlara sahip olmaya veya
üretmeye çalışan ülkelerin çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır
kriz bölgelerinde yer almaktadır.
ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM Güvenlik Konseyi
ülkelerinin yanında; başta İsrail, Hindistan ve Pakistan olmak üzere bazı
ülkeler bu silahlara sahiptirler. Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan,
Kuzey Kore, Sırbistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler de
elde etmek için çaba göstermektedirler. Bazı ülkelerin bu silahları daha uzun
mesafelere yollamak için fırlatma vasıtalarını geliştirmeye çalışması ve Çin,
Hindistan, Pakistan, İran ve Suriye gibi ülkelerin bu faaliyetlerini denetlemeye
kapalı yapmaları tehdidi daha vahim hale getirmektedir.126
3.2.2.6. Uluslararası Terörizm
Küreselleşme terörizmin temel prensiplerini değiştirmemiş fakat daha
yıkıcı bir yetenek kazandırmış ve daha karmaşık ilişkiler geliştirmesine yol
açmıştır. Günümüzde terör örgütleri insanların, malların, hizmetler ile finansın
denetimsiz ve serbest dolaşımı sayesinde eylem yapma yetenekleri ve
yandaş bulma konusunda çok uluslu ve sınır aşan bir nitelik kazanmışlardır.
Buna ek olarak artan iletişim teknolojileri sayesinde örgütlenme modellerini
değiştirmişlerdir.127
11 Eylül saldırılarının hedeflerinin simgesel özellikleri oldukça
çarpıcıdır. Pentagon ABD‟nin askeri gücünü, Dünya Ticaret Merkezinin İkiz
Kuleleri ise, uluslararası sermayenin ekonomik egemenliğini simgeleyen
hedeflerdir. Sonuç olarak 11 Eylül saldırıları, ABD‟yi hedef almış gibi görünse
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de gerçekte küreselleşme sürecine karşı yapılmış bir saldırıdır. ABD bu
sürecin lideri olduğu için saldırıda hedef olarak seçilmiştir.128
11 Eylül sonrasında uluslararası terörizmle mücadelede önemli
adımlar atılmış olmakla birlikte, terörün ne zaman, ne şiddetle, kimi hedef
alacağı tahmin edilemeyen küresel bir sorun olmaya devam edeceği
ortadadır. Günümüzde küresel terörizm dil, din ülke ayrımı yapmaksızın, her
türlü yöntemi kullanarak, dünyanın her tarafını güvensiz hale getirmektedir.129
Terör örgütleri hükümet politikalarını, hükümetler ve topluma şiddet
yoluyla mesajlar göndererek kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmeye
çalışmaktadırlar.130 Terör örgütleri kamuoyunu etkilemek için çok sayıda
insanın ölmesinden ziyade, çok sayıda insanın seyirci olmasını isterler. Bu
nedenle, medyada tüm terör saldırılarının en ince ayrıntısı ile hatta abartılı bir
şekilde yer alması, terör örgütlerinin tam olarak ulaşmak istedikleri hedeftir.131
Terörizm bir kişiyi öldürüp milyonları korkutarak, onların siyasal tercihlerini
etkilemektedir. Terör saldırıları neticelerinin ötesinde yarattıkları etki
bakımından önemlidir.132
Terörizm, dışardan verilen destek, faillin veya mağdurun vatandaşlığı,
suçun işlendiği yer vb. gibi nedenlerle, çoğu zaman ulusal sınırları aşan bir
niteliktedir.133 Karaosmanoğlu‟na göre, sadece ulusal önlemler almaktan
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ziyade, devletler terörizmden, uluslararası ve sınır aşan işbirliğine dayalı
politikalar aracılığıyla korunabilir.134
Devletler terörizmi hem iç hem de dış politika aracı olarak
kullanabilirler. Eski Sovyetler Birliği ve Doğu Bloğu ülkeleri terör örgütlerine
destek vermişlerdir. Soğuk Savaş sonrası bu destek azalsa da tamamen
sona ermemiştir. Günümüzde bu durum Orta doğu‟da devam etmektedir.
Demokratik devletler de kimi zaman, tam destekli olmasa da, ticari çıkarları
gereği terörist faaliyetlere göz yummaktadırlar. Devlet destekli terörizm,
devletler ateş gücü yüksek silahlar, para, istihbarat ve eğitim imkanı
sağladıkları için son derece tehlikeli ve yıkıcıdır.135
Terör örgütleri finanslarını, organize suçun etki alanında da olan ve
temel suç teşkil eden uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı ve ticareti, silah
ticareti ve kitle imha silahı kaçakçılığından sağlamaktadırlar. Bunlara ek
olarak, daha az suç içeren tehdit, adam kaçırma, şantaj, hırsızlık, belgede
sahtecilik, kredi kartı dolandırıcılığı vb. faaliyetlerde finans kaynakları
arasındadır.136 Günümüzde sınır aşan boyutlarından dolayı, uluslararası
terörizm, uluslararası göç ile ilişkili bir sorundur.137
Terörizme karşı verilecek mücadele öncelikli olarak uzun vadeli bir
perspektifte ele alınmalıdır. Terörizm artması ile yoksulluk, ekonomi, sosyal
ve kültürel geri kalmışlık, çoğulcu politika ve demokrasi vb. arasındaki
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ilişkinin dikkatli bir şekilde yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.138
Küresel terörizmle mücadelede en başta, tüm devletler ortak bir tanımlama
yapmalı ve daha sonra da hiçbir amaç için terörü desteklememelidirler. 139
Küreselleşme ile birlikte terörizm, klasik anlamının ötesinde yeni ve
örtülü bir savaş yöntemine dönüşmüştür. Bu yöntemin ise yapısı gereği en
ucuz ve en etkili, üstelik asimetrik nitelikleri nedeniyle vurucu gücü son
derece gelişmiş, yüksek hareket kabiliyetine sahip ve en önemlisi uluslararası
hukuka göre muhatabı belli olmayan bir savaş olduğu göz önüne alındığında,
terör örgütlerinin aralarında güç birliğine yönelmeleri son derece doğaldır.
Örnek olarak El Kaide‟nin amaçlarına ulaşma konusunda dünyadaki tüm
terör örgütlerine istihbarat, lojistik ve eylem desteği verebileceği ya da terör
örgütlerini para karşılığı taşeron olarak kullanabileceği, küresel tehdidin
gelecekteki en önemli ayağını oluşturacaktır. 140
Soğuk Savaşın sona ermesi ve iki kutuplu düzenin ortadan
kalkmasıyla ivme kazanan küreselleşme ve ortaya çıkan tehditler, beklenen
barış ortamının gerçekleşmesinin güç olduğunu göstermiştir. 141 Günümüz
tehditlerinin en önemli özelliği hepsinin birbiri ile etkileşim içerisinde olması
ve aktörlerinin belirli bir şekilde tanımlanmasının güç olmasıdır. Bu durum
alınacak tedbirlerin çok daha çeşitli ve zor olmasına neden olmaktadır.
Küresel tehditlerle etkin bir şekilde mücadele etmek zorunda olan devletlerin
ve uluslararası örgütlerin, yapılarını ve yöntemlerini yeniden düzenlemelerinin
varlıklarının

devamı

için

birinci

öncelikli

görevleri

olduğu

değerlendirilmektedir.
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3.3. Soğuk SavaĢ Sonrası Dönemde NATO’nun Yeni Stratejileri
Soğuk Savaş sonrası yapılan ilk zirve olan 1990 Londra Zirvesi‟nde;
NATO‟nun önündeki yeni dönemin haritası çizilmiştir. Bu kapsamda
Avrupa‟nın gelecek vadeden bir döneme girdiği, insanları ve fikirleri
sınırlayan duvarların yıkıldığı, geleceğin belirsizliğini koruduğu ve bu nedenle
birlikte kalınması gerektiği ve İttifakın bu duruma adapte olması gerektiği
vurgulanmıştır. Aynı zamanda zirvede, güvenlik ve istikrar için NATO‟nun
askeri tedbirlerinin artık yeterli olmayacağı, politik boyutunun artırılması
gerektiği vurgulanarak, İttifakın askeri yapısının ve stratejisinin değişmesinin
gerektiği ortaya konmuştur. Bu bağlamda zirvede yeni strateji için gerekli
taslak yapı çizilmiştir.
“ Bugün İttifak’ımız, büyük bir dönüşüme başlıyor. Avrupa’daki bütün
ülkelerle

beraber

çalışarak,

bu

kıtada

sürekli

bir

barış yaratmaya

kararlıyız.”142
Deklarasyonun sonunda yapılan bu açıklama ile çalışmamızın odak
noktasını oluşturan dönüşüm süreci başlamıştır. Dönüşüm kapsamında
yapılması planlanan faaliyetler ve NATO‟nun yeni tehditlere yaklaşımının
çıkış noktası ise İttifak‟ın “Stratejik Kavramı” ve bu stratejinin sonraki
yıllardaki gelişimi olmuştur.
3.3.1. Ġttifak’ın Stratejik Kavramı (1991)
1991 yılında kabul edilen Stratejik Kavram‟ın en belirgin özelliklerinden
birisi de Soğuk Savaş dönemi stratejilerinin aksine, parlamentoların,
akademisyenlerin, gazetecilerin ve halkın üzerine tartışabileceği ve yorum
142
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yapabileceği halka açık bir doküman olmasıdır.143 Bu şekilde İttifak,
şeffaflığını, güvenilirliğini ve işbirliği için hazır olduğunu göstermeyi
amaçlamıştır. Stratejik Kavram, Esnek Karşılık Stratejisinin aksine, geniş bir
güvenlik konseptini NATO‟nun temel düşüncesi yapmıştır 144
Stratejik Kavram incelendiğinde, ilk göze çarpan tehdit kavramından risk
kavramına geçilmesidir. Sovyet tehdidinin yerini önceden tahmin edilemeyen
ve belirsiz, çok yönlü ve çok boyutlu risklerin aldığı ve NATO‟nun bu riskler
için hazır olması gerektiği vurgulanmıştır. Sosyal, ekonomik ve politik
istikrarsızlıktan kaynaklanabilecek etnik çatışmalar, sınır sorunları belirtilen
yeni risklerdir. Bunlara ek olarak Sovyet konvansiyonel kuvvetlerinin tehdidi
azalsa da Avrupa ülkelerinin kuvvetlerinden fazladır. Bu nedenle ABD
nükleer gücü Avrupa güvenliği için garanti olarak kabul edilmiştir. 1991
Körfez Savaşı Avrupa‟nın güvenliği için Akdeniz ve Ortadoğu ülkeleriyle iyi
ilişkiler içinde olmak gerektiğini göstermiştir. Bu bölgedeki balistik füze
menzili ve KİS risk teşkil etmektedir. Son olarak güvenliğin küresel olarak ele
alınması gerektiği vurgulanarak; bu bağlamda KİS‟lerin yayılması, hayati
kaynakların tahrip edilmesi, terör ve sabotaj olayları ilgi alanına girmesi
gereken riskler olarak belirtilmiştir.145
Anlaşılacağı üzere risk algılamasında NATO, bölgesine karşı kapsamlı bir
tehdit beklememektedir. Ancak, eski Sovyet tehdidinin etkileri Stratejik
Konsepte yansımış ve bu nedenle Avrupa‟nın savunması tekrar ABD‟ye ve
onun nükleer gücüne dayandırılmıştır. Bunun yanında risk tanımlarının
yüzeysel kaldığı görülmektedir.
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Yeni güvenlik ortamı İttifak‟ın temel güvenlik görevlerini değiştirmemiş,
daha öncelere oranla İttifak‟ın politik yönünün daha ön plana çıkmasını
sağlamıştır. Bu nedenle İttifak, AT, AGİT, BAB gibi Avrupa örgütleri diğer
ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesi, Avrupalı müttefiklerin güvenlikleri için daha
çok sorumluluk alması kapsamında Avrupa için bir güvenlik ve savunma
kimliği oluşturulması kararlaştırılmıştır. İttifak‟ın güvenlik politikası diyalog,
işbirliği ve kolektif güvenlik kabiliyetlerinin korunması şeklinde ifade
edilmiştir.146
NATO tarihinde bir dönüm noktası olan Stratejik Kavram ile askeri
yapılanmada Acil Müdahale Gücü ve Birleşik Müşterek Görev Kuvveti
(Combined

Joint

gerçekleşmiştir.

Task
Aynı

Force)‟un
zamanda,

kurulması
genişleme

gibi

köklü

sürecinin

değişiklikler
alt

yapısı

oluşturulmuştur. İşbirliği çerçevesinde NATO bünyesinde 1991 yılında Kuzey
Atlantik İşbirliği Konseyi oluşturulmuş ve 1994 yılında Barış İçin Ortaklık
projesi hayata geçirilmiştir.147 Kısacası Artık NATO‟nun ilgi alanının İttifak
sınırlarının ötesine kaydığı ortaya konmuştur. Dönüşüm kapsamında
incelenmesi

gereken

bu

önemli

gelişmeler

çalışmamızın

ilerleyen

bölümlerinde incelenecektir.
1991‟de Stratejik Kavram‟ın kabul edilmesinden sadece haftalar sonra
SSCB‟nin dağılması, Avrupa‟daki güvenlik dengelerini değiştirmiş ve tehditsiz
kalan NATO‟nun geleneksel kolektif savunma örgütü olarak varlığına devam
edip etmeyeceği sorusunu gündeme getirmiştir. Bunun yanında, Körfez
Savaşı ve Yugoslavya Krizi sonucu, 1992‟de Kuzey Atlantik Konseyi‟nin, BM
liderliğindeki barışı koruma görevlerine hazır olunması yönündeki kararıyla,
NATO için yeni bir görev doğmuştur. Bu durum Stratejik Kavram‟daki
yapılması gereken değişikliklerin ilk ışığı olmuştur. NATO yeni ortama
kendisini adapte etmiş ve klasik askeri bir örgütten, güvenlik için işbirliği
146
147
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yapan, geniş bir bürokrasi ve karışık karar alma yapısına sahip, politik-askeri
bir örgüte dönüşmüştür. NATO varlığını sonlandırmak yerine, fonksiyonel bir
dönüşüme yönelmiştir. Bu nedenle İttifak‟ın Stratejik Kavramı dönüşümün
gölgesinde kalmıştır. Bu gelişmeler sonucu İttifak liderleri 1997 Madrid
Zirvesi‟nde, Stratejik Kavramın güncellenmesini kararlaştırmışlardır. 148
3.3.2. Ġttifak’ın Yeni Stratejik Kavramı (1999)
1997 Madrid Zirvesi ile başlayan süreçte, 1991‟den sonra meydana
gelen değişiklikler karşısında NATO‟nun politik ve askeri yeteneklerinin
Avrupa güvenliğini tam olarak karşılayıp karşılamadığı ayrıntılı olarak
değerlendirilmiştir. Cragg‟a göre 1999 Washington Zirvesi‟nde onaylanan
Yeni Stratejik Kavram, 1991‟de kabul edilen strateji ile karşılaştırıldığında,
devamlılık ve değişim arasındaki dengeyi ifade etmektedir. 1991‟de kabul
edilen Stratejik Kavram‟da güvenlik geniş bir yaklaşımla ifade edilirken, Yeni
Stratejik Kavram‟da güvenliğin tanımı özünde aynı kalırken daha da geniş bir
şekilde ele alınmıştır.149
Yeni Stratejik Kavram‟da güvenliğe yaklaşımda, savunma boyutunun
yanında politik, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarının olduğunun altı
çizilmiş ve ayrıca;
 Transatlantik bağın korunması,
 İttifak‟ın icra edeceği görevler için etkili askeri yeteneklerin muhafaza
edilmesi,
 Avrupalı devletlerin yeteneklerinin İttifak içinde geliştirilmesi,
 Kriz yönetimi ve çatışmaların önlenmesindeki taahhütlerin devam
ettirilmesi,
 Ortaklık, işbirliği ve diyalogların devam ettirilmesi,
148
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 Genişleme ve NATO‟nun yeni üyelere açık olması,
 Silahların kontrolünün desteklenmesi, silahsızlanma ve üretiminin
önlenmesi konuları dahil edilmiştir.150
Yeni

Stratejik

Kavramda

NATO‟nun

temel

güvenlik

görevleri,

demokratik kurumların olduğu ve sorunların barışçı yollarla çözüldüğü
istikrarlı bir Avrupa-Atlantik bölgesi oluşturmak, danışma için Atlantik ötesi bir
forum oluşturmak, caydırıcılık ve savunma, kriz yönetimi faaliyetlerine faal
olarak

katılmak,

Avrupa-Atlantik bölgesindeki diğer ülkelerle

ortaklık

kapsamında diyalog ve işbirliğini geliştirmek olarak tanımlanmıştır. 151
Yeni Stratejik Kavram‟da son on yılda gerçekleşen değişimlere göre
riskler yeniden tanımlanmıştır. Askeri ve askeri olmayan, çok yönlü ve
önceden tahmin edilemeyen, belirsizlik ve istikrarsızlık ihtiva eden bu
risklerin; İttifak bölgesinde ve çevresinde hızlı bir şekilde yayılabilecek
krizlere neden olabileceği belirtilmiştir.
İttifak sınırları içerisinde ve çevresinde bazı ülkeler sosyal, ekonomik
ve politik zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bunların sonucu olarak ortaya
çıkabilecek etnik ve dini temelli çatışmalar, toprak anlaşmazsızlıkları, yetersiz
veya başarısız reformlar, insan hakları ihlalleri, devletlerin bölünmesi sonucu
oluşabilecek yerel veya bölgesel istikrarsızlıklar, silahlı çatışmalara yol
açabilecek bölgesel riskler olarak belirtilmiştir. İttifak bölgesi dışındaki nükleer
güçlerin

varlığı,

nükleer,

biyolojik

ve

kimyasal

silahların

yayılması,

teknolojinin küresel bir şekilde yayılması ile askeri kabiliyetleri daha karmaşık
potansiyel düşmanların varlığı, terör eylemleri, sabotaj, organize suçlar,
hayati öneme sahip yaşamsal kaynakların bozulması, kontrolsüz insan
hareketleri (göç) ise küresel riskler olarak ifade edilmiştir.152
150
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Bilbilik‟e göre yeni strateji ile beraber üç temel özellik, yeni riskler,
NATO kuvvetlerinin alan dışı kullanımı ve NATO‟nun BM kararlarına bağlı
kalmadan askeri harekat kararları verebilmesi ön plana çıkmıştır. Aynı
zamanda

Bilbilik

yeni

stratejinin,

ABD‟nin

stratejileri

doğrultusunda

geliştirildiğini ifade etmiştir.153 Volten ise yeni stratejinin, bir stratejiden ziyade
güvenlik konularının bir tanımı ve misyon listesi olduğunu belirtmiştir. 154 Yeni
Stratejik Kavram, Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan gelişmelerin daha iyi
tahlil edilmesi nedeniyle, İttifak‟ın karşılaşabileceği risklerin daha net ortaya
konduğu bir strateji olmuştur.
1999 Washington Zirvesine İttifak üyeleri yanında Avrupa-Atlantik
Ortaklık Konseyi (AAOK) üyesi ülkelerin de katılması İttifak‟ın diyalog, işbirliği
ve ortaklık konusunda aldığı kararların pratiğe yansımasını, genişleme
isteğini ve ilgi alanının genişlediğinin bir göstergesi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Fakat Yeni Stratejik Kavram‟ın kabul edilmesi sonrasında İttifak
bölgesinde ve dünyada meydana gelen gelişmeler günümüzde farklı bir
strateji oluşturulması yönündeki çalışmaları başlatmıştır.
3.3.3. 2010 Yılında Farklı Bir Strateji Ġhtiyacı
11 Eylül Saldırıları terörizm ve KİS tehditlerini İttifak için ön sıraya
taşımıştır. Bunun sonucu İttifak, küreselleşen ve daha riskli bir hal alan
dünyada, güvenlik ihtiyacına cevap verebilmek için; dönüşüm sürecini daha
da hızlandırmıştır.155
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Dünyada meydana gelen radikal değişikliklerin 1999 Stratejik Kavramı‟na
yansıtılması için 2006‟da “Kapsamlı Politik Kılavuz” (Comprehensive Political
Guidance-CPG)

kabul edilmiştir. CPG ile gelecek 10-15 yıl zarfında,

NATO‟nun devam eden dönüşümünün çatısının oluşturulması ve politik
yönünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu belgede 1999 Stratejik Konsepti‟ne
ek olarak, önceden tahmin edilemeyen daha karmaşık ve küresel
gelişmelerle dünyanın değişmeye devam ettiği belirtilmiştir. Tehditlerin birbiri
ile ilişkili ve birleşik olduğu ve bu durumun özellikle terörizm ve kitlesel imha
silahları tehditlerini daha da tehlikeli hale getirdiği ifade edilmiştir. CPG‟de yer
alan bir diğer husus da, ABD‟ye yapılan terör saldırısının, gelecekte
yapılabilecek

saldırıların

Avrupa-Atlantik

bölgesi

dışından

kaynaklanabileceğinin net bir şekilde belirtilmesidir. Bunun sonucu olarak
CPG‟de her nereden ve ne şekilde olursa olsun, terörizme ve tehditlere,
karşılık verme yeteneğinin politik ve askeri olarak artırılmasının önemi
vurgulanmıştır.156
Bu gelişmeler ışığında, 2009 Nisan ayında NATO‟nun 60. yılında
gerçekleştirilen Strasbourg-Kehl Zirvesi‟nde İttifak liderleri, NATO‟nun
güvenliği üzerine bir bildirge yayınlamışlardır. Bildirgede İttifak‟ın ve dünyanın
karşı karşıya olduğu yeni ve küreselleşen tehditlerin terörizm, KİS‟lerin
yayılması, siber saldırılar, enerji güvenliği, iklim değişikliği ve başarısız
devletler sonucu oluşan riskler olduğu belirtilmiştir. Bildirgenin sonuç
bölümünde, İttifak‟ın bu tehditlerle mücadele edebilmesi ve gelecekteki
riskleri öngörebilmesi amacıyla, yeni bir stratejinin geliştirilmesi için Genel
Sekreterin görevlendirilmesi kararlaştırılmıştır.157

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen Yeni Stratejik
Kavram‟ın
156

değişen

güvenlik

ortamında

NATO‟nun

vizyonunu

ortaya
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koyacağını

belirterek,

ABD

Sekreteri

Madeline

Albright

liderliğinde

hazırlanacak yeni stratejinin, beş konuyu içereceğini belirtmiştir. Birincisi,
NATO‟nun temel görevi değişmeden yeni stratejide yer alacaktır. İkincisi,
kolektif savunmadan barışı destekleme harekâtlarına kadar bütün görevleri
kapsayacak şekilde askeri dönüşüm ortaya konacaktır. Üçüncüsü olarak yeni
strateji, günümüz güvenlik tehditlerine NATO tek başına cevap veremeyeceği
için, üzerinde fikir birliğine varılmış geniş bir yaklaşım içerecektir. Dördüncü
olarak, hazırlanacak strateji NATO‟nun uzun dönem hedeflerini ortaya
koyacak, bu kapsamda, Avrupa‟nın bağımsız, barış ve bütünlük içinde
kalmasının sağlanmasına yardım edecektir. Son olarak, yeni stratejide
İttifak‟ın Rusya ile ilişkilerine yer verilecektir.158
Agilolf Kesselring bu yıl tamamlanması planlanan stratejide yer alacak
olan tehditlerin, 1999 Startejik Kavramı‟nda yer alanlardan pek farklı
olmayacağını fakat güvenlik ortamının günümüzde değiştiğini öne sürerek;
yeni stratejiye farklı bir açıdan yaklaşmıştır. Kesselring‟e göre, 11 Eylül
Saldırıları ABD ve Avrupa‟nın güvenlik algılamalarını değiştirmiştir. NATO için
artık, yaşanan olaylar ve tehditler açısından sadece Avrupa değil, ABD en
ciddi tehdit edilen bölge olmuştur. Terörizm artık küresel bir tehdit olmuş,
ulusal veya İttifak sınırları içinde mücadele etme imkânı ortan kalkmıştır. 5.
madde, 1999 Stratejik Kavramında öngörülenden çok farklı bir nedenle
işletilmek zorunda kalınmıştır. Bu durum İttifak‟ı, üyelerinin hayati güvenlik
sorunları için bir danışma forumu olmaktan çok, ABD‟nin güvenliği için kritik
olan Afganistan ve Irak Harekâtları gibi güvenlik sorunlarını çözmesi gereken
bir örgüt haline getirmiştir. Kesselring, Irak ve Afganistan sorunlarının
Brüksel‟de değil Washington‟da oluşturulduğunu, NATO‟nun yeni üyeleri ile
beraber, ABD‟nin askeri harekâtlarına katılan veya onları toparlayan bir role
büründüğünü belirtmiştir.
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NATO ve ABD‟nin zayıf politikalara dayandırarak Irak ve Afganistan‟da
yürüttüğü faaliyetler, İttifak üyeleri arasında kabul görmemeye başlamıştır.
Bunun yanında AGSK‟nın NATO içinde tam manasıyla geliştirilememesi ve
2008‟de başlayan küresel ekonomik kriz de NATO üzerinde etkili olmuştur.
Bu nedenlerle yeni strateji, büyük oranda ABD ve Avrupa‟yı ekonomik, klasik
güvenlik ve tehditler bağlamında birbirine bağlamalıdır. Kessering‟e göre yeni
stratejide amaç, eski stratejiyi yeni tehditlere göre uyarlamak yerine,
tamamen farklı bir strateji keşfetmek olmalıdır.159
Kamp‟a göre yeni strateji oluşturulurken NATO‟nun çözmesi gereken
birçok sorun bulunmaktadır. Bu sorunlardan birincisi, Soğuk Savaş
döneminde oldukça açık bir tanımı bulunan 5. maddenin günümüzde
tanımlanmasının güçleşmesidir. NATO‟nun kendisini savunmasını ifade eden
5. maddeyle, istikrar sağlama ve alan dışı faaliyetleri gibi güvenlik rolleri
arasındaki dengenin nasıl kurulacağı belirsizliğini korumaktadır. Ayrıca silahlı
bir saldırıya karşı devreye sokulacak olan 5. maddenin, siber saldırı, hayati
zararlar verecek tehlikeli maddelerin kullanılması veya enerji kaynaklarının
kesilmesi

gibi

tehditler

karşısında

nasıl

kullanılacağı

belirsizliğini

korumaktadır. Kamp, bu nedenlerle Washington Antlaşması‟nda bile bazı
düzeltmelerin yapılmasının gerekebileceğini öne sürmektedir.
Diğer bir problem ise NATO-Rusya ilişkilerinin yeni stratejide nasıl ele
alınacağıdır. NATO üyelerinin büyük bir bölümü tarihi ve coğrafi nedenlerden
dolayı 5. maddeyi, Rusya‟ya karşı alınmış bir tedbir olarak görmektedirler.
Rusya dışında bir ülkenin NATO bölgesine askeri bir saldırıda bulunması
beklenmemektedir. Buna ek olarak 2008‟de yaşanan Gürcistan Krizi durumu
daha da kötüleştirmiştir. NATO bu krize nasıl bir tepki göstereceği konusunda
fikir birliğine varamamıştır. Bu durum karşısında Baltık Ülkelerinin medyaları,
Rusya‟nın Estonya ve Letonya‟da yaşayan Rus azınlıkları korumak için bir
159
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askeri müdahale yapması karşısında NATO‟nun nasıl davranacağı sorusunu
gündeme getirmişlerdir.
Diğer bir problem ise NATO‟nun nükleer caydırıcılığıdır. Günümüzde
İran, Kuzey Kore, Pakistan gibi ülkelerin nükleer çalışmaları sonucu oluşan
potansiyel tehdit, Ortadoğu ve Asya bölgelerindeki diğer ülkelerinden de
nükleer çalışmalara yönlenmesine neden olmuştur. Bu durumun NATO‟nun
nükleer kabiliyetinin net bir şekilde ortaya konmasını gerektirecektir. 1999
Stratejik Kavramı‟nda genel olarak ele alınan NATO‟nun nükleer rolü, yeni
stratejide daha net bir şekilde ortaya konmalıdır. Nükleer gücün hangi
düşmana karşı kullanılacağı, Avrupa topraklarındaki ABD nükleer silahlarının
durumu ve bu silahların çekilmesi durumunda Doğu Avrupa ülkelerinin
tutumunun nasıl olacağı cevap bekleyen sorulardır.
Kamp‟ın öne sürdüğü son problem ise yaşanan ekonomik krizdir.
Savunma için gerekli bütçe ve ülkelerin bütçeye yapabilecekleri katkı
arasındaki fark, NATO‟nun kurulduğu günden beri yaşanan bir sorun
olmuştur. Fakat yaşanan ekonomik kriz, NATO üyelerinin bütçeye katkılarını
daha da azaltmalarına neden olmuştur. Bu sorunun NATO‟nun özellikle
sınırlarının ötesinde icra ettiği görevlere yansıması da yeni strateji de ele
alınması gereken bir problemdir. Sonuç olarak bu sorunlar, dünyada son on
yılda meydana gelen değişimler ve 28 İttifak üyesinin farklı politikaları ve
bölgesel öncelikleri yeni stratejinin oluşturulma sürecinin çok sıkıntılı
olacağını göstermektedir.160
Yaşanan gelişmeler, yapılması planlanan stratejinin “yeni” yerine temiz
bir sayfa ile başlaması gerektiğini ortaya koymaktadır.161 Yeni Stratejik
Kavramın oluşturulmasında üye ülkeler, ortaklar, diyalog üyelerinin yanı sıra,
şeffaflık için AB, BM, hükümet dışı uluslar arası kuruluşların katılımının
160
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sağlanması amaçlanmıştır. Genel Sekreter tarafından görevlendirilen 12
kişilik uzman ekip tarafından taslağı oluşturulacak olan yeni strateji, bir dizi
seminerden oluşan yansıma safhası, danışma safhası, taslak çalışma ve
müzakere safhası olmak üzere üç aşamada hazırlanması öngörülmüştür.
Yeni Stratejik Kavram‟ın taslak halinin 2010 yazı sonrası Genel Sekreter
tarafından hazırlanarak, üzerinde yapılacak olan görüşmeleri müteakip, 2010
sonbaharında
beklenmektedir.

yapılması

planlanan

NATO

zirvesinde

ele

alınması
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3.4. Diğer Uluslararası Örgütlerle ĠliĢkiler ve NATO’ya Etkileri
3.4.1. NATO ve Batı Avrupa Birliği
BAB‟nin temelleri beş163 Avrupalı devletin 1948 yılında imzaladığı
Brüksel Antlaşması ile atılmıştır. Bu oluşuma daha sonra Federal Almanya ve
İtalya‟da katılmış ve 1954 yılında imzalanan Paris Antlaşması ile BAB adını
almıştır.164 BAB, bir savunma ittifakı girişimi olarak, “Avrupa Güvenlik Kimliği”
arayışları kapsamına siyasal ve sosyal unsurları da dahil etmiştir. Bu nokta,
ortak savunmanın bileşkesinin sosyal ve siyasal tanımlama ile mümkün
olabileceğini ortaya koymuştur. Bu tür bir yapılanma Avrupa Savunma
Kimliliği açısından da önem taşımaktadır.165 1980‟lere kadar bir etkinlik
gösteremeyen BAB, bu zamandan sonra NATO ile uyumlu ancak ayrı bir
güvenlik kuruluşu olarak daha aktif hale gelmiştir.166
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BAB, Avrupa‟nın her ne kadar savunma ve güvenlik konularında
NATO bünyesinde faaliyet gösterdiği bilinse de, Avrupa bünyesinde kurulmuş
olan ve ABD‟nin yakın müttefiki olan İngiltere‟nin de dışında kaldığı Avrupa‟ya
özgü bir savunma örgütü olarak ortadan kaldırılmamış, buna karşın
dengelerin değişimine bağlı olacak bir süreç için uykuya yatırılmıştır. BAB
üyelerinin aynı zamanda AET‟ye üye olmaları gerekliliği, savunma ve
güvenlik sisteminde daha o günlerden Avrupalılık kimliğinin ön planda
tutulduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Avrupa Güvenlik ve Savunma
Kimliği‟nin (AGSK) özünün ve yapısının BAB ile kurulmaya başlandığı
söylenebilir. Değişen dengeler sonucu 1984 yılında ABD‟nin Avrupa
savunması için Avrupalıların ABD‟den daha çok sorumluluk alması yönünde
NATO bünyesinde yaptığı baskılar sonucu yeniden canlandırılmıştır. NATO
Avrupa açısından güvenlik, BAB ise savunma işlerini üstlenen bir rol
oynamıştır.

BAB

her

ne

kadar

ABD‟nin

faaliyetleriyle

yeniden

canlandırılmışsa da, bunu ileride Avrupa bütünleşmesinin bir uzantısı olması
durumunda, ABD‟nin Avrupa savunması dışına itilmesi riskini bünyesinde
muhafaza etmiştir.167
Soğuk Savaş sonrası dönemde Orta ve Doğu Avrupa‟da yaşanan
değişiklikler nedeniyle BAB, yeni Avrupa‟nın yüz yüze kaldığı problemlerle
boğuşabilmek ve böylelikle kendi varlığını, gücünü kanıtlayabilmek için yoğun
bir çalışma temposuna girmiştir. Dolayısıyla bu dönemde BAB, NATO ve
Avrupa Birliği‟nin (AB) farklı üyelik statüleri arasındaki ilişkilerde düzenleyici
bir rol üstlenerek AB ve NATO arasıda bir geçit olmuştur.168 BAB bünyesinde

167

Dedeoğlu, Caşın, “Yeni Avrupa…”,ss.163-169.
Derya Gonca Peksarı, NATO’nun DeğiĢen Konsepti, Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 2006, s. 69.
168

63

asil, ortak, gözlemci ve ortak katılımcı169 olmak üzere dört farklı üyelik statüsü
bulunmaktadır.170
AB‟nin 1991 Maastricht Antlaşması ile BAB‟ın AB‟nin savunmasının bir
parçası olarak Atlantik İttifakı‟nın Avrupa kanadının güçlendirilmesi gerektiği
vurgulanmıştır.

Antlaşma

sonrasında

AB

liderleri,

Avrupa‟nın

savunmasına daha çok önem verilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

171

ortak
Daha

sonra gerçekleşen 1992 tarihli Petersburg Toplantısı‟nda BAB‟ın güvenlik
görevleri dört başlık altında toplanmıştır. Bunlar, insani ve kurtarma görevleri,
barışı sağlama, kriz önleme amacıyla saldırı kuvvetlerinin oluşturulması ve
barış yapma172 görevleri gibi yumuşak güç misyonlarıdır.
BAB‟ın yeniden aktif hale gelmesinin iki boyutu bulunmaktadır.
Avrupalılar tarafından bakıldığında, BAB Avrupa savunmasının Avrupalılar
tarafından yapılması için bir araç olarak görülmüştür. Fakat 1990‟larda
özellikle Balkanlarda yaşanan krizler BAB‟ın yetersiz olduğunu ve Avrupa‟nın
NATO‟ya bağımlılığını ortaya koymuştur. İkinci boyut ise, küresel aktör olmak
yolunda ilerleyen ABD‟nin, Avrupa savunması için yüklendiği maliyeti
düşürmek için, Avrupalı devletlerin Avrupa savunmasında daha aktif rol
almasını istemesidir. Ancak ABD bunun NATO kapsamında olmasını
istemektedir.
1990 ve 1994 arasında yapılan NATO zirvelerinde İttifak liderleri,
gelişen Avrupa güvenlik mimarisinde NATO‟nun rolünü ortaya koymak
yönünde çalışmalar yapmışlardır. İttifakın yeni güvenlik ortamına cevap
169
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verecek şekilde başlatılan dönüşüm süreci kapsamında 1996 Brüksel
zirvesinde; İttifakın transatlantik ilişkilerini geliştirmek ve üyelerinin daha etkin
olması için AGSK oluşumu ve emir komuta yapısının dönüşümü kapsamında
da Birleşik Müşterek Görev Gücü (BMGG-Combined Joint Task Force)
oluşturulması kararlaştırılmıştır. 1996 NATO Brüksel Zirvesi NATO-BAB
ilişkilerinde bir dönüm noktası olmuştur.173
AGSK ile AB‟nin güvenlik ve savunma rolü geliştirme çabalarına
destek verilmesi, Avrupalı Müttefiklerin NATO faaliyetlerine daha etkili
katkıda bulunmasını sağlayarak Transatlantik ilişkilerin daha da ileriye
taşınması hedeflenmiştir.174 Bunlara ek olarak, AGSK ile NATO içinde zaten
var olan askeri imkan ve yeteneklerin tekrarlanmasını önleyecek şekilde BAB
tarafından yürütülecek operasyonlarda NATO varlık ve yeteneklerinin
kullanılmasını sağlayan “ayrılabilir fakat ayrı olamayan kuvvetler” kavramını
oluşturmuştur.175 Bu yeni yapılanma bir anlamda Avrupa‟nın güvenlik
alanındaki zafiyetinin kabullenmesi olarak düşünülebilir.176 1998 yılında
gerçekleştirilen St. Malo Zirvesi‟ne kadar geçen süreçte AGSK, BAB‟a
endeksli ve NATO çatısı altında bir oluşum olarak gelişmiştir. AGSK ile AB
üyesi olmayan İttifak üyeleri Avrupa savunmasında daha etkin rol alma
imkânı bulmuştur.
AGSK ile paralel olarak ortaya çıkan BMGG‟nün gelişimi İttifakın yeni
güvenlik ortamına adaptasyonu açısından önem taşımaktadır. BMGG
öncelikli olarak 5. madde dışı görevler ve ittifak dışı ülkelerin katılabileceği
görevler için geliştirilmiştir. Ayrıca BMGG‟nin 5nci madde kapsamındaki
173
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görevlere katılabilmesi de tamamen engellenmemiştir.177 BMGG ile sadece
NATO‟yu yeni görevlerine adapte etmek değil, aynı zamanda BAB‟la
işbirliğini geliştirerek AGSK‟nın oluşumu desteklemek hedeflenmiştir.178
ABD‟nin içinde olmadığı ve Avrupa öncülüğünde bir kuvvet olan BMGG
sayesinde BAB‟ın icra edeceği görevlerde, NATO imkân ve kabiliyetlerini
kullanmasına imkân verilmiştir.179 Çomak‟a göre alınan bu kararlar Avrupa
güvenliği konusunda asıl yetkili örgütün NATO olduğunu, AB‟nin savunma
alanında NATO‟nun koruyucu şemsiyesi altında bulunduğunu göstermiştir. 180
1997 yılında gerçekleşen AB bakanlar toplantısında başta Almanya ve
Fransa olmak üzere bazı AB ülkeleri, BAB‟ın AB ile bütünleşmesini teklif
etmişlerdir. Başta İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinin bu bütünleşmeye karşı
çıkmasına rağmen181, 1999 yılında yürürlüğe giren Amsterdam antlaşması
doğrultusunda ve AB‟nin 1999 Köln Zirvesi‟nde alınan kararlar gereğince;
BAB‟ın kriz yönetimi ve barışı korumaya yönelik fonksiyonlarının 2000 yılı
sonuna kadar AB ile bütünleşmesi planlanmıştır. 182 Başka bir ifade ile Köln
Zirvesi sonucunda, bir Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP)
geliştirilmesi

için

gerekli

araç

ve

yeteneklerin

AB‟ye

devredilmesi

kararlaştırılmış, dolayısıyla BAB tarafından üstlenilen AGSK‟ni geliştirme
görevi AB‟ye devredilmiştir.183
BAB‟ın günümüzde sahip olduğu yetenekler göz önüne alındığında
NATO‟suz bir Avrupa güvenliği imkânsız gözükmektedir. Yugoslavya, Bosna,
Kosova ve Körfez Savaşında yaşanan gelişmeler BAB‟ın daha yeterli
olmadığını ortaya koymuştur. Buna ek olarak NATO‟nun nükleer silahlara
177
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karşı sağladığı güvenlik başta Almanya olmak üzere bazı Avrupalı devletler
için hala kritik bir öneme sahiptir. Ancak BAB‟ın yeniden canlanma
aşamasında oluşu ve NATO‟ya bağımlı oluşu tamamen ortadan kalkacağı
şeklinde düşünülmemelidir. Aralarında görüş ayrılıkları olsa da AB‟li devletler
BAB‟ın operasyonel kabiliyetlerini artırarak NATO‟ya bağımlılığı azaltmak
istemektedirler.
Fransa, BAB‟ın NATO ve ABD‟den bağımsız bir örgüt olmasını
istemektedir. 1980 sonrası BAB‟ın yeniden canlandırılmasında Fransa‟nın
rolü büyüktür. Fakat Fransa‟nın BMGG‟nin oluşumunu desteklemesi ve
NATO‟nun askeri kanadına tekrar dönmesi, birbiri ile çelişen bir durumdur.
BAB‟ın güçlenerek Avrupa güvenliğinde daha etkin rol oynamasını isteyen
Almanya, NATO‟nun yaşanan gelişmelere adapte ederek etkinliğinin
sürmesini istemektedir. İngiltere ise ABD‟nin yer aldığı NATO‟nun, Avrupa
güvenliği için hayati olduğunu düşünmekle beraber; BAB‟ın güçlenmesini
fakat bunun NATO kapsamında olmasını istemektedir. Almanya ise bu
noktada AB bünyesinde bir BAB istemektedir. Almanya ve İngiltere‟nin
görüşlerini destekleyen ABD, BAB‟a karşı olmamakla beraber bunun AGSK
kapsamında olmasını istemektedir.
İleride NATO‟nun Avrupa güvenliğindeki etkinliği devam edecektir.
Fakat Avrupa güvenlik kurumları güvenlik konusunda daha fazla role sahip
olacaktır. Bu durumda BAB, AB‟nin savunma kolu olarak daha da etkin
olacaktır. Fakat yakın ve orta vadede BAB, NATO‟ya bir alternatif
olamayacaktır.184
2000 yılının sonunda, BAB bünyesinde bulunan savunma ile ilgili karar
ve uygulama sorumluluklarının AB‟ye geçiş sürecinin başlaması ile NATO ve
AB arasındaki ilişkiler yeni bir boyut kazanmıştır.185
184
185
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3.4.2. NATO ve Avrupa Birliği
Paylaşılan hedefler ve ortak ilgi alanlarına rağmen, NATO ve AB‟nin
Soğuk Savaş dönemindeki gelişimleri, açıkça ayrılmış roller ve sorumluluklar
ile iki örgüt arasındaki kurumsal ilişkinin yokluğu şeklinde karakterize
olmuştur.
Soğuk Savaş sonrası dönemde güvenliği tehdit eden unsurların daha
çeşitli ve belirsiz hale gelmesi, Sovyet tehdidinin ortadan kalkması, risk
bölgelerinin dünyanın farklı merkezlerine yayılması Avrupa güvenliğinin
yeniden şekillendirilmesini gerekli kılmıştır. Bu kapsamda NATO dönüşüm
sürecine devam ederken; AB de Avrupa güvenliği konusunda yeni bir takım
arayışlar içine girmiştir. Bunun sonucu olarak 1990 yıllarından başlayarak
NATO-AB ilişkilerinde birçok gelişmenin yaşandığı bir dönem başlamıştır.
1990‟ların başından 2000 yılına kadar Avrupa‟ya ait bir güvenlik ve
savunma politikası oluşturmak isteyen Avrupalı devletlerin NATO ile olan
ilişkileri BAB vasıtasıyla gerçekleşmiştir.186 Sovyet tehdidinin hafiflemesiyle
ABD‟nin Batı Avrupa‟daki birliklerini azaltarak187 ilgi alanlarını Ortadoğu ve
Kafkaslar

üzerinde

yoğunlaştırması,

1990‟larda

Baklanlarda

yaşanan

çatışmalar AB ülkelerinin kendi savunma ve güvenliklerini kendilerinin
sağlayacakları bir yapılanmanın ihtiyacını ortaya koymuştur. Ayrıca, bu
gelişmelere paralel olarak Avrupa‟daki silahlı kuvvetlerin yapılarında,
operasyon kabiliyetlerinde ve stratejilerinde değişiklikler yapma ihtiyacını
ortaya çıkmıştır.188
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AB, ekonomik gelişmesine ek olarak dünyada küresel anlamada rol
sahibi olabilmek için Soğuk Savaş sonrası bir dış politika belirleme ihtiyacı
duymuştur.189 Bu kapsamda AB, Kasım 1993‟te yürürlüğe giren Maastricht
Antlaşması ile Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) oluşturulmasını
karara bağlamıştır. ODGP AB‟nin dayandığı üç temel sütunundan biri olarak
kabul edilmiştir.190 Fakat Maastricht Antlaşması ile ODGP konusunda
sağlanan birlik, üye ülkelerin egemenlik haklarından

feragat etmek

istememeleri sonucu tam olarak ortaya konamamıştır. Üye ülkeler ODGP‟nin
kapsamı, karar alma yöntemi, güvenlik politikasının yapısı ve sınırları gibi
konularda farklı yaklaşımlar ortaya koymuşlardır.191
1990‟larda Yugoslavya‟da ve Kosova‟da yaşanan krizler, AB‟nin birlik
içinde yaşadığı görüş birliğinin eksikliğini ve askeri yetersizliğini ortaya
koymuştur. Sonuç olarak Bosna ve Kosova‟daki büyük çaplı yıkım NATO‟nun
müdahalesi ile son bulmuştur.192 Böylece AB‟nin NATO‟dan yolunu ayırarak,
bir savunma stratejisi geliştirme faaliyeti bir süre daha ertelenmiştir.
Maastricht Andlaşması ile ODGP konusunda bir karar ortaya konmuş ve BAB
fiilen canlandırılmış olsa da Balkan Krizi, NATO‟dan vazgeçme olanağının
henüz bulunmadığını ortaya koymuştur.193 AB‟nin ortak dış politika
konusunda karşılaştığı sorunlara bakıldığında gelişen ortak kanı şudur ki, AB
çevresindeki olaylar dramatik hale gelmediği sürece üye devletler kendi
rollerini belirlemekte aceleci davranmamaktadırlar.194

189

Başak Kale, “AB‟nin Güvenlik ve Savunma Politikası‟nda Değişen Perspektifler”, Stratejik
Analiz, ASAM Yayınları, Cilt:1, Sayı:10, 2001, s.21.
190
Demiralp, “Türkiye‟nin…, s.251.
191
Tuğcan Durmuşlar, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Türkiye’ye Etkileri,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2005, s. 28.
192
Jean-Yves Haine, “An Historical Perspective”, EU Security and Defence Policy: The
First Five Years (1999-2004), Nicole Gnesotto,der., Paris, European Union Institute for
Security Studies, 2004, ss. 37-38.
193
Dedeoğlu, “Yeni Avrupa…”,s.173.
194
Kale, “AB‟nin Güvenlik…”, s. 21.

69

Özellikle Kosova krizinde AB‟nin eksikliklerinin ortaya çıkması, NATO
ve BM‟ye olan bağımlılığın artması Maastricht Antlaşması ile yapılan
düzenlemelerin

yetersizliğini

ortaya

koymuş

ve

ODGP‟nin

etkinliği

sorgulanmaya başlamıştır. Uluslararası ilişkilerde daha etkin bir rol
oynayabilmek için NATO içindeki AGSK‟nın Avrupa Güvenlik ve Savunma
Politikasına (AGSP) dönüştürülmesi kararlaştırılmış ve ODGP‟nin güvenlik ve
savunma boyutundaki bir uzantısı olarak AGSP geliştirilmiştir.195
AGSP‟nin

temelleri,

Avrupa

savunması

konularında

NATO

çerçevesinin dışında tartışılmasına karşı çıkan İngiltere‟nin tutumunu
değiştirmesi sonrasında Fransa ve İngiltere tarafından gerçekleştirilen St.
Malo Deklarasyonu ile atılmıştır. Atlantikçi eğilimi ağır basan İngiltere ve
Avrupa içinde bütünleşme eğilimine sahip Fransa katı ve değişmeyen
yaklaşımlarını değiştirmişleridir.196
AGSK ve NATO‟dan vazgeçmeden bunların ilişkilerinin düzenlenmesi
için Fransa ve İngiltere açıkladıkları deklarasyonda; Avrupanın NATO‟yu
güçlendirecek ve duplikasyonlara girmeyecek biçimde kendi kapasitesini
oluşturması planlanmıştır. Buna göre NATO, Avrupa güvenliğinden sorumlu
temel politikaların oluşturulduğu bir platform olurken, Avrupalılar bu
sorumluluğu AB çerçevesinde yerine getirecek, AGİT çerçevesinde de
işbirliğini geliştiren ortaklar olacaklardı. Söz konusu koşullarda Avrupa
güvenliğinde ABD yine dışlanmamış, Avrupa‟daki Amerikan nükleer silahların
da varlığını sürdürecektir.197
St. Malo girişimi, ABD tarafından olumlu bir gelişme olarak
algılanmıştır. Batı Avrupa ülkelerinin Soğuk Savaş sonrası, ABD‟nin savunma
desteğinin verdiği rahatlıkla savunma harcamalarını daha da azaltmışlardır.
195
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Bu durum ABD‟nin Avrupa güvenliği için ödediği bedel iyice artmasına neden
olmuştur. ABD, Avrupa güvenliğinin ABD‟siz sağlanmasına ve kendisinden
bağımsız olarak gerçekleşmesine karşı çıkmakla beraber, mevcut durumun
daha az maliyetle devam etmesini istemiştir.198 ABD Avrupa‟nın savunması
için Avrupalılardan yaklaşık %60 daha fazla maliyet üstlenmiştir.199
Yaşanan gelişmeler sonucunda 1999 yılında AB liderleri, AB içinde
AGSP‟nin geliştirilmesini kararlaştırmışlardır.200 AB‟nin 1997 Amsterdam
zirvesinde onaylanan ve 1999‟da yürürlüğe giren antlaşma ile ortak dış ve
güvenlik politikaları AB‟nin varlık nedenleri arasına girmiştir. Bu bağlamda
BAB‟ın NATO ve hatta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
doğrultusunda yapacağı faaliyetler AB içerisine dahil edilmiştir.201 Amsterdam
antlaşması ile AB, Avrupa güvenliği ve küresel güvenlik alanında yeni
görevler, yapılanmalar, stratejiler ve roller üstlenmiştir. Petersberg Kriterleri
olarak bilinen, bu görevler insani yardım, kurtarma harekâtları, barışı koruma
ve kriz yönetimi gibi faaliyetleri kapsamaktadır.202 Bu gelişmeler AB‟nin kendi
güvenlik projesinden vazgeçmediğini ortaya koymuştur.
1999 Helsinki Zirvesi‟nde Avrupa‟nın güvenliğinin ABD‟den bağımsız bir
kapasiteye ulaşmasına vurgu yapmakla birlikte, AB üyelerinin kolektif
savunması için NATO‟nun temel bir örgüt olmaya devam edeceği de
belirtilmiştir. Yine aynı zirvede 2003 yılı itibariyle, Petersburg görevlerini icra
etmek

maksadıyla

Avrupa

öncülüğünde

yapılacak

operasyonlarda

kullanılmak üzere üye ülkeler tarafından; 60 gün içinde toparlanacak ve
görev sahasında bir yıl süre ile kalabilecek 60000 kişilik bir “Acil Müdahale
198
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Gücü” kurulması kararlaştırılmıştır.203 Fakat sonuç bildirgesinde bu ordunun
Avrupa Ordusu olarak algılanmamasına da dikkat çekilmiştir. Fakat icra
edilen zirveden sonra The Washington Times gazetesinde yayınlanan bir
haberde, AB üyesi devletler tarafından yeterli mali kaynak ayrılmadığı için bu
projenin fiyaskoya dönüştüğü, Avrupa‟nın kendi eksikliklerini ABD ve
NATO‟dan karşılamaya çalıştığı ve bu konudan ABD‟nin rahatsız olduğu
belirtilmiştir.204
Bu misyonları yerine getirecek kriz yönetim birliklerinin ve kurumların
oluşturulmasına yönelik olarak alınan kararlara ek olarak bu kapsamda,
Siyaset ve Güvenlik Komitesi, AB Askeri Komitesi ve AB Askeri Teşkilatı gibi
yeni karar verme ve danışma kurullarının oluşturulması gündeme gelmiştir.
Bu kurulların vasıtasıyla, savunma yönetimi ve savunma güçleri AB karar
verme mekanizmasına dahil olmuşlardır. Bu değişimler dış ilişkiler ve askeri
güç alanında daha önceleri elde olmayan araçları gündeme getirmiş ve
AB‟nin hareket alanının kapsamını da geliştirerek, Avrupa dışı güvenlik
siyasetini de kapsar hale getirmiştir.205
ABD, AGSP‟nin istenilen şekilde geliştirilebilmesi için 3D206 olarak
bilinen formüle uyulması gerektiğini belirtmiştir. Bunlar; AB‟nin attığı
adımların Avrupa ile ABD arasındaki bağları koparmaması, AB‟nin askeri
güçlerinin gerçek anlamda geliştirilmesi ve AGSP‟nin AB üyesi olmayan
Avrupalı NATO üyelerini dışlayan bir hale getirilmesinin önlenmesidir. Bu
koşullar incelendiğinde AB‟nin bunlara kısmen uyduğu görülmektedir. 207
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AGSP

oluşumunun

ayrımcılık

yaratması

olasılığı

ABD‟yi

kuşkulandırmıştır. ABD, BAB yapılanmasının AB bütünleşmesi içine alınması
ve AB üyesi olmayan Avrupalı İttifak üyelerinin BAB içerisinde elde etmiş
olduklarını

kaybetmesi

durumunun,

NATO‟ya

zarar

vereceğini

düşünmektedir. Bu durumdan olumsuz etkilenen ülkeler olan Türkiye, Norveç
ve İzlanda‟nın AGSP‟nin dışında bırakılmalarının NATO bütünlüğüne zarar
verebileceği yönünde kaygılar ortaya çıkmıştır. 2000 yılında gerçekleşen AB
Nice Zirvesi‟nde AB üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin AGSP sürecine
katılımları, yüksek düzeyde bir danışma şeklinde tanımlanmıştır. Aynı zirvede
AB‟nin NATO imkânlarını kullanması durumunda, AB üyesi olmayan ittifak
üyelerinin208 katılımının AB Konseyi‟nin alacağı kararlar doğrultusunda
gerçekleşeceği kararlaştırılmıştır.209
AB‟nin Avrupa‟ya özgü bir güvenlik ve savunma politikası yaratma
çabaları, NATO üyesi AB ülkeleri ile sadece NATO‟ya üye olanlar arasında
bir takım sıkıntılar yaşanmasına neden olmuştur. NATO içerisinde bu
nedenle 1999 Washington Zirvesinde çetin tartışmalar yaşanmıştır. Aynı
zamanda AB üyesi olan NATO müttefikleri, NATO‟nun sadece 5. madde,
AB‟nin ise geri kalan tüm görevleri üstlenmesinde ısrar etmişler, ancak
yaşanan tartışmalara rağmen NATO‟nun da 5. madde dışı görevleri olduğu
kabul edilmiştir. Aslında Berlin Plus düzenlemeleri ve Washington zirvesi İle
NATO ve AGSP arasında hassas bir denge kurulmuştur.210
2003 yılında imzalanan Berlin Plus Antlaşması sonucu NATO, kendi
imkân ve kabiliyetlerini bazı koşullar altında AB‟ye vermeyi kabul taahhüt
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etmiştir.211 Barry R. Posen, ABD‟ye göre, NATO ve AB arasında imzalanan
Berlin Plus Antlaşması ile sağlanan işbirliğinin amacının; AB‟nin SHAPE
benzeri bir karargâh ve AB‟ye ait bir Avrupa Ordusu kurma isteğini
engellemek olduğunu belirtmiştir.212 Zira bir Avrupa Ordusu oluşturulması
fikrine Fransa ve Almanya dışındaki Avrupalı ülkeler pek sıcak bakmamıştır.
Bu orduya asker vermek ve masraflarını karşılamak çoğu Avrupa ülkesi için
ek bir külfet olacaktır. NATO zaten ek bir masraf gerektirmeden Avrupa
güvenliğini sağlamaktadır.213
AGSP‟nin NATO‟ya alternatif olması yönünde bazı kaygılar ortaya
çıkmış olsa da, bu pek mümkün görünmemektedir. AGSP daha çok
NATO‟nun Avrupa ayağını güçlendiren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
NATO her zaman kurumlar arası işbirliğine vurgu yapmıştır. AB‟nin
günümüzde tek başına askeri operasyon yürütecek kapasite ve gücü
bulunmamaktadır. NATO imkânlarını kullanmadan müstakil bir AGSP
geliştirememektedir. Yunanistan hariç Bütün AB üyesi ülkeler, savunma
harcamalarında kısıntıya gitmişlerdir. Bu nedenle AB, teknolojik ve askeri güç
konularında ABD‟nin gerisinde kalmaktadır. Siyasi açıdan ise kararların
oybirliği ile alındığı AGSP‟nin hükümetler arası yapısında Atlantikçiler ve
Avrupacılar arasındaki görüş ayrılığı, AB‟nin askeri yapılanmasını olumsuz
yönde etkilemekte ve NATO‟ya alternatif olmasını engellemektedir.214
Günümüz güvenlik anlayışı, Avrupa‟nın güvenliğini tehdit eden
gelişmelere sadece askeri çözümlerle müdahale edilmesinin yetersiz
kaldığını, sivil tedbirlerle de müdahale edilmesi gerektiğini göstermiştir. ABD,
özellikle askeri üstünlüğü sonucu sert güç olarak nitelendirilirken, AB daha
ziyade yumuşak güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Üye devletlerin farklı
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güvenlik politikalarının olması nedeniyle AB seviyesinde güvenliğe ilişkin bir
güvenlik ve savunma politikası geliştirilmesi iyice zorlaşmaktadır. Bunun
sonucu olarak AB sert güç olarak etkili olamamaktadır. Bosna Hersek,
Kosova çatışmaları askeri alanda, Irak Savaşı ise ortak politika konusunda
AB‟nin zayıflığını göstermiştir. Dolayısıyla, sert güç olarak oluşturulmaya
çalışılan AGSP, NATO‟ya alternatif olmaktan ziyade NATO‟nun Avrupa
ayağını güçlendiren bir oluşum olarak kalmaktadır.215
Son yaşanan bir gelişme de Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas
Sarkozy‟nin Fransanın tekrar NATO‟nun askeri kanadına geri dönmesi
kararıdır. NATO bu olayın, AB ile olan ilişkileri gelecekte daha da ileri
taşıyacağı görüşündedir.216 Avrupa‟nın Avrupalılar tarafından savunulmasının
en ateşli savunucularından olan Fransa‟nın bu kararının sonuçları ileride
ortaya çıkacaktır.
NATO ve AB bu gelişmeler ışığında Balkanlarda ve dünyanın diğer
bölgelerinde operasyonel işbirliği içerisine girmiştir. Bu operasyonlar;
Eylül 2001-Mart 2003 arasında NATO‟nun Makedonya‟da yürütmekte
olduğu Müttefik Uyumu Harekatı‟nın sorumluluğu, AB liderliğindeki Concordia
Harekatına devredilmiştir.
NATO tarafından Bosna Hersek‟te yürütülen SFOR (Stabilization Force)
Harekatı‟nın yerini, Berlin Plus Antlaşması kapsamında Aralık 2004‟de AB‟nin
ALTHEA Harekatı almıştır. ALTHEA harekatının Komutanlığını NATO Avrupa
Müttefik Yüksek Komutan Yardımcısı yürütmektedir.
NATO 1999‟dan beri Kosova‟da KFOR Harekatı‟nı yürütmektedir. KFOR
Harekatı ile yakın işbirliği içerisinde, AB 2008 yılından beri AGSP
kapsamında, EULEX Görevi‟ni (EU Rule of Law Mission in Kosova)
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yürütmektedir. Bu görevin amacı, özellikle polis teşkatı, yargı ve gümrük
konularında Kosova yetkililerine hukuksal destek vermektir.
Afganistan‟da NATO‟un devam etmekte olan ISAF (International Security
Assistance Force) Harekatı ile koordineli olarak AB, EUPOL Görevi‟ni (EU
Police) sürdürmektedir.
Darfur‟da NATO ve AB, Afrika Birliği‟nin yürütmekte oduğu göreve, hava
köprüsünün kurulması kapsamında ortak bir şekilde destek vermektedirler.
2008 yılından beri NATO ve AB‟ye ait donanma kuvvetleri, diğer aktörlerle
birlikte Somali sahillerinde faaliyet gösteren korsanlara karşı görev
yapmaktadırlar.217
Avrupa güvenliği konusunda üretilen politikalarda, Rusya faktörü
temkinli ve hassas bir yaklaşımla ön planda tutulmalıdır. Avrupa güvenliği
konusunda Rusya‟nın alacağı pozisyon, Rusya yüzünden ABD‟nin alacağı
pozisyon ve enerji konusu birbiri içerisinde etkileşim içerisindedir. 218
Soğuk Savaş dönemi boyunca Rusya, ekonomik sorunların çözümü
için Avrupa ile işbirliğini tercih etmiştir. Fakat Rusya NATO‟nun genişleme
çabalarını düşmanca bir tavır olarak algılamıştır. Rusya AGSP konusunda
ihtiyatlı davranmaktadır. Bununla beraber Rusya ile NATO arasındaki
ilişkilerin gerginleşmesi, AB tarafından AGSP‟nin geliştirilmesi için yapılan
çalışmaların desteklemesini sağlamıştır. Rusya‟nın amacı, AB‟yi uluslararası
alanda bağımsız hale getirerek, NATO ve ABD‟nin Avrupa güvenliğindeki
etkinliğini azaltmaktır.219
AB‟nin sorunsuz bir AGSP oluşturmak için önündeki engellerden
birincisi, askeri imkânsızlıklar, yetersizlikler ve NATO‟ya olan bağımlılığıdır.
İkinci olarak AB içinde, özellikle Fransa ve İngiltere arasında yaşanan görüş
217
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ayrılıklarıdır. Üçüncü engel ise, AB üyesi ülkelerin AGSP için sağlayacakları
maddi katkıdır. AGSP‟ye ek bir katkı, AB üyesi devletlerin savunma
bütçelerini %30–40 oranında artırması anlamına gelmektedir ve çoğu ülke bu
konuda isteksiz davranmaktadır. Son olarak karşılaşılan engel ise siyasi
otorite ve koordinasyon eksikliğidir. Ortak paydaların düşük seviyede olması,
ülkelerin farklı çıkarları olması ve AB‟nin karar mekanizmasının yapısı
AGSP‟yi sınırlandırmıştır.220 AB üyeleri, AGSK oluşumunda olduğu gibi, dış
politika konularında da tek sesli bir politikalar üretememektedirler. Bu durum
Yaşanan Balkan Krizleri, Kafkasya ve Orta Asya yaklaşımlarında da ortaya
çıkmıştır.
Dedeoğlu ve Çaşın‟a göre, NATO-AB-BAB uyumlu hale getirilmemesi
bazı riskler taşımaktadır. Birincisi, ABD ile AB içindeki Avrupacılar arasındaki
gerilimin artması ve anlaşmazlıkların AB dışı bölgelerde çatışmalara
dönüşme

riskidir.

İkincisi,

“Atlantikçiler”

ve

“Avrupacılar”

arasındaki

anlaşmazlığın artarak AB bütünleşmesini olumsuz etkilemesidir. Üçüncü risk
ise anlaşmazlıklar sonucu doğacak boşlukların Avrupa‟daki tehdit unsurlarını
tetiklemesidir. Bunlarla beraber elbette Rusya faktörü de göz ardı
edilmemelidir.221
Önümüzdeki dönemlerde eski gücünü kazanacak bir Rusya ihtimaline
karşı ABD Avrupa‟yı bu gücü kontrol edecek bir unsur olarak görmektedir.
Ayrıca ABD küresel aktörlüğe soyunduğu bu dönemde, Avrupa‟yı kendisine
bir ortak olarak görmektedir. Dolayısıyla güçlü bir Avrupa ABD çıkarları ile
örtüşmektedir. Bu durum ileride Avrupa güvenlik yapılanmasında rekabetten
çok işbirliğine neden olacaktır.222
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3.4.3. NATO ve Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği TeĢkilatı
AGİT, Avrupa güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) adıyla detant
döneminde doğu ve Batı arasında diyalog ve görüşme formu olarak 1975
yılında kurulmuştur.223 NATO, Varşova Paktı, tarafsız ve bağlantısız Avrupa
ülkeleri tarafından AGİK‟in kuruluşunda kabul edilen Helsinki Son Senedi,
güvenliğin sadece dış tehditler ve temel askeri önlemlerle sınırlı kalmadığını,
bununla birlikte, ülkelerin toplumsal ve ekonomik durumlarının da birlikte
değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir.224
Soğuk Savaş‟ın yumuşama döneminin bir sonucu olarak ortaya çıkan
AGİK, Doğu-Batı ayrımının üstesinden gelmeye yardımcı olacak, güven
artırıcı mekanizmaları sağlamak amacıyla; siyasi bir danışma süreci olarak
başlatılmıştır.225 AGİK Doğu ve Batı Bloğunun Avrupa güvenliği, barışı ve
işbirliği için aldıkları en önemli kararlardan birisidir. AGİK, bir yaptırım gücü
olmamakla beraber, bir iyi niyet belirtisi olarak önemli bir aşamadır. Kuruluş
aşamasında

Sovyetler

Birliği,

AGİK‟in

yetkilerle

donatılarak

kurumsallaştırılmasını teklif etmiş olsa da; Batılı devletler Rusların Batı
Avrupalı ülkelerin üzerinde söz sahibi olmaması için reddedilmiştir. 226
1990 yılında gerçekleşen Paris zirvesi sonucu AGİK‟in, Soğuk Savaş
sonrası yeni Avrupa düzeni uyumlaştırılması ve yeni tehditlerle mücadele
edebilmesi için gerekli operasyonel yetenekler kazandırılması sürecini
başlatmıştır. Bu değişim süreci sonrasında, 1994 yılında Budapeşte Devlet
Başkanları Zirvesi‟nde alınan kararla, AGİK ismi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı olarak değiştirilmiştir. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika bölgesini
kapsayan ve 56 üyesi bulunan AGİT dünyadaki en geniş bölgesel güvenlik
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örgütüdür. AGİT güvenliğin politik-askeri, ekonomik ve çevresel ve insani
boyutlarıyla ilgilenmektedir. AGİT bünyesinde kararlar, eşit üyeliğe sahip
devletler arasında oybirliği ile alınmaktadır. 150 milyon avro civarında bütçesi
bulunan AGİT, Güneydoğu Avrupa‟da, doğu Avrupa‟da, Kafkaslarda ve Orta
Asya‟da halen 19 operasyonu yürütmektedir.227
AGİT görüşmeleri ve kararları siyasal açıdan bağlayıcıdır fakat
hukuksal olarak herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. AGİT üyesi ülkeler iyi niyet
ilkesi doğrultusunda bu kararları uygulamaktadırlar. Çıkarlarına uygun
görmedikleri her an vazgeçebilmeleri tehlikeleri vardır. Bu tehlikeyi göz
önünde tutan Batı Avrupa ülkeleri güvenliklerini sağlamak için NATO ve BAB
gibi geleneksel kurumlara daha fazla güvenmektedirler.
AGİT‟in temel hedeflerinden birisi de bölgesinde işbirliğine dayanan
güvenliği güçlendirmektir. AGİT üyesi ülkelere NATO gibi bir güvenlik
garantisi sağlamamaktadır. 1991‟de eski Yugoslavya ve 1992‟de Dağlık
Karabağ krizlerinde, AGİK‟in müdahalesine rağmen çatışmalar, örgütün
siyasal ve askeri donanımdan yoksun olması nedeniyle önlenememiştir.
Özellikle eski Yugoslavya‟da AGİK‟in etkili olamayacağının anlaşılması
üzerine AB, BM ve NATO devreye sokulmuştur.228
1994 Budapeşte AGİT İzleme Konferansı‟nda Rusya AGİT‟in yasal
bağlayıcılığı olan bir anayasa ile uluslararası bir teşkilata dönüştürülmesini
amaçladığı bir dizi teklifte bulunmuştur. Bu doğrultuda AGİT‟in, Eski
Sovyetler Birliği topraklarını da kapsayacak şekilde, bölgede öncelikli
güvenlik aracı olmasını amaçlamıştır.229 Rusya bu teklifi, Soğuk Savaş
sonrası Varşova Paktı‟nın dağılması nedeniyle duyduğu güvenlik endişesi ve
NATO‟nun doğuya doğru genişlemesini durdurmak için yapılmıştır. Rusya bu
227
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önerisiyle, AGİT‟in rolünün ve etkinliğinin artırılması, AGİT‟e diğer Avrupalı
kuruluşların (NATO, AB, BAB) üstünde merkezi bir rol verilmesini ve BM
Güvenlik Konseyi‟ni andıran bir organ oluşturulmasını teklif etmiş fakat
karşılaştığı itirazlar nedeniyle daha esnek bir tutum izlemek zorunda
kalmıştır.230
Rusya AGİT‟in Avrupa‟da barış ve istikrarın sağlanması için daha etkin
roller üstlenmesini, örgütlenmesini ve daha da güçlendirilmesini istemektedir.
Fakat ABD başta olmak üzere İngiltere ve Türkiye gibi ülkeler Bu görevi
NATO‟nun yaptığını ve ikinci bir askeri bir örgütlenmeye gerek olmadığını
düşünmektedirler.231
Tüm Avrupa ülkeleri yanında Kanada ve ABD‟ni da bir araya getiren
tek forum olan AGİT, insan hakları, temel özgürlükler, demokrasi ve hukukun
üstünlüğü, güvenlik ve ekonomi alanlarındaki işbirliği için geniş ve kapsamlı
bir çerçeve oluşturmuştur. NATO, AGİT‟i kurulduğu ilk günden itibaren
desteklemiş

ve

1990

yılındaki

Paris

Antlaşması

ile

kabul

edilen

kurumsallaşma sürecinde de yanında olmuştur. NATO, AGİK ve İttifak‟ın
Avrupa‟da diyalog ve işbirliği geliştirmekte oynadıkları rollerin birbirini
tamamladıklarını kabul etmiştir. Bunlara ek olarak 1992‟de Oslo Zirvesi‟nde,
AGİK‟in yürüttüğü barışı koruma faaliyetlerinin desteklenmesi ve bunun için
İttifak kaynaklarından ve uzmanlığından yararlanabileceği belirtilmiştir. Bu
karar İttifak‟ın dönüşüm kapsamındaki yeni görevlerinde AGİT ile daha fazla
etkileşim içinde olmasını sağlamıştır. AGİT ve NATO arasındaki kurumsal
bağ, NATO Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi‟ne (AAOK) dahilinde çalışan
Politik ve Askeri Yönetim Komitesi/ Barışı Korumada İşbirliği Özel Grubu
tarafından sağlanmaktadır. AGİT Dönem Başkanı‟nın bir temsilcisi düzenli
olarak toplantılara katılır ve İlgili AGİT konularında brifingler vermektedir. 232
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Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO ve AGİT Avrupa güvenliğinin
sağlanması için işbirliği içerisinde olmuşlardır. AGİT‟in birçok dokümanı,
Avrupa güvenliği konusunda NATO‟nun rolünün önemine vurgu yapmaktadır.
11 Eylül saldırıları sonrası iki örgüt arasındaki ilişkiler daha da ileri
taşınmıştır. İstanbul Zirvesi sonucu yayınlanan bildiride, kriz önleme, kriz
yönetimi, kriz sonrası rehabilitasyon konularında NATO‟nun AGİT ile
işbirliğinin daha da ileri götürüleceği vurgulanmıştır.233
NATO‟dan farklı biçimde siyasal dönüşümlere öncelik veren AGİT
güvenlik kapsamında insan ve toplumu esas almaktadır. NATO ise devletlere
ve teçhizata önem vermektedir.234 AGİT‟in en önemli özelliği, bütün Avrupalı
ülkeleri bünyesinde bulundurması, askeri müdahalelerden ziyade önleyici
tedbirler alması ve sorunlara insani boyutları ile yaklaşmasıdır. 235 Askeri bir
müdahale, Barış yapma ve barış koruma gibi imkân ve kabiliyetlerden yoksun
bulunan AGİT daha çok “soft” konularda Avrupa güvenliğine katkıda
bulunabilmektedir. AGİT‟in önündeki en büyük engel ise aldığı kararların
uluslararası bir bağlayıcılığı olmamasıdır. Buna rağmen AGİT Avrupa
güvenlik meselelerinin tartışıldığı bir platform özelliği taşıdığı için Avrupa
güvenliği açısından önemlidir.236
NATO

ve

AGİT

koordineli

bir

şekilde

fakat

ayrı

görevler

yürütmektedirler. NATO genellikle direk olarak AGİT‟in icra ettiği görevleri
desteklememektedir. NATO, AGİT‟in faaliyetlerinin ekonomik ve insani
boyutlarından ziyade, uluslararası güvenlik boyutuna odaklanmaktadır.
NATO güçlerinin konuşlandırıldığı bölgelerde AGİT yürüttüğü faaliyetlere
güvenlik, lojistik, planlama, bilgi ve iletişim desteği sağlamaktadır.237
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Yost‟a göre iki örgüt arasındaki ilişkileri sınırlandıran bazı etkenler
mevcuttur. Birinci etken örgütlerin kurumsal yapısından kaynaklanmaktadır.
AGİT (NATO ve AB‟de de olduğu gibi) daha pratik olacağını değerlendirdiği
durumlarda özerk hareket etmeyi tercih etmektedir. İlişkileri frenleyen İkinci
etken ise politiktir. Fransa, NATO-AGİT ilişkilerinin formüle edilmesine
genellikle karşı bir tutum sergilemektedir. Bununla birlikte Rusya‟nın
politikaları da, AGİT‟in NATO ile ilişkilerinde belli bir politika izlemesini
zorlaştırmaktadır. İlişkiler sadece teknik ve pratik seviyede, her durum için
geçici olarak sağlanmaktadır. AGİT‟in 1999‟dan beri zirve toplantısı
yapmaması,

2002‟den

beri

bakanlık

seviyesinde

bir

deklarasyonda

bulunmaması ve 2005‟den beri üye ülkelerinin bütçe artışı yapmaması
AGİT‟in yaşadığı politik problemlerinin bir yansımasıdır. 238
İki örgüt arasındaki pratik işbirliği, dünyanın çeşitli bölgelerinde icra
edilen görevlerde kendisini göstermiştir. AGİT‟in 1999 yılından beri
Kosava‟da yürüttüğü görevler NATO‟nun KFOR harekatı ile yakın koordine
içinde yürütülmektedir. Bosna Hersek‟te Dayton Barış Antlaşması‟nın
imzalanmasında AGİT ve NATO beraber çalışmışlardır. 2000-2001 yılları
arasında AGİT, NATO ve AB‟nin, Güney Sırbistan ve Makedonya‟da yaşanan
krizlerin daha da artmasını önlemek için icra ettiği faaliyetler oldukça etkili
olmuştur. 2004–2005 yıllarında Afganistan‟da gerçekleşen başkanlık ve
parlamento seçimlerini gözlemlemek için görevlendirilen AGİT Seçim Destek
Timleri‟nin güvenlikleri, ISAF harekâtı kapsamında Afganistan‟da görev
yapan NATO birlikleri tarafından sağlanmıştır.239 Bunlara ek olarak iki örgüt,
bölgesel bağlamda, Güneydoğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya‟ya özel bir
önem vermekte ve Akdeniz bölgesinde birbiri ile paralel girişimlerde
bulunmaktadırlar.240
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3.4.4. NATO ve BirleĢmiĢ Milletler
BM ve NATO‟nun ilişkisi Kuzey Atlantik Antlaşması‟na dayanmaktadır
ve iki boyutu bulunmaktadır. Birinci olarak, BM Şartı İttifak‟ın oluşturulmasının
yasal temelini teşkil eder. İkinci olarak, BM Güvenlik Konseyi‟nin uluslararası
barış ve güvenlik konusundaki sorumluluğunu belirler. Bu iki temel ilke Kuzey
Atlantik Antlaşması içinde mevcuttur ve antlaşma BM Şartı‟nın İttifak‟ın
faaliyetlerinin çerçevesini oluşturduğunu belirtmektedir.241
BM ve NATO arasındaki resmi ilişkiler Soğuk Savaş boyunca sınırlı bir
düzeyde gerçekleşmiştir. Fakat 1992‟de eski Yugoslavya‟da devamlı artan
çatışmalar bu sonucu bu durum değişmiş, özellikle alan faaliyetlerinde yoğun
bir işbirliği içerisine girilmiştir. 1992 yılında NATO Akdeniz Hazır Deniz
Kuvvetleri‟ne ait gemiler, BM tarafından tüm eski Yugoslav Cumhuriyetleri‟ne
konan

silah

ambargosunu

desteklemek

için

Adriyatik‟te

görevine

başlamışlardır. Birkaç ay sonra, NATO ve BAB tarafından tırmanan
çatışmaların önlenmesi için BM Güvenlik Konseyi‟nin kararları doğrultusunda
barışa zorlama harekâtı başlatılmıştır. 242 1992 yılında gerçekleştirilen NATO
Dışişleri Bakanları Toplantısı‟nda İttifak‟ın BM Güvenlik Konseyi‟nin yetkisi
altında gerçekleştirilecek olan Barışı koruma operasyonlarını desteklemeye
hazır olduğunu resmen açıklamıştır.243
NATO Genel Sekreteri, NATO liderliğinde icra edilen görevlerin
durumu, Kuzey Atlantik Konseyi‟nin kriz yönetimi ve terörizmle mücadele
konularında

aldığı

kritik

kararlar

konularında

düzenli

olarak

rapor

vermektedir. Son dönemlerde iki örgüt arasında gerçekleşen yüksek
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düzeydeki ziyaretler ve görüşmeler daha sık yapılır hale gelmiştir. 2008
yılında tehditler ve sorunlarla daha etkili mücadele edebilmek için NATO ve
BM bünyesindeki ilgili birimler arasındaki işbirliği ve danışma sürecini
geliştirecek bir dizi çalışma da başlatılmıştır. Bunlara ek olarak politik ve
askeri konularda düzenli diyalog ve işbirliği devam etmektedir. Terörizm
konusunda özellikle 11 Eylül Saldırıları sonrası iki örgüt arasındaki işbirliği
daha ileri seviyeye taşınmıştır.244

Bu noktada incelenmesi gereken bir nokta da NATO-BM ve BM-AB
arasındaki ilişkilerde yaşanan çelişkilerdir. NATO-BM ilişkilerinin aksine BMAB arasındaki ilişkiler daha başarılı bir şekilde kurumsallaştırılmıştır. 2003
yılında Avrupa Komisyonu yılda iki defa yüksek düzeyli toplantı yapılmasını,
iki kurum arasındaki düzenli görüşmelerin ve politik diyaloğun artırılması ve
işbirliği konularını içeren bir rapor yayınlamıştır. NATO-BM ve BM-AB
ilişkilerinde yaşanan bir diğer çelişki ise, oylamalarda yaşanmaktadır. AB
üyesi ülkeler BM‟de kullanacakları oylarını ODGP kapsamında koordine
etmektedirler. Bu durum örgütler arasındaki işbirliğini olumsuz yönde
etkileme tehlikesini bünyesinde barındırmaktadır.245 Ayrıca bu durumun
NATO ve BM‟nin beraber icra ettiği görevlere ve NATO-BM ilişkilerinin
kurumsallaşmasına nasıl yansıyacağı bir tartışma konusu olarak kalacaktır.
Fakat daha önce belirttiğimiz gibi, AB‟nin ODGP kapsamında tam bir fikir
birliği sağlayamaması ve güvenlik konusunda NATO‟ya olan bağımlılıkları,
AB‟nin BM içinde oylarını koordine ederek bir birlik görüntüsü vermesi çabası
kendi içinde çelişkili bir durum yaratmıştır.
İşbirliğinin geliştirilmesi için yapılan yoğun faaliyetlere rağmen bazı
sorunlar Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır. BM, 21.
yüzyılın başındaki güvenlik tehditlerine uyum sağlamak için mücadele
etmektedir. BM Şartı‟nın zamanla geliştirilmesi, daha kuruluş aşamasında
244
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karara bağlanmış olsa da, bu hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. 246 BM
günümüzde çoğu durumda başarısız veya etkisiz kalmaktadır. Bunun
nedenleri olarak BM‟nin politize olması, imkanlarının kısıtlı fakat görev
alanının geniş olması ve BM‟nin çağ dışı ve hantal yapısı gösterilebilir. 247
BM‟deki mevcut zayıflık, 20. yüzyıl ortasına ait beş gücün veto
yetkisinden kaynaklanmaktadır. Özünde işlevsel olmayan bu mekanizma; 21.
yüzyıla gelindiğinde Fransa ve İngiltere‟nin kısman güç kaybetmesi ve AB ile
daha vahim bir hal almıştır. Diğer taraftan Soğuk Savaş döneminde iki süper
güç neyin uluslararası güvenliği bozabileceğine BM Güvenlik Konseyi‟ndeki
veto yetkileri ile karar vermekteydiler. Fakat Soğuk Savaş sonrasında
Sovyetler Birliği‟nin yıkılmasına ve iki süper güç arasındaki karşılaşma
bitmesine rağmen veto kozları devam etmiştir. Bu nedenle BM önemini ve
etkisini kaybetmiştir.248
BM‟nin nerdeyse kuruluşundan beri yaşadığı olumsuzluklar ve
başarısızlıklar Soğuk Savaş sonrası dönemin yeni tehditleri ile bir kat daha
artmıştır. Bu durum BM‟i görevlerini paylaşmaya veya devretmeye itmiştir.
Günümüzde eskisine oranla daha fazla sorunun kısıtlı kaynaklarla çözülmesi
zorunluluğu, daha etkin uluslararası işbirliğini zorunlu kılmıştır. Bu nedenle
BM, üye devletlerin bölgesel yapılar içinde çalışarak Güvenlik Konseyi
kararlarını uygulamak isteyebileceklerini kabul etmiştir. İttifak‟ın 1992‟de bu
yöndeki açıklaması ve Bosna‟ya yaptığı müdahale bu kararın pratiğe
dökülmesinin bir ifadesi olmuştur. Bosna müdahalesinde NATO, BM Güvenlik
Konseyi kararları dışında bir girişimde bulunmamıştır. Fakat 1999 yılındaki
Kosova müdahalesi bu karara ters düşen bir girişim olmuştur. NATO ilk kez
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BM‟nin izni ve onayı olmadan kendi inisiyatifi doğrultusunda bir müdahalede
bulunmuştur.249 Kennedy Graham‟a göre, resmi belgelerde NATO‟nun
Güvenlik Konseyi otoritesine tabi olduğu açıkça belirtilmiştir. Fakat siyasi
olarak NATO bir eşitlik ya da üstünlük ilişkisini düşündüren politik tutumlarını
gittikçe daha çok benimsemiştir. Kosova krizinde başlayan bu teori, Güvenlik
Konseyi‟nin olası bir vetoyla önemli insani hedefleri destekleyen bir askeri
eylemde bulunmasının engellenmesi halinde NATO‟nun bu nedenle ileri bir
adım atmakta serbest olduğunu ortaya koymuştur.250
BM‟nin Somali ve Bosna‟da uğradığı başarısızlık, devlet yöneticilerini
ve uluslar arası örgütleri BM‟nin etkili kollektif güvenlik hareketleri için gerekli
olan görevlerin bir kısmını bölgesel güvenlik örgütlerine devretmesi için ikna
edici olmuştur. NATO‟nun Bosna‟daki başarısı da bu iddiayı desteklemiştir.
Fakat bu durum BM Şartı‟na ters düştüğü gerekçesiyle eleştiri almıştır. BM
Şartı bölgesel örgütlenmelerin kuvvet uygulamalarını BM‟nin iznine bağlamış
ve açık bir hiyerarşi ortaya koymuştur. Ancak güçlü bölgesel örgütlenmeler,
kendi

hayati

çıkarları

söz

konusu

olduğunda,

bu

maddeyi

yok

sayabilmektedirler. Sonuç olarak, gelişen olaylar karşısında BM Güvenlik
Konseyi‟nin kararları bölgesel örgütler için bir izin değil, icra ettikleri görevler
için hukuki bir meşruiyet zemini sağlar hale gelmiştir.251
Yost‟a göre BM NATO‟ya ihtiyaç duymaktadır. Çünkü İttifak günümüz
tehditleriyle mücadele için gerekli kaynaklara, uzmanlığa, yeteneklere ve
kapasiteye sahiptir. NATO‟nun kapasitesi sadece askeri değil, aynı zamanda,
İttifak‟ın karışık çok uluslu görevler için ülkelerin yönlendirilmesi ve
hazırlanmasındaki tecrübesini de ifade etmektedir. NATO Genel Sekreteri
Jaap de Hoop Scheffer,‟in 2004 yılında BM Güvenlik Konseyi‟nde, NATO
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ülkelerinin destek için her zaman hazır olduğunu belirtmesi, NATO‟nun bu
kapasitesini BM için kullanmaya istekli olduğunu göstermiştir.252
3.5. Sonuç
Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan yeni tehditler, yeni dünya düzeni
hakkındaki iyimser görüşlerin aksine, günümüz uluslararası ortamını daha
karmaşık ve belirsiz hale getirmiştir. Özellikle 11 Eylül saldırıları bu durumun
açık bir ispatı olmuştur. Küreselleşmeyle birlikte sınırların önemini yitirmeye
başladığı günümüzde, ortaya çıkan yeni tehditlerle mücadele edebilmek için
NATO, kapsamlı dönüşümüne devam etmek zorundadır.
NATO, yeni stratejileriyle şeffaflığını, güvenilirliğini ve işbirliği için hazır
olduğunu ortaya koymuştur. NATO‟nun stratejileri İttifak‟ın dönüşüm sürecine
yön vermesi açsından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle taslak
aşamasında olan NATO stratejisi, küresel tehditlerle mücadele edebilecek
küresel bir NATO ve İttifak‟ın geleceği için büyük önem taşımaktadır.
Günümüzde dünyanın ve uluslararası ortamın geldiği nokta göz önüne
alındığında,

oluşturulacak olan stratejinin eskilerin yenilenmesi yerine

tamamen farklı bir strateji olması gerekmektedir.
Küresel bir aktör olma yolunda ilerleyen NATO, yeni tehditlerle
mücadelede diğer uluslararası aktörlerle birlikte hareket etmelidir. NATO‟nun
artan görev yükü, üye sayısının artması ve tehditlerle kaynağında mücadele
etme gereği, NATO‟nun diğer uluslararası aktörlerle yakın ilişkiler içine
girmesine neden olmuştur. Yeni dünya düzeninde NATO, dar politik kapsamlı
bölgesel bir savunma örgütünden daha fazlasını ifade etmelidir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
NATO’NUN GENĠġLEMESĠ VE ALAN DIġI FAALĠYETLERĠ
4.1. GiriĢ
Uzun tartışmalar sonucu galip gelen düşünceye göre, yeni uluslararası
ortam yeni tehditler ve görevler ortaya çıkarmıştır. NATO bu yeni ortamda
varlığını devam ettirmek için, yeni tehditlere ve gelişen durumlara göre
dönüşümüne devam etmek zorunda kalmıştır. İttifak üyeleri, Doğu Avrupa‟da
komünizmin çökmesi sonucu ortaya çıkan yeni düzende NATO‟nun varlığının
devam etmesi gerektiğini ve NATO‟ya üye olmaya devam ettikleri sürece
güvende olacaklarını düşünmeye başlamışlardır. Soğuk Savaş sonrası
dönemde NATO‟nun genişlemesi Avrupa‟da yaşanan en önemli jeopolitik
gelişmelerden biri olmuştur.253
Soğuk Savaş sonrası dönemde oluşan yeni dünya düzeni ve yeni
tehditler sonucu NATO‟nun içine girdiği dönüşüm sürecinin somut yansıması,
özellikle NATO‟nun genişlemesi ve alan dışı faaliyetleri olmuştur. İttifak
bölgesinin güvenliği için, NATO‟nun Balkanlardan Avrupa Kıtası‟nın oldukça
uzağında bulunan Afganistan‟a kadar uzanan alan dışı faaliyetleri, birçok
tartışmayı da beraberinde getirmiştir.254
4.2. NATO’nun GeniĢlemesi
Eyal‟a

göre,

NATO‟yu

genişletme

kararı,

Berlin

Duvarı‟nın

yıkılmasından sonra, Avrupa‟da güvenlik arayışı için yapılan en ciddi ve
karışık dönüşümü ifade etmektedir. Artık eski Avrupa ve eski NATO ölmüştür.
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Yerini neyin alacağını çok az kişi tahmin edebilmektedir.255 1999‟da eski
Varşova Paktı üyesi üç ülkenin NATO‟ya katılması ile başlayan ve halen
devam etmekte olan Soğuk Savaş sonrası genişleme süreci, NATO‟nun bir
Soğuk Savaş İttifak‟ından dönüşümünü ifade etmekte256 ve NATO‟nun
dönüşümünün önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
NATO‟nun genişlemesi yeni bir kavram değildir. Genişleme İttifak‟ın
kurulduğu yıllardan itibaren devam eden bir süreçtir. NATO‟nun yeni üyelere
açık olması Kuzey Atlantik Antlaşması‟nın 10. maddesiyle düzenlenmiştir. Bu
maddeye göre İttifak ilkelerini geliştirebilecek ve güvenliğe katkı yapabilecek
herhangi bir Avrupa ülkesi, İttifak‟a katılmaya oybirliği ile davet edilebilir.
NATO, antlaşmaya imza atan 12 kurucu üyeye ek olarak, Soğuk Savaş
dönemi boyunca doğal bir genişleme ile üye sayısı 16‟ya ulaşmıştır.
NATO 1995 yılında İttifak, üyeliğe kabul edilecek ülkeler konusunda
“niçin” ve “nasıl” sorularına cevap verecek olan “NATO Genişlemesi ile İlgili
Çalışma” yayınlanmıştır. Çalışma sonucunda, Soğuk Savaş‟ın sona ermesi
ile Avrupa-Atlantik sahasında yeni bölünmeler yaratmadan güvenliğin
sağlanması için bir fırsat doğduğu belirtilmiştir.257 Çalışma sonucunda üye
olmak isteyen ülkelerin, pazar ekonomisine dayalı demokrasiye sahip olmak,
azınlıklara uygun muamelede bulunmak, çatışmaların barışçıl yollarla
çözülmesini desteklemek, NATO operasyonlarına askeri katkı yapmak ve
gerekli kapasiteye sahip olmak, demokratik sivil-asker ilişkileri ve kurumsal
yapıların geliştirilmesini taahhüt etmek kriterlerini sağlamaları gerektiği
belirtilmiştir.258
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Soğuk Savaş sonrası ilk tur genişleme Polonya, Macaristan ve Çek
Cumhuriyeti‟nin 1997 Madrid Zirvesi‟nde üyeliğe davet edilmesiyle İttifak‟a
katılım görüşmeleri başlamış ve 1999 Washington Zirvesi‟nde bu üç ülke,
NATO‟ya katılan ilk eski Varşova Paktı ülkeleri olmuşlardır.259 Böylece üye
sayısı 19‟a yükselmiştir. Bu genişleme, dünyada son on yılda yaşanan
dönüşümleri ve uluslararası sistemdeki değişime işaret etmesi açısından
büyük önem taşımaktadır.260
2002 yılında gerçekleştirilen Prag Zirvesi‟nde Bulgaristan, Estonya, Letonya,
Litvanya, Romanya, Slovakya, Slovenya üyelik görüşmeleri için davet
edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda 2004 yılında NATO tarihinin en
büyük genişlemesi olan bu ikinci tur genişleme ile bu 7 ülke NATO‟ya katılmış
ve üye sayısı 26‟ya yükselmiştir. İkinci dalga genişleme, NATO‟yu Rusya
sınırlarına taşımış, Macaristan, Yunanistan ve Türkiye‟yi İttifak‟ın geri kalanı
ile bölgesel olarak bağlamıştır. NATO üyeleri bu genişlemeyle istikrarsız Batı
Balkanlar‟ı da çevrelemiştir.261 Bunu takiben Arnavutluk ve Hırvatistan 2008
Budapeşte Zirvesi‟nde üyeliğe davet edilmiş ve 2009 yılında StrazburgKehl‟de icra edilen zirvede üyeliğe kabul edilmişlerdir. Böylece üye sayısı
28‟e yükselmiştir.262
2009 yılında icra edilen Strazburg-Kehl Zirvesi‟nde, İttikak‟a katılmak
isteyen ülkeler için NATO‟nun kapısının açık olduğu bildirilmiştir. Bu
kapsamda, Makedonya‟nın üyelik için davet edilmesine karar verildiği;
Bosna-Hersek, Karabağ ve Sırbistan‟ın 2006‟dan bu yana ortak ülke
olmasından ve işbirliğinde kaydedilen ilerlemeden duyulan memnuniyet
belirtilerek, ilerideki üyeliklerinin işareti verilmiştir. Ayrıca zirvede, NATO‟nun

259

“Enhancing Security and Extending Stability Through: NATO Enlargement”, NATO Public
Diplomacy Division, Brüksel, 2004, s.8.
260
Musa Ceylan, “Soğuk Savaş‟ın Sonu, Yeni NATO ve Türkiye”, Musa Ceylan (Ed.), Yeni
NATO Soğuk SavaĢtan Sıcak SavaĢa, Ankara, Ülke Kitapları, 1999, s.9.
261
Kurecic, “NATO Enlargement…”, s.31.
262
NATO Enlargement, http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49212.htm, 28.02.2010.

90

Ukrayna ve Gürcistan‟ın üyelik için yaptıkları hazırlıkları desteklemeye devam
edeceği bildirilmiştir.263
4.2.1. Üyelik Eylem Planı
1999 Washington Zirvesi‟nde İttifak liderleri, NATO‟ya katılmak isteyen
ülkelere, hazırlıkları ve ilerideki olası üyelikleri için yardım, danışmanlık ve
pratik destek sağlamak amacıyla, Üyelik Eylem Planı‟nı (ÜEP/Membership
Action Plan-MAP) hayata geçirmişlerdir.264 ÜEP, üyelik için siyasi ve
ekonomik, savunma ve askeri, kaynak, güvenlik ve yasal konularda
belirlenen standartlara ulaşmak için gerekli faaliyetleri içermektedir.265 Planın
temel nitelikleri;
 Üye olmak isteyen ülkelerin geleceğe yönelik olarak politik, ekonomik,
savunma, kaynaklar, güvenlik ve yasal konuları içeren yıllık programlarını
sunmaları,
 Ülkelerin programları konusunda kaydettikleri gelişmeleri hakkında,
politik ve teknik önerileri içeren geri bildirim mekanizması ve ilerlemeleri
değerlendirmek üzere 28+1 formatında yıllık toplantılar,
 NATO ve üye ülkelerin, üye olmak isteyen ülkelere savunma ve
askeri konularda yardımlarını koordine etmek üzere haberleşme merkezi
kurulması,
 Üye olmak isteyen ülkeler için kabul edilmiş planlama hedeflerinin
gözden geçirilmesini içeren bir savunma planlama yaklaşımıdır. 266
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ÜEP, aday ülkelere birçok seçenek sunmuştur. Aday ülkeler kendi
ulusal önceliklerine ve şartlarına göre ilerleme programlarını kendileri
belirlemektedirler. ÜEP ülkelere doldurmaları gereken bir kontrol listesi
sunmamaktadır. Aynı zamanda istekli ülkelerin üyeliğe davet edilmesi için
verilecek kararlara

etki etmemektedir.

Davet

için

verilecek kararlar

oybirliğiyle, her durum için ayrı ayrı değerlendirilerek, politik, askeri ve
güvenlik boyutları ele alınarak verilmektedir.267 Ayrıca NATO, aday
ülkelerden, NATO ile beraber askeri görev icra edebilecek gerekli kapasiteye
ulaşabilmeleri için, gayri safi yurtiçi hâsılalarının en az %2‟sini savunmalarını
geliştirmek için harcamalarını istemektedir.268
ÜEP, NATO‟nun açık kapı politikasının ve genişlemesinin devam eden bir
süreç olduğunun bir göstergesidir. ÜEP İttifak‟a üyeliği amaçlayan ülkelere,
üyelik için gerekli kriterleri yerine getirirken, ulusal planlamaları ve hazırlıkları
için verecekleri zor kararlarda, yardımcı olmak maksadıyla geliştirilmiştir.
ÜEP‟na katılmak gelecekte İttifak‟a üyelik için bir garanti vermemektedir.269
ÜEP‟ye katılımları, 2004 yılında İttifak‟a üye olan 7 ülkeye ve 2009‟da
üye olan Arnavutluk ve Hırvatistan‟a yardımcı olmuştur. Makedonya ÜEP‟ye
katılımına devam etmektedir. Yunanistan‟la isim sorunu çözülünce, İttifak
liderleri Makedonya‟yı üyeliğe davet etmeye karar vermişlerdir. Ayrıca 2009
yılında Karabağ ve Bosna-Hersek ÜEP‟ye üyelik için davet edilmişlerdir.270
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4.2.2. NATO’nun GeniĢlemesi Üzerine TartıĢmalar
Bazı görüşler NATO‟nun genişleme ile Doğu Avrupa‟da demokrasiyi
yayabileceğini öne sürmüştür. Buna ek olarak, genişlemenin yapılmamasının,
Avrupa‟nın güvenli Batı ve istikrarsız, güvenliksiz Doğu olarak bölünmesine
neden olabileceği ve bunun sorumlusunun NATO olacağı belirtilmiştir. Ayrıca
genişlemenin askeri bir karardan çok politik bir karar olması gerektiği
vurgulanmıştır. Barany‟e göre bu görüş NATO‟nun bölgesel savunma
örgütünden, daha geniş bir güvenlik örgütüne geçişini ifade etmesi nedeniyle
ayrı bir önem taşımaktadır.271
NATO‟nun genişlemesinde motor rolü oynayan ABD, NATO‟nun varlık
nedeni ve genişlemenin gerekçesi olarak, Soğuk Savaş sonrası Avrupa‟da
barış ve istikrarı koruma, eski komünist ülkeleri Batı sistemine dahil ederek,
demokrasinin yayılmasını sağlamak olarak nitelendirmiştir. NATO‟nun
genişlemesini küresel bir gelişme olarak gören ABD, dünyaya yönelik
gelecekteki stratejileri için de genişlemeyi desteklemektedir.272 Genişleme
konusunda yaptıkları çalışmalar ile tanınan ve ABD‟nin genişleme lehindeki
politikalarını destekleyen Rand Corporation uzmanları, NATO‟nun alan dışına
çıkması gerektiğini yoksa işsiz kalacağını belirtmişlerdir.273
Clinton tarafından desteklenen NATO‟nun genişlemesi, dönemin
yönetiminin büyük bir bölümü tarafından destek görmemiştir. Destek
görmemesinin ilk nedeni, Rusya‟nın ABD dış politikasındaki öncelikli rolü
olmuştur. Diğer nedeni ise, genişlemenin sorumlulukları arttıracağı fakat
NATO‟nun yeteneklerini arttırmayacağı görüşüdür. Karşıt görüşler yanında
genişlemeyi

destekleyenler

ise,

genişlemeyi

NATO‟nun

kapsamlı

dönüşümünün bir parçası olarak değerlendirmişlerdir.
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Bunun yanında Avrupalı İttifak üyeleri genişleme konusunda pek ilgili
davranmamışlardır.274 Genişleme konusunda ABD‟den sonra en kararlı ülke
ise Almanya olmuştur. Almanya doğu sınırlarını güvenlik altına almak ve bu
bölgedeki ülkelerde istikrarın hâkim olması için genişlemeye sıcak bakmıştır.
Ancak Almanya da hızlı bir şekilde yapılacak bir genişlemenin Rusya‟da
oluşturacağı tepkiler nedeniyle, temkinli yapılmasını istemiştir.275
NATO‟nun genişlemesi ile ilgili olarak bazı çevreler destek verse bile,
özellikle ABD‟de genişleme karşıtı görüşler bulunmaktadır. Karşıtların
buluştuğu ortak nokta ise, nükleer güç ve büyük bir problem olarak Rusya‟nın
genişleme konusunda özel bir dikkatle ele alınması gerektiği olmuştur. 276
Brzezinski‟ye göre NATO‟nun genişlemesi, ABD için yeniden güçlenecek bir
Rusya ihtimaline karşı Rusya‟yı kontrol altında tutmaktır. Fakat genişlemenin
Rusya‟yı Çin‟le ittifak arayışına sokarak yeni bir Soğuk Savaş çıkaracağı,
genişlemenin maliyetinin önemli bir kısmını ABD‟nin üstlenmek zorunda
kalacağı yönünde de tartışmalar olmuştur.277 Gaddis de bu fikirleri
destekleyerek nitelikte, NATO‟yu genişletmekte ısrar etmekle, stratejinin
ikinci büyük ilkesini ihlal ettiklerini, bunun da hiç kimsenin, verili bir zamanda,
gerektiğinden fazla yeni düşman edinmemesi ilkesi olduğunu ileri sürmüştür.
Rusya jeopolitiğini belirlemede önünde seçenek olan bir ülkedir. Rusya‟nın
ABD ve Batı Avrupa safında kalmak ya da Çin‟e yanaşma seçenekleri
bulunmaktadır.278
ABD‟deki karşıt görüşler kapsamında, CATO Enstitüsü 1997 yılında
Amerikan Kongresi‟ne sunduğu raporda NATO‟nun genişlemesi konusundaki
sakıncalarını ortaya koymuştur. Rapora göre, NATO‟nun genişlemesi
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tartışmalarında bir askeri ittifakın asıl amacı olan caydırma ve savaşmak
gözden kaçırılmıştır. NATO‟ya üye olmak isteyen ülkelerin amacı Rusya
korkusu

taşımaları

ve

bu

nedenle

ABD

güvenliğini

garanti

etmek

istemeleridir. Raporda Rusya‟nın, NATO‟nun genişlemesine sıcak bakmadığı,
genişleme konusunda Rusya‟nın nükleer gücünün dikkate alınması gerektiği
ve bu durumun NATO-Rusya çatışmasını tehlikeli kıldığı vurgulanmıştır.
Genişlemeye Rusya‟nın tepkisi ise Çin‟le bir ittifak oluşturmak, komşu ülkeler
üzerinde baskı kurmak (Özellikle Baltık ülkeleri üzerinde), silahların
kontrolünün reddedilmesi şeklinde olabileceği de raporda yer almıştır.279
Raporda yer alan bir başka husus da ABD‟nin genişleme süreci
sonrası alacağı yükümlülüklerdir. Genişleme ile Rusya‟ya daha çok
yaklaşılması,

askeri

tehdidi

arttıracağından,

Soğuk

Savaş

sonrası

Avrupa‟daki kuvvetlerini azaltan ABD, olası bir saldırıda konvansiyonel
kuvvetlerle tehdidi bertaraf edemezse, nükleer güç kullanmak zorunda
kalacağı belirtilmiştir. Raporda belirtilen diğer bir boyut ise maliyettir.
Genişlemenin 15 yıllık maliyeti yaklaşık 65–125 milyar dolardır. Bu maliyetin
bir bölümünü yüklenecek olan ABD‟nin sorumluluğu artacaktır. Kısaca NATO
genişletilirse ABD daha büyük askeri riskler alacak ve daha büyük savunma
yükümlülüğü altına girecektir.280
NATO‟nun

genişlemesi

karşısında

Rusya‟nın

Çin‟e

yanaşması

yönündeki kaygılar ve öngörüler 1996 yılında gerçekleşmiştir. Güvenlik ve
enerji kaynakları açısından önemli olan Orta Asya‟da ABD ve NATO‟nun
etkinliğinin artması Rusya ve Çin‟i yaklaşmasına neden olmuş, bunun sonucu
olarak 1996‟da Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kurulmuştur. Enerji, savunma,
uluslararası terörizm, ticaret gibi alanlarda işbirliği için uygun zemin oluşturan
ŞİÖ, yeni bir “Varşova Paktı” yaratma isteği olarak da görülmüştür. ŞİÖ de
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NATO gibi, bir genişleme süreci içerisine girerek bölgedeki nüfuz alanını
genişletmeye çalışmaktadır.281
NATO, kendisini önü açık bir genişleme sürecine bağlamıştır. 1999‟da
üç ülkenin üyeliğe kabulü, NATO tarafından son değil ileride yapılacak
genişleme

dalgalarından

birincisi

olarak

görülmüştür.282

Brzezinski,

NATO‟nun kurulmasını ve genişlemesini uzun vadeli bir süreç olarak
değerlendirerek hala devam etmekte olduğunu öne sürmüş ve daha nihai
sınırlarına ulaşmadığını belirtmiştir. Ayrıca NATO‟nun çok sayıda üye
peşinde koşması durumunda, İttifak özünü zayıflatma riskini almış olacaktır.
Bu yüzden genişleme ölçülü ve seçici bir şekilde yapılmalıdır. Bunun
yanında, genişlemenin durdurulması, dışarıda kalanların Avrupa güvenliğini
bozması ile sonuçlanabileceğini öne sürmüştür. NATO bu süreci kontrollü,
Rusya‟yı kışkırtmayacak ve temkinli bir şekilde sürdürmelidir. Hızı iyi
ayarlanmış bir genişleme ile Rusya‟nın özgür Avrupa devletlerinin tercihleri
üzerinde

bir etki yaratmasına

izin

vermeden,

Rusya‟yı dışlamadan

gerçekleştirmelidir. Rusya, NATO ile işbirliğinden dışlandığını hissederse,
genişlemeyi kabul etmesi beklenemez. Rusya‟ya NATO‟nun büyümeye
kararlı olduğunun ve kapılarının üye olmak isteyen, kriterleri karşılayan
Rusya dâhil bütün Avrupa devletlerine açık olduğu iletilmelidir.283
Gaddis de NATO‟nun genişlemesinin, Rusya içinde NATO karşıtlığının
güçlenmesini tetikleyebileceğini ileri sürmüştür. Genişlemeye Rusya‟nın ilk
tepkisi askeri planlamalarda genişleme sürecinin etkileri değerlendirilmesi
olmuştur. Ayrıca Rusya genişleme ile silah pazarında etkisini kaybedeceğini
ve ekonomik çıkarlarının zarar göreceğini düşünmüştür.284
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NATO kurulduğu zamandan beri demokrasilerin oluşturduğu bir İttifak
imajı vermiştir. Soğuk Savaş sonrası dönemde de NATO genişleme
sürecinde demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğünü kriter olarak
öne sürmüştür. Fakat Magstadt‟a göre genişleme sürecinin 1999‟da üyeliğe
alınan ilk üç üyesi açısından bu konularda bir kesinlik bulunmamaktadır.285
Magstadt‟a göre, her üç ülke için demokrasi yolunda kat edilmiş bir
mesafe olsa da, bu süreç tamamlanmamıştır. 1999‟da bu ülkelerde komünist
dönemin izleri hala yaşanmaktadır ve İttifak üyeliğine kabul edilmeleri ile
NATO‟da bazı sorunların yaşanabileceği düşünülmüştür. Fakat NATO
demokrasiler İttifakı olsa da, gerçekte stratejik değerler demokrasinin önüne
geçmiştir. Benzer bir durum 1970 yılında Portekiz‟in NATO‟ya üyeliği
sırasında da yaşanmıştır. Portekiz‟in diktatörlük ile yönetilen bir ülke olması,
NATO‟nun kendi kriterlerine uymadığının bir göstergesidir. Ayrıca bu üç
ülkenin Batı Avrupa‟nın ekonomik birliği olan AB‟ye katılabilmesi için 5-10 yıl
beklemesi

gerekiyorsa

NATO

üyeliğine

neden

hazır

olacaklarını

sorgulamıştır.286
Buna ek olarak, ikinci tur genişlemede de birçok ülke genişlemeye
karşı olmamakla birlikte, yeni üyelerin özellikle askeri yetenekler, savunma
harcamaları ve teçhizat gibi konularda yetersiz olması nedeniyle üye
olmalarına karşı çıkmışlar ve İlk tur genişlemeden dersler alınmasını
gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Ayrıca 2008 yılında ABD‟de hazırlanan bir
raporda, aday ülkeler olan Arnavutluk ve Hırvatistan‟ın, NATO‟ya üyelik için
gerekli ekonomik yeterliliğe sahip olmadığı belirtilmiş, fakat her iki ülke de
2009 yılında NATO üyesi olmuşlardır. 287 Dolayısıyla genişlemeyle beraber
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NATO bölgesini ve nüfuz alanını arttırmış fakat
arttıramamıştır.

askeri kabiliyetini

288

Bu noktada eskiden olduğu gibi Soğuk Savaş sonrası dönemde de
stratejik kazanımların önde olduğu göze çarpmaktadır. Bu tarz aceleci bir
genişlemenin yaratacağı sorunlar stratejik kazanımların önene geçebilir.
Ayrıca üzerinde tam bir antlaşmaya varılmamış yeni üyelerin kabulü,
NATO‟nun başta ABD olmak üzere belirli üyelerin stratejik çıkarlarına hizmet
ediyormuş izlenimi vermesi açısından sakıncalı bir durum oluşturmaktadır.
Tartışmalarda ortaya çıkan diğer bir fikir de açık kapı politikasının
NATO‟nun giderek Rusya sınırlarına yanaşmak amacına hizmet edebileceği
için, yapılacak genişlemenin Rusya‟nın demokratik ve ekonomik olarak
ilerleme kaydedene kadar ertelenmesi görüşü olmuştur. Bu şekildeki bir
genişlemenin Rusya‟yı daha az rahatsız edebileceği düşünülmüştür. Baltık
ülkelerinin ilk genişlemede üyeliğe davet edilmemesi, ikinci turda da
katılmaları

için

İttifak

desteklemektedir.

içerisinde

Rusya‟yı

hevesli

gücendirmenin

olan

olmaması

yapacağı

bu

tahribat,

fikri
Baltık

ülkelerinin NATO‟ya askeri ve stratejik açıdan kazandıracaklarından daha
fazla olacaktır. Ancak, Rusların çıkarları, NATO ile mevcut bağlantılarını
koparmaktan zarar görecektir.289
Genişlemeye

NATO‟ya

üye

olmak

isteyen

ülkeler

açısından

bakıldığında, Merkez ve Doğu Avrupalı ülkeler, coğrafi yakınlık ve tarihten
gelen nedenlerle, Rusya‟yı tehdit olarak algılamaktadırlar. Doğu Bloğu
çöktükten sonra Polonya ve özellikle Baltık ülkeleri kendilerini güvenlik
boşluğunda bulmuşlar ve bu boşluğu NATO ile gidermek istemişleridir.290 Bu
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ülkeler ekonomik istikrar için AB üyeliğine yönelirken, güvenlik için NATO
şemsiyesi altına girmeyi tercih etmektedirler.
Eski komünizm ülkeleri bazı bölgesel örgütlenme girişimlerinde
bulunmuş olsalar da, girişimlerin Varşova Paktı‟na benzemesi potansiyeli
nedeniyle, bu oluşumlar güvenlik boyutunu içermemiştir. 1990‟ların başında
bölgedeki birçok ülke, güvenlik sorununu çözmek için en mantıklı çözümün
NATO‟ya üyelik olduğuna karar vermişlerdir. Ayrıca bu durum politik olarak
da güçlü ülkelerin yanında yer almak anlamında da değerlendirilmiştir. Bu
nedenle bölge ülkeleri başta ABD olmak üzere NATO ve üyeleri bünyesinde
lobi

faaliyetlerine

başlamışlardır.291

Lobi

faaliyetlerine

NATO

üyeleri

tarafından bakıldığında, bireysel olarak ülkelerin tercih ettikleri adaylar için
lobi faaliyetlerinde bulunması da çeşitli tartışmaların yaşanmasına neden
olmuştur. Örneğin Fransa ve İtalya, Romanya ve Slovenya‟nın üyeliğine;
Kuzeyli üyeler, Baltık ülkelerinin üyeliğine destek vermişlerdir. Kararların
NATO‟da oybirliği ile alınması ise durumu daha da karışık hale getirmiştir.
Kurecic‟e göre NATO‟nun genişlemesi, Merkez ve Doğu Avrupa
ülkeleri üzerinden, Baltıklardan Karadeniz‟e, Kafkaslara ve Ortadoğu‟ya
kadar geniş bir alanda, iyi ve güvenilir bir köprü kurulmuştur. Yeni NATO
üyelerinin stratejik değeri, özellikle Romanya ve Bulgaristan‟ın, ABD‟nin
Afganistan ve Irak‟a karşı yürüttükleri harekâtta ortaya çıkmıştır. ABD ordusu,
yeni üyelerinin topraklarını ve hava sahalarını bu hareketler esnasında
kullanma imkânı bulmuştur.292 Waltz‟a göre, NATO‟nun genişlemesi ABD‟nin
Avrupa‟nın dış politikası ve askeri politikalarında söz sahibi olması için
oluşturulmuştur. NATO‟nun genişlemesi örgütlerin güçlü ülkelerin amaçlarına
hizmet etmek için şekillendirilmesinin bir örneğidir.293
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Kurecic,

gerçekleşen

ve

ileride

gerçekleşmesi

planlanan

genişlemelerden sonra NATO‟nun gelecekteki sorununu, Transatlantik
ilişkilerdeki rolünün ve pozisyonun tanımlanması olarak belirtmiştir. Bu
noktada sorun, NATO‟nun ABD‟nin jeopolitik ve stratejik amaçları için bir araç
haline gelebileceğidir. Krizlerden alınan dersler göstermiştir ki ABD ve
Avrupa‟nın birbirine ihtiyacı vardır. NATO askeri ve güvenlik konularında
üyelerinin birlikte karar aldığı tek örgüttür ve NATO‟ya ihtiyaç vardır.294
NATO‟nun 2008 yılında gerçekleşen Bükreş Zirvesi, ABD tarafından
desteklenen Ukrayna ve Gürcistan‟ın NATO‟ya üyelik süreci Almanya,
Fransa ve İtalya‟nın itirazları sonucu oldukça tartışmalı geçmiştir. Yaşanan
tartışmalar, ABD ve Avrupalı üyelerin farklı önceliklere sahip olması
nedeniyle NATO içinde artmaya başlayan bölünmelerin ve Rusya‟nın
büyüyen gücünün yansıması sonucu olmuştur. NATO, Soğuk Savaş sonrası
genişlemesine başladığında, genişleme konusunda çok az görüş ayrılığı
bulunmaktaydı ve Rusya güçsüzdü. Fakat Baltıklardan ve Balkanlardan
sonra sıranın Ukrayna ve Gürcistan‟a gelmesi, Avrupa-Atlantik ilişkilerinde
görüş ayrılıklarına neden olmuş ve İttifak‟ın çok doğuya ve çok hızlı
genişlediği düşünülmeye başlanmıştır.295 Waltz‟a göre, göz önüne alınması
gereken bir nokta da, genişleme ile NATO‟nun askeri amaçlarını,
sorumluluklarını ve sınırlarını artması aynı zamanda, yeni üyeleri ile birlikte
sınırlarının yakınındaki riskleri ve istikrarsızlıkları da NATO‟nun sorunu haline
getirmiştir.296
Kupchan‟a göre diğer bir endişe konusu ise, Ukrayna ve Gürcistan‟ın
üyeliğe hazır olup olmadığı olmuştur. Ukrayna Batıyla bütünleşmek isteyenler
ve Rusya‟ya eğilim göstermek isteyenler arasında bölünmüştür. Gürcistan ise
Abhazya ve Güney Osetya sorununu çözememiş ve bu tehlikeli bölge
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sorunlarını NATO‟ya havale edecek gibi gözükmeye başlamıştır. Bu
durumları daha da zorlaştıran olgu ise günümüzde Rusya‟nın 1990‟lardan
farklı riskler taşıyor olmasıdır. ABD ve AB Afganistan, Kosova, İran, füze
savunma sistemleri, silahların kontrolü ve enerji gibi hayati konularda Rusya
ile işbirliğine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle NATO‟nun Kafkaslara doğru
genişlemesi ile Rusya‟yı tahrik etmek için doğru zaman değildir. 297
Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev, NATO‟nun doğuya doğru
genişlemesinin Almanya‟nın birleşmesi için yapılan görüşmelerde verilen
vaatleri bozduğunu belirtmiştir. Eski Rus Devlet Başkanı Boris Yeltsin
döneminin Savunma Bakanlığı sözcüsü Victor Baranez de bu sözlere ek
olarak, NATO‟nun silahları ile beraber yönünü Rusya‟nın milli sınırlarına
çevirdiğini belirtmiştir. Medmedev ayrıca, Rusya‟nın çıkarlarının devamlı göz
önünde bulundurulması gerektiğini ve NATO‟nun doğuya doğru sonsuza
kadar genişleyemeyeceğini öne

sürmüştür. Bu

görüşler günümüzde

Rusya‟da genel bir kabul görmektedir.298
NATO‟nun genişlemesi Batı ve Rusya arasındaki ana sorunu
oluşturmaktadır. Rusya, NATO‟nun batı Balkanlardaki genişlemesine karşı
olmamakla birlikte, iki komşusu olan Ukrayna ve Gürcistan‟ın genişlemeye
dahil edilmesi, tamamen farklı bir durum meydana getirmiştir. 2007 yılında
gerçekleşen Münih Güvenlik Konferansı‟nda Vladimir Putin, NATO‟nun
genişlemesinin, NATO‟yu modernize etmek veya Avrupa‟da güvenliği
sağlamakla

ilgisinin

olmadığını

belirtmiştir.

2008

yılında

ise

Putin,

Ukrayna‟nın NATO üyesi olması ve topraklarına ABD savunma sistemlerinin
kurulmasına izin vermesi durumunda, Moskova‟nın üzücü bir şekilde
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füzelerini eski Sovyetler Birliği ülkeleri olan komşularına çevirmek zorunda
kalacağını açıklamıştır.299
İlginç bir nokta da, Almanya‟nın birleşmesi için yapılan görüşmelerde
NATO‟nun

genişlemesi

ile

ilgili

Rusya‟ya

bazı

vaatlerde

bulunup

bulunmadığıdır. Almanya ve İngiltere‟ye ait belgelerin incelenmesi sonucu
oluşan kanaat; Almanya‟nın birleşmesi için yapılan görüşmelerde Polonya,
Macaristan ve Çekoslovakya‟nın NATO‟ya üyeliğinin söz konusu olmadığı
izleniminin verilmesidir. Bu konuyla ilgili farklı görüşler olsa da bizim için
önemli olan böyle bir konunun, doğru veya yanlış, Soğuk Savaş‟ın hemen
sonrasında gelecekte yapılacak olan genişleme ile ilgili bir takım plan ve
düşüncelerin var olmasıdır. Sonuç olarak Sovyetler Birliği‟nin yıkılması ve
Bosna‟da yaşanan savaş, Doğu Avrupa‟daki Balkanlaşma korkusunu
artırmış; 1993‟de Clinton yönetiminin göreve başlaması ile İttifak yeni bir
misyon arayışı içerisine girmiştir. Bu gelişmeler sonucu herkes NATO‟ya üye
olmak istemiş ve NATO da herkesi üye yapmak istemiştir.300
4.3. Alan DıĢı Faaliyetler
Soğuk Savaş boyunca ana görevini başarı ile tamamlayan NATO,
Soğuk Savaş sonrasında alan dışına çıkması gerektiği, aksi halde işsiz
kalacağı301 yönünde söylemlerle karşı karşıya kalmıştır. 1993‟de Richard G.
Lugar,

Avrupa‟daki

bütün

yeni

güvenlik

problemlerinin

nedenlerinin

NATO‟nun sınırları dışından kaynakladığını belirtmiştir.302 NATO zaten
Avrupa‟yı bütün ve özgür kılma görevini ilan etmesiyle, alan dışı faaliyetleri
için politik bir girişimde bulunmuştur.
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1993‟de Eski NATO Genel Sekreteri Manfred Wörner ise KAOK
vasıtasıyla Merkez ve Doğu Avrupa ile kurulan ilişkiler ve NATO‟nun sınırları
dışında kriz yönetimi rolünü üstlenmesi ile Lugar‟a ait sloganının modasının
geçtiğini belirtmiştir. Wörner‟e göre, kriz yönetimi, barış sağlama ve barışa
zorlama

gibi

harekâtlar

için

NATO‟nun

kapasitesinin

geliştirilmesi

gerekmektedir.303 Soğuk Savaş için kurulan ve bu savaşı tek kurşun bile
atmadan bitiren bir örgütün, Soğuk Savaş bittikten sonra ve kendi geleneksel
bölgesi dışında ciddi bir şekilde kuvvet kullanmayı düşünmesi ilginç bir
gelişim olmuştur.304
Kriendler‟e göre, çözülmemiş problemlerin İttifak‟ın güvenliğine
yapacağı olumsuz etkiler, askeri güce sahip eski politik bir örgüt olması,
üyelerinin askeri ve politik ağırlığı, komuta yapısının Soğuk Savaş sonrası
döneme adapte edilmeye başlanmış olması, ortaklarının da barışı koruma
harekâtlarında rol alma isteği NATO‟yu, bölgesinin dışında barışı koruma
harekâtlarına katılma yönünde motive etmiştir.305
Günümüzde NATO Merkez Avrupa‟da yüksek yoğunluklu bir savaş
olasılığı için planlama yapan bir örgütten, gerçekleştirilen çeşitli görevlerle
operasyonel bir örgüte dönüşmüştür. Günümüzde NATO üyeleri ve ortakları
birliklerini

çeşitli

görevler

için

Afrika,

Avrupa

ve

Asya‟da

konuşlandırmaktadırlar. Bu durum İttifak‟ın güvenlik tehditlerine her nerede
meydana gelirse gelsin cevap verme isteğini ve kabiliyetini göstermektedir.
Halen sürdürülmekte olan bu operasyonlar, İttifak yapısında yapılan reformlar
için itici güç rolü oynamış ve İttifak‟ın devam eden dönüşümünün temel
noktasını oluşturmuştur.306
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4.3.1. Bosna-Hersek Müdahalesi
Yugoslavya‟da devam eden kriz, dönüşüm sürecindeki NATO için ilk
defa savaşa girmek olarak yorumlanmıştır. Her iki taraf için de öldürücü olan
bu krizi sonlandırmak için NATO, BM‟in gayretlerini destekleyecek birçok
somut

adım

atmıştır.

NATO

Bosna-Hersek‟te

uçuşa

yasak

bölge

oluşturulması, BM barış gücü kuvvetlerini koruma, hava harekâtları gibi
görevler icra etmiştir.307
Bosna-Hersek NATO için birçok ilkin yaşandığı bir yer olmuştur.308
NATO‟nun Bosna-Hersek‟e müdahalesi özellikle kriz yönetimi, kriz önleme ve
barışı koruma gibi konularda gelişen rolleri bağlamında içinde bulunduğu
dönüşüm sürecini göstermiştir. Bu roller önceden tahmin edilmiş ve İttifak‟ın
1991 yılında kabul ettiği Stratejik Kavramı‟nda yer almış, yaşanan gelişmeler
sonucu İttifak‟ın ana ve yeni görevleri olmuştur.309
Bosna‟da 1991- 1995 yılları arasında yaşanan savaş, İttifak‟ı üzerinde
tam bir fikir birliğine varamadığı NATO‟nun geleneksel savunma alanı dışında
alacağı askeri sorumluluk üzerinde düşünmeye sevk etmiştir. Durum,
İngiltere Fransa yanında bazı İttifak üyelerinin, Bosna‟da BM tarafından
yürütülen UNROFOR insani yardım harekâtı için birlik göndermesi ile daha
karışık bir hal almıştır. Avrupalı üyeler, BM harekâtının tarafsızlığını
kaybedeceği ve bir askeri müdahalenin birliklerini riske edeceğini düşünerek
Bosnalı Sırp‟lara karşı yapılacak hava harekâtına karşı çıkmışlardır. Böylece
ABD ve İttifak‟ın kilit üyeleri karşı karşıya kalmışlardır.
Bölgedeki BM güçlerinin bu tarz bir görev için yeterli donanıma sahip
olmaması gerçeğine rağmen NATO ancak Bosnalı Sırp‟ların BM‟in
307
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oluşturduğu güvenli bölgeleri tehdit etmeye başlamasıyla, BM onayı dâhilinde
hava saldırısı yapılması konusunda fikir birliğine varmışlardır. Ancak
NATO‟nun hava saldırısı konusunda fikir birliğine varmak için geçen süre
içerisinde, Bosnalı Sırplar Temmuz 1995‟de BM güvenli bölgesine acımasız
bir saldırıda bulunmuş ve 8000 kişi hayatını kaybetmiştir.310
Bu olaylar sonucunda 30 Ağustos 1995‟de, seçilen Sırp hedeflerine,
22 gün sürecek olan ve diplomatik çabalarla desteklenen hava saldırısı
başlatılmıştır. Saldırı sonucu yapılması planlanan antlaşma için gerekli zemin
oluşturulmuş ve aynı yıl Dayton Barış Antlaşması imzalanmıştır. 311
Antlaşmanın askeri boyutlarının uygulanırlığını gözlemlemek için, 1995‟de bir
yıl süreyle 60000 civarında askerden oluşan NATO Uygulama Gücü
(IFOR)312 görevlendirilmiştir.313 IFOR görevi, NATO Savunma ve Dışişleri
Bakanlarının, bölgede barış ve istikrar için askeri varlığın azaltılmasının
gerekliliği yönündeki fikir birliği ile yerini 1996‟da, 32000 personelden oluşan
İstikrar Gücü (SFOR)314 Harekâtı‟na bırakmıştır.
SFOR‟un öncelikli görevi, barışı pekiştirmek için gerekli güvenlik
ortamını sağlamak olmuştur. Bosna-Hersek daha güvenli hale geldikçe, 17
NATO ülkesi, 15 NATO üyesi olmayan ülke ve Rus birliklerinden oluşan
NATO kuvvetleri, 2002 yılı başından itibaren yaklaşık 19000‟e kadar
azaltılmıştır. Güvenlik ortamının daha da genişlemesi ile SFOR kuvvetlerinin
sayısı 2004 yılında 7000‟e kadar azaltılmıştır. 2004 yılında Berlin Plus
antlaşmasının da bir gereği olarak SFOR Harekâtı yerini, AB liderliğindeki
ALTHEA Harekatına bırakmıştır. NATO bu tarihten itibaren Bosna-Hersek‟te
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bir askeri karargâh oluşturarak; Bosna-Hersek‟e gelecekte BİO üyeliği için
gerekli desteği vermeyi amaçlamıştır.315
Moore‟a göre İttifak, yanı başında Bosna‟da meydana gelen korkunç
olaylar sonucu, Avrupa‟yı bütün ve özgür kılmak için geleneksel alanının
dışına çıkması gerektiğini anlamıştır. Yaşanan olaylar sonrası Wörner,
NATO‟nun görevinin, yeni demokratik ve barışçıl bir Avrupa amacını bir
kenara iterek, dünyayı düzensizlik yaratacak kuvvetlere bırakarak, sadece
NATO‟nun sınırları korumak ve güvenliğini sağlamak olup olamadığını
sormuştur. NATO‟nun Bosna‟da yaşanan olaylara karşılık vermedeki
başarısızlığı, Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO‟nun varlığı konusunda
haklı ve önemli soruları gündeme getirmiştir.
Moore‟a göre bu noktada, BM‟in Bosna‟daki yetersizliği NATO‟nun
askeri açıdan güçlü bir örgüt olarak varlığını sürdürmesi gerekliliğini ortaya
koymuştur. Stanley R. Sloan ise, NATO‟nun Avrupa‟da oluşan krizlere
kullanılmaması durumunda sadece bir garanti politikasına dönüşeceğini, bu
durumda sonlandırılmasının gelecekteki Avrupa-Atlantik ilişkilerinin yönetimi
için daha iyi olacağını belirtmiştir. Wörner ise NATO‟nun, günümüz
dünyasında

kaoslarla

çevrelenmişken,

pasif

kalarak

güvenlik

içinde

yaşayamayacağını öne sürmüştür.316 Ayrıca NATO‟nun Bosna müdahalesi,
Avrupa‟da istikrarı ve barışı sağlamanın askeri bir destek olmadan
sağlanamayacağını ortaya koymuştur.317
Sonuç

olarak

NATO‟nun

Bosna-Hersek‟teki

rolü

Transatlantik

işbirliğinin gerekliliğini göstermiş, NATO‟nun varlığı konusundaki tartışmaları
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sonlandırmış ve Kosova‟da yürütülecek olan çalışmalara ışık tutacak bazı
dersler alınmasını sağlamıştır.318

4.3.2. Kosova Krizi
NATO‟nun 24 Haziran 1999‟da başlayan ve 78 gün süreyle
Yugoslavya‟ya

düzenlediği

hava

saldırısı319,

Soğuk

Savaş

sonrası

uluslararası güvenlik sisteminin şekillenmesinde önemli rolü olmuştur.
Kosova

müdahalesi NATO‟nun

fonksiyonunda,

uluslararası

örgütlerle

ilişkilerinde ve Rusya ile olan ilişkilerinde önemli değişikliklere neden
olmuştur. Ayrıca bu müdahale NATO‟nun kurumsal yapısı üzerinde de önemli
etkiler yaratmıştır.320
İttifak Kosova sorunuyla beraber 1999‟da tekrar fikir ayrılığı yaşamıştır.
Kosova müdahalesi NATO için bu sefer daha az tartışmalı olsa da
müdahalenin kendisi sorun yaratmıştır. NATO, BMGK kararı olmamasına
rağmen müdahalede bulunmaya karar vermiştir. NATO bu kararında,
müdahalenin temelini teşkil edecek olan BMGK kararı için aranacak her türlü
çözümü Rusya ve Çin‟in devamlı olarak veto edeceğini düşündüğü için
vermiştir. İttifak‟ın anlaşamadığı nokta ise müdahalenin nasıl yapılacağı
olmuştur.

Riskli

olacağı

düşüncesiyle

kara

birliklerinin

bölgede

konuşlandırılması konusunda bazı İttifak üyelerinin isteksiz olması nedeniyle,
Müttefik Gücü Harekâtı‟nın yapılmasına karar verilmiştir. Hava harekâtı
sonucu yüz binlerce Arnavut‟un evlerini terk etmek zorunda kalması, tekrar
NATO‟nun, Avrupa‟yı bütün ve özgür kılma görevinde alacağı risklere istekli
olup olmadığı sorusunu gündeme getirmiştir.321
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NATO‟nun yasal temeli olmayan Kosova müdahalesi sonucu birçok
eleştirmen, NATO‟nun BM Antlaşmasına karşı çıktığını öne sürmüştür. Ayrıca
BM

Antlaşması‟nın

geleneksel

olarak

başka

ülkelerin

iç

işlerine

karışılmasının yasaklamasına rağmen, insani yardım adı altında NATO‟nun
nüfuz alanını geliştirdiği ortaya atılmıştır. Günümüzde insani müdahaleler,
uluslararası

politikaların

en

tartışmalı

konusu

olmuştur.

NATO‟nun

Kosova‟daki rolü, Avrupa‟da güvenliği sağlanması için insan haklarının
uluslararası ilişkilerde öne çıkmasını ve sınır içi etnik çatışmaların
uluslararası güvenliğe potansiyel etkilerinin farkına varılmasına neden
olmuştur.322
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti‟nin, başlatılan hava saldırısı sonrası
geri çekilmeye başlaması sonucu, BMGK‟nin 1244 sayılı kararı gereğince
NATO liderliğindeki KFOR harekâtı başlamıştır. NATO üyesi ülkelerin
tamamının ve NATO üyesi olmayan Rusya dahil 20 ülkenin katılımıyla 50.000
kişilik KFOR birlikleri 12 Haziran 1999‟da Kosova‟da konuşlanmaya
başlamıştır. KFOR Kosova‟da mülteciler, yeniden yapılanma, güvenlik, sınır
kontrolü, sivil otoritelerin yeniden tesisi, hukuk ve düzenin oluşturulması gibi
konularda

diğer

uluslararası

örgütlerle

birlikte

faaliyetlerine

devam

etmektedir.323 Günümüzde ise KFOR, 24 NATO ve NATO üyesi olmayan
ülkenin desteklediği 9900 kişilik kuvvetle görevine devam etmektedir. 2010
yılında yenilenen yapısıyla tüm Kosova‟da, esnek hızlı konuşlandırılabilen ve
yüksek hareket kabiliyetine sahip bölüklerden oluşan 5 Çokuluslu Tabur‟la
görevini sürdürmektedir. 2008 Bükreş Zirvesi‟nde, BMGK 1244 nolu kararının
aksine bir karar almadıkça KFOR harekâtının devam etmesi kararı alınmıştır.
2010 yılında icra edilen NATO Savunma Bakanları toplantısında, Kosova‟da
güvenliğin gelişmesine paralel olarak KAK‟ın onayı dahilinde KFOR‟un
küçültülerek devam etmesine karar verilmiştir.324
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Soğuk Savaş sona ermesiyle birlikte sonunda BM‟in yeni çatışmalara
etkili bir şekilde müdahale edebileceği düşünülmüştür. Fakat BM Somali,
Rwanda ve Bosna‟da yaşanan insanlık tradejilerini engellemekte başarısız
olmuştur. Bazı fikirlere göre Kosova Savaşı, bu tarz sorunlara müdahale
sürecinin gelişimine katkıda bulunmuştur. Çünkü BM başarısız olmuş ve
NATO haricinde başka hiçbir örgüt, Kosova‟da başarılı bir hareket
gerçekleştirme niyetine ve kapasitesine sahip olmamıştır.
Bazı görüşler Kosova Savaşı‟nı uluslararası hukukun ihlali olarak
nitelendirse de, NATO‟nun müdahalesini haklı görenler de bulunmaktadır.
Adam

Roberts

NATO‟nun

müdahalesine

gerekçe

olarak

iki

neden

göstermiştir. Birincisi, müdahale öncesinde BM Güvenlik Konseyi yüksek bir
oranla

kabul

gören

bazı

kararlar

almıştır.

Güvenlik

Konseyi,

eski

Yugoslavya‟nın Kosova‟da yaşayan Arnavutlara sistemli insan hakları ihlalleri
yaptığını ve bunun durdurulması yönünde kararlar almıştır. İkinci olarak,
Cenova

Konvansiyonu‟nun,

NATO

Antlaşması‟nda

kesin

olarak

belirtilmemekle birlikte, bu tarz müdahaleler için zemin oluşturmasıdır.
Roberts bu nedenlerle, Güvenlik Konseyi‟nin askeri müdahaleye yetki
vermediği için bu tarz bir harekâtın yapılmamasının kabul edilemeyeceğini
belirtmiştir.
Bazı yorumcular NATO‟nun Kosova müdahalesini, NATO‟nun varlığını
sürdürmek için yeni bir nedene ihtiyacı olmasından dolayı gerçekleştiğini ileri
sürmüştür. Aslında NATO, bazı hataları olsa da Bosna müdahalesinde,
Soğuk Savaş sonrası varlığını gösterme ihtiyacı duymuştur. Bununla birlikte
NATO‟nun yeni bir göreve ihtiyacı yoktur. Avrupa‟yı bütün ve özgür kılma
görevi zaten Kosova sorunu çözülmeden gerçekleşmeyecektir. Solona‟ya
göre, NATO‟nun Kosova‟ya müdahale etmemesi durumunda, Avrupa‟yı
güvenli bir bölgeye dönüştürme fikri geçersiz olacaktır. Ayrıca küreselleşen
dünya ile birlikte, Kosova‟da yaşanan olayların diğer bölgelere sıçrama riski,
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yaratabileceği göç dalgası gibi yeni sonuçlar, Avrupa için birer risk olarak
değerlendirilmelidir.
NATO yetkilileri Kosova müdahalesinin İttifak‟ın gelecekteki rolü ile
ilgili beklentileri yükselttiğini belirtmiş ve bu bunların hiç karşılaşılmamış
beklentiler olduğunu vurgulamışlardır. Kosova müdahalesi İttifak‟ı, hava
saldırıları sırasında sivillerin de zarar gördüğü
kararları

dışında

gerçekleştirdiği

325

yönünde

ve hava saldırısını BMGK‟i

eleştirilerle

karşı

karşıya

bırakmıştır. Bunun sonucunda Rusya ve Yugoslavya BM şartının çiğnendiğini
ileri sürmüş, Rusya NATO ile olan ilişkilerini askıya almış ve Yugoslavya da
NATO‟yu saldırmakla suçlamıştır. NATO ise Kosova‟daki durumun bölgesel
güvenliği tehdit ettiğini ve BMGK‟nin 1998 yılında aldığı 1199 sayılı kararı
doğrultusunda hareket ettiğini öne sürmüştür.326
Eski NATO Genel Sekreteri Javier Solona ise Kosova krizinde İttifak‟ın
müdahalesini, özgürlük, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi
İttifak‟ın temel değerlerinin savunulması olarak yorumlamıştır. 327 Bunun
yanında kimi yorumcular ise ABD liderliğindeki NATO uçaklarının Kosova
dışında Belgrad ve kuzeyindeki kentleri hedef almasını; ABD‟nin hava
bombardımanı ile savaş kazanacağını göstermek, BMGK kararlarını devre
dışı bırakarak uluslararası hukuk dışında hareket edebileceğini göstermek ve
nüfuz alanını genişletmek olarak değerlendirmişlerdir.328
NATO‟nun Kosova‟da başlattığı Müttefik Güç Harekâtı sonrasında
NATO‟nun yeni rolünü, en şiddetli karşıtlarından olan Rusya Devlet Başkanı
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Boris Yeltsin, dünya jandarması olarak tanımlamıştır. 329 NATO‟nun varlığı
tartışılırken, dünyanın en önemli jeostratejik bölgesi olarak görülen
Avrasya‟ya açılan kapı olan Balkanlarda BM, AGİT ve BAB etkili olamamıştır.
BM yeterli müdahalede bulunamamış ve varlığı tartışılmaya başlanmış, AGİT
rapor hazırlamaktan ve gözlemciler bulundurmaktan öteye gidememiş, BAB
ise sadece kağıt üzerinde kalmıştır.330 NATO‟nun Balkanlardaki müdahalesi
tartışılsa

da,

varlığının

devamının

gerekliliği

anlaşılmış,

dönüşüm

gayretlerinin zorunluluğu ve devam ettirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.
Küreselleşen dünya NATO‟yu da küreselleşmeye, klasik bir savunma
örgütünden politik ve askeri boyutlarıyla çok farklı tehditlere, farklı şekillerde
mücadele etmesi gereken bir örgüt olmaya zorlamıştır.
Balkanlara

NATO‟nun

müdahalesi,

İttifak

sınırları

dışında

gerçekleşmiştir. Fakat dönüşen NATO için başarılı olması gereken asıl sınav,
Avrupa‟nın dışında ve İttifak sınırlarının oldukça

uzağında bulunan

Afganistan olmuştur.
4.3.3. Afganistan ve Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti
Kosova müdahalesi de NATO‟nun alan dışı tartışmalarını bir çözüme
kavuşturmamıştır. Fakat Bosna ve Kosova müdahalesi İttifak‟ın bölgesi
dışında 5. madde dışı görevlerde rol alma isteğini doğrular bir nitelik
taşımıştır. Asıl sorun ise İttifak‟ın Avrupa dışında askeri bir rol oynaması
olmuştur. Clinton yönetiminin bir bölümü tarafından NATO‟nun KİS‟lerin
yayılması, terörizm ve enerji kaynaklarının kesilmesi gibi endişe duyulan
ortak konularda NATO‟nun Avrupa dışında rol alması gerektiği öne
sürülmüştür. Bu düşünce, bazı İttifak üyeleri tarafından kabul görmemiştir.
Fakat 11 Eylül saldırıları, İttifak içinde bu düşünceye bakış açısını değiştirmiş
329
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ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini tehdit eden tehlikelerin, Avrupa
sınırları dışında oluştuğunu göstermiştir.331 İttifak ülkelerine yapılan ve 5.
Madde konusu olan terörist saldırıların Almanya‟da planlanıp, Asya‟dan
finanse edilip, ABD‟de gerçekleştirilmesi, alan içi ve alan dışı arasındaki
bütün ayrımları anlamsız hale getirmiştir.332
11 Eylül olayları, NATO bölgesinin çevresinde istikrarsızlık yayıldıkça,
güvenliğin sağlanamayacağını ortaya koymuştur. Küreselleşen dünya ile
birlikte, güvenlik ve istikrarı sağlamak için ne kadar uzağa gidilmesi gerektiği
cevabını bekleyen bir soru olmuştur. 11 Eylül sonrası NATO, Avrupa merkezli
ilgi alanını Afganistan, Irak, Darfur gibi bölgelere kadar genişletmiştir. Ayrıca
11 Eylül NATO‟nun yeni üyeleri ve ortakları ile ilişkileri açısından da birçok
gelişime yol açmıştır. Bunun yanında NATO‟nun askeri kabiliyetlerini yeniden
yorumlamasını, yeni güvenlik anlayışının askeri boyutu yanında politik
boyutunun da öne çıkmasını sağlaması açısından İttifak bünyesinde yaşanan
dönüşüme bir hız kazandırmıştır. Bu dönüşümün test edileceği yer ise
Avrupa‟nın çok ötesinde bulunan Afganistan olmuştur.333
4.3.3.1. Uluslararası Güvenlik Yardım Harekâtı
1990‟larda BM ve NATO‟nun barışı koruma, barış sağlama, istikrar
operasyonları hızla artsa da Afganistan, sivil savaş ve Taliban dönemindeki
insani duruma rağmen uluslararası topluluğun müdahale etmek istediği bir
ülke olmamıştır. BM‟nin uyarıları ve ilgisi, diğer bölgelere müdahalelerle
karşılaştırıldığında son derece sınırlı kalmıştır. Fakat 11 Eylül saldırıları bütün
dünyanın ilgisinin Taliban yönetimindeki Afganistan‟a odaklanmasına neden
olmuştur.334
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Tarihi boyunca karışıklıklardan hiç kurtulamayan Afganistan‟a, 11 Eylül
saldırılarının ardından Usame Bin Ladin‟in teslim edilmemesi üzerine ABD ve
İngiltere tarafından hava saldırısı başlatılmıştır. Bu gelişmeler sonucu
uluslararası terörizme karşı ABD liderliğinde başlatılan küresel mücadelenin
uygulama alanı Afganistan olmuştur. ABD, NATO ve diğer uluslararası
örgütler tarafından Afganistan‟da yeniden barış ve istikrarın sağlanması
hedeflenmiş olsa da istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. Afganistan‟daki
otorite boşluğu ve Taliban‟ın etkisi, ülkenin etnik yapısı ve coğrafi konumu da
göz önüne alındığında geniş bir alanı etkileyebilecek özelliktedir.335
Afganistan‟da BM Afganistan Yardım Kuvveti (United Nations
Assistance Mission in Afghanistan-UNAMA), ABD liderliğindeki Sonsuz
Özgürlük Operasyonu (Operation Enduring Freedom-OEF) ve NATO
Liderliğindeki Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (İnternational Security
Assistance-ISAF) olmak üzere üç ayrı harekât yürütülmektedir.336
ISAF Harekâtı 2001 yılında yapılan Bonn Konferansı sonrası BMGK
kararıyla BM liderliğinde başlatılmıştır.337 KAK‟ın 3-4 Haziran 2003
tarihlerinde

Madrid toplantısında,

Uluslararası topluluğun

barışçıl

ve

demokratik bir Afganistan inşa etmek yönündeki kararlarını güçlendirmek,
NATO kuvvetlerinin dünyanın her neresinde olursa olsun bu tarz görevler için
hazır olduğunu göstermek ve ortaklıkların gelişimini sağlamak maksadıyla;
NATO‟nun ISAF‟ın komutasını almasını kararlaştırmıştır. 338.
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ISAF‟ın

görevi

Afgan

Hükümetine

güvenlik

ve

istikrarın

sağlanmasında, yeniden yapılanma ve gelişim için uygun koşulların
yaratılmasında yardımcı olmaktır. BMGK kararları doğrultusunda ISAF,
güvenlik ve istikrar operasyonlarını Afgan Milli Güvenlik Kuvvetleri‟yle
beraber icra etmektedir. Bu bağlamda ISAF Afgan Milli Ordusu‟nu ve Afgan
Milli Polisi‟ni eğitim339 ve teçhizat yönünden desteklemektedir. Bunun
yanında ISAF, bütün Afganistan‟a yayılmış olan 26 Bölgesel İmar Ekibi
(Provincial Reconstruction Teams-PRT‟s) marifetiyle yeniden yapılanma,
insani

yardım,

Afganistan‟ın

devlet

kurumlarının

geliştirilmesi

ve

uyuşturucuyla mücadele konularında yardımda bulunmaktadır. Her biri NATO
üyesi olan veya olmayan bir ülkenin liderliğinde yürütülen PRT‟lerde, sivil ve
askeri personel, Afganistan devlet kurumlarının otoritesinin yeniden tesis
edilmesi için beraber çalışmaktadırlar.340
İlk olarak Kabil ve çevresinden sorumlu olan ISAF, BMGK‟nin Ekim
2003‟de aldığı 1510 sayılı kararla tüm Afganistan‟ı kapsayacak şekilde
genişlemeye başlamıştır. 4 safhada gerçekleşen genişleme ile Ekim 2006‟da
ISAF‟ın görev alanı bütün Afganistan‟ı kapsamıştır. Bu durum ISAF‟ın ABD
liderliğindeki OEF ile daha koordineli çalışmasını da gerektirmiştir. 341
Karargâhı Kabil‟de bulunan ISAF, 5 ayrı bölge komutanlığı vasıtasıyla
faaliyetlerini sürdürmektedir. Mart 2010 itibariyle ISAF Harekâtı‟nda, NATO
üyesi ülkelerin tamamı, ortak ülkeler ve NATO üyesi olmayan ülkelerden
oluşan toplam 44 ülkenin katılımıyla, 89.500 personel görev yapmaktadır.
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50.500 kişilik kuvvet ile ABD, ISAF Harekâtı‟na en fazla destek veren
ülkedir.342
Beş safhada gerçekleştirilmesi planlanan ISAF‟ın birinci safhası
değerlendirme ve hazırlık safhası olup Kabil içinde gerçekleştirilmiştir. İkinci
safhada ISAF‟ın bütün Afganistan‟ı kapsaması planlanmıştır. Üçüncü
safhada tüm ülkede barış ve istikrarın sağlanması hedeflenmekte ve halen
bu safhada bulunulmaktadır. Dördüncü safha olan geçiş döneminde ise
sorumlulukların yetiştirilmiş ve yeniden teşkil edilerek otoritesi sağlanmış olan
Afgan kurumlarına teslim edilmesi planlanmaktadır. Beşinci ve son safha ise
henüz uzak bir hedef olan NATO birliklerinin ülkelerine geri dönmesi
safhasıdır.343
ISAF‟ın Afganistan‟da genişlemesi ile NATO kuvvetleri Afganistan
daha güvensiz bölgelerde görev almak zorunda kalmıştır. Bu durum NATO
kuvvetlerinin PRT‟ler vasıtasıyla görevini yapabilmesi için güvenlik ve istikrar
operasyonlarına daha kuvvetli bir yaklaşım getirmiştir. Başka bir deyişle,
İttifak kuvvetlerinin görevlerini tehlikeye düşürebilecek tehditlere karşı ve
kendilerini korumaları için uygun personel ve teçhizatla donatılması
gerekmiştir. 2004 Yılında KAK, NATO kuvvetlerinin karşılaşabileceği bütün
olasılıkları kapsayan esnek ve zorlu müdahale kurallarını onaylamıştır.
Bununla beraber ISAF kuvvetleri, Taliban, El-Kaide ve diğer karşıt askeri
kuvvetlere karşı operasyon yürüten OEF‟nin de alanına girmiştir. Fakat
BMGK onayı ISAF ve OEF için ayrı ama tamamlayıcı olarak kalmaya devam
etmiştir. Bu sayede ISAF kuvvetleri yeniden yapılandırma ve eğitim
faaliyetlerine devam ederken, OEF kuvvetlerinden Taliban saldırılarına
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karşılık vermesi sağlanmıştır. Fakat ISAF görevinin NATO kuvvetleri için bazı
önlenemez yeni riskler taşıdığı da göz önünde bulundurulmalıdır. 344
Afganistan‟da

ISAF

kapsamında

görevlendirmek

üzere

NATO

komutasına birlik veren birçok ülke, birliklerinin kullanımı ile ilgili bazı
kısıtlamalar öne sürmektedir. Bu kısıtlamalar, birliklerin çatışma içeren
operasyonlarda
görevlendirildiği

kullanılmaması,
bölgeden

başka

gece
bir

devriyelerine
bölgeye

çıkarılmaması,

kaydırılamaması

gibi

olabilmektedirler. Bu durum esneklik isteyen NATO komutanları için oldukça
fazla sorun çıkarmaktadır. Buna ISAF‟ın genişlemesiyle birlikte artan asker
ihtiyacı ve sorunlu bölgelerde görev alınması eklendiğinde durum daha vahim
bir hal almıştır.345 Fakat Afganistan‟a birlik yollayan ülkelerin kendi kamuoyu
baskıları ve farklı durumları göz önüne alındığında bu durum üyeler
açısından haklı gözükmektedir.
ISAF, PRT‟lerin katkısıyla sağlık, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda
ihtiyaçları karşılamaya devam etse de ülkenin yüzölçümü ve durumu göz
önüne alındığında, bu faaliyetlerin yeterli olduğunu söylemek mümkün
değildir. İlerleme sağlanan diğer bir konu da Afganistan‟daki yerel güvenlik
güçlerinin etkinliğinin yeniden tesis edilmesi için yapılan çalışmalardır.
ISAF‟la beraber icra edilen faaliyetlerle ordunun ve polis gücünün tekrar aktif
hale getirilerek kendi sorunlarıyla mücadele edebilecek, güvenliklerini
sağlayabilecek seviyeye ulaşması ve Afgan Halkı‟nın güvenini kazanması
hedeflenmektedir. Afganistan‟da yaşanan Sovyet işgali ve iç savaş sonrası
ekonomik ve sosyal problemler nedeniyle başta İran ve Pakistan olmak üzere
çeşitli ülkelere yayılan Afgan Mülteciler de bir başka sorunlu alan olmuştur.
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Yapılan çalışmalar sonucu birçok mülteci ülkesine dönüş yapmıştır. Bu
konularda ilerleme kaydedilmiş olsa da istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. 346
Afganistan‟da ulaşılması hedeflenen bazı konularda ise başarılı
olunamamıştır. Küresel tehditler bağlamında
uyuşturucuyla

mücadelede

başarısız

önemli bir sorun

olunmuştur.

ISAF‟ın

olan

doğrudan

sorumluluğu bulunmasa da diğer küresel tehditlere kaynak oluşturması
nedeniyle yakından takip edilmektedir. Gerek Afgan Hükümeti gerekse OEF
tarafından yapılan mücadeleler sonuç vermemiştir. Bunun yanında Afgan
Halkının neredeyse tamamının silaha sahip olması nedeniyle güvenlik
konusu sorun olmaya devam etmektedir. Başarısız konulardan kuşkusuz en
önemli olanı ise Taliban tarafından bombalı saldırılar ve terörist faaliyetlerle
sürdürülen direnişin sonlandırılamamasıdır. Bu durum sadece bölgede değil
ISAF‟a katılan ülkelerin kamuoyunda da olumsuz etkiler yaratmaktadır.
Taliban direnişiyle mücadelenin bir başka boyutu ise mücadele esnasında
yaşanan sivil ölümleridir. Bu durum Afgan Hükümeti ve NATO‟ya yönelik
kamuoyu desteğinin azalmasına neden olmaktadır.347
4.3.3.2. Afganistan’ın NATO ve DönüĢüm Süreci için Önemi
2003 yılında NATO‟nun Afganistan Sivil Temsilcisi olarak Kabil‟de
görevlendirilen Hikmet Çetin‟e göre sivil temsilcinin görevi, NATO‟yu temsil
etmek ve İttifak‟ın politik ve askeri gündemini daha ileri taşımaktır. Bu
bağlamda ISAF komutanları ile beraber BM, Afgan hükümeti, komşu ülkeler
ve diğer politik aktörlerle ilişkiler içerisinde bulunmaktadır. Askeri tedbirlerin
yanında NATO‟nun kriz bölgelerindeki politik rolü, uzun süreli çözümler ve
başarı için kilit rolü oluşturmaktadır.
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Hikmet Çetin‟e göre ilerleme sağlanmasına rağmen, ciddi birçok tehdit
varlığını sürdürmektedir. Taliban ve diğer askeri karşı güçler, medya ilgisini
çekmek için yumuşak hedeflere saldırılar düzenlemekte, Afgan Güvenlik
Güçleri‟ni

hedef

almakta,

uyuşturucu

ve

suç

örgütleriyle

ilişkileri

bulunmaktadır. Bunun yanında sınır güvenliği de ciddi bir sorundur. Bu
sorunlar NATO‟nun sadece bir askeri savunma örgütü olarak mücadele
edebileceği tehditler değildir. Bu nedenle NATO, politik ve askeri boyutlarıyla
dönüşüm gayretlerini devam ettirmelidir. Afganistan‟da istikrar ve güvenlik
için yürütülecek politika, Afgan Hükümeti‟nin otoritesini tüm ülkeye yaymak
üzerine kurulmalıdır. Bu durum İttifak‟ın askeri boyutunun desteklediği politik
yönünü öne çıkarmaktadır.348
2005 Yılında Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, NATO Genel
Sekreterine NATO ile stratejik ortaklık kurulması yönünde teklifini sunmuştur.
NATO Afganistan için önemli ve Afganistan da NATO için önemlidir.
Afganistan NATO ile uzun süreli bir ilişki kurmak istemektedir. Çetin‟e göre
28 üyenin üzerinde fikir birliğine varması gereken bu ortaklık, NATO ve Afgan
Güçleri‟nin ortak operasyon icra etmesi ve Afgan askeri personelinin NATO
eğitim merkezlerinden faydalanmasının sağlanması açısından önemlidir.349
2003 yılında ISAF Harekâtı‟nın başlaması ile NATO, Afgan Hükümeti
ve halkına yardım etmek için, uzun bir dönemi içeren politik bir söz vermiştir.
NATO‟nun bu harekâtı aynı zamanda İttifak‟ın 21 yy.ın tehditlerine nasıl
adapte olduğunun da bir işareti olmuştur. ISAF Harekâtı ile İttifak,
Afganistan‟a güvenlik için verilen yardımda kilit rol oynamaktadır. ISAF ile
NATO, diğer NATO operasyonlarından çok daha zor bir ortamda, yeni ve
karışık bir istikrar sağlama görevi almıştır. Birçok yönüyle Afganistan,
NATO‟nun dönüşümü için bir test haline gelmiştir. Uzak ve tehlikeli bir
bölgede görev yapmaktan, uzak bir bölgede görev yapmak için gerekli askeri
348
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ihtiyaçları karşılamaya kadar birçok konuda NATO test edilmektedir. ISAF‟ın
başarısı bu bağlamda Afganistan için olduğu kadar NATO için de
önemlidir.350
ISAF Harekâtı‟nın yürütülmesinde uygulanacak kararlı ve istikrarlı
politikalar, bölgesel istikrarın yayılmasını sağlamasının yanında milyonlarca
Afganlı için daha iyi yaşam sağlayacağı değerlendirilmiştir. Fakat NATO için
önemli olan, ISAF Harekâtı‟nda sağlanacak başarının, NATO‟nun devam
eden dönüşüm sürecinin ilerlemesine ve geleceğine yapacağı direk etkidir.
NATO‟nun Balkanlarda barışı sağlama görevlerinde olduğu gibi operasyonel
ve politik boyutlarıyla ISAF Harekâtı, NATO‟nun gündemini oluşturmaya
devam edecektir.
11 Eylül saldırıları öncesi NATO‟nun Afganistan‟da görevlendirilmesi
düşünülemezdi, fakat gelinen noktada İttifak‟ın yeni üyelerinden Litvanya,
Afganistan‟ın uzak bölgelerinden birinde bölgesel imar görevini icra
etmektedir. Bu gelişim son on yılda tecrübe edilen derin küresel değişimlerin
bir göstergesi olmakla birlikte, İttifak‟ın yeni tehditlere adaptasyonunu ve
dönüşümünü göstermektedir. ISAF Harekâtı NATO‟nun gelecekte üstlenmesi
muhtemel

rolünün

de

bir

göstergesi

olmuştur.

Ayrıca

NATO‟nun

Afganistan‟daki rolü, uluslararası topluluğun kriz alanlarında barış ve istikrar
sağlanmasındaki ortak gayretlerinin İttifak‟ın yeteneklerine de katkıda
bulunduğunu göstermiştir.351
NATO‟nun alan dışı faaliyetlerinden biri fakat en önemlisi olan ISAF
Harekâtı, NATO‟nun terörle mücadele konsepti bağlamında kilit role sahiptir.
NATO‟nun Afganistan‟daki askeri ve politik hedeflerine ulaşması için önünde
uzun yıllar bulunmamaktadır. Afganistan‟da NATO‟nun elde edeceği başarı
mevcudiyetinin, İttifak üyeleri arasındaki dayanışmanın ve küreselleşen
350
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NATO‟nun geleceğinin bir garantisi olacaktır. Bu nedenle NATO‟nun
hedeflerine ulaşmadan Afganistan‟dan terk etmesi mümkün değildir. Kısacası
NATO‟nun içinde bulunduğu dönüşüm sürecinin test edilerek, İttifak‟ın
varlığının ve gerekliliğinin ispatını ISAF Harekâtı sağlayacaktır.
Robert M. Gates, 2008 Münih Güvenlik Konferansı‟nda NATO‟nun ilk
kara savaşı ve daha önce yaptığı her şeyden farklı olarak değerlendirdiği
Afganistan Harekâtı konusunda Avrupalı müttefiklerini yeterince sorumluluk
almadıkları konusunda eleştirerek; savaşmak isteyenler ve istemeyenler
olarak ikiye bölünmenin İttifak‟ı yok edeceğini belirtmiştir.352
ISAF Harekâtı konusunda üye ülkeler siyasi olarak fikir birliğinde
olsalar da uygulamada tam bir uzlaşı sağlanamamıştır. Askeri boyutta
ülkelerin isteksizliği ISAF‟ın başarısını ve NATO içindeki dayanışmayı
olumsuz etkilemektedir. Avrupalı müttefikler Afganistan‟a asker yollama
konusunda kendi kamuoyundan gelen tepkileri nasıl karşılayacaklarını halen
çözememişlerdir. ISAF Harekâtı çok büyük çapta bir harekât olmasına
rağmen bazı ülkeler başarısız olduğunu veya başarının güç olacağını
düşünmektedirler. ABD ve İngiltere hariç tüm ülkelerin kamuoyu ek asker
yollanmasına sıcak bakmamaktadır. Bazı ülkelerde kamuoyu baskısı siyasi
muhalefet tarafından da koz olarak kullanılmaktadır. 353
Bu duruma en iyi örnek son olarak Hollanda‟da yaşanmıştır. 2006
yılından beri Afganistan‟da 2000 asker bulunduran ve 21 kayıp veren
Hollanda, Ağustos ayında görev süreleri dolan askerlerini çekeceğini
açıklamıştır. Askerlerin görev süresinin uzatılması için yapılan görüşmelerde
koalisyon hükümetini oluşturan iki partinin uzlaşamaması nedeniyle Hollanda
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Hükümeti çökmüştür. Bu durum üzerine NATO ise ne olursa olsun Afganlıları
destekleyeceğini duyurmuştur.354
ISAF‟ın başarıya ulaşması için Afgan Halkının kazanılması, Afganistan
Hükümeti‟nin otoritesinin sağlanması esastır. Bu durum askeri tedbirlerin
yanında siyasi ve insani boyutları gündeme getirmiştir. Sivil ölümleri
NATO‟nun politik ve askeri yönetimi için daima endişe konusu olmuştur. Bu
nedenle 2008 yılında ISAF Komutanı sivil ölümlerinin minimize edilmesi ve
Afgan Halkının kazanılması için bir talimat yayınlamıştır.355 Fakat sivil halkı
direnişçilerden ayırmada yaşanan güçlükler sonucu yaşanan sivil ölümleri bu
durumu olumsuz etkilemektedir. Son olarak Şubat 2010‟da Uruzgan
Eyaleti‟nde, isyancı taşıdıkları sanılan bir grup araca NATO‟ya ait savaş
uçaklarının ateş açması sonucu 33 sivil hayatını kaybetmiş ve 12 sivil
yaralanmıştır. Bu olaydan sadece bir hafta öncesinde ise 12 sivil hayatını
kaybetmiştir.356
Sovyetler Birliğinin Afganistan‟ı İşgali sırasında bir dönem Sovyet
Güçlerinin komutanı olan Emekli General Victor Yermakov, tarihin tekerrür
ettiğini belirterek ABD ve Batılı ülkelerin Sovyet işgalinden ders alması
gerektiğini belirtmiştir. Yermakov‟a göre ek asker göndermek için harcanacak
paranın Afgan ekonomisi ve endüstrisinin kalkındırılması için kullanılması,
eğitim sistemi ve okul gibi alanlarda kullanılması daha doğru olacaktır.
Bunlara ek olarak Afganlıların onurlu bir halk olduklarını ve savaşı kendilerini
esir almak olarak algıladıklarını belirtmiştir.357 Bu durum PRT‟lerin önemini ve
ISAF‟ın başarısı için oynadıkları kilit rolü göstermektedir.
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http://www.hurriyet.com.tr/dunya/13866627.asp, 2.02.2010.
357
Paul Armstrong, “Soviet Commander: US Faces Similar Afghan Fate”, 2009,
http://www.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/12/01/afghanistan.soviet.lessons/index.html?iref=
allsearch, 26.03.2010.

121

Afganistan‟da karşılaşılması muhtemel bir problem de yaşanan
sorunların bölgeye yayılması riskidir. 11 Eylül saldırılarının terörün sınırlarının
olmadığını

göstermesi,

konusundaki

endişeleri

terörün
haklı

ve

istikrarsızlığın

çıkarmaktadır.

bölgeye

Pakistan‟da

yayılması
yaşanmaya

başlanan olaylar bu durumun gerçekleşmeye başladığının bir göstergesidir.
Afganistan‟dan NATO‟nun başarısız bir şekilde ayrılması, Soğuk
Savaş sonrası döneme adapte olmak yolunda ilerleyen

NATO‟nun

bütünlüğünün bozulmasına yol açma ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda
etkisiz bir NATO‟nun yaratacağı boşluk ise diğer uluslararası kurum ve
koalisyonlarla (AB, ŞİO vb.) doldurulmaya çalışılacaktır. Afganistan‟da kilit rol
oynayan ABD‟nin başarı için Avrupalı müttefiklerinin ve diğer uluslararası
aktörlerin

çıkar

ve

düşüncelerini

dikkate

alarak

hareket

etmesi

gerekmektedir.358
NATO, Afganistan‟da alınan mesafe fazla olmamasına rağmen savaşı
kaybetmek

konusunda

sona

gelmemiştir.

Gerson‟a

göre

NATO,

Afganistan‟da sürdürdüğü savaşı ya yavaş yavaş kazanacak, ya da yavaş
yavaş kaybedecektir. Buna ek olarak Gerson, hangisinin gerçekleşeceğini
söylemenin zor olduğunu belirtmiştir.359 Afganistan‟daki NATO Kuvvetleri
Komutanı General Stanley McChrystal‟ın Ocak 2010‟da Financial Times‟a
yaptığı açıklamada; asker olarak Afganistan‟da yeterince savaştığımızı ve
bütün savaşlarda olduğu gibi burada da siyasi çözümün kaçınılmaz olduğuna
inandığını ve Taliban‟ın siyasi görüşmeler için yeterince zayıflatıldığını da
belirtmiştir.360 Gelinen noktada NATO‟nun askeri olarak üzerine düşeni
yaptığı veya sonuca ulaşmaktan uzak olduğu düşünülebilir. Fakat daha önce
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Mengi, Oğan, “NATO‟nun Afganistan Görevi…”, ss.18-22.
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belirttiğimiz gibi ISAF Harekâtı‟nın sonucu, NATO‟nun etkinliğini ve geleceğini
belirleyici bir unsur olacaktır.
2008 Bükreş Zirvesi‟nde, ISAF için kabul edilen politik stratejide
Afganistan NATO için kilit rol oynayan öncelikli konu olduğu ve NATO‟nun
Afganistan‟a uzun vadeli bir taahhütte bulunduğu belirtilmiştir. 361 Afganistan
günümüzde de NATO için birinci öncelikli konu olmaya devam etmektedir.
Ocak ayında Londra‟da icra edilen Konferansta ve Şubat ayında İstanbul‟da
yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı‟nda Afganistan konusunun
öncelikleri ise Afgan Milli Güvenlik Kuvvetlerinin sayısının arttırılması,
gelişiminin hızlandırılması ve güvenlik sorumluluğunun zaman kaybetmeden
Afgan Güvenlik Kuvvetlerine geçişinin sağlanması olmuştur. Diğer öncelikli
konu da ek asker talebi doğrultusunda üye ve ortak ülkelerin 40000 ek asker
yollama

konusunda

taahhütte

bulunması

olmuştur.362

Tamamlanma

aşamasında olan yeni strateji üzerinde yapacağı etki ve dönüşüm faaliyetleri
kapsamında icra edilen faaliyetlerin gerekliliğinin ve doğru yolda ilerlendiğinin
ispatlanması açısından da Afganistan, NATO için birinci öncelikli konu olarak
kalacaktır.
NATO‟nun

2003

yılında

Afganistan‟da

ISAF

Harekâtı‟nın

sorumluluğunu alması, alan dışı tartışmalarının sona erdiğini göstermiştir. Bu
yıldan sonra NATO, daha küresel bir rol üstlenerek Irak, Darfur gibi
bölgelerde de faaliyetler icra etmeye başlamıştır. Bu bağlamda Eski NATO
Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, NATO‟nun küresel bir örgüte
dönüştüğünü, tehditlerin ve uluslararası ortamın global bir hal aldığını
belirtmiştir.363
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4.3.4. NATO’nun Irak’taki Rolü
NATO için 2003 yılı ISAF‟ın komutasını devralması yanında, ABD
liderliğindeki Koalisyon Güçlerinin Irak‟a müdahalesi ile oldukça hareketli bir
yıl olmuştur. Bazıları NATO üyesi olan Koalisyon Kuvvetlerinin Irak‟a
müdahalesinde NATO‟nun herhangi bir fonksiyonu olmamıştır. Fakat
müdahale

öncesi

Türkiye

NATO‟dan

4.

madde

kapsamında

kendi

topraklarına yapılacak olası bir saldırıya karşı yardım talep etmesi üzerine,
Türkiye erken uyarı sistemleri ile desteklenmiş ve olası kimyasal ve biyolojik
saldırılara karşı tedbirler alınmıştır. ABD liderliğindeki Çokuluslu İstikrar
Gücü‟nde görev alan Polonya‟ya ise kuvvet oluşturma, iletişim, lojistik gibi
konularda

destek

göstermemiştir.

verilmiş

ancak

NATO

Irak‟ta

kalıcı

bir

varlık

364

Koalisyon Güçlerinin Irak‟a müdahalesinde NATO görev almamış olsa
da İttifak içinde bazı sorunlara yol açmıştır. Irak'a yönelik müdahalenin
hemen öncesinde başta Fransa, Almanya, Belçika olmak üzere bazı İttifak
üyeleri, Türkiye için PATRIOT füzeleri, AWACS uçakları ile kimyasal ve
biyolojik

savunma

birimlerini

içeren

NATO

desteğini

engellemeye

çalışmıştır. Türkiye, bu gelişmelerden sonra, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın
4. ve 5. maddelerinin uygulanmasını resmen istemiştir. 365 Yaşanan bu
görüş ayrılığı NATO‟nun varlığının gerekliliğinin tartışıldığı bir dönemde
İttifak‟ın dayanışmasında ağır bir yara açmıştır.
Yaşanan bu krizlere rağmen 2004 yılında, BMGK‟nin 1546 sayılı kararı
doğrultusunda Irak Geçici Hükümeti‟nin isteği üzerine NATO, Irak‟ta NATO
Eğitim Görevine (NATO Training Mission-Iraq NTM-I) başlamıştır. Görevin
amacı, Irak Hükümeti‟ne kendi güvenliklerini sağlayabilecek kapasiteye
ulaşmaları için yardımcı olmaktır. Bu kapsamda Irak içinde ve Irak dışında
364
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NATO eğitim birimlerinde eğitim, danışmanlık, teçhizat yardımı gibi
alanlarda destek verilmektedir. 366 NTM-I kapsamında 26 NATO üyesi Irak‟ı
desteklemekte ve maddi kaynak sağlamakta; 13 ülke 367 ise personel
desteği vermektedir. NTM-I Irak yetkilileri ve Koalisyon Güçleri ile koordineli
yürütülmektedir. 2009 yılında NATO ve Irak arasında imzalanan ve uzun bir
dönemi kapsayan antlaşma ile NATO, eğitim görevine uzun bir süre devam
edeceğini taahhüt etmiştir.368
Philip H. Gordon, 2003 yılında NATO‟nun ileride Irak‟ta alacağı rolle
ilgili

öngörülerde

bulunmuştur.

Gordon,

NATO‟nun

barışı

koruma,

silahlarlardan arındırma, yeniden yapılanma konularındaki tecrübelerine
atıfta bulunarak; savaş sonrası Irak‟ta NATO‟ya verilecek rolün birçok
avantaj sağlayacağını belirtmiş ve nedenlerini açıklamıştır. Gordon‟a göre,
NATO dışında hiçbir yerde yorgun ABD ve İngiliz askerlerinin yerini alacak
başka bir kuvvet bulunmamaktadır. ABD görünen bir gelecek için daha fazla
Irak‟ta kalmak ve ödenek ayırmak istemeyecek, bu nedenle hızla geri
çekilecektir. Bu durumda yeni askerlerin bir yerden gelmesi gereklidir ve
bunu da NATO dışında hiçbir örgüt sağlayamayacaktır. Ayrıca NATO‟nun
Irak‟ta görev alması BM onayını sağlayacak ve AB‟nin yeniden yapılanma
ödeneklerinin önünü açacaktır. 369
2008 yılına gelindiğinde ise, Irak Başbakanı Nuri El Maliki‟nin,
NATO‟nun Irak‟taki eğitim misyonunu genişletmesi ve Irak güçleri için daha
çok yardım yapılması isteği üzerine Brüksel‟de NATO liderleri ile
görüşmeler

yapılmıştır.

Görüşmelerde

Maliki,

Irak

için

ek

birlik

istemediklerini, Irak‟ın güvenlik sorumluluğunun Iraklı birliklerde olduğunu

366

NATO Handbook, 2006, ss.160-161.
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sadece saha çok eğitim ve teçhizat yardımı istediklerini belirtmiştir.
Görüşmeler esnasında dönemin NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop
Scheffer, İttifak‟ın bu istekleri dikkate alacağını fakat NATO‟nun ABD
liderliğindeki Koalisyon Güçleri‟nin yerini almayacağını belirtmiştir. 370
Afganistan ve Irak‟ta NATO‟nun aldığı sorumluluk, NATO‟nun ilgi
alanındaki değişim ve görevlerinin Avrupa dışına kayması konusunda İttifak
içinde sağlanan yeni fikir birliğinin bir sonucudur. 371 Koalisyon Güçlerinin
önümüzdeki günlerde geri çekilmesi planlanmaktadır. Geri çekilme sonrası
Irak‟ta istikrarın sağlanamaması ikinci bir Afganistan yaratabilir ve günümüz
tehditleri için uygun bir zemin oluşturabilir. Bu durumda başta BM olmak
üzere uluslararası örgütlerin Irak‟a karşı ilgisiz kalması beklenemez. Fakat
Afganistan sınavını henüz tamamlamamış NATO için, Irak‟ta ISAF benzeri
bir harekâtın sorumluluğunu alması İttifak‟ı olumsuz etkileyecektir. Bosna
Hersek, Kosova gibi batıda yaşanan sorunlar İttifak‟ı birleştirirken,
doğudakiler ayırmıştır. Yeniden yaşanacak bir görüş ayrılığı varlığıyla ilgili
tartışmaları Afganistan ve dönüşüm süreciyle sona yaklaştırmış olan
NATO‟yu olumsuz etkileyecektir.
NATO bu faaliyetlerine ek olarak, Aden Körfezi‟nde güvenliği sağlamak
için korsanlara karşı Okyanus Kalkanı Harekâtı‟nı (Operation Ocean Shield)
sürdürmektedir.372 Ayrıca 2005–2007 yılları arasında Sudan‟ın Darfur
Bilgesi‟nde ve 2007–2010 yılları arasında Somali‟de Afrika Birliği‟nin icra
ettiği görevlere hava köprüsü kurarak destek vermiştir. 373 Görüldüğü üzere
NATO‟nun alan dışı faaliyetleri yaşanan dönüşüm sürecinin somut
yansıması olmuş, aynı zamanda dönüşüme yön vermesi ve ihtiyaçları
370
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ortaya koyması nedeniyle Soğuk Savaş sonrası dönemde İttifak için önemli
bir rol oynamıştır.
4.4. Sonuç
Soğuk Savaş‟ın sona ermesiyle ABD ve Avrupa arasındaki güvenlik
tartışmalarının büyük bir bölümünü, NATO‟nun varlık nedeni tartışmaları
oluşturmuştur.

NATO‟nun

genişlemesi,

operasyonel

taahhütleri

ve

dönüşümü bu tartışmaları sonlandırmıştır. 374 Gelinen noktada NATO, dar
politik kapsamlı bölgesel bir savunma örgütünden; yeni güvenlik tehditlerine
karşı bütün dünyada diğer uluslararası aktörlerle beraber mücadele eden,
politik rolü daha ön planda olan, küresel bir savunma ve güvenlik örgütü
haline gelmiştir.
NATO hedeflerini, görevlerini ve yapısını değiştirerek, bir savunma ve
güvenlik aracına dönüşmüş ve kendisini yeni dünya düzeninin şartlarına
adapte

etmiştir.

Ancak

NATO

için

gelecekteki

sorun

NATO‟nun

Transatlantik ilişkilerindeki yerinin ve rolünün tanımlanması olacaktır. Başka
bir deyişle, bu rolün ABD‟nin stratejik hedeflerine ulaşmak için bir araç olup
olmadığının ortaya konulması olacaktır. Kurecic‟e göre NATO böyle bir
durumla karşılaşınca büyük olasılıkla ABD‟nin hedefleri doğrultusunda
harekâtlarda

bulunmaya

direnecektir.

NATO

kendisinin

ABD‟nin

gerçekleştirdiği harekâtlar sonrası oluşacak durumu temizleme ve yeniden
istikrar sağlama aracı olarak kullanılmasına izin vermemelidir. Diğer
taraftan ABD ve Avrupa arasındaki ilişkilerde yaşanan krizlerden alınan
dersler, iki tarafın da birbirine ihtiyacı olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak
NATO, askeri ve güvenlik konularında iki tarafın da temsil edildiği tek
örgüttür.375

374
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375
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BEġĠNCĠ BÖLÜM
NATO’NUN POLĠTĠK VE ASKERĠ DÖNÜġÜMÜ
5.1 GiriĢ
Soğuk Savaş‟ın sona ermesi ile NATO yeni güvenlik tehditleri ve
sorunları doğrultusunda hareket edebilmek için pek çok reform üstlenmiştir.
İttifak yeni stratejik roller üstlenmiş, yeni üyelerle genişlemiş, diğer ülkelerle
ortaklık ve diyaloglar geliştirilmiştir. Günümüzde NATO, toplu askeri
faaliyetleri kolaylaştırmak, güvenlikle ilgili teknik yardım ve tavsiyeler vermek
için kullanılmaktadır. Bir zamanlar caydırma ve çevreleme aracı olan İttifak
günümüzde planlama ve güvenlik için bir danışma mekanizması haline
gelmiştir. İttifak‟ın devam eden yenilenmesinde, daha etkili ve yararlı hale
getirilmesinde itici güç ise dönüşüm olmuştur.376
Politik yönü öne çıkan NATO politik dönüşümünün yanında, politik
kararları doğrultusunda, günümüzün küresel tehditleriyle tüm dünyada
mücadele edecek olan askeri gücünü de dönüşüm sürecine dahil etmek
zorunda

kalmıştır.

Günümüz

tehditleri

NATO‟nun

askeri

kuvvetlerini

terörizmden barışı koruma operasyonlarına kadar geniş bir alanda,
Avrupa‟dan Merkez Asya‟ya kadar farklı coğrafyalarda mücadele etmek
zorunda

bırakmıştır.

NATO

üstlendiği

küresel

rol

doğrultusunda

dönüşümünü, birbirini tamamlayan politik ve askeri boyutlarda paralel
yürütmek zorundadır.
NATO‟nun dönüşümü elbette bazı sorunları da beraberinde getirmiştir.
Çalışmamızın önceki bölümlerinde bahsettiğimiz Soğuk Savaş döneminde
NATO, kuruluş nedeni olan tehdidin derecesine göre yapısında ve
stratejilerinde değişiklikler yapmış, bu dönemde de politik ve askeri konularda
376
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bazı anlaşmazlıklar yaşamıştır. Farklı dış politikaları olan ülkelerden oluşan
bir örgütte bu durum doğal bir sonuç olmuştur. Ancak günümüzde daha da
karmaşık hale gelen uluslararası ilişkiler ve değişimden ziyade neredeyse
tamamen farklı politik ve askeri yapı gerektiren dönüşüm süreci, İttifak için
zorlu bir süreç olmuştur.
5.2. NATO’nun Politik DönüĢümü
Soğuk Savaş boyunca NATO oldukça durağan bir role sahip olmuştur.
Bu rol İttifak‟ın nükleer kapasitesine dayanan bir strateji ve dar politik boyutta
İttifak bölgesini saldırılara karşı korumak olmuştur. Kısacası caydırma
üzerine kurulu bir rol üstlenmiştir.377 Soğuk Savaş döneminde kuruluş amacı
doğrultusunda askeri yönü ön planda olan NATO‟nun, Soğuk Savaşın sona
ermesi ve Varşova Paktının yıkılması ile politik-askeri bir örgüt olarak
gerekliliği tartışılmaya başlamıştır.378
Fakat Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO, İttifak‟a katılmak isteyen
eski komünist ülkelerle ve Rusya ile ilişkiler kurmuş, Balkanlarda çıkan
tartışmalarla ilgilenmek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla rolü, Avrupa‟da barış
ve istikrar sağlamak olmuştur. Bunun sonucu olarak NATO ortaklıklar ve
genişleme politikasıyla Merkez ve Doğu Avrupa‟ya ulaşmıştır. Rusya ile
bütünlük içinde bir Avrupa kurmak için ilişkilere girmiştir.379 Rebeca Moore‟a
göre NATO 1990 yılında yeni politik görevi olan Avrupa‟yı bütün ve özgür
yapma görevini almış ve bu görev askeri görevinin daha da önüne
geçmiştir.380 Avrupa‟nın politik çehresi Soğuk Savaş sonrası oldukça değişse
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de İttifak halen Avrupa‟da, askeri kabiliyetler ve güvenlik tehditleri için yapılan
stratejik tartışmalarda en mantıklı forum olma özelliğine sahiptir.381
Günümüz uluslararası ortamının ortaya çıkardığı bazı nedenler politik
dönüşümü kaçınılmaz hale getirmiştir. Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan
tehditler, Sovyetler Birliği‟nin oluşturduğu tehditten çok daha karmaşık
güvenlik sorunları oluşturmuştur. Bu tehditler doğası itibariyle birbirinden çok
farklılık göstermekle birlikte, kaynakları ve etkileşimleri bu tehditleri
birbirleriyle bağlantılı kılmıştır. Bu tehditler ağırlıklı olarak askeri-teknik
yapıdan ziyade sosyo-ekonomik yapıdadırlar. Dolayısıyla bu tehditlerle
mücadelede başarı etkili politik, sosyal ve ekonomik politikalara bağlıdır.
NATO bu gerçekten hareketle politik yönü öne çıkan bir örgüt olmak zorunda
kalmıştır. Günümüz tehditleri karşısında NATO‟nun sahip olduğu kuvvet
kullanımı veya kullanma tehdidi gibi kısa vadeli çözümler etkili olmamaktadır.
Örneğin sınır içi etnik çatışmalar askeri güçle önlenebilmekte fakat kalıcı
barış için politik çözümler gerekmektedir.382
11 Eylül saldırıları sonrası NATO için yeni bir dönem başlamıştır. Bu
zamandan sonra NATO kesinlikle bir daha aynı olmamıştır. 11 Eylül
saldırıları ve 5. maddenin 52 yıl sonra ilk defa işletilmesi, dünyanın en büyük
ve uzun ömürlü İttifak‟ını dönüştürme çabalarına hız kazandırmıştır. Bunun
yanında 11 Eylül saldırılarının, NATO‟nun dayanışmasının geleceği, askeri
yapısı, genişlemesi, Rusya ile ilişkileri, AGSP, gelecekteki örgütlenmesi, rolü
ve görevleri gibi bütün faaliyetleri üzerinde etkileri olmuştur.383 Artık NATO,
tehditlerle kendi bölgesi dışında kaynağında mücadele etmek zorunda
kalmış384

ve

küreselleşen

dünyada

güvenliği

bölgesel

olarak

sağlayamayacağını anlamıştır. 11 Eylül sonrası NATO‟nun ihtiyacı olan,
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politik görevini yeni tehditler doğrultusunda genişletmek olmuştur. Bu basit
olarak terörizm ve KİS„ler olamamış, Avrupa dışında bu tehditleri besleyen
politik ve ekonomik kaynaklar olmuştur.385 Küreselleşen tehditlerle beraber
NATO güvenlik için geleneksel coğrafi yaklaşımını bir kenara bırakmıştır.
11 Eylül saldırıları, sonrasında 5. maddenin işletilmesi, Afganistan
Harekâtı ve bu olaylar esnasında İttifak içinde yaşanan krizler sonucu,
İttifak‟ın Afganistan konusunda ortak bir görüş yansıtması iki yıl sürmüştür.
Bu olaylar sırasında Irak Krizinde Türkiye‟nin savunulması konusundaki
görüş ayrılıkları ve savaşın meşruluğu, ittifak içinde tekrar kriz yaşanmasına
neden olmuştur.386 Kısa sürede aşılmasına rağmen bu kriz NATO‟da politik
olarak derin yaralar açmıştır.387 NATO Irak, Afganistan ve Balkanlarda
yaşanan olaylardan ders çıkarmak ve kendi içinde de politik rolünü ön plana
çıkarmak zorunda kalmıştır.388 Bu durum NATO‟nun kendi içerisinde de
politik bir dönüşüm geçirmesini gerektirmiştir. Ronald D. Asmus‟a göre, 11
Eylül saldırıları sonrası yaşanan gelişmeler Avrupa ve ABD‟yi yeni yüzyılın
riskleri

ile

mücadele

yakınlaştırmıştır.

Ayrıca

Asmus,

NATO‟nun

dönüşümüyle Kuzey Amerika‟yı ve Avrupa‟yı dengeleyecek bir örgüt olması
gerektiğini vurgulamıştır.389
İttifak‟ın politik stratejisinin iddialı ve dönüşümsel olarak yenilenmesi
gerekliliği, İttifak dışındaki gelişmelere verilen tepkinin bir parçasıdır. Irak
Krizi konusundaki görüş ayrılıklarına rağmen, Amerikan ve Avrupalının
stratejik önceliklerinde yakınlaşmalar olmuştur. AB‟nin güvenlik konusunda
2003 yılında yayınlanan beyaz kağıdı terörizm, KİS‟lerin yayılması, bölgesel
çatışmalar, başarısız ülkeler konularında Bush Yönetimi‟nin 2002 Milli
Güvenlik Doktrini‟ne birçok yönüyle benzemektedir. Fakat Avrupalı ülkelerin
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İran ve Çin politikaları Transatlantik bağda yeni sorunların oluşmasına yol
açmıştır. Bu gelişmelere rağmen NATO‟nun Afganistan‟da ISAF Harekatı‟nın
liderliğini alması sonucu görüş ayrılıkları rafa kalkmıştır. 390
Günümüzde NATO Kosova‟da barışı koruma harekâtına devam
etmekte,

Bosna-Hersek‟te

savunma

reformuna

yardım,

Akdeniz‟in

gözlemlenmesi, Afganistan‟da güvenlik ve yardım harekâtı, Afrika Birliği‟ne
Sudan‟da yardım, Irak Güvenlik Kuvvetleri‟nin eğitimi ve Pakistan‟da insani
yardım gibi görevleri bütün dünyada yürütmektedir.391 Bu durum askeri
gerekleri yanında politik ilişkileri dolayısıyla İttifak‟ın politik rolünün her
yönüyle öne çıkmasını gerektirmiştir.
İlk başından beri NATO‟nun dönüşümü İttifak‟ın iki rolünden dolayı,
askeri ve politik olmak üzere iki farklı boyuta sahip olmuştur. Scheffer,
İttifak‟ın askeri dönüşümünün daha geniş proaktif politik gündeminin
çerçevesi içinde kalmasının önemini vurgulamıştır.392 Politik-askeri bir örgüt
olan NATO, askeri açıdan bakıldığında politik sonuçlara ulaşmak için
kurulmuş askeri bir örgüttür. Fakat sadece askeri bir örgütün varlık nedeni
yoktur. Bu nedenle NATO, politik sonuçlara ulaşmayı hedefleyen bir örgüt
olmalıdır.393 Rizzo‟ya göre, İttifak‟ın yeni sorunlarla mücadele edebilecek yeni
askeri yetenekleri eğer ittifak nasıl, ne zaman ve nerede kullanacağı
konusunda fikir birliğine varamazsa hiçbir işe yaramayacaktır. Bu nedenle,
ittifak‟ın askeri dönüşümü politik dönüşümle beraber ilerlemelidir. İttifak
müttefiklerin görüşlerini paylaştığı, tehditleri ve riskleri tartıştığı, fikir birliğinin
şekillendirildiği ve gerektiğinde ortak hareketin sergilendiği bir politik diyalog
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forumu olarak kullanılmalıdır.394 NATO‟nun Afganistan ve Kosova‟da
yürüttüğü ve ileride üstleneceği bütün görevler, bu görevlerin politik geleceği
üzerinde koordine edilmiş politik süreçler ve fikir birliğine dayanmalıdır. 395
NATO günümüzde farklı kıtalarda görev yapmakta ve politik ilişkiler içine
girmektedir.396 Küreselleşme ile birlikte iç ve dış güvenlik ortamı sınırları,
uluslararası örgütlerle bölgesel örgütler arasındaki sorumluluk sahalarının
sınırları önemini yitirmiştir. Bu durum etkili iletişimi ve işbirliğini zorunlu
kılmaktadır. NATO‟nun karşılaştığı güvenlik sorunları çoğu kez fikirler, değer
yargıları, doğru yanlış kavramlarının çatışmasını tetiklemektedir. Bu nedenle
uluslararası düzeyde ve İttifak üyeleri içinde kamu desteği önemli rol
oynamaya başlamıştır. Bu durum NATO‟nun sorunları ele alırken iyi bir politik
süzgeçten geçirmek zorunda bırakmıştır.397
İttifak‟ın

güvenilirliği

kendi

içindeki

politik

birliğine

ve

askeri

yeteneklerine bağlıdır. Yeni risklerle ve tehditlerle yüz yüze gelen NATO,
politik

diyaloğunu

güçlendirmelidir.

Kamuoyunun

dikkati

NATO‟nun

Balkanlardaki operasyonlarına, Afganistan, Akdeniz ve Irak‟a odaklanmış
durumdadır.

Bunun

yanında

NATO‟nun

genişlemesi,

ortaklıkların

derinleştirilmesi de diğer gündem konularıdır. Ayrıca NATO Karargâhının
kuruluşu da bu süreçleri destekleyecek şekilde değiştirilmiştir. NATO
yürüttüğü faaliyetlerdeki sorumluluğu için kendi içinde fikir birliğini sağlayacak
şekilde politik yönünü öne çıkarmıştır. Bu kapsamda NATO liderleri 2005
Brüksel Zirvesi‟nde ittifakın stratejik ve politik danışma ve koordinasyon
forumu şeklinde güçlendirilmesi yönünde karar almışlardır.398
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Yeni risk ve tehditlerle mücadele edebilmek için NATO diğer uluslararası
aktörlerle beraber çalışmak zorundadır. Afganistan bunun bir örneği
olmuştur. Afganistan‟ın sosyal ve ekonomik durumu, mülteci sorunu, eğitim
durumu, sağlık sorunları gibi konular göz önüne alındığında askeri tedbirlerin
tek başına yeterli olmayacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle daha geniş bir
yaklaşımla NATO Afganistan‟da AB, BM ve hükümet dışı uluslararası
örgütlerle koordineli bir çalışma yürütmektedir. Soğuk Savaş döneminde
NATO‟nun bölgesinde güvenliğini sağlaması için ittifak üyelerinin desteği
yeterli olurken, günümüzde gelinen noktada NATO‟nun diğer aktörlerle olan
politik ilişkileri güvenliğin sağlanması için temel unsur olmuştur. Bu politik
çabaların bir sonucu da ortaklıklar yoluyla güvenliğin sağlanması olmuştur.399

5.2.1. Oraklıklar Yoluyla Güvenlik
Berlin Duvarı‟nın çökmesiyle Orta ve Doğu Avrupa‟da yaşanan
değişimler, NATO‟yu belirsizlikler ve istikrarsızlıklar, içeren yeni ve çeşitli
güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya getirmiştir. Ortaklığın amacı, AvrupaAtlantik güvenliğinin artırılması için ortak ülkelerle güvenlik, diyalog ve
işbirliği, barışı destekleme operasyonları, savunma reformu, doğal afetlere
hazırlık, bilim ve çevre gibi alanlarda işbirliği gerçekleştirmektir. Ortaklık
kapsamındaki

faaliyetlerin

yapılan

reformlar,

demokratik

yapıların

geliştirilmesi, ortak ülkelerin daha geniş bir uluslararası topluluğun bir üyesi
olarak çokuluslu işbirliklerinde yer alması üzerinde olumlu etkileri olmuştur.400
Bunun yanında ortaklıklar yoluyla NATO, belki de hiçbir zaman NATO üyesi
olamayacak fakat İttifak ve Avrupa güvenliği için stratejik önemi olan Rusya,
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Ukrayna gibi ülkelerle güvenlik için işbirliği sağlanmıştır.401 NATO için her
zaman önemli olan, NATO‟nun askeri operasyonlarına direk etkisi olan ve
Riga Zirvesi‟nde İttifak‟ın politik gündemine konan enerji güvenliği da ortaklık
politikasının amaçlarından birisi olmuştur.402
Bölgesel güvenlik için işbirliğinin mantığı basittir. Doğru amaç için
kaynakların aynı düşüncedeki ülkelerle bir havuzda toplanması güvenliği
etkili bir şekilde arttıracaktır. Askeri işbirliği bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin
gücü için kuvvet çarpanı olurken, politik olarak şeffaflık, koordinasyon ve
karşılıklı güven gerektirmektedir. NATO bölgesel güvenliği sağlamak için her
bölgede farklı yaklaşım izlemiştir. Balkanlarda Avrupa-Atlantik bölgesine
komşu olması nedeniyle çıkan karışıklıklarda politik ve askeri olarak aktif rol
almıştır. Kafkaslarda ise farklı bir senaryo ile BM ve AGİT ile beraber
çalışmaktadır. NATO Kafkaslarda güvenlik için işbirliğine daha düşük
seviyede bir yaklaşımla, savunma ve ekonomi, sivil acil planlama, bilim,
çevresel işbirliği gibi alanlarda şeffaflık ve güven üzerine dayandırmaktadır.
Baltıklarda İttifak için Balkanlarda olduğu gibi jeopolitik öneme sahiptir. Bu
bağlamda

Baltık

ülkeleriyle

yapılan

işbirliği

doğaldır. 403

Daha

önce

belirttiğimiz gibi bağımsızlığına kavuşan bu ülkeler ekonomik kalkınma için
AB‟yi tercih ederken, savunma için NATO‟yu tercih etmişlerdir.
Ortaklıklar

yoluyla

güvenliğin

sağlanması

girişimi

NATO‟nun

dönüşümü ile yakından ilgilidir. Ortakların bir anlamda üyeliğe hazırlanması
olarak da algılanabilecek güvenliğin ortaklık yoluyla sağlanması genişleme ile
yakından ilişkilidir. Aynı zamanda ortak ülkelerin NATO ile siyasi, ekonomik
ve sosyal ilişkileri kapsamında NATO‟nun öne çıkan politik boyutunun bir
yansımasıdır.

401

Bunun

yanında

ortakların

barışı

koruma

ve
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operasyonlarına katılımı, İttifak‟ın askeri dönüşümünün de bir parçası olarak
değerlendirilebilir. Bu bağlamda ortaklık sürecinin NATO‟nun dönüşüm
sürecine birçok katkısı olmuştur.
5.2.1.1. BarıĢ için Ortaklık (BĠO)
Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa-Atlantik bölgesinde güvenliğin
gelişimi, Orta ve Doğu Avrupa ile ilişkiler kurmak için 1991 Roma Zirvesi‟nde
Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi‟ni (KAİK) kurma kararı almıştır. KAİK‟le NATO
daha geniş bir güvenlik yaklaşımı stratejisi sergilemiş ve Eski Varşova Paktı
ülkeleriyle bir diyalog formu oluşturmuştur. KAİK‟e 1992‟de bağımsızlığını
kazanan 10 ülke üye olmuş, aynı yıl haziran ayıda Arnavutluk ve Gürcistan
da üye olmuştur.
KAİK ile siyasi araçlarla güvenliğin sağlanması hedeflenmiş İttifak
güvenlik için ekonomik, sosyal ve çevresel konulara daha fazla önem
vermeye başlamış fakat savunma boyutu önem taşımaya devam etmiştir.
Soğuk Savaş sonrası dönemde KAİK ilk görüşmeleri Baltık devletlerinden
Rus Birliklerinin çekilmesi gibi Soğuk Savaş‟tan kalma güvenlik konularına
odaklanmıştır. Güvenlik ve savunmayla ilgili pek çok konuda politik işbirliği
başlatılmıştır. KAİK daha ziyade çok taraflı politik diyalog üzerine odaklanmış
ve her ortağın NATO ile bireysel işbirliği ilişkilerini geliştirmesi üzerinde
durmamıştır.404
Bu nedenle işbirliğini bir adım daha ileri taşımak için 1994‟de Brüksel
Zirvesi‟nde alınan İttifak‟ın politik ve askeri yapısını değiştirecek kararlar
doğrultusunda BİO (Partnership for Peace-PfP) programı başlatılmıştır. Bu
girişim NATO liderliğinde askeri ve güvenlik konularında KAİK ve AGİT
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üyelerine işbirliği imkânı sunmuştur.405 Aynı zamanda BİO, NATO ve ortak
ülkeler arasında bireysel işbirliği kurmayı amaçlayan bir program olmuştur. 406
BİO

ortak

ülkelerin

politik

bağımsızlığına,

güvenliğine

veya

toprak

bütünlüğüne yönelik bir tehdit algılandığında NATO‟ya danışmasını da
öngörmüştür.407 Günümüzde BİO‟ya üye 22 ortak ülke bulunmaktadır.408
BİO‟nun amacı her ortak ülke ile NATO arasında bireysel olarak
ortaklık oluşturmaktır. Bu ortaklık katılan her ülke tarafından seçilen düzeyde
ve hızda bireysel gereksinimlere göre biçimlendirilir ve gerçekleştirilir. BİO,
ortak ülkelerin amaçlarını ve hedeflerini yerine getirmesi ve fikirlilerini eyleme
dönüştürmesini desteklemek için kapsamlı bir kılavuz oluşturmuştur. Çevre
dokümanı, BİO‟nun her ortak ülke için belirli taahhütler belirleyen temel
dokümanıdır.409 Çevre Dokümanında ayrıca BİO‟ya faal katılımın NATO‟ya
üyelik sürecinde önemli rolü olduğu da yer almaktadır. Bu taahhütler:
Ulusal savunma planlaması ve bütçelerinde şeffaflığı kolaylaştırmak,
Savunma kuvvetlerinin demokratik yollarla kontrolünü garanti etmek,
BM yetkisinde veya AGİT sorumluluğunda yürütülecek operasyonlara
katkıda bulunmaya hazır olmak ve bu yeteneği muhafaza etmek,
BİO katılımcılarının barışı koruma, arama kurtarma, insani yardım ve
diğer operasyonları üstlenebilme yeteneklerini güçlendirmek maksadıyla
ortak planlama, eğitim ve tatbikatlar için NATO ile askeri işbirliği ilişkileri
geliştirmek,
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Kuvvetlerini uzun vadede NATO üyesi ülkelerin kuvvetleri ile çalışabilecek
şekilde geliştirmektir.410
1999‟da BİO‟nun operasyon odağını ve ortak ülkelerin BİO karar verme
süreçlerine ve planlamalarına katılmalarını artırmak için bazı gelişimler
başlatılmıştır. Bu kapsamda Harekât Yetenekleri Kavramı, müttefik ve ortak
güçlerin NATO liderliğinde gerçekleştirilen operasyonlarda birlikte çalışma
yeteneğini geliştirmek üzere geliştirilmiştir.411
NATO farklılaşan

güvenlik ortamının

yeni sorunlarıyla

mücadele

edebilmek için dönüşüm geçirdikçe ortaklık mekanizması da NATO‟nun
önceliklerine cevap verecek şekilde değişmiştir. Ortak ülkelerin bazıları kendi
savunma yapı ve yeteneklerini geliştirme sürecindeyken, bazıları NATO
önderliğinde yürütülen faaliyetlere önemli miktarda askeri güç sağlayabilecek
konumdaydı. Günümüzde ortak ülkeler NATO ile beraber barışı koruma
operasyonlarında beraber görev yapmaktadır. Bu durum Soğuk Savaş
döneminde tahmin edilemeyecek bir gelişme olmuştur.412
Balkanlarda birçok ortak ülke NATO‟ya yardımda bulunmuştur.
Arnavutluk, eski Yugoslavya‟ya uygulanacak ekonomik yaptırım ve ambargo
için NATO gemilerinin kendi karasularını kullanmasına izin vermiştir.
Macaristan, NATO‟nun erken uyarı uçaklarının Bosna‟nın uçuşa yasak
bölgesinin gözlemlemesi için hava sahasının kullanılmasına izin vermiştir.
Bunun yanında 14 ortak ülkenin birlikleri IFOR‟da görev yapmıştır. Kosova
Krizinde de ortak ülkelerin yardımı olmadan barışı sağlama gayretleri
sonuçsuz kalabilirdi. Ortaklar Kosova‟da politik desteğinin yanında hava
sahasının kullanılması, lojistik, iletişim gibi konularda NATO kuvvetlerine
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destek vermişlerdir.413 Özellikle Rusya‟nın balkanlardaki operasyonlara
katkısı Soğuk Savaş sonrası dönemin politik dönüşümünün önemli bir
göstergesidir.414 Ayrıca Afganistan‟da süren operasyonlarda ortak ülkelerin
oynadığı kritik roller güvenliği arttırmaya yardımcı olmakta, ortak ülkelerin
pratik deneyim kazanmasını sağlamakta ve müttefiklerin artan görev yükünü
hafifletmektedir.415
BİO programının bir başarısı da Rusya ve Ukrayna ile kurulan ilişkiler
olmuştur. 1994‟de BİO‟ya üye olan Rusya ile ilişkiler 1997‟de Rusya ile
imzalanan “İşbirliği ve Güvenliğe Dair Kurucu Senet” ve oluşturulan NATORusya Daimi Ortak Konseyi ile ilişkiler daha da ileriye taşınmıştır. 416 NATORusya ilişkileri inişli çıkışlı bir süreç olsa da Soğuk Savaş döneminde hayal
edilemeyecek bir seviyeye ulaşmıştır. 2002 yılında Daimi Ortak Konseyi‟nin
yerini NATO-Rusya Konseyi almıştır. Bu konsey vasıtasıyla müttefikler ve
Rusya arasında eşit seviyede ve düzenli bir program dahilinde görüşmeler
yapma imkanı doğmuştur.417
2004 İstanbul Zirvesi‟nde Kafkaslar yanında Merkez Asya ortakları
olan Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile
ortaklıkların daha da derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. NATO‟nun stratejik
bölgelere ulaşma politikası‟nın bir parçası olan bu ortaklıklar Avrupa-Atlantik
bölgesinin güvenliği ve Merkez Asya‟nın Afganistan için olan önemi nedeniyle
kritik rol oynamaktadırlar. Bu bölgenin NATO için önemli olmasının bir başka
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nedeni ise Uzak Doğu‟ya açılan İpek Yolu üzerinde olması ve enerji güvenliği
için kritik olmasıdır.418
NATO‟nun

Avrupa-Atlantik

bölgesi

dışındaki

ülkelerle

ilişkilerin

gelişmesinde Afganistan‟ın büyük rolü olmuştur. Avustralya, Yeni Zelanda ve
Singapur ISAF Harekatı için asker desteği vermektedir. Japonya ve Güney
Kore ise İttifak‟a doğrudan veya dolaylı katkılarda bulunmaktadırlar. Japonya
NATO‟yla diplomatik ilişkiler kurmakta ve Asya‟nın güvenliğiyle NATO‟nun
ilgili olmasını istemektedir. Avustralya ve Yeni Zelanda İSAF‟a katkılarını
ABD‟yi

desteklemek,

operasyonel

ve

planlama

konularında

tecrübe

kazanmak için bir araç olarak kullanmaktadır. Bu ülkeler BİO ülkelerinden
farklıdır. Demokrasiye geçiş yapan veya silahlı kuvvetlerini gelişimine ihtiyaç
duyan ülkeler değillerdir fakat NATO‟dan beklentileri olduğu açıktır. Michito
Tsuruoka‟ya göre NATO, ortaklarıyla ne yönde ilerleyeceği konusunda bir
fikir birliğine sahip değildir. Bu nedenle 2010 yılı stratejisinde ortaklık
konusundaki fikirlerini ortaya koymalıdır.419 Bu ülkeler ortaklık veya üyelik
beklentisi olmasa da yeni tehditlerin sınır tanımadığı günümüz ortamında, bu
ülkelerle ilişkiler NATO‟nun ön plana çıkmaya başlayan politik yönünün bir
yansımasıdır.
BİO Varşova Paktı‟nın yıkılmasından sonra, aynı zamanda paktın
üyesi olmayıp tarafsızlık politikasını tercih eden Avrupa devletlerine Avrupa
güvenlik mimarisine katılma şansı vermiştir. Avusturya, Finlandiya, İrlanda,
İsveç ve İsviçre NATO üyeliği için bir istek göstermeseler de BİO ortağı
olmuşlardır.420 NATO ortaklık politikasının amacı diyalog ve işbirliği ile
güvenliği sağlamak iken, günümüzde gelinen noktada terörizm, KİS‟lerin
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yayılması, başarısız ülkeler gibi 21 yy güvenlik sorunlarıyla NATO ve ortak
ülkeler beraber mücadele etmektedirler.421
5.2.1.2. Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi
Ortak ülkelerin NATO‟nun icra ettiği görevlerde daha fazla yer almaya
başlaması sonucu bu ülkeler karar alma sürecinde daha aktif olmayı
istemişlerdir. Bu durum KAİK‟in daha da ötesine geçilmesini gerektirmiş, BİO
ile artan karışık ilişkilere daha iyi cevap verebilecek bir güvenlik formu ihtiyacı
ortaya çıkmıştır.422
Yeni konsey şekillendirilirken isminin başına “Euro” kısaltması da
eklenmiştir. Oluşturulacak yeni konseyin bir amacı da NATO ve AB‟nin
Merkez Avrupa‟dan yeni üyeler alması, ikisinin de Balkanlarda görev alması,
Rusya ve Ukrayna ile ilişkiler kurması, Kafkaslar ve Merkez Asya‟ya olan
ilgileri nedeniyle, iki örgüt arasındaki ilişkiler için de kullanışlı bir enstrüman
oluşturma isteğidir.423
1997‟de kurulan AAOK, ortak ülkelerin karar alma sürecinde daha
etkin olmalarını sağlamıştır. AAOK, KAİK‟in politik ve güvenlik danışma
özelliğine kriz yönetimi, bölgesel konular, silahların kontrolü, KİS‟lerin
yayılması, uluslararası terörizm, savunma planlaması ve politikası, bütçe,
stratejik konular, sivil acil planlama, afete hazırlık, çevre gibi boyutların da
eklenmesini sağlamıştır. Aynı zamanda geleneksel danışmanın yanında,
NATO üyeleri ve ortaklar için önemli endişe oluşturan konularda bir danışma
rolünü de üstlenmiştir.424
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1999‟da müttefikler AAOK üyelerinin kolektif savunmayla ilgili olmayan
5. madde dışı görevlerin planlanmasına dahil etmeye başladılar. Burada
amaç ortak ülkelerin ileride katılabilecekleri NATO liderliğindeki görevler için
yapılan planlama, komuta anlaşmaları, politik danışma ve karar alma
süreçlerine katılımlarının sağlanması olmuştur.425
NATO ortakları ile genel siyasi ilişkiyi sağlayan AAOK vasıtasıyla
düzenli olarak ortaklarına danışmaktadır. Her ortak aynı zamanda BİO ile
işbirliği için kendi önceliklerini seçtiği faaliyet programı ile İttifak ile bireysel
ilişkiler kurabilmektedir. Bu iki önemli ortaklık mekanizması Avrupa-Atlantik
güvenlik mimarisi için demirbaş haline gelmiştir. Ortak ülkelerin çoğunun
düzenli iletişim için Brüksel karargâhında diplomatik heyetleri bulunmaktadır.
AAOK toplantıları büyükelçiler düzeyinde aylık, dışişleri ve savunma
bakanları ve komutanlar düzeyinde yıllık ve nadiren de zirve şeklinde
toplanmaktadır.426
5.2.1.3. Akdeniz Diyaloğu
NATO‟nun Güney Avrupalı üyelerinin birçoğunun Akdeniz‟e sahili
bulunması nedeniyle, bu bölgenin Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenlik ve
istikrarı için önemli olmuştur. Bu nedenle 1995 yılında NATO Akdeniz
Bölgesi‟nin güneyindeki 6 ülke Mısır, İsrail, Ürdün, Moritanya, Fas ve
Tunus‟un katılımıyla bir diyalog başlatmış, 2000 yılında Cezayir de bu gruba
üye olmuştur. Diyalog bölgede güvenlik ve istikrara katkıda bulunmayı,
karşılıklı anlayışı arttırmayı ve diyalog ülkelerinin NATO konusundaki yanlış
fikirlerini düzeltmeyi amaçlar.427
Diyalog ile tüm Akdenizli ortaklara aynı tartışma temeli ve müşterek
faaliyetler sunulur fakat katılım düzeyi ortak ülkeler tarafından belirlenir.
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Diyalog büyükelçiler düzeyinde düzenli görüşmeler ile yürütülür. Bunun
yanında NATO‟nun faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve önemli konularda
fikir alışverişinde bulunmak için KAK diyalog ülkeleri ile toplantılar
yapmaktadır. Ayrıca diyalog ülkeleri görevlilerine AAOK‟nin kapsadığı
konularda kurslar verilmektedir. Diyalog ülkelerinden Fas, Mısır ve Ürdün
NATO‟nun Balkanlarda icra ettiği barışı koruma görevlerine katılmışlardır.428
Fas‟ın 213 personelden oluşan birliği halen Kosova‟da KFOR Harekatı‟nda
görev yapmaktadır.429
11 Eylül‟den sonra NATO ve diyalog ülkeleri KAK‟ta daha sık görüşmeye
danışmalarda

bulunmuşlardır.

Bu

gelişmeler

sonucu

2002‟de

Prag

Zirvesi‟nde diyaloğun güçlendirilmesi İttifak‟ın önceliklerinden biri haline
gelmiştir. Bu kapsamda NATO‟nun dönüşümüne paralel olarak mevcut
işbirliği alanları daha derinleştirilmiş ve yeni işbirliği alanları önerilmiştir. 5.
madde kapsamı dışındaki NATO operasyonlarına, savunma reformu ve
ekonomisine, terörizm ve sınır güvenliği, afet yönetimi gibi konulara
yapacakları katkıların arttırılması hedeflenmiştir.430 2004 İstanbul Zirvesi‟ne
NATO 7 Akdeniz Diyaloğu ülkesini davet ederek Akdeniz bölgesinde daha
geniş güvenlik ve istikrar için, diyaloğun ötesinde daha iddialı ve genişletilmiş
bir ortaklık isteğini ortaya koymuştur.431
Bu gelişmelere rağmen Akdeniz Diyaloğu BİO mekanizmalarına sahip
olmadığı için, NATO ve Akdeniz Diyaloğu ülkeleri arasındaki beklenti ve
önceliklerin farklı olması nedeniyle istenilen başarıyı gösterememiştir. NATO
ülkeleri İsrail-Filistin çatışması dahil bölgesel sorunlara Akdeniz Diyaloğu

428

NATO’nun DönüĢümü, s. 28-29.
KFOR Troops Place Map,
http://www.nato.int/kfor/structur/nations/placemap/kfor_placemat.pdf, 01.04.2010.
430
NATO Handbook, 2006, s.233.
431
Gülnur Aybet, “Twords a New Transatlantic Consensus”, NATO Review, 2004.
429

143

vasıtasıyla yaklaşmak istemiş fakat diyalog ülkelerinin bu ortaklıktan
beklentileri farklı olmuştur. Bu durum etkili bir ortaklığı olumsuz etkilemiştir.432
5.2.1.4. Ġstanbul ĠĢbirliği GiriĢimi
İstanbul Zirvesi‟nde alınan kararlar 2002 Prag Zirvesi‟nde hız kazanan
dönüşüm sürecini bir adım daha ileri taşıyarak, NATO‟nun küresel rolünü bir
kez daha teyit etmiştir. Bu zirvede diğer bölgelerle işbirliği köprüsü kurularak,
İttifak‟ın terörizm başta olmak üzere güvenlik tehditleriyle başa çıkabilmek
için yeteneklerinin geliştirilmesi, mevcut ortaklarla ilişkilerin geliştirilmesi ve
Ortadoğu‟da yeni ilişkiler başlatmaya karar verilmiştir. Bu kapsamda İstanbul
Zirvesi‟nde İstanbul İşbirliği Girişimi (İİG) başlatılarak NATO, Ortadoğu‟ya
açılmıştır.433
Akdeniz diyaloğunu tamamlayıcı ancak farklı bir ortaklık olan İİG,
Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile başlayarak Ortadoğu‟daki ülkelerle pratik
işbirliği geliştirmeyi amaçlamıştır. İttifak, güçlendirilmiş Akdeniz Diyaloğu ve
İİG ile müttefiklerinin Akdeniz ve Ortadoğu‟da ortaklıklar geliştirme çabalarına
bir temel oluşturmuş ve Arap dünyasına açılan bir program başlatmıştır.
Bölgede bu planla ilgilenen ülkeler NATO ile işbirliği içerisinde programa ne
şekilde ve hangi hızda katılacaklarını özgürce seçmektedirler.434
Bölgesel güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan İİG, AB, AGİT,
G8 gibi diğer uluslararası örgütlerin bölgedeki girişimlerinden farklı fakat
tamamlar bir nitelik taşımaktadır. İstanbul Zirvesi‟nin ardından yayınlanan
resmi politika dokümanında NATO‟nun pratik işbirliği için özellikle üzerinde
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durduğu alanlar435 belirtilmiştir. Ayrıca dokümanda İİG ülkelerinin NATO
liderliğindeki operasyonlara katılmasının amaçlandığı da belirtilmiştir. 436
NATO İİG kapsamında ilk olarak Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 6 ülke
olan Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirliği üzerine yoğunlaşmıştır. 2005 yılının Mart ayına kadar Bahreyn,
Kuveyt ve Katar resmi olarak girişime katılmış, aynı yıl Haziran ayında
Birleşik Arap Emirliği de girişime katılmıştır. Umman ve Suudi Arabistan
programa resmi olarak üye olmasa da ilgi göstermektedirler.437
2010 yılına gelindiğinde NATO Genel Sekreteri Anders Fogh
Rasmussen Bahreyn ziyaretinde İİG‟nin ortaklığının önemini, NATO ve İİG
ülkelerinin başarısız ülkeler, terörizm, KİS‟lerin yayılması, korsanlık, enerji
güvenliği gibi ortak güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek
vurgulamıştır.438 Fakat İİG sadece politik boyutta kalmıştır. Körfez ülkeleri
kendileri için sorun yaratacak güvenlik tehditleri üzerinde dururken, NATO ise
bölgede yeni bir rol aramaktadır. 439
Bunlara ek olarak NATO‟nun bölgede bulunmasının bazı ülkeler
tarafından olumsuz algılanması, iki önemli körfez ülkesi Suudi Arabistan ve
Umman‟ın İİG‟de yer almaması, körfez ülkeleri arasında ortak stratejik bir
vizyonun bulunmaması, körfez ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklar ve Körfez
ülkelerinin ABD, İngiltere ve Fransa ile olan uzun süreli ikili anlaşmalara daha
fazla önem vermesi İİG‟nin önündeki engellerdir. Bunlara ek olarak, İsrailFilistin çatışması, Afganistan‟daki durumun bölgeye yayılması riski, bölgedeki
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terörizm, ABD birliklerinin Irak‟tan çekilmesi ile oluşacak durumun belirsizliği
ve en önemlisi İran nükleer krizinin alacağı durum hem körfez ülkelerini hem
de İttifak üyelerini tedirgin etmektedir.440
Ortaklıklar yoluyla Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenlik ve istikrarının
sağlanması NATO için önemli bir gelişme ve politik dönüşümünün önemli bir
sürecidir. Bazı yorumcular ortaklığın genişleme için bir araç olduğu
görüşündedir. Ortak ülkelerin NATO‟yla ilişkileri, savunma ve diğer konularda
günümüz tehditleriyle mücadele edecek şekilde gelişim göstermeleri ve
NATO liderliğindeki operasyonlara katılmaları, doğal olarak üyelik sürecine
katkıda bulunmaktadır.
Faydalarının yanında ortaklık konusu NATO için bazı sakıncaları da
barındırmaktadır. Ortakların NATO için yaptıkları NATO‟nun da ortakları için
yapması gereken bazı taahhütleri doğurabilir. Ortakların yaşayacağı
sorunlarda NATO‟dan beklentileri ve NATO‟nun bu sorunlara cevabı İttifak‟ın
güvenilirliği ve etkinliği açısından önem arz etmektedir. Ayrıca ortakların
ileride NATO içinde karar alma sürecinde daha etkin olmak isteyebilecekleri
de göz önünde tutulmalıdır. Böyle bir durumda ortak ülkelerin diğer örgütlerle
ilişkileri de göz önüne alındığında NATO‟yu işlemez hale getirebilir. Bu
nedenle 2010 yılı içerisinde oluşturulması planlanan yeni stratejinin cevap
vermesi gereken bir konuda ortaklık süreci olmalıdır.
Gelecekte oluşabilecek muhtemel olumsuzluklarına rağmen ortaklık
süreciyle NATO, halen sürdürmekte olduğu operasyonlar için geniş imkanlar
yaratabilmekte ve yükünü hafifletmektedir. Sonuç olarak küresel bir rol
üstlenen NATO, politik yönünü öne çıkarmak zorundadır. Bunun gereği
olarak da diğer uluslararası örgütler, bölgeler ve ülkelerle yakın ilişkiler
içerisinde olmalıdır.
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5.2.2. NATO Rusya ĠliĢkileri
Soğuk Savaş sonrası ilk on yıl NATO ile ilgili konular Rusya‟nın dış
politikasında çok önemli bir yer tutmuştur. Rusya özel şartlarla İttifak‟a
katılmak konusunda gönülsüz girişimleri ve komşularının Rusya‟ya karşı
güvenlik sağlamak için sarf ettiği çabalarla meşgul olmuştur.
1990‟larda NATO-Rusya arasındaki ilişkilerde üç önemli gelişme
yaşanmıştır. Bunlar Bosna-Hersek Müdahalesi, NATO‟nun genişlemesi ile
Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya‟nın 1994‟de İttifak‟a katılmaları ve
Rusya‟nın itirazlarına rağmen Kosova‟ya yapılan müdahale olmuştur.441Bu
konularda yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen NATO-Rusya arasındaki
ilişkiler kopmamıştır. Rusya 2003 yılında çekilinceye kadar Bosna-Hersek‟te
1996‟da SFOR Harekâtı‟nda ve 1999‟da Kosova‟da KFOR Harekâtı‟nda yedi
yılı aşkın süre görev yapmış ve Balkanlardaki barış güçlerine NATO dışından
sağlanan en büyük birlikle katılmıştır.442
NATO-Rusya ilişkileri 11 Eylül saldırıları sonrası teröre karşı yapılan
mücadelede

koordinasyon

içinde

gerçekleşmiştir.

Rusya‟nın

terörizm

konusundaki işbirliği NATO için büyük önem taşımaktadır.443 Afganistan‟da
yürütülen harekât için Rusya, NATO ile BİO kuvvetlerinin statüsü ile ilgili bir
antlaşma imzalamıştır. Antlaşma sonucunda Almanya ve Fransa üzerinden
geçerek Afganistan‟a uzanan bir koridor oluşturulmuştur.444
2002‟de Rusya ile ilişkileri yeniden yapılandıran ve Daimi Ortak Konsey‟in
yerini alan NATO-Rusya Konseyi (NATO-Russia Concil-NRC) kurulmuştur.
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Bu yıldan sonra ilişkilerde iniş çıkışlar yaşansa da ilişkiler yine de devam
etmiş ve gelişmiştir. NRC belli bir program dâhilinde düzenli olarak
toplanmaktadır. NRC ile NATO üyesi ülkeler ve Rusya‟ya eşit bir platformda
çalışma imkânı yaratılmıştır. NRC, belli bir yıllık program dahilinde düzenli
toplantılar yapılmaktadır. Rusya‟nın NATO karargâhında bir misyonu ve
SHAPE‟de bir askeri ofisi bulunmaktadır. NATO ve Rusya ilişkileri ortak
endişe konusu olan terörizmden KİS‟lerin yayılmasının önlenmesine kadar
geniş bir alanda devam etmektedir.445
Bu gelişmelere rağmen Rusya, İttifak‟ın Gürcistan ve Ukrayna‟yı üyeliğe
kabul etme süreci, ABD‟nin Bulgaristan ve Romanya‟daki askeri tesisleri
geçici olarak kullanması ve ABD‟nin Polonya ve Çek Cumhuriyeti‟ne balistik
füze savunma sistemleri konuşlandırma planına itiraz etmektedir. Rusya
Avrupa ile ilişkilerini ise ikili ilişkiler üzerine kurmaya çalışmaktadır. Sonuçta
önemli nokta ise Soğuk Savaş döneminde tahmin edilemeyecek politik ve
askeri ilişkilerin kurulması olmuştur.446
Şubat 2010‟da yeni strateji için oluşturulan uzman grubu, Moskova‟da
Rus Savunma uzmanları ile bir araya gelerek yeni strateji için görüş
alışverişinde bulunmuşlardır.447 Buna ek olarak Mart 2010‟da NATO‟nun yeni
Stratejik Konsepti için yapılan panelde, füze savunması üzerine yapılan
tartışmalarda NATO Genel Sekreteri Rasmussen, yeni sistemin NATO ve
Rusya‟yı bir araya getirecek bir fırsat sağlaması gerektiğini vurgulamıştır.
Rasmussen, NATO‟nun sadece İttifak ülkelerini kapsayan bir füze savunma
sistemine değil, aynı zamanda Rusya‟yı da kapsayan bir sisteme ihtiyacı
olduğunu belirtmiştir. Yeni sistemi beraber oluşturulacak, desteklenecek,
kullanılacak

445

ve

herkesi

kapsayacak

tek

bir

güvenlik

Trenin, NATO ve Rusya.
NATO‟s New Strategic Consept tı be Discussed in Moskow,
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_61401.htm?, 07.04.2010.
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tanımlamıştır.448 Bu noktada NATO‟nun yeni stratejisinde Rusya‟yı da
düşünerek politik ilişkilerini devam ettirmek istediği görülmektedir.
5.2.2.1. Gürcistan Krizi ve NATO-Rusya ĠliĢkilerine Etkileri
7 Ağustos 2008‟de Gürcistan‟ın Güney Osetya‟ya saldırması üzerine
Rusya bir gün sonra, barışa zorlama iddiasıyla ilerlemesi sonucu, Gürcistan
Güney Osetya ve Abhazya‟dan geri çekilmiş ve Rusya Gürcistan topraklarına
kadar ilerlemiştir. Rusya‟nın ilerlemeye devam etmesi ve gerilimin tırmanması
üzerine dünyanın ilgisi bölgeye odaklanmış ve kısa dönemli bir çözüm olarak
ateşkes antlaşması düşünülmüştür. Uzun dönemli çözümler ise krizin
jeostratejik etkileri, bölgesel istikrar ve Rusya-Batı ilişkilerine yönelik
olmuştur.449
Gürcistan bu krizi bağımsızlığına yönelik bir milli güvenlik konusu olarak
değerlendirmiştir. Rusya ise, Gürcistan‟ın NATO üyesi olması durumunda
milli güvenliğine yönelik tehdidin artacağını hissetmiş, Batının kendisini
çevreleme politikası olarak değerlendirmiştir. Bu düşüncesinde Doğu
Avrupa‟da

kurulmak

istenen

füze

savunma

sistemleri,

Kosova‟nın

bağımsızlığını ilan etmesi, Avrupa Antlaşması‟ndaki konvansiyonel kuvvetler,
Ukrayna ve Gürcistan‟da gerçekleşen devrimler, 11 Eylül sonrası ABD‟nin
üslerinin Merkez Asya‟daki varlığı etkili olmuştur. Bunların yanında
Gürcistan‟ın bu hareketini Batı desteğinde gerçekleştirdiğini algılamıştır. Bu
kriz sonrası ateşkes imzalansa da krizin altında yatan neden hakkında kabul
gören düşünce enerji olmuştur.450
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Yaşanan kriz sonrasında NATO, Rusya ile NRC kapsamındaki ilişkilerini
21 Ağustos 2008‟de askıya almıştır. Bu noktada ilginç olan ise NATO ülkeleri
tarafından Kosova‟nın bağımsızlığının tanınması sonrası Rusya NRC‟den
çekilirken, Gürcistan krizinde Rusya‟nın Abhazya ve Güney Osetya‟nın
bağımsız olduğunu ilan etmesi üzerine NATO‟nun ilişkilerini askıya alması
olmuştur. Rusya NRC‟den çekilmesiyle beraber NATO ile olan bütün
faaliyetlerini dondurmuştur. Fakat iki taraf içinde stratejik önemi olan
Afganistan konusundaki politik diyalog açık tutulmuştur. Bu bağlamda Rusya
ile

ilişkileri

sonlandırmak

NATO

için

belki

de

en

kötüsü

olacağı

değerlendirilmiştir.451
Yaşanan kriz Kafkaslarda hassas temeller üzerine oturmuş dengelerin
bozulmasına neden olmuş ve etkilerinin uzun bir süre devam edeceği
değerlendirilmiştir.452 Krizin hemen sonrasında NATO-Gürcistan Konseyi‟nin
kurulması Moskova‟da büyük tepki almıştır. Bu gelişme Rusya tarafından
Gürcistan‟ın üyelik sürecinin başlaması olarak değerlendirilmiştir. Türkiye bu
süreçte

Brüksel‟in

daha

ağır

davranması

konusunda

çağrılarda

bulunmuştur.453 NATO, 2009 Dışişleri Bakanları Toplantısı‟nda NRC
kapsamsındaki resmi ilişkilerin ve pratik işbirliğinin tekrar başlatılması
kararını alarak Rusya ile ilişkilerine tekrar hız kazandırmıştır.454
Yaşanan kriz sonucunda Güney Kafkasya ülkeleri, Ukrayna ve Moldova
çekişen iki güç arasında kalmıştır. Bazı yorumcular NATO‟nun Avrupa
güvenliği için önemli roller oynamasına rağmen bu krizde istikrarsızlığın
bölgeye yayılmasına neden olduğunu belirtmiştir. NATO için kriz sonrası
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Rusya ile ilişkilerin tamamen kopma tehlikesi, Afganistan‟da yürüttüğü
harekâtı olumsuz etkilemesi açısından büyük risk yaratmıştır.455
Gürcistan, NATO‟ya üye olması durumunda Rusya‟nın Abhazya ve
Güney Osetya‟ya etki etmesinin daha zor olacağını planlamaktadır. Fakat
Dimitri Rogozin‟e göre, Gürcistan‟ın NATO‟ya girmesi konusunda yapılan
referanduma Abhazya ve Güney Osetya‟nın olumsuz oy vermesi Gürcistan
için politik bir hata olmuştur.456 Bu politik hata Gürcistan‟ın NATO üyeliği
esnasında çözmesi gereken bir sorun olarak karşısına çıkacaktır. Ayrıca
Gürcistan

konusunda

NATO,

Rusya

ile

ilişkilerinin

geleceğini

ve

Afganistan‟daki faaliyetlerinin geleceğini düşünerek temkinli hareket etmek
zorundadır.
Rusya bölgesinde ve dünyada günümüzde de önemli bir aktördür.
NATO, Avrupa‟da barış ve istikrar sağlamak ve yeni tehditlerle mücadele için
Rusya ile işbirliği içinde hareket etmek zorundadır. NATO eğer küresel bir
aktör olmak istiyorsa, öne çıkan politik rolü kapsamında, Rusya ile politik
ilişkilerini devam ettirmek ve yeni stratejisini Rusya‟yı da dikkate alarak
oluşturmak zorundadır.
5.3. NATO’nun Askeri DönüĢümü
Soğuk Savaş sonrasında NATO, değişen uluslararası güvenlik
ortamının yeni tehdit ve riskleri ile karşı karşıya kalmıştır. Bu sorunlarla başa
çıkabilmek için NATO‟nun içine girdiği dönüşüm sürecinin bir boyutu da
askeri dönüşüm olmuştur. Günümüzde 20 yy. konvansiyonel ve nükleer
tehditlerinin yerini nitelik ve nicelik olarak tamamen farklı yeni tehditler
almıştır. Bu nedenle İttifak askeri yapılarını dönüştürmek ve konvansiyonel
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olmayan asimetrik tehditlerle mücadele edebilecek şekilde askeri yapısını
yenilemek zorunda kalmıştır.457
NATO‟nun

günümüzdeki

görevleri

çevik,

müşterek

operasyon

yapabilen, yüksek eğitim seviyesinde olan ve iyi komuta edilen birlikler
gerektirmektedir. NATO Avrupa‟da, Akdeniz‟de, Irak‟ta ve Merkez Asya‟da
operasyonlar yürütmektedir. NATO kuvvetleri çatışma, barışı koruma, eğitim,
lojistik destek, insani yardım gibi geniş yelpazedeki görevlerle karşı
karşıyadır. Bu görevleri NATO üyesi olmayan ülkelerin birlikleri ve diğer
uluslararası örgütlerle beraber, dünyanın neresinde olursa olsun icra
etmektedir.458
Soğuk Savaş döneminde İttifak sayı üstünlüğü ve ateş gücüne
odaklanırken, günümüzde ise çevik, inisiyatif kullanabilecek ve cepheleri
belirgin olmayan bir savaş meydanında, yüksek manevra kabiliyetine sahip
birliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Soğuk Savaş döneminde müttefik
kuvvetlerinin kendi bölgelerinde savaşmaları gerekirken günümüzde NATO
kuvvetleri dünyanın herhangi bir yerinde konuşlandırılmaya ve bunu idame
ettirmeye hazırlıklı olmak zorundadır.459
5.3.1. Savunma Yeteneklerinin Güçlendirilmesi
Soğuk Savaş döneminde ve sonrasında Avrupalı müttefikler savunma
için gerekli harcamaları yapmaktan kaçınmışlar, daha çok kalkınmaya önem
vermişlerdir. Bunun sonucu olarak Avrupalı müttefikler savunma konusunda
Soğuk Savaş sonrası dönemde de ABD‟ye bağımlı kalmışlardır. Bu
eksiklikler

Balkanlarda

yaşanan

krizlerde

açıkça

ortaya

çıkmıştır.

Müttefiklerinin birliklerini gereken bölgelere hızla gönderebilmek ve uzak
noktalarda idame edebilmek için savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi
457
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gerekmiştir.

Bu

kapsamda

1999

Washington

Zirvesi‟nde

Savunma

Yetenekleri Girişimi başlatılmıştır. SYG kapsamında bazı alanlarda ilerleme
kaydedilmiş olsa da istenen başarı sağlanamamıştır.
11 Eylül saldırıları ve sonrasında ABD‟nin Afganistan müdahalesi sonucu
terörizmin öncelikli tehdit olması gelişmelerinin gölgesinde 2002 yılında
gerçekleştirilen Prag Zirvesi‟nde, NATO‟nun askeri dönüşümü için daha
somut kararlar alınmıştır. Zirvede İttifak‟ın gelecekte üstleneceği görevlerde
etkinliğini artıracak üç bölümden oluşan bir paket kabul edilmiştir. Bu
girişimler Prag Yetenek Taahhütleri, yeniden düzenlenen komuta yapısı ve
NATO Mukabele Gücü olmuştur.460
NATO savunma planlamasına ek olarak “Prag Yetenek Taahhütleri”,
askeri konularda yeteneklerini geliştirmek ve eksikleri gidermek için üye
ülkelerin uyması gereken bazı taahhütler oluşturmuştur.461 SYG, Prag
Yetenek Taahhütleri çerçevesinde İttifak‟ın ihtiyacı olan, fakat ülkelerin
bireysel taahhütlerini gerektirmeyen yetenekleri kapsamıştır. Prag Yetenek
Taahhütleri ile NATO üyeleri bireysel olarak temel askeri yeteneklerinde
iyileştirmeler yapmayı, belirli bir süre içinde ve kontrol altında taahhüt
etmişlerdir. Bu taahhütlerin başlıca alanları,
Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma,
İstihbarat, gözetleme ve hedef tarifi
Havadan yer gözetlemesi
Konuşlandırılabilir ve güvenli komuta, kontrol ve iletişim,
Etkili muharebe,
Stratejik hava ve deniz nakliyesi,
Havada yakıt ikmali,

460
461
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Konuşlandırılabilir muharebe desteği ve muharebe hizmet desteği
birimleridir.
Bu gelişmelerin ardından 2004 İstanbul Zirvesi‟nde, NATO ülkeleri
Prag Yetenek Taahhütlerini desteklediklerini tekrarlamıştır. Aynı zamanda
savunma bakanları, her ülkenin denizaşırı görevlerde kara kuvvetlerinin
%40‟ını konuşlandırılabilir ve %8‟ini kullanılabilir şekilde yapılandırma
hedefinde fikir birliğine varmışlardır. Üye ülkeler, kapasitelerinin üstünde olsa
da bu hedefe ulaşmak için çalışacaklarını belirtmişlerdir.462
Binendijk ve Kugler‟e göre, Askeri dönüşüm gayretlerinin askeri
yetenekleri ve kuvvetleri kapsaması gerekmektedir. En iyi yaklaşım yeni
görevler için kuvvetler oluşturmak ve bu birlikleri istenen yetenekler
doğrultusunda teçhiz etmektir. Askeri dönüşümün kilit hedeflerinden biri de
Avrupalı müttefiklere, ABD kuvvetleri ile ortak operasyon icra edebilme
yeteneğini kazandırmak olmuştur.463
5.3.2. DeğiĢen Kuvvet Yapısı
Soğuk Savaş döneminin statik ve tamamen savunma amaçlı, belirli
sorumluluk bölgesi olan ve bu bölgede konuşlu kuvvet yapısına, 1991 yılında
kabul edilen stratejik konsept ile son verilmiştir. Bu konsept ile reaksiyon, ana
savunma ve takviye olmak üzere 3 kategoride kuvvet oluşturulması
planlanmıştır. Fakat kuvvet yapılanmasındaki asıl değişim Prag Zirvesi
sonrasında gerçekleşmiştir. Prag Zirvesi sonrası kuvvet yapılanması
kapsamında hazırlık seviyelerine göre kuvvet kategorileri belirlenmiştir.464
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Yüksek hazırlık seviyesi kuvvetler, 60000 personel kapasitesine sahip
olacak şekilde, kolektif savunma ve krizlere müdahale amaçlı oluşturulmuş
ve 90 gün hazırlık süresinde olmaları planlanmıştır. Halen çeşitli ülkelerde 6
karargâhı bulunan bu kuvvetler kolordu seviyesindedir.465 Düşük hazırlık
seviyeli kuvvetler, yüksek hazırlık seviyesindeki birlikleri desteklemek için 90180 gün hazırlık seviyesinde ve kolordu olarak planlanmıştır. Uzun vadede
teşkil edilecek kuvvetler ise kolektif savunma amaçlıdır. Miktarları ülkelerin
imkânlarına ve ulusal kararlarına bağlı olan bu birliklerin hazırlık süresi en az
365 gün olarak öngörülmüştür.466
5.3.2.1. NATO Mukabele Gücü
2002

Prag

Zirvesi‟nde

insani

yardımdan

yüksek

yoğunluklu

çatışmalara kadar her türlü görevi alabilecek, çokuluslu467, teknolojik açıdan
gelişmiş, esnek, kolay konuşlandırılabilir birlikte çalışma yeteneğine sahip ve
idame ettirilebilir NATO Mukabele Gücü‟nün (NMG-NATO Response Force)
oluşturulmasına karar verilmiştir. Kara, hava, deniz ve özel kuvvet unsurlarını
içerecek bu güç, ihtiyaç duyulduğunda NATO‟nun en yüksek karar verme
organı olan KAK‟ın kararıyla hızla hareket edebilecek bir güç olması
planlanmıştır. NMG emir aldıktan sonra 5 gün içinde görev bölgesinde
konuşlanabilecek hazırlık düzeyinde ve kendisini 30 gün süreyle idame
ettirebilecek imkan ve kabiliyete sahip olması öngörülmüştür.
İlk NMG kuvveti 2003 yılında Hollanda‟da faaliyete geçirilmiştir.
SHAPE komutası altındaki NMG, NATO‟nun askeri dönüşümünü yansıtan bir
kuvvet olmuştur. Önceden hazır bir askeri kuvveti olmayan NATO, NMG ile
kısa sürede hazırlanacak askeri bir kuvvet oluşturmuştur.468
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Üye ülkelerin 6 aylık periyotlarla birlik desteği verdiği NMG, Birleşik
Müttefik Kuvveti komutasında, 5. madde ve dışı görevlerde ilk müdahale
kuvveti olarak kullanılmaktadır. 2004 yılında Yunanistan‟da olimpiyatlarda ve
Afganistan‟da yapılan seçimlerin desteklenmesinde, 2005 yılında Katrina
Kasırgası‟nda, 2005 ve 2006 yılında Pakistan‟a yapılan insani yardımda
NMG görev almıştır. 2004 yılında 17000 kişilik personelle verilecek bütün
görevleri icra edebilecek güce ulaşan NMG,
kapasite ile tam kadrosuna ulaşmıştır.

469

2006 yılında 25000 kişilik

Bununla birlikte 2007 yılında artan

ihtiyaç nedeniyle NMG‟nün konsepti aynı kalmak üzere 25000 kişilik hazır
kuvvet sayısının azaltılarak, dirençli çekirdek birliğe görevin özelliğine göre
asker eklenmesinin sağlanması kararlaştırılmıştır.470
ABD Körfez Savaşı‟ndan beri NATO‟nun askeri kuvvetlerini birlikte
çalışabilecek
dönüştürmeye,

ve

ileri

planlama

teknolojiye
ve

alan

sahip
dışı

konvansiyonel
yeteneklerini

kuvvetlere
geliştirmeye

çalışmaktadır. NMG bu girişimlerin bir sonucu olmuştur.471 Yeni birliği olan
NMG‟yi İttifak tam operasyonel kapasiteye sahip bir birlik olarak ifade etmiş,
güç yönetimi ve askeri dönüşüm için itici bir güç olarak görülmüştür. Fakat
NMG için gösterilen politik coşku kısa zamanda buharlaşmıştır. Düşük
destek, politik farklılıklar ve bu gücün operasyonel rolünün tam olarak
belirlenmemesi nedeniyle hedeflenen amaca ulaşamayan NMG konsepti
2007 ve 2009 yıllarında revize edilmek zorunda kalmıştır.
Yüksek teknolojiye sahip, yüksek yoğunluklu çatışmalarda görev
alabilecek, bütün dünyada icra edilecek görevlere kısa tepki süresine sahip
ve Avrupa ağırlıklı oluşturulması planlanan NMG ile Transatlantik askeri
yetenek boşluğunun kapatılması hedeflenmiştir. Bu nedenle NMG‟nin askeri
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dönüşümde çok önemli bir rol oynayacağı düşünülmüştür. Günümüze

kadar

NMG kurulma amacına uygun gerçek anlamda bir görev almamış genelde
yumuşak güç görevlerinde kullanılmıştır. Bunun yanında NMG‟nin hedeflenen
sayısı 2007 yılından itibaren düşmeye başlamıştır. Bu durum İttifak‟ın askeri
birlikler konusunda çektiği sıkıntıları bir kez daha göstermiştir.
NMG ile ilgili bir başka sorun ise NMG‟nin nerede kullanılacağına dair
fikir birliğinin olmamasıdır. ABD, İngiltere, Hollanda, Kanada ve Danimarka
NMG‟nin Afganistan‟da kullanılmasında ısrar ederken, Fransa ve Almanya
liderliğindeki bir başka grup bu fikre karşı çıkmıştır. Fransa NMG‟nin çok zor
görevlerde kullanılmasında ısrar ederken, Almanya askerlerinin yüksek
yoğunluklu bir çatışmaya girmesi sonucu oluşacak kamuoyu tepkisi nedeniyle
bu gücün Avrupa dışında kullanılmasına karşı çıkmıştır. Afganistan ve
yaşanan ekonomik krize ek olarak, NRF‟nin beklenmedik kullanımları sonucu
artacak maliyet de bir başka çekince konusu olmuştur.472
5.3.3. Yeni Komuta Yapısı
NATO‟nun komuta yapısı da askeri dönüşüm kapsamında yeni
tehditlerle daha etkili mücadele edebilecek şekilde değiştirilmiştir. 2002 Prag
Zirvesi

kararları

ile

NATO

bünyesindeki

askeri

karargah

sayıları

azaltılmıştır.473 Soğuk Savaş sonrası döneme adapte edilmeye çalışılan
NATO bünyesinde 9 ana karargah kapatılmış ve 1 karargahın yeri
değiştirilmiştir. NATO komuta yapısı ve karargah sayıları %45 oranında
azaltılmıştır. Bunun yanında NATO kadrolarındaki general ve amiral kadroları
da %35 oranında azaltılmıştır. Bu şekilde hantal yapıdan kurtularak yetenek
ve etkinliğin arttırılması hedeflenmiştir.
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Askeri dönüşüm kapsamında NATO komuta yapısında yapılan
değişikliklerle

operasyonlardan

ve

dönüşümden

sorumlu

iki stratejik

komutanlık kurulmuş ve sorumluluk sahaları kaldırılmıştır. Diğer alt
komutanlıkların ise intikal edebilir, kısa reaksiyon süresine sahip ve etkili
olmaları hedeflenmiştir.
Stratejik seviyede olan Avrupa Müttefik Komutanlığı (SHAPE) Avrupa
Müttefik Komutanı komutasında, Müttefik Harekat Komutanlığı‟na (Allied
Command of Operations-ACO) dönüştürülmüştür. Bu komutanlık NATO
kapsamında icra edilen bütün operasyonlardan sorumludur.474 Karargâhı
Belçika‟da konuşlu bulunan ACO, İttifak‟ın yürüttüğü bütün operasyonlardan
sorumludur.

Bu

şekilde

operasyonların

komutasının

basitleştirilmesi

amaçlanmıştır.
Karargâhı

ABD‟de

Virginia‟da

konuşlu

olan

Müttefik

Dönüşüm

Komutanlığı (Allied Command Transformation-ACT), NATO‟nun askeri
yapısı, kuvvetleri, yetenekleri ve doktrinlerin geliştirilmesinden sorumludur.
ACT eğitimi artırmakta, yetenekleri geliştirmekte, yeni doktrinleri geliştirip test
etmekte, tecrübelerin yeni konseptlerin geliştirilmesine yönlendirmekte ve
müşterek operasyon kabiliyetlerini geliştirmeye çalışmaktadır. 475 ACT‟nin
ABD‟li Komutanı aynı zamanda ABD‟nin Müşterek Kuvvetler Komutanlığı‟nın
(Joint Forces Command) da komutanıdır.476
ABD‟nin Avrupa‟yı kendi askeri dönüşüm sürecine dahil etmek ve
ortak tatbikat ve tecrübeleri yönetmek için Avrupalı müttefiklerini karargahı
aynı şekilde Virginia‟da bulunan JFC‟e davet etmek fikri ACT‟nin temelini
oluşturmuştur. JFC, ABD kuvvetlerinin yeni görevler için dönüşümünden
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sorumlu bir komutanlıktır. Bu düşünce ile Avrupalı kuvvetlerin dönüşümünü
ABD kuvvetlerine paralel şekilde geliştirmek hedeflenmiştir.477
5.3.4. Askeri DönüĢüm Kapsamında YaĢanan Sıkıntılar
NATO‟nun askeri dönüşümündeki bir sorun da müttefiklerin NATO
emrine verdikleri birliklerinin kullanımı ile ilgili koydukları milli kısıtlamalar
olmuştur. Bu kısıtlamalar komutanların işini zorlaştırmakta ve dolayısıyla
açığı telafi etmek için ilave kuvvetler ve yetenekler kullanılmasını
gerektirmektedir.478 Fakat bu sorun askeri dönüşümün yanında politik boyutu
daha ön planda olan bir sorun olmuştur.
Cordesman‟a göre, NATO askeri dönüşüm konusunda bazı ilerlemeler
kaydetmiş olsa da bunun büyük bölümü gerçek ilerlemeden ziyade bir
makyaj olmuştur. Modernizasyon ve kuvvet planlama konusunda kararlar
alınsa da ülkelerin savunma planları ve bütçeleri ilerlemeyi yavaşlatmakta,
kuvvetlerinin küçük bir bölümünü sınır dışına yollamaya izin vermektedir. Bu
nedenle

NATO

kuvvetlerinin

konuşlandırılabilir durumdadır.

Eski

NATO

Genel

küçük

bir

bölümü

Avrupa

dışında

479

Sekreteri

Robertson,

özellikle

NATO‟nun

konuşlandırılabilir birliklerinin azlığına dikkat çekmiştir. Robertson, Avrupa ve
Kanada‟da 1.4 milyon askerin silah altında ve 1 milyonun da rezerv olarak
tutulduğunu fakat büyük bir bölümünün NATO‟nun görevleri için kullanılamaz
olduğunu belirtmiştir. Buna ek olarak Robertson, Avrupalı müttefiklerin
Afganistan için yeterli birlik ve uygun teçhizat sağlamadığını vurgulayarak;
Avrupalı müttefiklerin de ABD gibi kriz bölgelerinde görev yapabilecek daha
fazla birlik oluşturmalarını istemiştir. Moore‟a göre askeri teknoloji ve
477
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kuvvetlerin kullanımı arasındaki fark sarf edilen çabalarda dengesizlik
yaratmaktadır. Bu durum “ABD yemeği pişiriyor (yüksek riskli ve yoğunluklu
askeri eylemler), Avrupa ise bulaşıkları yıkıyor (çatışma sonrası yeniden
yapılandırma ve rehabilitasyon)” şeklinde karakterize edilmiştir.480 Bu duruma
örnek olarak Afganistan ve Kosova‟da ilk olarak ABD ve İngiliz kuvvetlerinin
kullanılmasının ardından barışı koruma görevinin Avrupalı müttefikler
tarafından yürütülmesi gösterilmiştir.481
Günümüzde ABD, NATO üyesi ülkelerin yaptığı toplam savunma
harcamalarının %67‟sini tek başına yapmaktadır.482 ABD dışındaki İttifak
üyelerinin savunma harcamalarını giderek azaltmaları endişe yaratmaktadır.
Bazı yorumcular bu durumun 5. madde dışı görevler yanında bu madde
kapsamındaki görevlerin dahi yapılamamasına neden olacağını öne
sürmüşlerdir. NATO‟nun risk ve masrafları göze alarak her türlü göreve hazır
olmaya çalışanlar ve risk almadan birliklerini bulundukları bölgede kullanmak
isteyenler olarak iki gruba bölünmeye başladığı ifade edilmektedir. Bunu
önlemek için bütün üye ülkelerin yıllık savunma harcamalarını Gayri Safi
Yurtiçi Hâsılalarını %2‟nin üstüne çıkarmaları beklenmektedir.483 Fakat 2009
yılında yaşanan ekonomik kriz, üye ülkelerin NATO‟nun öngördüğü minimum
%2‟lik savunma harcamasının altına düşmelerine sebep olmuştur.484 Gelinen
noktada savunma harcamaları askeri dönüşümün gereklerine göre değil,
dönüşüm savunma harcamalarına göre şekillenmektedir.
Askeri dönüşüm kapsamında yaşanan bir başka sıkıntı da Avrupa‟nın
savunma yeteneklerini kimin planlayacağı ve kontrol edeceği konusunda AB
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ve NATO arasında ortaya çıkan rekabet olmuştur. Çeşitli düzenlemelerle bu
durum aşılmaya çalışılmış olsa da Irak Savaşı sonrasında NATO içinde
ortaya çıkan görüş ayrıkları durumu kötüleştirmiştir.485 Binendijk ve Kugler‟e
göre, Avrupa‟nın askeri yeteneklerini geliştirmemesi durumunda, gelecekte
Avrupa dışında gerçekleşecek çokuluslu görevler NATO komutası altında,
geçici bir koalisyon veya ABD komutasında olmak üzere birkaç şekilde
gerçekleştirilebilir. Fakat NATO komutası dışında diğer seçeneklerin
gerçekleşmesi, NATO‟nun geçerliliğini kaybettiği anlamına gelecektir.
Soğuk Savaş döneminde Avrupa‟nın ABD ile birlikte Avrupa‟yı
savunmak için daha belirgin ve kabul gören nedenleri vardı. 1990‟larda da
Avrupalı müttefikler Balkanlardaki savaş, Doğu Avrupa‟nın demokrasiye
geçişi ve Rusya ile olan belirsiz ilişkiler nedeniyle kıtalarına yönelmişlerdir.
Günümüzde Avrupa daha istikrarlı bir hal almıştır. Fakat günümüzde ABD
diğer bölgelerdeki sorunlarla yüzleşmektedir ve bu sorunların altından ABD
tek başına kalkamayacaktır. Bu nedenle ABD, Avrupa‟nın askeri gücüne
ihtiyaç duymaktadır.
Askeri

kapasite

problemi

Avrupalı

müttefiklerin

kullanılabilir

kapasitelerinin eksikliğinden kaynaklanmamaktadır. Avrupa NATO tarafından
sürdürülen operasyonların yükünün küçük bir bölümünü yüklenmekte veya
küçük parçalar halinde desteklemektedir. Avrupalılar kıtalarında istikrar
sağlayacak roller üstlenirken, ABD ortak çıkarlarını dünyanın çeşitli
bölgelerinde savunmaktadır.
ABD yeni asimetrik tehditlerle mücadele edebilecek stratejiler
geliştirmektedir

ve

kuvvetlerini

de

bu

stratejiler

doğrultusunda

dönüştürmektedir. Günümüzde ABD kuvvetleri uzak bölgelerde Avrupalı
güçlerden daha hızlı konuşlandırılabilmektedir. Gelecekteki risk ABD ve
485
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Avrupalı kuvvetler arasındaki farkın kapatılamaması sonucu birlikte görev
yapabilme yeteneğinin ortadan kalkmasıdır. Aradaki farkı kapatmak sanıldığı
kadar zor değil fakat oldukça maliyetlidir. Avrupalı müttefikler bu farkı
kapatmak için harekete geçmez ise doğuracağı sonuçlar NATO‟da bir
bölünme yaşanmasına neden olabilir. Avrupa kendisini küresel tehditlerin
yarattığı tehlikelerin dışında tutamaz. 11 Eylül saldırıları ABD‟ye yapılmış
olsa da tehlikelerin kaynağı Avrupa‟ya daha yakındır. Bu nedenle Avrupa
ABD desteği olmadan güvenliğini ve amaçlarını sağlayamaz. 486 Ancak
Avrupa savunma yeteneklerini NATO‟nun geleceği için geliştirmelidir. ABD
askeri gücüne dayanmak gelecekte İttifak‟ı tamamen ABD politikaları
doğrultusunda hareket etmek zorunda bırakabileceği gibi, Avrupa‟da politik
bölünmeler yaratarak NATO‟yu olumsuz etkileyebilir.
Sait Yılmaz‟a göre, Küresel savuma harcamalarının %60 kadarını
harcayan NATO‟nun genişlemesi askeri boyutta açıklanamaz hale gelmiştir.
Temel olarak askeri bir örgüt olan NATO günümüzde bir güvenlik örgütüne
dönüşmüştür. NATO sadece Avrupa‟da değil dünyada da en kuvvetli güvenlik
örgütü olmaya devam etmektedir.487
NATO günümüz tehditlerine cevap verecek şekilde stratejilerini ve
yeteneklerini geliştirmeye çalışmaktadır. Askeri olarak etkinliğin arttırılması
ihtiyacı günümüzde olduğu gibi gelecekte de sorun olmaya devam edecektir.
Günümüzde NATO Kosova‟da, Afganistan‟da, Irak‟ta, Akdeniz‟de birbirinden
farklı şekillerde ve bölgelerde görevlerine devam etmektedir. Bu farklılık
gelecekte de devam edecektir. Yaşanan problemler askeri yeteneklerin
verilen

taahhütlere

uydurulmamasından

kaynaklanmaktadır.

NATO

bünyesinde geçmişten günümüze kadar politik taahhütlerle gerekli birliklerin
sağlanması arasında her zaman farklılıklar olmuştur. Steve Sturm‟a göre
yaşanan sorunlar sanıldığının aksine, imkanlarla gerekli olan arasındaki
486
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farktan kaynaklanmamaktadır. Örneğin müttefiklerin ISAF Harekatı için
sağladığı az miktarda helikopter desteğini arttırmak için İttifak çırpınırken;
aynı ülkeler Asya‟daki tsunami sonrası hızlı bir şekilde yüzlerce helikopter
desteği sağlamışlardır. Bu durum politik istek, kaynak ve yeteneklerden
kaynaklı bir problemdir ve bu sorunlar NATO için devamlı sorun olmuştur.488
Yaşanan sorunlar askeri dönüşümün yanında politik dönüşümle de
ilgilidir. İttifak günümüz tehditleriyle mücadele edebilmek için tecrübesini her
geçen gün arttırmaktadır. Yapılan ortak tatbikatlar ve eğitimlerle, bu
tehditlerle mücadele ve ortak operasyonlar için İttifak üyeleri ve ortakları
arasında gerekli standartlar sağlanmaya çalışılmaktadır. Buna ek olarak
İttifak‟ın politik yaklaşımları, operasyonların askeri boyutu için de destek
sağlamaktadır. Örneğin Afganistan için gerekli ikmal kanalları ortak ülkeler
üzerinden sağlanmaktadır. NATO uçakları bu ülkelerin hava sahalarını ve
havaalanlarını kullanmaktadır. Dolayısıyla İttifak‟ın askeri yönü, hem kendi
içindeki hem de dışındaki politik yönüyle paralel gelişmektedir.
NATO‟nun askeri yapısında yaşanan bir gelişme de Fransa‟nın
NATO‟nun askeri kanadına dönmesi olmuştur. 1966 yılında NATO‟nun askeri
kanadından çekilen Fransa, Soğuk Savaş‟ın sona ermesi ile oluşan yeni
uluslararası ortamda daha etkin olabilmek için 1995 yılında tekrar geri dönme
kararı almıştır. Fransa, 1990 sonrası ABD Kuvvetlerinin Avrupa‟dan
çekilmesiyle

oluşan

tehlike

yanında,

bu

durumu

kendi

liderliğinde

gerçekleştirilecek olan bir Avrupa Savunma Kimliği ve Avrupa savunma
yapılarının Avrupalılaştırılması için bir fırsat olarak görmüştür.489 Fransa
NATO‟nun

askeri

kanadına

dönmesiyle,

NATO‟nun

karar

alma

mekanizmalarında yer alarak, Avrupa savunmasının geleceği için daha etkin
bir rol üstlenmeyi amaçlamıştır. Askeri kanada dönüşüyle beraber ABD ile
488
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pazarlık yaparak askeri kanatta elde edeceği önemli kadrolarla Avrupa‟da bir
otonomi arayışına girmeyi planlayan Fransa, ABD‟nin AGSP‟ye daha fazla
destek vermesini sağlamayı, Avrupa‟nın lider ülkesi Almanya‟yı dengelemek
ve azalan silah satışlarını arttırmayı amaçlamıştır.490
Nisan 2009‟da gerçekleştirilen Srassbourg-Kehl Zirvesi ile Fransa
NATO‟nun askeri kanadına tekrar kabul edilmiştir. Bu gelişmenin İttifak‟ın
dönüşümüne etkileri önümüzdeki yıllarda şekillenecektir. Fakat Fransa‟nın
Avrupa savunmasının gelişimi için göstereceği çaba, ABD‟nin Avrupalı
müttefiklerinin savunma konusunda daha fazla yük taşıması yönündeki
fikirlerini destekleyecektir. Bunun yanında Fransa‟nın NATO içindeki askeri
ve politik etkinliğinin artması, Irak krizi benzeri bir fikir ayrılığı durumunda,
NATO içinde daha şiddetli bölünmelere neden olacaktır. Bu gelişme askeri
etkilerinden daha çok NATO-AB ilişkilerine etki edecektir.
5.4. Sonuç
Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO‟nun tarihinde ilk defa 5. maddeyi
işletmek zorunda kalması ve sonrasında ISAF Harekatı ve Irak Krizi ile
devam eden süreçte İttifak içinde yaşanan politik sorunlar, dönüşümün
önemini ortaya koymuştur. NATO‟nun genişlemesi ve ortaklıklar yoluyla artan
ilişkileri, İttifak‟ın etkili olabilmesi için öncelikle kendi üyeleri arasında politik
diyaloğu açık tutmak ve fikir birliğini sağlamak zorunluluğunu ortaya
koymuştur.
NATO politik amaçlara ulaşmak için kurulmuş askeri bir örgüttür.
Sınırların önemini yitirdiği günümüz uluslararası ortamında İttifak, diğer
ülkelerle ve uluslararası örgütlerle diyalog ve işbirliği içinde hareket etmelidir.
Yeni tehditlerle mücadelede artan yükünü hafifletmek, sorunlarla kaynağında
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mücadele etmek ve uluslararası desteği sağlayabilmek için politik yönü önde
olan bir örgüt olmak zorundadır.
NATO siviller tarafından yönetilen, başka bir ifade ile politik boyutu
olan askeri bir uluslararası örgüttür. Bu nedenle NATO‟nun dönüşümü askeri
ve politik yönleriyle dengeli ilerlemelidir. Bu iki unsurdan birisinin geri kalması
İttifak‟ın başarısını ve etkinliğini olumsuz etkileyecektir.
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ALTINCI BÖLÜM
SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Günümüzde Soğuk Savaş sonrası yeniden yapılanma süreci devam
etmektedir. Daha kaotik bir hal alan uluslararası ortamın ileride nasıl bir şekil
alacağını kestirmek bu aşamada zor gözükmektedir. Günümüzde her şey
hızla değişmektedir. Küreselleşme ve beraberinde belirsizleşen, daha
karmaşık hale gelen tehditler bölgesel örgütlenmelerin önemini arttırmış ve
yeni uluslararası düzende daha etkin aktörler olmalarını sağlamıştır.
Güvenlik artık sadece devletlere karşı dıştan gelecek olan askeri
tehditlere dayanmamaktadır. Güvenlik diğer bölgelerden kaynaklanan
ekonomik, çevresel ve toplumsal faktörleri de içermektedir. Küreselleşme ile
sınırların önemini yitirmesi sonucu bu faktörler artık ülke sınırlarını aşarak
bütün dünyayı etkilemektedir. Bunun sonucu olarak günümüzde hiçbir ülke
veya uluslararası örgüt kendisini dünyada yaşanan gelişmelerin dışında
tutma şansına sahip değildir. Küreselleşme artık dünyayı bir köy haline
getirmiştir. Dünyada bütün aktörler birbiri ile etkileşim ve ilişki içindedir.
Günümüzde ulus devletler, küreselleşmenin etkisiyle meydana gelen
gelişmeleri yönlendirme yeteneğini yitirmeye başlamıştır. Bu durum ülkeleri
yalnızlaştırmakta ve bunun sonucu olarak uluslararası örgütlenmelere
yönelmelerine neden olmuştur. Gelinen noktada iç güvenlik ve dış güvenlik
ayrımı da anlamını yitirmiştir. Günümüz tehditleri her yerden ve herkesten
gelebilir. Askeri güç veya coğrafi uzaklık tek başına ülkeleri bu tehditlerden
koruyamamaktadır.
Soğuk Savaş sonrası dönemin başarısız devletler, etnik çatışmalar,
çevresel ve toplumsal sorunlar, KİS‟lerin yayılması, uluslararası organize
suçlar, terörizm gibi tehditleri, sonuçlarını toplumsal, ekonomik ve siyasi bir
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şekilde göstermektedir. Bu tehditlerin başlıca özellikleri bütün dünyayı
etkileyebilmesi, birbirleri ile etkileşim içerisinde olmaları, kaynağının ve
aktörlerinin belirsiz olmasıdır.
Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO‟nun günümüz tehditleriyle
mücadele edebilecek şekilde yeniden şekillendirilmesi gerekmiştir. NATO‟nun
yeni tehditlere yaklaşımı aynı zamanda İttifak‟ın dönüşümünün başlangıç
noktası olmuştur.
Yeni dünya düzeninin ve tehditlerin etkileri doğal olarak NATO
stratejilerine yansımıştır. İttifak‟ın Soğuk Savaş sonrası stratejilerinin en
belirgin özelliği herkesin üzerinde tartışabileceği halka açık dokümanlar
olmasıdır. Bu şekilde İttifak politik rolünü ön plana çıkarmış, şeffaflığını ortaya
koyarak işbirliğine hazır olduğunu göstermiştir. 1991 ve 1999‟da kabul edilen
stratejilerle

NATO‟nun

politik

ve

askeri

dönüşümünün

alt

yapısı

oluşturulmuştur. Ancak bu stratejiler incelendiğinde Soğuk Savaş‟ın kalıntıları
ve ABD‟nin etkisi göze çarpmaktadır. Birçok yorumcu tarafından eleştirilse de
Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarını
azaltmaları, yeni stratejilerin oluşturulmasında ABD‟nin tekrar etkili olmasına
neden olmuştur.
11 Eylül saldırıları sonrası terörizmin tehdit sıralamasında ilk sıraya
yerleşmesi, 5. maddenin beklenenden çok farklı bir nedenle işletilmesi,
Afganistan ve Irak‟ta yaşanan olaylar başta olmak üzere birçok gelişme, yeni
bir strateji oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. Taslak aşamasında olan yeni
strateji ABD ve Avrupa‟yı birbirine bağlayacak, ortak ülkeleri ve Rusya‟yı
kapsayacak bir strateji olmalıdır. Yeni stratejide, eskilerinin yeni tehditlere
uyarlanması yerine tamamen farklı bir strateji oluşturulmasının, NATO için
daha uzun vadeli bir çözüm olacağı değerlendirilmektedir.
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Soğuk Savaş sonrası küreselleşme ve karmaşık hale gelen tehditler
uluslararası örgütlerin yakın ilişkiler içinde olmasını gerektirmiştir. NATO bu
dönemde artan görevleri, üyelerinin farklı uluslararası örgütlere üye olması ve
öne çıkan politik rolü nedeniyle, BAB, AB, AGİT ve BM ile yakın ilişkiler içinde
olmak zorundadır. Bu örgütlerle ilişkilerinde NATO sert ve yumuşak güç
unsurlarını bünyesinde barındıran bir örgüt olarak öne çıkmıştır.
Soğuk Savaş döneminde kurulan ve Avrupa‟nın Avrupalılar tarafından
savunulmasının bir sonucu olan ancak uykuya yatırılan BAB, Soğuk Savaş
sonrası yeniden canlandırılmış olsa da etkili olamamış ve AB gölgesinde
kalmıştır. AB‟nin 1992 Petersburg kararları gereği BAB, yumuşak güç
görevleri olan bir örgüt olmuştur. BAB‟ın yeniden canlandırılması Avrupa için
kendi savunmalarını kendilerinin yapması için bir araç yaratmak, ABD için
Avrupa savunması için yüklendiği maliyeti azaltmak olmuştur. Ancak ABD bu
girişimlerin NATO kapsamında yürütülmesini istemesi, bağımsız bir Avrupa
savunmasına karşı olduğunu göstermektedir.
Avrupalıların savunmada daha etkin olmaları için NATO tarafından
1996 yılında öne sürülen AGSK ve BMGG girişimleriyle Avrupalıların
savunmada daha aktif rol almaları, AB‟nin güvenlik ve savunma girişimlerine
destek verilmesi ve AB‟nin BAB vasıtasıyla yürüteceği operasyonlarda NATO
imkânlarını kullanması hedeflenmiştir. Buna ek olarak ABD‟nin Soğuk Savaş
sonrası ilgi alanını Ortadoğu ve Kafkaslara kaydırması sonucu ve 1990‟larda
Balkanlarda yaşanan krizler, AB‟nin kendi savunmasını ve güvenliği
sağlamasının gerekliliğini ortaya koymuştur. AB‟nin Maastricht Antlaşması ile
ODGP‟nı üç temel sütunundan biri haline getirmesine rağmen, savunma
konusunda ortak bir politika geliştirememesi ve yeterli mali kaynak
ayıramaması, savunma konusunda NATO‟ya bağımlı kalmasına neden
olmuştur. Bosna-Hersek ve Kosova‟da yaşanan yıkımlar bu nedenle
NATO‟nun müdahalesi ile önlenebilmiştir.
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Sonuç olarak, AB ülkelerinin savunma harcamalarını kısıtlamaları,
siyasal olarak Atlantikçiler ve Avrupalılar olarak bölünmüş olması, kısa ve
orta vadede NATO‟ya alternatif olmasına engel olarak gözükmektedir. Ancak
NATO ve AB‟nin birbirine ihtiyacı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Günümüzde Balkanlar, Afganistan, Darfur, Somali ve Akdeniz‟de yürütülen
harekâtlarda NATO ve AB beraber faaliyet yürütmektedir. AB bu faaliyetlerde
yumuşak güç unsuru olarak yer alsa da, NATO‟nun yükünü hafifletmek için
ilişkilerin devam ettirilmesi gerekmektedir.
Bunlara ek olarak günümüzde yürütülen harekâtlarda NATO, AGİT‟le
de yakın ilişkiler içindedir. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika‟yı kapsayan en
geniş güvenlik örgütü olan AGİT, güvenliğin ekonomik, çevresel ve insani
boyutlarıyla ilgilenmesi nedeniyle yumuşak güç unsuru olarak karşımıza
çıkmaktadır. AGİT üyesi ülkelere NATO gibi bir güvenlik garantisi
sağlamamaktadır. Rusya AGİT‟i etkinleştirerek bölgesinde öncelikli güvenlik
aracı olmasını sağlayarak, NATO‟yu etkisiz hale getirmek istemektedir.
Ancak AGİT‟in siyasi ve askeri donanımdan uzak olması NATO‟ya alternatif
olmasına engel olmaktadır.
BM‟in, Somali ve Bosna-Hersek‟te yaşadığı başarısızlık NATO‟ya olan
ihtiyacı arttırmıştır. BM‟in politize olması, hantal ve eski bir yapıya sahip
olması, imkânlarının kısıtlı ve görev alanının geniş olması, BM‟in etkisinin
azalmasına neden olmaktadır. BM‟deki mevcut zayıflığın en büyük nedeni
ise, 20. yüzyıl ortasına ait beş gücün veto yetkisinden kaynaklanmaktadır.
NATO ve BM, politik ve askeri konularda düzenli diyalog ve işbirliğine devam
etmektedir. Terörizm konusunda özellikle 11 Eylül Saldırıları sonrası iki örgüt
arasındaki işbirliği daha ileri seviyeye taşınmıştır. Gelinen noktada diğer
uluslararası örgütler NATO‟ya ihtiyaç duymaktadır. Ancak NATO‟nun da
özellikle alan dışı faaliyetlerinde, diğer uluslararası örgütlerin desteğine
ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır.
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NATO‟nun dönüşümünün önemli bir parçası olan genişleme, etkileri
açısından Soğuk Savaş sonrası yaşanan en önemli gelişmelerden biri
olmuştur. Bağımsızlığına kavuşan Doğu Avrupa ülkeleri, ekonomik olarak
AB‟ye üye olmak isterken savunma için NATO desteğini istemektedirler.
Genişleme ile NATO, Avrupa‟yı bütün ve istikrarlı bir hale getirmek için
önemli bir adım atmıştır. Aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinde
yürüttüğü harekâtlarla artan görev yükünü, yeni üyelerinin katkısıyla
hafifletmektedir. Ancak genişleme NATO‟ya sağladığı faydaların yanında
bazı riskleri de barındırmaktadır.
Genişleme konusundaki üyelerin farklı politik çıkarları, NATO içinde
şiddetli

tartışmalara

neden

olmaktadır.

Özellikle

genişlemenin

ABD

politikaları doğrultusunda yapıldığı görüşleri, NATO‟nun birliğine zarar
vermektdir. Bunun yanında Rusya, genişlemede göz önünde bulundurulması
gereken en önemli faktördür. Rusya NATO‟nun genişlemesini kendisi için bir
tehdit olarak görmektedir. Bu durum Rusya‟yı kendi bölgesinde örgütlenmeye
yöneltmiş ve bunun sonucu olarak ŞİÖ oluşturulmuştur. Genişlemenin altında
yatan bazı nedenlerin Kafkaslara ve Orta Asya‟ya ulaşacak bir köprü
oluşturmak ve enerji kaynaklarına yakınlaşmak olduğu kabul gören bir
görüştür. Ancak genişlemenin hızının ve sınırlarının çizilmesi gerekmektedir.
Halen 28 üyesi bulunan NATO‟nun Strassburg-Kehl Zirvesi‟nde alınan
kararlar sonucu üye sayısı daha da artacaktır. NATO‟nun oybirliği ile karar
aldığı göz önüne alındığında, artan üye sayısı sonucu artacak farklı politik
çıkarlar karar alma sürecini zorlaştıracaktır. Bu konuyla ilgili öne sürülen bazı
görüşler, dönüşüm kapsamında karar alma sürecinin de değiştirilmesini
savunmaktadır. Bu tarz bir değişiklik, kurucu antlaşmanın eşitlik ilkesinin
değiştirilmesini gerektirecektir. Aynı zamanda karar alma mekanizmasının
değiştirilmesi NATO‟yu, BM‟in veto mekanizması nedeniyle işlemez hale
gelmesiyle aynı duruma düşürme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
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NATO‟nun içine girdiği dönüşüm sürecinin somut yansıması alan dışı
faaliyetleri olmuştur. Soğuk Savaş‟ın sona ermesi ile NATO‟nun varlık nedeni
tartışılmaya başlanmıştır. NATO‟nun Bosna-Hersek ve Kosova müdahalesi
birçok tartışmaya yol açmış olsa da Avrupa‟da barış ve istikrarın askeri bir
destek olmadan sağlanamayacağını ortaya koymuştur. Balkanlarda yaşanan
krizlere müdahale, Transatlantik ilişkilerin gerekliliğini dolayısıyla NATO‟nun
varlığının gerekliliğini ortaya koymuştur. Ayrıca Balkanlarda yaşanan krizler,
yeni

tehditlerin

yaratacağı

ciddi

sonuçları

ve

NATO‟nun

dönüşüm

gayretlerinin devam ettirilmesi gerektiğini göstermiştir. Bosna-Hersek ve
Kosova Müdahalesi İttifak‟ın 5. madde dışı görevlerde rol alma isteğini de
ortaya koymuştur.
11 Eylül saldırıları İttifak bölgesini tehdit eden tehlikelerin Avrupa
sınırları dışından kaynaklandığını göstermiştir. 11 Eylül sonrası alan içi ve
alan dışı ayrımı anlamsız hale gelmiştir. 11 Eylül saldırıları ile NATO Avrupa
merkezli ilgi alanını Afganistan, Irak ve Darfur‟a kadar genişletmiştir. NATO
bu saldırılar sonrası askeri ve politik yaklaşımlarını değiştirmiş ve dönüşüme
hız kazandırmıştır. Afganistan‟la NATO alan dışı tartışmalarını sona
erdirmiştir. Afganistan ve sonrasında Irak ve Darfur‟da yürüttüğü faaliyetler
NATO‟nun küresel bir rol üstlendiğinin göstergesi olmuştur.
Diğer taraftan Afganistan NATO için birçok sakıncaları beraberinde
getirmiştir. Afganistan‟da sağlanacak başarı İttifak‟ın üyeleri arasındaki
dayanışmasının ve küreselleşen NATO‟nun geleceğinin garantisi olacaktır.
Bu nedenle İttifak‟ın Afganistan‟dan hedeflerine ulaşmadan çekilmesi
mümkün değildir. Ancak NATO‟nun artan kamuoyu baskısı ve maliyet
nedeniyle

Afganistan‟da

uzun

yılları

yoktur.

Ayrıca

Afganistan‟daki

istikrarsızlığın bölgeye yayılma riski bulunmaktadır. Bu nedenle Afganistan,
Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO ve dönüşümü için başarılması
gereken bir sınav niteliği taşımaktadır.
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Değerlendirilmesi gereken bir başka husus da Irak konusudur.
Önümüzdeki günlerde koalisyon güçlerinin Irak‟tan çekilmesi sonrasında,
Irak‟taki durumun nasıl bir hal alacağı cevap bekleyen bir konudur. Bazı
yorumcular tarafından koalisyon kuvvetlerinin çekilmesi sonrasında Irak‟ta
NATO‟nun
Filistin‟den

görev

alabileceğini

çekilmesi

belirtmişlerdir.

durumunda

yerleştirilebileceğinden bahsetmektedir.

491

bile

Bazı

görüşler

NATO‟nun

İsrail‟in
bölgeye

Afganistan‟da yürütülen ISAF

Harekâtı sonlandırılmadan NATO‟nun bir başka alan dışı faaliyetin
sorumluluğunu almasının, NATO içinde çok büyük politik bölünmelere yol
açacağı ve Afganistan‟da başarısızlığa neden olacağı değerlendirilmektedir.
Soğuk Savaş döneminin dar politik çerçevesini, üstlendiği küresel rol
gereği bir kenara bırakan NATO‟nun politik dönüşümü iki boyutta ele
alınmalıdır. NATO günümüzde geniş bir coğrafyada tehditlerle mücadele
etmek için yürüttüğü faaliyetlerini, askeri amaçlar yerine uzun vadeli politik
çözümlere dayandırmalıdır. Afganistan‟da politik çözümün gerekliliği herkes
tarafından kabul gören bir görüş olmuştur. Bu nedenle öncelikli olarak kendi
içinde politik bütünlüğünü sağlamalıdır. Afganistan ve Irak konusunda NATO
şiddetli politik tartışmalar geçirmiştir. Batıdaki sorunlar İttifak‟ı birleştirirken,
doğudakiler ayırmıştır.
NATO‟nun politik dönüşümünün diğer boyutu olan ortaklıklar yoluyla
güvenliğin sağlanması İttifak‟a büyük faydalar sağlamaktadır. NATO BİO,
Akdeniz Diyaloğu ve İstanbul İşbirliği girişimi ile geniş bir coğrafyada ilişkiler
kurmuştur. Küresel tehditlerle mücadele etmek için bu ilişkiler önem arz
etmektedir. Toplam 33 ortak ülke ve 28 üye ülke ile NATO, güvenlik için çok
geniş bir diyalog platformu haline gelmiştir. Ortak ülkelerin NATO‟ya
sağladığı destek yürüttüğü faaliyetlerdeki artan yükünü hafifletmekte ve
birçok kolaylık sağlamaktadır. Ortaklıklar vasıtasıyla NATO Orta Asya ve
491
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Kafkaslara kadar uzanan bir koridor oluşturmuştur. Bu koridor enerji güvenliği
için de önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle NATO, ortaklık süreci üzerinde
önemle durmalıdır.
Ancak NATO, ortak ülkelerin karar alma sürecinde daha etkin olmak
istemeleri ve NATO üyeliği için ortaklık sürecini basamak olarak görmeleri
konularında dikkatli davranmalıdır. Genişleme ile karar alma sürecinde
yaşanması muhtemel sıkıntıların, ortak ülkelerle de yaşanabileceği göz
önünde tutulmalıdır. Ayrıca ortakların NATO için yaptıkları NATO‟nun da
ortakları için yapması gereken bazı taahhütleri doğurabilir. Gürcistan Krizi bu
durum için bir örnektir. Ortakların yaşayacağı sorunlarda NATO‟dan
beklentileri ve NATO‟nun bu sorunlara cevabı, İttifak‟ın güvenilirliği ve
etkinliği açısından önem arz etmektedir. Bu nedenlerle ortaklık süreci yeni
stratejide dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.
NATO Rusya ilişkileri inişli çıkışlı olsa da NRC kapsamında devam
etmektedir. Küresel tehditler, ortak kaygılar olması nedeniyle NATO ve
Rusya‟yı yakınlaştırmıştır. Ancak NATO ve Rusya birbirini günümüzde de
tehdit

olarak

görmektedir.

Rusya‟nın

en

büyük

tepkisi

NATO‟nun

genişlemesine olmuştur. Bu nedenle genişleme konusunda NATO, sınırlarını
çizmek ve daha temkinli olmak zorundadır. Avrupa‟da barış ve istikrarın
sağlanması, Rusya‟nın ISAF Harekâtı için stratejik önemi ve küresel bir aktör
olmak için NATO, Rusya ile olan ilişkilerini devam ettirmek zorundadır.
NATO‟nun yeni stratejisi için Rusya‟nın da görüşlerini alması bu bağlamda
olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.
20. yüzyıl konvansiyonel ve nükleer tehditlerinin yerini, tamamen farklı
aktörleri ve kaynağı belli olmayan asimetrik tehditlerin alması sonucu NATO
askeri

kuvvetlerini

dönüştürmek

zorunda

kalmıştır.

NATO

kuvvetleri

günümüzde Avrupa‟da ve dışında birçok bölgede farklı görevler icra
etmektedir. Askeri dönüşüm kapsamında NATO, yenilenen komuta yapısıyla
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hantal yapıdan kurtulmuş, savunma yeteneklerinin geliştirilerek AvrupaAtlantik bölgesi dışında görev icra edebilecek seviyeye gelmesi için
çalışmalar yapılmıştır. Askeri dönüşüm süreci devam etse de yaşanan
sıkıntılar sonucu istenilen seviyeye ulaşılamamıştır.
Askeri dönüşümde yaşanan sıkıntılar Avrupalı müttefiklerin Soğuk
Savaş sonrası dönemde savunma harcamalarını azaltmaları, birliklerin alan
dışı kullanımındaki politik görüş ayrılıkları ve isteksizlik, üyelerin kamuoyu
baskısı ve milli kısıtlamalardan kaynaklanmaktadır. Askeri dönüşümle ABD
ve

Avrupalı

müttefiklerin

ortak

operasyon

icra

etme

yeteneğinin

kazandırılması ve aradaki kapasite farkının kapatılması amaçlanmış olsa da,
yaşanan sıkıntıların politik nedenlerden kaynaklandığı değerlendirilmektedir.
NATO günümüz tehditleriyle mücadele ihtiyaç duyduğu askeri yapı için
dönüşümünü sürdürmektedir. Askeri dönüşüm konvansiyonel ve nükleer bir
saldırıya karşı oluşturulan askeri gücün, yumuşak ve sert güç unsurlarını da
içerecek şekilde yeniden yapılanmasını gerektirmiştir. Bu kapsamda yaşanan
sıkıntılarla İttifak Soğuk Savaş döneminde de karşılaşmıştır. Fakat
günümüzde ülkelerin birbirine artan bağımlılığı ve tehditlerin farklılığı askeri
sorunları daha acil hale getirmiştir. NATO‟nun askeri birliklerinin tamamı
dünya standartlarında olmasa da birlikte görev icra etme ve ortak askeri bir
yapı altında buluşabilme açısından bakıldığında, güçlü bir kuvvet olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Soğuk Savaş sonrası dönemde daha da karmaşık hale gelen güvenlik
ortamında yaşanan gelişmeler, bu durumun 21. yüzyılda da artan bir şekilde
devam edeceğini göstermektedir. NATO, bu durum karşısında yeni politik
ilişkiler geliştirerek ve küreselleşen tehditlerle mücadele edebilmek için daha
güçlü operasyonel yetenekler kazanarak dönüşümünü hızlandırmıştır. Bu
nedenle NATO‟nun dönüşüm sürecinde sahip olması gereken öncelikli
vizyonu, dönüşümün gelecekte de devam etmesi olmalıdır. NATO‟nun
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dönüşümünün sonu olmayacaktır. NATO‟nun dönüşüm süreci gelecekte,
güvenlik ortamındaki giderek hız kazanan değişikliklerle güdümlenecektir.
NATO dönüşüm gayretlerini bir süreç olarak algılayarak ortak bir vizyon ve
amaç

çerçevesinde

yürütmelidir.

Dönüşüm

sürecinin

devamlılığının

sağlanması, gelecekte NATO‟nun varlığının da devamını sağlayacağı göz
önünde tutulmalıdır.
NATO‟nun Soğuk Savaş sonrası stratejilerinde ortya koyduğu şeffaflık
ve işbirliği ilkeleri gelecekte de devam ettirilmelidir. Taslak aşamasında olan
strateji için bütün üyelerin, ortak ülkelerin, diğer uluslararası örgütlerin ve
hatta Rusya‟nın fikirlerinin alınması, politik diyalogların gelecekte daha ileri
taşınacağını göstermektedir. NATO gelecekte, küreselleşen dünyada tek
başına güvenlik sağlama yeteneğine sahip olamayacaktır. Bu nedenle
dönüşüm süreciyle öne çıkan politik rolü ve sağlanan politik diyaloglar
gelecekte de devam ettirilmelidir.
İttifak dönüşüm süreciyle, Batı Avrupayı Sovyet tehdidine karşı koruma
amacında radikal değişiklikler yapmıştır. NATO gelecekte konvansiyonel
olmayan asimetrik tehditlere hazırlıklı olmalıdır. Ancak dönüşümle yumuşak
güç unsurlarını bünyesine kazandıran NATO, 5.madde kapsamındaki
görevleri ve kollektif güvenlik misyonu için sert güç unsurlarını da bünyesinde
muhafaza etmeye devam etmelidir.
Sonuç olarak ABD, NATO üyesi ülkelerin yaptığı toplam savunma
harcamalarının %67‟sini tek başına yapmaktadır. Bu durum Avrupa‟yı, Soğuk
Savaş döneminde olduğu gibi günümüzde de savunma konusunda ABD‟ye
bağımlı hale getirmektedir. Bu nedenle Avrupa‟nın AB marifetiyle, Avrupalılar
tarafından savunulması ve NATO‟nun varlığına son verilmesinin, yakın ve
orta vadede güç olacağı değerlendirilmektedir. Ancak ABD‟nin de yürüttüğü
politikalarda ve askeri faaliyetlerde Avrupa‟nın desteği olmadan başarılı
olamayacağı unutulmamalıdır.
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NATO şüphesiz günümüzde dünyadaki en güçlü politik ve askeri
örgüttür. NATO dünyanın en üretken, teknolojik ve sosyal olarak gelişmiş,
güçlü ekonomiye sahip ve demokratik iki bölgesi olan Kuzey Amerika ve
Avrupa‟nın 28 ülkesinin oluşturduğu bir örgüttür. Üyelerinin nüfusu dünya
nüfusunun %13‟ünü oluşturmasına karşın, dünyanın gayri safi hâsılasının
%45‟ine sahiptir.492
NATO Soğuk Savaş sonrası öne çıkan politik rolüyle küresel bir aktör
olma yolunda ilerlemektedir. Yeni tehditlerle mücadele etmek ve yeni dünya
düzenine kendisini uyarlamak için yürüttüğü politik ve askeri dönüşüm bir
olay olarak değil, bir süreç olarak algılanmalıdır. Gelecekteki uluslararası
ortamın nasıl olacağının belirsizliğini koruduğu günümüzde, NATO‟nun ve
dönüşümünün

geleceğini,

faaliyetlerinde

göstereceği

Afganistan
başarı

ve

sınavı

olmak

oluşturacağı

üzere
yeni

alan

dışı

stratejisinin

belirleyeceği değerlendirilmektedir.
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Zbigniew Brzezinski, “An Agenda for NATO”, Foreign Affairs, Cilt: 88, Sayı: 5, 2009,
ss.9-10.
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