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Girig
19-20Kasrm 2010 tarihlerindeLizbon'da yaptlan, NATO iiyelerinin Devlet
ve Hiikiimet Baqkanlannm kattltmryla icra edilen Ziwe'de NAIO'nun gelecek
10 yrhna damgasrmvuracak Yeni Stratejik Konsepti onaylanmrgtrr.Kabul edilen
Stratejik Konseptin'basmaagtklanmastylabirlikte i9 ve drqkamuoylannda ahnan
kararlarlailgili tartrgmalarve deperlendirmeleryaprlmayabaqlanmrqttr.Tarhqmalar genellikl e Ziwe'de neler kazanrldrfr veya kaybedildili qeklindeyiiriitiilmektedir. Bagta onaylanan Stratejik Konsept olmak izere Ziwe soffasr yaymlanan
belgelerdedile getirilen konulann, Tiirkiye'ye ve Tiirkiye'nin, NATO'nun halen
birinci rjncelikli g<ireviniytiriittiigiiAfganistan ile iliqkilerine etkilerinin ayrrntrlt
bir qekilde analizini yapmayagereksinim oldu[u di.igtiniilmektedir.
NATO'da giivenlik ortamlnlntemeldzelliklerini,ittifak'rn amaclnt,do[asrnr
ve giivenli[e yaklagrmrnm unsurlarrnr belirleyerek ilkeler ve prensipler ortaya
koymak maksadryla stratejik konsept olarak tammlanan en iist seviyede niyet
beyan eden doktimanlar haarlanmaktadr. NATO kurulugundan giiniimtizde kadar altr adet stratejik konsept hazrrlamrgttr,Lizbon'da onaylananlabirlikte yedi
stratejik konsept olmugtur. 1949'dan So$uk Savagmsonunakadar dort stratejik
konseptyaymlanmrgtrr. Bu ddnemdeki stratejik konseptlere,almacak askeri tedbirleri kapsayansiyasi ve askeri stratejik rehberler eqlik etmigtir. Bunlar bir geqit
uygulama doki.imanlanolup, gelecekyrllardaki kuwet ve komuta yaptsmatemel
tegkil etmigtir. Soluk Savaqsonrast yakm dcinemde,iki adet gizlilik derecesiz
stratejik konsept yaytmlanmtqtrr. Yedinci Stratejik Konsept, gizlilik derecesiz
olanlann iigtinctisiidiir. NAIO'nun 2010 yrhna kadar kabul etti$ stratejik konseptlerin hangi koqullarda,nasrl bir anlayrqlave nastl bir igerikle hazrrlandtlmm
incelenmesi2010 Stratejik Konseptinin hazrlanmasrndaki etkenlerin anlagilmast
bakrmmdanonemlidir.
1999'dan2010yrhna kadar kiiresel giivenlik ortammda ortayaqrkandefiqiklikler ve geligmelerdendolayt, 3-4 Nisan 2009 tarihlerinde Strasbourgve Kehl'
de yaprlan NATO Zirvesinde' yeni bir stratejik konsept hazrlanmasr ve belgenin Lizbon 2010 Ziwesine yetigtirilmesi kararlaqtrnlmrqtrr.Hazrlrklar, yaklagtk
bir buguk yrlhk bir siireg igerisinde kapsayrcrve kafiltmcr bir gahqmaydntemiy|e uzmanlar ile tilkeler, uluslararasrkuruluglar, akademik aktdrler, sivil toplum
kuruluqlanntn temsilcilerinin katkrlanyla tamamlanmrqtrr.NATO'nun Yeni Stratejik Konseptinin baghlr, "Aktif Angajman-Modern Savunma" olarak belirlenmigtir. Temel gorev ve prensipler, giivenlik ortaml, savunmave caydrtcthk, kriz
ydnetimi vasrtasrylagiivenlik, iqbirlipi yoluyla uluslararastgiivenlili geliqtirme,
I

3-4 Nisan 2009 tarihlerinde, NATO'nun 60. Kurulug yrhnda Fransa'nrn Strasbourgve Almanya'nrn Kehl
gehirlerinde Devlet ve Hiikiimet BaEkanlannrnkatrhmryla yaprlan NAIO Zirvesinde; RasmussenGenel
Sekreter olarak segilmiq, baqtaAfganistan'daki NATO HarekAtr olmak iizere gtindemdeki konularla ilgili
kararlar altnmtq ve yeni bir Stratejik Konsept hazrlanmast onaylanmrqtrr.
NAIO Resmi Internet Sayfasr,"Strasbourg / Kehl Summit Declaration"
http://www.NATO.int/cpi/enlNATOliveinewsJ283T.htm?mode:pressrelease
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reform ve delipim, 2l.yizy:Jn ittifakr olarak yedi b<iliimden ve 38 maddeden
oluqmaktadrr.Stratejik Konseptte;giiniimi.iz giivenlik ortammln rizellikle balistik
fiizelerin yaygrnlaqmasr,niiLkleerve di[er kitle imha silahlarrnm artmasr, tercirizm, silah, uyugturucu ve insan kagakgrhlr, siber saldrnlar, enerji gtivenlifi,
gevreselsorunlar ve kaynak smrlamalan gibi tehdit ve riskleri banndrrdrlr vurgulanmaktadr. NATO'nun iiyelerinin gtivenlilini saplamakigin iig temel gorevi
yerine getirmeyedevam edeceli, bunlann ise; kolektif savunma,kriz ydnetimi ve
igbirlikgi giivenlik oldulu ifade edilmektedir. Fi,izesavunmasr2,siber saldrrlara
karqr savunma sistemi, enerji giivenliline odaklantlmast, geniqlemeve ortakhk
iligkilerinin geligtirilmesi, NATO'da reform ve deliqim gereksiniminin l.urgulanmasr dikkat gekmektedir.
Lizbon Zirvesi' nde NATO'nun Yeni Stratejik Konsepti'nin onaylanmaslna
ilaveten kabul edilen belgelerden Ziwe Bildirisi, NATO-Afganistan Ortakhk
Bildirisi ile NATO komutasmdaAfganistan g<irevine(ISAF3) katrlan iilkelerin
Devlet ve Hiiktimet BagkanlarrnrnAfganistan Bildirisi bu gahgma igin dnemli
noktalan igermektedir. Bu belgelerde; Fiize savunmaslve Afganistan'da gegig
safhasmmuygulanmasrylailgili btiliimler dikkat gekmektedir.
Stratejik Konsept, Zirve Bildirisi ve Afganistan'la ilgili belgelerdekararlagtrnlan konularrn hem Tiirkiye'ye hem de Afganistan'da NAIO Harek6trballamrnda Tiirkiye'nin Afganistan ile iliqkileri iizerine rinemli etkileri bulunmaktadrr.
Fflze savunmasrkapsamrndaradar ve ftize firlatma rampalanmn konug yerleri, tip, menzTl,kapsamr,alamgibi teknik aynnfilan Ttirkiye'nin <izellikle iran
ile iliqkilerini etkileyebilecek durumdadrr.Gtiniimtiz giivenlik ortamrnrn ortaya
grkardrprniikleer ve kitle imha silahlannm yaygrnla$masl,terdrizm, geqitli kagakgrhk faaliyetleri, siber saldrrr ve enerji giivenli[i risk ve tehditlerine yaprlan
vurgu ile bunlara karqr almacak tedbirler Tiirkiye'yi tarhgmalann igine gekebilecektir. Ayrrca, Makedonya'nm isim anlaqmazhfirnedeniyle ertelenen iiyelifi,
Bosna-Hersek, Karada! ve Gtircistan'm gelecek donemdeki olasr flyelikleri,
ABD ve NAIO'daki miittefiklerinin, anlaqmayayakrn olduklarr ffjLzesal'unma sistemi konusu, ABD Baqkam Ronald Reagan ddnemine (1981-1989) kadar uzanryor. "Yrldrz Savaglan" olarak da adlandrrrlan bu
proje, ABD'yi bir olasr fiize saldnsrna kargr koruyacak bir sistemin geliqtirilmesini amaghyor.Yrllar sonra Baqkan George W. Bush, bu projeyi yeniden canlandrmrg ve 2008 NATO Biikreg zirvesinde miittefiklerinin destegini de sallamrg, ancak iktidardaki iimrii projeyi tamamlamaya yetmemigti. Ruslar, proje
gergevesinde,savunma silah ve radarlarrnrn Polonya ve Qek Cumhuriyeti'nde konuglandtnlmasma itiraz
etmiglerdi. Bush'tan sonra Beyaz Saray'a segilen Barack Obama ise hem Rusya ile iligkileri geliqtirmek,
hem ittifak igindeki endigeleri gidermek amacryla projede ktiklii deligikler yaptr, DoEu Avrupa'da konuglandrrmadanvazgegti ve hayata gegirilme siiresini ewelere bdlerek uzattl. Obama, <iteyandan, konuyu bir
ABD girigimi olmaktan grkartrp,NATO projesi haline getirdi. Sistemin amacr,NAIO iilkelerinin niifus ve
topraklannr olasr bir ffize saldnsrna kargt korumak olarak biliniyor.
"Fiize savunma kalkanr sistemi nedir?", Cumhuriyet ,intemet Sayfasr, 16 Kasrm 2010. http://www.cumhuriyet.com.trl?hn: I 9 1498
ISAF; International Security AssistanceForce (Uluslararasr Giivenlik Yardtm Kuweti -UGYK)'un krsaltmasrdrr. 19 Arahk 2001 tarihinde BM'nin 1386 sayrh Giivenlik Konseyi karan ile ingiltere liderlilinde ve
baglangrgta18 iilkenin katrhmryla olugturulmugtur
irfan Polat, 1l Eyliil Teriir Saldrnlan ve Amerika Birlegik Devletlerinin Afganistan Miidahalesi, Siileyman
Demirel Universitesi SBE., Isparta 2006 (YayrmlanmamrgYiiksek lisans Tezi), s.128
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NATO-AB iqbirlilinin geliqtirilmesi ve NAIO KomutaYaptsmm grizdengegirilmesi gabalanTtirkiye agrsmdantinem arz etmektedir.
NAIO'nunAfganistan'da icra ettili harekdtlailgili yeni bir saftrayagegmesi
Tiirkiye'ye kuwet azaltma imkdnr verebilecek ancak efitici, darugmanve sivil
uzman timleri g<irevlendirmesinigerektirecek rizellikler kapsamaktadr. Aynca
Ttirkiye, Afganistan ve Pakistanarasmdakiigbirlipi gabalannakapsamh bir yaklagrm da onemarz etmektedir.
NATO'da Stratejik Konsept Kavramr ve Onceki
Stratejik Konseptler
NATO terminoloj isinde stratejik konsept; NAIO'nun de[igmeyen amaclnl,
dopasrnrve temel giivenlik gorevlerini <izetleyenresmi bir belge olarak tarumlanmaktadrr.Stratejik konsept aymzamanda;yeni giivenlik ortammm temel 6zelliklerini agrklamakta,ittifak'rn giivenlile yaklagrmrmnunsurlanm belirlemekte ve
NATO askeri gtiqlerinin de[igen giivenlik ortamma uyumlaqtrnlmaslnl saplamak
igin ilkeler ve prensipler vazetmektedir4.NAIO, kurulugundan itibaren stratejik vizyonunu yayrmladrlr belgelerle ortaya koyuyor. Soluk SavagDdnemi'nde
bu belgele4 " Kuzey Atlantik Bolgesi Salunmasr igin Stratejik Konsept " adlnl
tagryordu.1991'denitibaren "Stratejik Konsept" olarak tanrmlanmayabaqlanmrgtrs. NAIO, kurulugundanberi g<irevlerini ve amaglannr stratejik ortamdaki geligmeler rgr[rnda dtizenli arahklarla g<izdengegirmektedir.Yanm yizyidanfazla
bir ddnem igerisindehem ittifak hern de ttim kiiresel gtivenlik ortamr NATO'nun
kuruculanmn tahmin edemeyeceli bir gekilde geligmiqtir. Bu ttir deliqimler
NAIO'nun hanrladrlr stratejik konseptlereyon vermiq, temel tegkil etmiqtir.
Yeni Stratejik Konsept bu kapsamda haz.rlanrp kabul edilen yedinci
belgedir. NAIO'nun stratejik konseptleri gopunlukla Kuzey Atlantik Konseyi
(North Atlantic Qounsil-NAC) tarafindan onaylamr. 1949'dan giiniimiize kadar
hanrlanan yedi konseptin altrsr NAC tarafindan, 1968 yrhnda yayrmlanan Konsept ise Savunma Planlama Komitesi (Defense Planning Committee- DPC) taraftndan onaylanmrqtrr. Stratejik konseptlerin taslaklarr NAC'a gelmeden 6nce
tarhgma,gortigmeve pazarhklan kapsayanbirgok aqamadangeger.Soluk Savag
ddneminde, bu belgeler NAIO askeri karargdhlan tarafindan hazrlanr ve NAIO
siyasi yetkililerinin onayrnasunulurdu. Gizlilik dereceli belgeler olarak saklanrdt. Soluk Savagmbitmesiyle birlikte, hazrrhk gahgmalan siyasi yetkililer tarafindan yaprlmaya baglandr.Askeri yetkililerin rolleri darugmave tavsiye gekline
dcintigtti.Briyle bir deligiklipin temel nedeni, soluk sava$ soffasr NATO'nun
I

5

'New Strategic Concept FAQs" NAIO Resmi intemet Sayfasr,
http ://www.NAIO. inVstrate gic-concept/strategic-concept-faq.html
"NAIO Zirvesinde Neler Konugulacak?" TRT Resmi intemet Sayfasr,
http ://www.trt.net.trlhaber/HaberDetay.aspx?
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giivenli$ebakrgrnmdeliqmesi,diyalogve igbirlifinin NATO'nun stratejikanlayr$mmayrimaz bir pargasrolarakkabul edilmesidir.1991'denitibarenstratejik
konseptlergizlilik derecesiolmakszmyayrmlanmaya
ve kamuoyununerigimine
sunulmayabaglamrgtrr.
giiniimiizekadarNATO'nunstratejikbakrgaglsmmgeligimini
Kurulugundan
kapsayaniig ayrr dcinemden
bahsedilebilir:Soluk Savagd<inemi,Soluk Savaq
sonrasryakrn dcinemve 11 Eyltil saldmlansoffasrgiivenlik ortamr6.1949'dan
1991'ekadar,NATO stratejisinintamolaraksavunmave caydrmaile karakterize
edildili sdylenebilir.Ancakbu ddneminsonyirmi yrhndadiyalogve Wmu$ama
gittikge artanbir qekildedikkat gekmeyebaqlamrgtrr.
1949'danSoluk Savagn
sonunakadarddrt stratejikkonseptyayrmlanmrgtrr.
Bu ddnemdekistratejikkonseptlere,almacakaskeritedbirlerikapsayansiyasive askeristratejikrehberler
eglik etmiqtir.Bunlar bir geqituygulamadoktimanlanolup, gelecekyrllardaki
kuwet ve komutayaplsmatemeltegkiletmiqtir.Soluk Savaqsonrasryakrnddnemde,iki adetgizlilik derecesizstratejikkonseptyayrmlanmrg,
bu dokiimanlar
iki adetgizlilik derecelidokiimanladesteklenmiqtir.
Gizlilik dereceliiki askeri
doktiman;ittifak'rn StratejikKonseptininAskeri Uygulamasrigin Askeri Komite Talimatr(Military Committee-MCDirective for Military Implementationof
the Alliance's StrategicConcept)ve ittifak'rn StratejisininAskeri Uygulamasr
igin Askeri Komite Rehberi(MC Guidancefor the Military Implementationof
the Alliance Strategy)olarak isimlendirilmigtir?.11 Eyliil saldrnlarrndan
itibaren, NATO'nun askeribakrqagrsmrn,kaynaklannmve enerjisinindikkati terorizmle miicadeleve kitle imha silahlanrunyayilmaslnlndnlenmesine
verilmiqtir.
Avrupa-Atlantikalam drqrndaaskergdrevlendirilmiqve 28 iiyeye ulaqrlmrqtr.
Enerji giivenli[ine ydnelik tehditlerlesiber taamrzve benzei tehditlerortaya
grkmrgtr.Bu ve benzeinedenlerNATO liderleriniyeni bir stratejikkonsepthazrlamak i gin hareketegegirmigtir.
NAIO'nun 2010 yhna kadarkabul ettili stratejikkonseptlerinhangi koqullarda,nasrlbir anlayrglave nastlbir igerikle hanrlandrprnagdzatmaktayarar
gdrtilmektedir.
NAC tarafindanonaylananilk Stratejik Konsept,6 Ocak 1950 tarihli "
The StrategicConceptfor the Defenseof the North Atlantic Area" baqhkhve
*DC 6ll" rumuzlu belge olmuqturs.DC 6ll'de NATO'nun temel iglevi
saldrnyt caydrmakolarakbelirlenmiqtir.NATO ancakcaydrrmhntn
baqanszolmasr
ve saldrgan tarafindanbir taamtz baqlatrlmasrdurumundakuwet kullanmayr
tingcirmiiqttir.
Uye iilkelerinkuwetlerinin standardizasyonu,
ortaksavunmaharcamalarrnave NATO kuwet havuzunaiilkelerin ekonomikkapasiteleri,colrafi
6
,7
8

NAIO Resmi Intemet Sayfasr,a.g.m
NATO Resmi [nternet Sayfasr, a.g.m
NATO Resmi Intemet Sayfasl, a.g.m
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dzellikleri ve askeri gtglerinin biiytikliigii ile orantrh katkr yaprlmasq Sovyetler
Birlilinin sayrsaliisttinliifiintin dengelenmesiihtiyacr ve bu kapsamdaABD'nin
niikleer yeteneklerinebalrmhhk DC6ll'in dnemli bciliimlerini oluqturmugtur.DC
6/1 yeterince aynntryr kapsamasmarafmen, o d<inemdeNATO Askeri Komuta
Yaprsmrolugturarfbeqadet Bolgesel Planlama Grubu (Regional Planning GroupRPG) igin daha ayrrntrh bir talimat verilmesi gereksinimi ofiaya grkmrqtrr.Bu
gereksinimi karqrlamakigin "Stratejik Rehber-ShategicGuidance" dokiimanr SG
13/16rumuztylahaztlanmr$ ve 6 Ocak 1950 tarihinde RPG'lere yayrmlanmrgtrr.
Doktiman, Askeri Komite tarafindan MC 14 olarak onaylanmrqtrr.MC 14 gereli
RPG'ler; ittifak'rn yeterli bir savunmakuweti olugturmayrhedefledi$i Temmuz
1954 tarihine kadar ortaya grkabilecek olasr Sovyettaamtzlarrna kargr savunma
planlan hazrlamrglardr. Amag, Sovyetler Birlilini sava$ahazrr olundu[u mesajryla caydrrmaktrr.
25 Haziran 1950'de K:uzey Kore'nin Giiney Kore'yi iggali NATO iizerinde
etkili olmuqtur. NAIO Askeri Komuta Yaprsmm etkinli[i ile NATO kuwetlerinin yeterlilili tartrqmayaagrlmrqtrr.26Eylnl1950'de NAC, merkezi bir komuta
altrnda biitiinlegmiq askeri kuwetin tegkilini onaylamrq,Avrupa Mflttefik Komutanh[r (Allied Command Europe-ACE) ve Avrupa Miittefik Ytiksek Komutanr
(SupremeAllied CommanderEurope-SACEUR) makamr kurulmug, ABD'li General Dwight D. Eisenhowerilk SACEUR olarak atanmtgtr. Aynca SACEUR'un
karargaht olarak SHAPE tegkil edilmiqtir. Diler yaprsal de[iqiklikler de hayata
gegirilmigtir. ACE'in kurulmasryla birlikte Avmpa'daki iig adet RPG la[vedilmigtir. Aynca, Kuzey Amerika'daki RPG'de la[vedilerek ACLANT isimli ve
Avrupa'daki ACE'in benzei bir komutanhk kurulmugtur.ACLANT'm komutanr
ise SACLANT olarak krsaltrlmrqtrr.1949'dateqkil edilen RPG'lerden sadecebiri
Kanada-ABD RPG'si olarak kalmrgtrre.Hem bu yaprsal degigiklikler hem de
Ttirkiye ve Yunanistan'rnNAIO'ya iiye olmasr, birinci Stratejik Konseptin gtincellenmesi gereksinimini dopurmugtur.ikinci Stratejik Konsept, "The Strategic
Concept for the Defense of the North Atlantic Area" bagh$rylaNAC tarafindan
3 Araltk l952'de onaylanmrqtr. Bu belge, birincisinde yer alan temel ilkelere
sadrk kalmrgtrr.ikinci Stratejik Konseptin onaylanmasrmmtiteakip tamamlayrcr
nitelikteki uygulama doktimanlan da giincelleqtirilmig, Stratejik ve Askeri Rehberler DC 13 ve MC 14 birleqtirilerek MC 1411olmuqtur. MC l4/l kapsamh bir
qekilde hazrlanmrgtr. Bu doktimandaNATO'nun temel stratejik amacr; "NAIO
alanmrn savunmaslnrsaflamak, Sovyetler Birligi ve uydularrnm savagmaazim
ve yeteneklerini yok etmek" olarak belirlenmigtir. NAIO, bu amacr baglangrgta
hava salunmasr yaparak, eg zamanh olarak kata, deniz, hava operasyonlarricra
ederek gergekleqtirmeyiplanlamrgtrr.
Kore SavagrNAIO agrsmdancinemli bir kavramr ortaya grkarmrgtr. "For9

NATO Resmi Internet Sayfasr,a.g.m
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ward Strategy" olarak adlandrrrlanbu kawam, NATO kuwetlerinin Avrupa'mn
miimktin oldu[unca dolusunda "Demir Perde"'ye yakrn konuglandrnlarakstratejik avantaj saflanmasrdr. Bu strateji Almanya'nm NATO iiyelilini gtindeme taqrmrqtr. Bu dcinemdeyaprsal de[iqiklikler devam ederken,NATO kuwetlerinin
toplam giicti <inemlibir tartrgmakonusu olmugtur. Sovyetler Birlilinin askeri gticiiniin sayrsaliistiinltiliinii dengelemekigin ortaya konulan kuwet hedeflerinin
gergeklegtirilmesiekonomik ve siyasi olarak gergeklegtirilebilir depildi. Bu nedenleAIID, NAIO'nun savunmastratejisindentikleer silahlarrnkullanrmma daha
fazlayer verilmesine karar verdi. Yeni Bakrg "New Look"ro olarak adlandrrrlan
bu yaklagrm; savunmayetenekleri kazarulmasrigin gok fazlaharcama yapmadan
askeri etkinlik sallanmasmt amaghyordu.Uzun tarhqmalardansonrakitlesel kargrhkll veya "Massive Retaliation" olarak adlandmlan doktrin kabul edilmigtir.
Buna gcire saldrgana ilk anda siiratle ve ntikleer silahlar ddhil elde mevcut tiim
vasrtalarla miidahale edilecektir. Tiim bu geligmeler sonucu NAIO'nun Ugiincii Stratejik Konsepti 23 Mayrs 1957 tarihinde MC l4l2 rum'unt ve " Overall
Strategic Concept for the Defense of the NATO Area" baghlryla yaymlanmrqtrr. NATO tarihinde ilk defa ntikleer silahlann kullarummr ringdren bir belge tamamlayrcr uygulama doktimanr olarak hazrlanmtq ve "MC 48/2- Measures to
Implement the Strategic Concept" ismiyle yaytmlanmtgtrr.NAIO'nun Ugiincii
Stratejik Konsepti, NATO tarihinde diler bir ilki daha gergeklegtirmiqtir.Bu da;
NATO'nun alan drqrnr yani sorumluluk sahasrdrqrnr diigiinmeye b'aglamasrdr.
Sovyetler Birli[i'nin NATO sorumluluk sahasrdrgrndayaptrlr ve NAIO iilkelerinin grkarlannr etkiledili de[erlendirilen Macaristana'a miidahale ve Siiveyg
Kanah krizi gibi olaylar NAIO'nun alan drqmt diiqiinmesineneden olmugtur.
NATO'nun Dcirdiincii Stratejik Konseptinin ana temasl,bir onceki konseptte
yer alan Kitlesel Karqrhk Stratejisinin yumugatrlarakEsnek Mukabele Stratejisinin kabul edilmesidir. Dordtincti Stratejik Konsept, SavunmaPlanlama Komitesi
tarafindan onaylanarak 16 Ocak 1968 tarihinde yiiriirltile girmiqtir. Ana dokiiman, "MCl4l3- Overall Strtegic Concept for the Defense of the North Atlantic
Treaty OrganizationArea" ismiyle yayrmlanmtgtrr.Bu belgenin iki dnemli unsuru bulunmaktadr; "Esneklik-flexibility ve trmanma-escalation". NATO'ya kar$r
yaprlacak bir saldrnya yanrt olarak iig gegit askeri segenekbulunuyordu; do!rudan savunma,planh tlrmanma, genel ntikleer giig kullanma. Ddrdtincti Stratejik
Konseptin tamamlayrcr dokiimanr olarak MC 4813,8 Aralft 1969'da ytir0rlii[e
girmigtir. Dcirdtincii Stratejik Konsepte giden siireg gergekteiigiinctisiiniin kabulti,
kitlesel karqrhk ve niikleer silahlarrn kullamlmasrrundngoriilmesiyle baglamrgtrr.
l0
ll

NAIO Resmi Intemet Sayfasr, a.g.m
Faruk Siinmezollu,Uluslararasr llgkiler Si;zlii!il, DerYaymlan,4. Baskr, Istanbul 2005, s.410-411
Faruk Sdnmezoflu, Kitlesel Kargrlft Stratejisinin NAIO Kapsamrnda kabul edilmesini; ABD'nin 1954
yrhnda NAIO'nun askeri stratejisini kitlesel karqrhk olarak belirlemesi ve SSCB ile giriqilecek herhangi
bir gatrgmada niikleer silahlar dahil tiim vasrtalann kullimlmasr olarak vermektedir.
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Sovyetler Bfuligi hern ntikleer silah kapasitesinihem de kttalararastbalistik ftize
envanterini<inemlidlgiide geligtirmigtir. Bdylece ABD ve NATO'nun bu alandaki
iistiinliilii ve avantajr azalmrqtr. Aym zamandaAvnrpatilkeleri ABD'nin ntikleer bir trmanmada Avnrpa qehirlerini ABD topraklannln korunmasr u$una feda
edebilece[ini tartrgmayabaglamrglardrr.Aynca, Berlin Krizi gibi olaylar, niikleer silah kullanma tehdit ve stratejisinin Sovyetler'i caydramadrlt ve bu tiir kiigtik gaph krizlere kargr Kitlesel Kargrhk Stratejisi drgrndabazr segenekleresahip
olunmasrgerektilini gtindemegetirmigtir. Berlin Krizi sonrasrpatlakveren Kiiba
Krizi de tartrgmalan qiddetlendirmiqtir. Aym d<inemdeBaqkan Kennedy d0hil olmak iizere ABD ig kamuoyunda Onemli bir kesim niikleer olmayan segenekleri
desteklemeyebaglamrqlardrr.Bu geliqmeler Drirdiincii Stratejik Konsepti ve Esnek Mukabeleyi ortaya grkarmrgtr.
NATO'nun Ddrdtincti Stratejik Konseptinin 1968 yrhnda ytirtirltige girmesindensonraBafi ve Do!.u bloklan arasmda<inemligeligmeleryaganmayabaqlanmrgtr. Ozellikle 1970'lerinikinci yansr ile 1980'lerboyuncagiivenlik ortammda
ve tehdit algrlamasrndaradikal deligiklikler olmugtur. NATO ve ABD, ittifakrn
siyasi boyutuna, diyalog, igbirlili, gciriiqme,danrgmamekanizrnalanmnkullamlmasmadahafazla 6nem vermeyebaglamrglardr.SovyetlerBirlifininAfganistan'r
iggali,Avrupa'da Sovyet SS-20ftizelerinin ve buna karqrltk olarakABD Pershing
ve Cruise ftizelerinin konuqlandrrlmasr,r2 stratejik silahlarrn smrlandmlmasr
g<irtiqmeleri(SALI-I ve SALLII), ABD ve SSCB stratejik silahlanmn azaltimasr gdrtiqmeleri(STARD dnemli geliqmelerolarak dikkat gekmigtir. 1980'lerin ortasmdanitibaren iki blok diyalog ortammt ve kargrhkh giiven sallayrcr gabalannr
artrrmrqlardrr.Bu igbirlili gabalarr,Berlin Duvanrun yrkrlmasr, Dopu Blolunun
gdkmesi ve Sovyetler Birlilinin da[rlmasryla yeni bir doneme girmigtir. Dtinya
siyasi ve gflvenlik ortamrndason derece<inemlideliqimlerin yagandtlt b<iylebir
dcinemde,07-08 Kasrm 1991'de NAC Beginci Stratejik Konsepti onaylamrgtr.
12 Araltk 1991'de ise tamamlayrcr askeri uygulama dokiimanr olan "MC 400MC Directive for Military Implementation of the Alliance's Strategic Concept"
yayrmlanmrqtrr.Beqinci Stratejik Konsept, dnceki belgelerdenoldukga farkhdrr.
NATO'nun Soguk Savapsonrasrilk kapsamh giivenlik stratejilerini igermektedir.
Tasnif drgr olup, gizlilik derecesiyoktur. Herhangi bir iilkenin ismi tehdit olarak
zikredilmemigtir.
NATO'nun yeni d<inemdekargrlagtrlr tehlike ve riskler daha oncekilerden
farkhdrr. Tehlike ve riskler hem gok kaynakh olmuq hem de karmaqrklagmrghr.
Etnik kavgalar,smr sorunlarr,sosyalve ekonomik sorunlarbunlardanbir kagrdrr.
Dolu Blopunun gdkmesineralmen Rusya'mn elindeki silahlarAvrupa iilkelerinden fazladrr. Aynca niikleer silahlar da mevcuttur. Atlantik ittifakr, Akdeniz ve
Ortadolu iilkeleriyle iyi geginmek istemektedir.Ancak Kdrfez sava$1grkmtqtrr.
12 Wikipedia,'NATO" http://en.wikipedia.orglwikiA{Alo
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Avrupa'nm ehafindaki coprafyaAvrupa'yr etkileyecektir. Silah teknolojilerinin
yayrlmasr ve bu teknolojilerin bazr iilkelerin eline gegmesicinemli bir tehlikedir.
Ozellikle, kitle imha silahlarr ve balistik fiizelerin veya atom bombasrigin gereken teknolojilerinbazr Ortadolu ve Akdeniz iilkelerinin eline gegmesiAvrupa
gtivenlili igin tehlike arz etmektedir. Ziratntn menzilli fiizelerin bazr Atlantik
ittifakr iilkelerine ulagabilir olmasr nedeniyle degigik gtivenlik stratejileri olugturmak gerekmektedir.r3Konseptte NAIO'nun temel amacl'olarak; iiyelerinin
giivenlili ve kolektif savunma gdrevi devam ederken eski diigmanlarla iqbirli[i
yaparak ve ortakhk kurarak gi.ivenlili arhrmak hedeflenmigtir.Ntikleer silahlann kullanrmr bang ve istikran koruyacak asgari seviyeye gekilmigtir. Konseptte
ittifak'rn giivenlik politikasrmn diyalog, iqbirlili ve etkin kolektif savunmaoldu!u, mevcut tiim firsatlar kullanrlarak giivenlilin asgari kuwetlerle sa$lanacalr
ifade edilmigtir.
NATO'nun 50'nci kurulug ydmda, 23-25 Nisan 1999'da icra edilen Washington Zirvesi'nde Altrncr Stratejik Konsept onaylanmrgttr. Tamamlaytct askeri
*MC 40012-MC Guidance for the Military Impleuygulama dokiimam olarak
mentation of the Alliance Strategy" 12 $ubat 2003'de onaylanmtgtr. 1999 Stratejik Konsepti, beqbdliim ve 65 maddedenolugmaktadrr.Bciltimler; ittifak'rn amaq
ve gdrevleri, stratejik bakrg agrlan,2l.yiizyrlda giivenlile yaklaqrm,NAIO stratejisinin kuwet prensipleri igin rehberler ve sonug olarak sralanmrgtrr.raKonseptin giivenlik sorunlan ve riskler baghkh bdliimiinde giivenlik ortamt lzetle
qdyle tammlanmrqtrr.NMO'ya kargr mevcut durumda biiyiik gaph bir saldrt
mtimkiin goriilmemektedir. Ancak, uzun drinemdebdyle bir saldrn olasrhlr potansiyel olarak vardr. Mevcut tehditler daha ziyade ktigiik gaph, askeri ve askeri
olmayan, gok ydnlii ve cincedentahmin edilmesi zor karaktere sahiptir. Bu kapsamda; Avrupa-Atlantik bdlgesindeki istikrarszltk ve belirsizlikler; ekonomik
krizler, etnik, sosyal ve siyasal anlagmazhklarrngatrgmayad<intigmeve bunlann
NATO iilkelerini etkileme olasrhpr, ntikleer silahlann varhfr, kitle imha silahlanrun yaygrnlagmasrgibi tehdit ve riskleri dolurmaktadrr.rs Giivenlik ortamr
bu gekilde tammlandrlrnda NATO'nun 21. yiizyrhn baqrndaki stratejinin temel
unsurlanm qunlar olugturmaktadr. Kolektif savunma kabiliyeti devam ettirilecektir. ABD ile Avrupa arasrndakiTransatlantik BaS korunmah, Ar,nrpa tilkeleri
Avrupa'da ortaya grkabilecek trizlere mtidahale edebilecek askeri yeteneklere
kawgturulmahdr. igbirlifi, diyalog ve ortakhk mekanizmalannm geligtirilmesi,
NATO'nun geniqlemesinedevam edilmesi, silahsrzlanmave silahlann kontrolti
gabalanrunsiirdtiriilmesi kararlagtrnlmrqtrr. 5. madde drqrkrizlere miidahale 96revleri igin komuta ve kuwet yaprsrnm geliqtirilmesi, statik kuwetlere ilaveten
l3 Haydar Qakmak, Avrupa Gilvenligi, Platin yayrnlan, 2. Baskr, Ankara 2007, s.218.
t4 NATO Resmi internet Sayfasr,"The Alliance's Strategic Concept 1999"
http://www.NAIO.int/cps/enlSlD-54F343BB-B885FB9C,tNATOlive/official

15 NATO Resmi internet Savfasr. a.e.m
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kriz b<ilgelerinekrsa siirede gidebilecek mobil yetenekler geliqtirilmesi <inemli yaklagrmlar olarak ortaya konmugtur. 1999 Stratejik Konsepte gcire; NAIO,
Avnrpa'da giivenli'ii ve .istikrann temel unsuru olan kolektif savunma <irgtitti
olarak kalacak, Transatlantik Ba! muhafaza edilecektir. S'inci madde gdrevleri
6nem ve dncelilini koruyaopk; ancak 5'inci madde drgrgdrevler de ittifak'rn grirev alam igine ahnacak,ittifak'rn faaliyet alam igin daha genigkomuta ve kur.vet
yaplsl oluqturulacaktrr.Bu yapmm esnek ve reaksiyon siiresi daha krsa olacak,
kitle imha silahlarrmn (KiS) yayrlmaslnln <inlenmesive terdrizme karqrmflcadele
de daha aktif rol almacak, diler uluslararasrkuruluglarla koordineli gahqrlacak
ve iiye olmayan tilkelerle de gtivenlik alarundaigbirli$ini amaglayanBarrg igin
Ortaklrk (Bio)'gibi uluslararasrmekanizmalardesteklenipgeligtirilecektir.16
NATO Lizbon Zirvesi ve Yeni Stratejik Konsept
Son Stratejik Konseptin HazrrlanmasrAgamalarr
1999'dan 2010 yrhna kadar kiiresel giivenlik ortammda pek gok de[iqiklik
olmugtur. Bagta 11 Eyliil saldrnlan olmak iizere diinyarun birgok kdqesindecan
kaybr ve maddi hasarlaraneden olan terdrist eylemler meydana gelmiqtir. Ter6rizm, hem insanh[a karqr hem de iilkelerin gtivenliline kargr cinemli bir tehdit
olarak ofiaya grkmrqtrr.Tehditte ki di[er onemli bir deSigiklik 30'dan fazlaiJ,lkenin,Avrupa'ya ulagabilecek balistik fiizelere sahip olmasrdrr.Ayrrca, niikleer
silahlanma faaliyetlerindeki artrq, siber taamrz tehditlerinin artmasr, korsan ve
deniz haydutlu[u, enerji gtivenli[i, gevresel sorunlar ve dtinya ekonomik krizi
giivenlik ortammr deligtirmigtir. Bu geligmelerkargrsmdaNAIO'nun 1999 Stratejik Konseptinin gtivenlik ortamrm yeterince kapsayct bir qekilde tanrmlamadr!r, bunl sonucuolarak siyasi ve askeri stratejinin giincellenmeye ihtiyacr oldu[u
deferlendirilmigtir. 4 Nisan 2009 tarihinde Strasbourgve Kehl'de yaprlanNATO
zirvesinde yeni bir stratejik konsept hazrlanmasr ve dokiimamn Lizbon 2010
zirvesine yetigtirilmesi kararlagtrrrlmrgtu.
Yeni Stratejik Konsept haztrhklan NATO Genel Sekteteri tarafindan baqlatrlmiqtrr. Yeni Konseptin hazrrlanmasrigin bazr rehber ilkeler belirlenmigtir. Bu
ilkeler gu gekildeozetlenebilir Hanrhk gahqmalantiim iiye ve ortak iilkeleri kapsamahdr. Aynca Akdeniz Diyalogu, istanbul iqbirligi Girigimi tiyeleri ile diler
kiiresel ortaklar da siirece ddhil olmahdrr. Hazrhk gahgmalarrnaAvrupaBirlifi,
Birleqmiq Milletler, diler uluslararasrkuruluglar ile NGO'lar da katrlabilmelidirf7. Qalrgmasiirecini kolaylagtrmak igin NATO Genel sekreteri tarafindan 12
tzmandan oluqan bftUzmanlar Grubu tegkil edilmig, ABD Drqiqleri eski bakanr
I6 Hasret QOMAK, 'NAIO'nun
t7

Yeni Giivenlik Politikalan ve TiiLrkiye'ye Yansrmalan", Haydar Qakmak,
ed,.,Tiirk DrSPolitikafl l9I 9-2008, Platin Yayrnlarr, Ankara 2008, s.996.
NAIO Resmi intemet Sayfasr, "A Roadmap fort he New Strategic Concept"
h@://wwwNATO.inVstrategic-concept/roadmap-strategic-concept.html#guiding
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Maddeline Albright Grup Baqkam olarak gdrevlendirilmigtir. Grup de[igik 96riig ve yaklagrmlann tartrqrlmasrnaimkdn verecek qekildeiiniversiteler ve emekli
bakan, biiyiikelgi, qirket ycineticileri, dilqiince kuruluglan temsilcilerinden oluqturulmugtur. Tiirkiye'den Emekli Biiyiikelgi Umit Pamir yer almrgtrr. Hazrrhk
galtgmalarriig boliime aynlmrqtrr.
"Reflection Phase" olarak adlandrnlan boltimde NATO iilkelerinde gegitli
seminerler diizenlenmiqtir. Bu seminerlere gegitli NATO karargdhlanndan,tiye
ve ortak iilkelerin bakanhklarr, askeri karargdhlarr, tiniversite ve dtigiince kuruluglarrndan geniq bir katrhm saflanmrgtrr. Bu kapsamda ddrt bii$k seminer
dtizenlenmiqtir. Her seminer grubu farkh konular tizerinde gahqmrgtrr.Seminer
gruplannm konulan; NATO'nun g<ireviiglevleri, NAIO'nun uluslararasr6rgiitlenmeler igerisindeki yeri, NATO veAvrupa -Atlantik gtivenlik ortaml, kuwetler
ve yetenekler ile mali smrlamalar olarak belirlenmiqtir. Bu seminerlereUzmanlar Grubu da katrlmrq ve tespitlerini Arahk 2009'dakiNATO Drqigleri Bakanlair
toplantrsrndabir raporla sunmuglardrr8.
"Consultation Phase" olarak adlandrnlan ikinci boliimde Uzmanlar Grubu.
NATO iilkelerini ziyaret etmigler, hiikiimet yetkilileri ve parlamento temsilcileri
ile goriig ahgverigindebulunmuglardr. Mayrs 2010'daUzmanlar Grubu birrapor
hanrlayarak NATO Genel Sekreterinesunmu$tur.Bu raporda NATO'nun Yeni
Stratejik Konseptinin odaklanmasrtavsiye edilen konular q<iylesrralanmaktadrr.
NAIO'nun temel iqlevi kolektif savunma olarak devam etmeli, konvansiyonel
olmayan tehditlere kargr koruma da dikkate almmah, ittifak'rn srrurlan drgrndaki
operasyonlariEin ilkeler belirlenmelidir. Afganistan'da baqarrholunmasrigin gerekli gartlaroluqturulmah, krizleri dnleme ve ycinetmeigin danrqmalaryapimah,
ortaklarla daha iyi iligkiler kurulmah, karmaqrk problemlere karqr sivil ve askeri yaklagrmlar birlikte kullanrlmadr. Rusya ile iliqkiler geliqtirilmeli, agrk kapr
politikast siirdiiriilmeli, NAIO'nun dcintigiimii ve reformuna rincelik verilmeli,
ntikleer silah politikasr ve fiize savunmasrgcizdengegirilmeli ve uygulamaya doniigttiriilmeli, siber taarruzlara karqr savunma stratejisi geligtirilmeli ve NATO
tiye ve ortak iilkelerin kamuoylarna dahaiyi anlatrlmahdrrte.
"Drafting and Final Negotistion Phase" olarak adlandrilan iigiincii ve son
bdliimde, Eyliil 2010'da NATO Genel Sekreteri taslak Konsepti hazrlamrqtr.
Taslak Konsept; NATO Karargdhrndadaimi temsilcilerin katrhmryla yaprlan toplanfllarda giiriigiilmtiq, iilkelerden gciriigahnmrg,pazarhklar yaprlmrgve Ziwe'de
Devlet ve Hiikiimet bagkanlarrnasunulacakduruma gelmiqtir.

18 NAIO Resmi intemet Sayfasr, a.g.m
t 9 NAIO Resmi intemet Sayfasr, "NATO 2020: Assured security; dynamic engagement- Analysis and recommendations of the group of experts on a new strategic conceptfor NATO'httpJlwww.NATO.int/strategicconcept/expertsreport.pdf

525

Yeni Stratejik Konseptin Onemli Biiliimlerinin Ozeti
NAIO'nun Yeni Stratejik Konseptinin baqhlr, "Aktif Angajman- Modem
Savunma" olarak belirlenmiqtir. Temel gdrev ve prensipler, gtivenlik ortamt, sa\unma ve caydrnqLhk,h,rizytinetimi vasttastylagiivenlik, igbirli[i yoluyla uluslararasrgiivenli[i geliqtirme,reform ve de[igim, 2lrynzy:Jn ittifakr olarak yedi
brilflmden ve 38 maddedenolugmaktadr2o.
Temel gorev ve preusipler baqhkh ilk boliimde, NATO'nun en temel ve deliqmez prensibinin iiyelerinin tizgiirltik ve giivenliklerinin gerek siyasi gerekse
askeri araglarlasallanmasr olarak belirtilmig, gtiniimiizde Atlantik ittifakt'nrn
dngcirtiyaprlmasrzor olandiinyamrzdaistikrarrn temel kayna[r oldulu vurgulanmrgtrr.Bireysel dzgiirliik, demokrasi, insan haklarr ve hukuk devleti prensiplerine baph olan NATO tiyelerinin bir deperler toplululu oluqturdulu;1949 yrhnda
ittifak'rn kurulmasrndanitibaren Avrupa ve Amerika arasrndakisiyasi ve askeri
baflarrn NATO bilnyesinde giiglendirildi[i; bu transatlantikba[rn, Avro-Atlantik
bdlgesindeki banq ve gtivenli[in sa[lanmasmdatemel teqkil etti$ ifade edilmiqtir21.Modern gi.ivenlik ortamrnrn, ittifak'rn halklarrnrn ve topraklannm gtivenliline yonelik kapsamh ve halen geliqmekte olan birgok sorunu kapsamasmdan
dolayr, NAIO'nun iiyelerinin giivenlifiini sallamak igin iig temel gorevi yerine
getirmeye devam edecefi, bunlann ise; kolektif savunma, kriz yonetimi ve igKolektif savunmamn;Washington
birlikgi giivenlik oldu[u vurgulanmaktadrr22.
yapiamaya
gdre
devam edecefi, bunun deligmez
Anlagmasmrn 5. maddesine
ve baplayrcroldu[u ifade edilmiqtir. Kriz ydnetimi g<irevininsiyasi ve askeri yeteneklerin kullanrlarak ve aktif bir yaklaqrmla krizlerin biiytimeden dnlenmesi,
kriz grkmasr durumunda gatrgmarundurdurulmasr ve gafiqma sonrasl istikrarrn
sallanmasr gabalarrylaicra edilecegi belirtilmektedir. iqbirlikgi giivenlilin ise
agrk kapr politikasrnrn devam ettirilerek geligtirileceli kabul edilmektedir23.
WashingtonAntlaqmasr'mn 4. maddesindebelirtildi[i tizere tiye devletlerin toprak biitiinliiltinii, siyasi balrmsrzh[mr ve gtivenlilini ilgilendiren ttim konularda
NAIO'nun tek ve vazgegilmezistigareforumu nitelilinde oldulu ifade edilmiq;
NAIO'nun tistleneceli ttim misyonlan en etkili gekildeyerine getirmesi igin mtittefiklerin siirekli bir reform, modernizasyonve deligim siireci ortayakoyacaklan
taahhiit edilmiqtir.2a
20 NATO Resmi Intemet Sayfasr,"Strategic Concept 2010"
http ://www.NAIO. int/lisbon20 10/strategic-concept-20I 0-eng.pdf
Emine Akgada! , "NAIO'nun Yeni Shatejik Konsepti: Aktif Angajman, Modern Savunma", 24 Kastm
2010, BiLGESAM internetSayfasr.,http://wwwbilgesam.com/trlindex.php?option:com_content&view:a
rticle&id:884:NATOnun-yeni-stratejik-konsepti-aktif-angajman-modern-savunma& calid=122:analizlerguvenlik&Itemid:147
22 NATO Resmi internet Sayfasr,."strategic Concept 2010"
http://www.NAIO.int/lisbon20 10/strategic-concept-20I 0-eng.pdf
L)
NAIO Resmi intemet Sayfasr,"strategic Concept 2010"
I 0-eng.pdf
http://www.NAIO.intilisbon20 1O/strategic-concept-20
24 EmineAkgada!, a.g.m
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Giivenlik ortamr baqhkh bdliimde, Avrupa-Atlantik bolgesindeki barrq or.
tamrndaki konvansiyonel tehdit olasrhlmrn azalmasnrn yeterince giiglii bir savunma politikasrmn tarihi bir baqansroldulu, ancak NATO sorumluluk alanrna
ydnelik klasik bir saldrr olasrhlmm tamamen yok sayrlamayacalr ifade edilmektedir. Ozelikle balistik flizelerin yaygrnlagmasrve silahlanma faaliyetleri
konvansiyonel tehdidin tamamen ortadan kalkmamasrnaneden olduluna vurgu
yaprlmaktadrr.Bu boltimde; niikleer ve difer kitle imha silahlannrn artmasr,ter6rizmve radikal unsurlar ile bunlann modern silahlara,kitle imha silahlarrnasahip
olma olasrh[r, NAIO smrrlan drqrndakigaflqmave istikrarsrzhklardanbeslenen
silah, uyuqturucuve insan kagakgrhlr giivenlili tehdit edebileceksorunlar olarak
sralanmaktrr. Aynca, son yrllarda artan siber saldrrrlar,ulaqtm ve enerji giivenli[inin saflanmasr ile silah sanayindekiteknolojik geligmeler,gev,reselsorunlar ve
kaynak smrrlamalan mevcut giivenlik ortammm dikkat geken bileqenleri olarak
sunulmaktadr2s.
' Savunma ve caydrncrhk baqhkh iigtincii bciltimde, ittifak'rn higbir tilkeyi
diiqmanolarak gdrmedili, ancakherhangibir tiyesinin gflvenlili tehdit edildilinde, NATO'nun kararhhfrndan giiphe edilmemesi gerektifii vurgulanmtqtrr.Uygun konvansiyonel ve niikleer kapasiteetrafinda gekillenencaydrncrh[rn NATO
skatejisinin temel elemam oldupu, NAIO'nun ntikleer silahlardan arrndnlmtq
ittifak'rn niikleer
bir dtinya igin gahgacalrancakbu tiir silahlar var oldu[u siiLrece
silaha sahip bir gtig olarak kalaca[r ifade edilmiqtir.
Uye devletlerin halklannrn giivenliline yonelik tiim tehditlere kargr onlan
salunmak ve caydncrhlr sa$lamakigin NAIO'nun gerekenher tiirlti kapasiteye
sahip oldu[undan emin olunacalr ve bu amagla:
- Konvansiyonel ve niikleer giiglerin birlegiminden oluqangiiglerin bulundurulmaya devam edilecefi,
- Btiytik gaph ordular arasroperasyonlarile ortak savunmave krizlere cevap amagh daha ktigtik gaptaki operasyonlanher an gergeklegtirebilmekapasitesinin korunaca[r,
- 5. maddedendofan sorumlululu yerine getirmek tizere etkin ve hareketli
konvansiyonel kuwetlerin korunup geligtirilece[i,
- Eski ve yeni tiim giivenlik tehditlerine kargr savunma igin gereken tiim
tatbikat, uygulama, planlama ve bilgi paylagtmrmnsaflanacaft,
- Miittefiklerin ntikleer roller hususundaortak savunmaplanlamasrna,barrq zamanrntikleer gtiglerin konuqlandrnlmasmave komuta, kontrol ile istiqare
birimlerine en geniq qekilde kahhmrnm sallanacafr,
25
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- NAIO halklanm ve topraklarrnr balistik ftize saldrnsma kargr korumak
iizere kabiliyet geliqtirileceli ve bu konuda Rusya ve Awo-Atlantik'teki diger
ortaklarla iqbirliline gidilece[i,
- NATO'nun kimyasal, biyolojik, radyolojik ve niikleer kitle imha silahlanna kargr kendirli koruma kapasitesiningeliqtirileceli,
-

Siber saldnlarr ongorme ve tespit etme yetenelinin geliqtirilecefi,

- Uluslararasrtercirizmle miicadele etme kapasitesinin artlrimaya devam
edileceli,
- Mtittefikler arasrdayaruqmave ortaklarla igbirlili halinde enerji altyaprlanntn, kritik transit yollarrn ve bolgelerin korunmast da dahil olmak tizere enerji
gtivenli[ine katkrda bulunulacafr,
-

Geliqen teknolojilerin giivenlik boyutunun geliqtirileceli,

-

Savunmabtitgesinin gereksinimlereuygun olarak artlnrlacapr,

- Tiim tehdit unsurlarrna karqr savunmayl ve caydrncrhfir sallamak igin
NATO'nun genel durumunun incelenmeyedevam edileceli belirtilmigtir.z6
Kriz yonetimi vasrtasrylagiivenlik baqhkh boliimde; NAIO'nun sorumluluk
alanr dtqmda ortaya grkan kriz ve gatrgmalarrn,ittifak igin do[rudan bir tehdit
unsuru oluqturabilece[i; NATO'nun krizin cinlenmesive ycinetimi, gafiqmasonrasr yeniden yaprlanma ve kalkrnma gabalarna destek sallanmasr maksadryla
etkin olarak rol alacalr belirtilmiqtir. Bu kapsamda,kriz bolgelerine yonelik bilgi
paylagrmryapilmasr, sivil kriz yonetim unsurlan teqkili, sivil ve askeri planlama
yetenek ve usullerinin koordinasyonu, kriz bolgelerinde hiiktimetlerin giivenlik
teqkillerinin kapasite artrtmrna yonelik destek 6nem arz etmektedir.2T
iqbirligi aracrhlryla uluslararasrgiivenlifii geliqtirme baqhkh bolflmde, silahlarn azalt{masr, silahszlanma ve silahlarrn yayrlmasrrunonlenmesi; agrk kapr;
ortakhklar alt baghklanndanoluqmaktadrr.Bu bciltimdegerek konvansiyonel gerekse kitle imha silahlanna yonelik silahlanmann azaltrlmasrve silahsrzlanma
gahqmalanndaNAIO'nun etkin rol oynayacalr kaydedilmig; NATO'nun kaprlannm ittifak'rn de[erlerini paylaqan, iiyelik stattisiiniin gerektirdili yi.ikiimliiliik ve sorumluluklan yerine getirme istek ve kapasitesindeolan tiim Avrupah
demokrasileresonunakadar agrk oldulu vurgulanmrgtr.
NAIO'nun barrqgrluluslararasriligkiler isteli tagryanttim drgtit ve devletlerle siyasi diyalog ve igbirlili geligtirecefi, ortak gtivenlik grkarlarr konusunda
tiim dost tilkelerle dayamgmadabulunulaca[r; NATO operasyonlannakatrlan
ortaklann stratejinin oluqturulmasrve karar alma stirecinekatrhmmrn sallamlaca!r; ortakhklarm daha da geliqtirileceli ifade edilmiqtir. 2008 yrhnda imzalanan
26 EmineAkgada!, a.g.m
27 NAIO Resmi intemet Sayfasr, "strategic Concept 2010"
http ://www.NAIO.int4isbon20 I 0/strategic-concept-20I 0-eng.pdf
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deklarasyonuyarmca BM ile <izellikle iki <irgiitiin birimleri arasmdakibaflantrlarrn giiglendirilmesi, diizenli siyasi istiqare,kiz ydnetimi igin iqbirlifinin geligtirilmesi hususlanndasiyasi diyalogun artmlacalt kaydedilmigtir.28
AB ile ortakhlrn NATO igin rinemli oldufu; AB ve NATO arasrndakiigbirlilinin geliqmesi igin AB iiyesi olmayan NAIO iiyesi iilkelerin AB tarafindan
yiiriitiilen gakqmalaratam katrhmrmn gerekli oldulu ifade edilmiqtir.2e
Aynca NAIO-Rusya igbirlilinin ortak banq, istikrar ve gtivenlik ortamr
olugturulmasrnayaptrlr katkr nedeniyle stratejik bir 6nem arz ettiSi; bu nedenle
tizellikle ftize savunmasr,teror kargrtr operasyonlar,uyugturucu maddelerle ve
korsanlara kargr mticadele ile uluslararasr giivenlilin desteklenmesigibi ortak
giivenlik grkarlanmn oldulu konularda Rusya ile siyasi istiqare ve igbirli[inin
geliqtirilece[i; diyalog ve ortak hareket hususlannda Rusya-NATO Ortakhk
Konseyi'nde yararlanlaca[r da belgedeyer almtgtrr.3o
Awo-Atlantik Ortakhk Konseyi ve Banq igin Ortakhk Programt, NAIOUkraynave NATO-GiircistanKonseyleri,Akdeniz Diyalogu. istanbuliqbirligi
Girigimi ve Kcirfez tilkeleri ile iligkilerin dnemi vurgulanmtqtrr.3r
Yeni Stratejik Konseptle birlikte kabul edilen diler belgeler
Lizbon Zirvesinde NAIO' nun yeni Stratejik Konseptinin onaylanmasma ilaveten NAIO giindeminde yer alan konularla ilgili yaprlan tartrgmalarve alman
Bunlar: Ziwe
kararlann bulundu$u onemli dokiimanlar bulunmaktadr.
Bildirisi, NAIO-Rusya Konseyi MiiqterekAgrklamast, NATO-Afganistan Ortakhk Bildirisi, NATO komutasrndaAfganistan gorevine (ISAF) katrlan iilkelerin
Devlet ve Hiiktimet Bagkanlannrn Afganistan Bildirisi ve NATO ve AvrupaAtlantik Ortakhk Konseyinin BM Giivenlik Konseyinin 1325 sayrh Kadrn, Bang
ve Giivenlik konulu Karan hakkrndaki Kapsamh Rapordur.Bu raporlardankonumuzu ilgilendiren iigtine yer verilecektir.
Zirve Bildirisi32
Ziwe'nin tamamlanmasmamtiteakip 20 Kasm 2010 tarihinde yaymlanan
Bildiri, 54 maddedenoluqmakta, Ziwe'de tarttqrlan ve NATO giindeminde yer
alan konularla ilgili kararlan cizetlemektedir.Stratejik Konseptin igeripi bu gahgmanrn <jncekiboltimlerinde tartrqrldrlr igin burada tekrar de[inilmeyecektir.
28 Emine -{licada!. a.g.m
29 NATO Resmi Internet Sayfasr,"Strategic Concept 2010"
http:, :xrs.\-\TO.inVlisbon20
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Bildiri metni igerisinde Tiirkiye'yi yakmdrran ilgilendirebileceli deSerlendirilen
brjliimler agrklanacaktrr.
4'flncii maddede; ISAF gdrevinin NAIO'nun birinci oncelikli iqi olarak
kabul edildifi, Afganistan'da NATO harekdtrrunyeni bir safhaya girmekte oldu!u, 2011 yrlrbaqrndan itibaren gtivenlik sorumlululunun Afgan makamlanna dewinin planlandr$r belirtilmektedir. Ayrrca sorumluluk devrinin takvime
ballr olmaktan ziyade koqullara balh olarak yaplJacap:,2014 yrh sonunakadar
Afganistan'm tamammda gtivenlilin Afgan makamlanna devrinin gergekleqtirileceli, gegig stirecinin NATO'nun Afganistan'dan hemen gekilecelini igaret etmedili, Afganistan'a destefin uzun ddnem devam edeceli ifade edilmektedir.
9'uncu maddede;NATO sorumluluk alanr igerisinde ve drgrndaicra edilen
istikrar ve yeniden yaprlanmafaaliyetlerinde etkinlili artrmak igin sivil yetenekler ve uzman timler olugturulmasrndagdrtig birlili sallandr$r belirtilmektedir.
ll'inci maddede; NATO ve AB arasrndakiortaklt[rn ve harekAt alamnda
igbirligi ve koordinasyomrn geligtirilmesine ihtiyag oldufu, bunun iki teqkilat
arasrndadaha cincebelirlenen diizenlemelereuygun yapilmast gerektipi agrklanmaktadr.
I 3-20'nci maddeler NATO'nun geniglemesineayrrlmrqtrr.Makedonya iiyellpe hazr olmasrnaraimen isim sorunu nedeniyle Yunanistan'm vetosu devam
etmektedir. isim sorunu gdziiliirse tiyelile davet edileceli bildirilmektedir. Balkanlarda; Karada! ve Bosna-Hersek'in NATO iiyeligi gabalannm desteklendifi,
Srbistan'm savagsuglulan konusunda igbirlilini artrmast ve uluslararastmahkemelerin kararlanna uymasr gartryla iiyelik gcirtigmeleriningeliqtirilebilece[i,
ayflca Kosova konusundaki tutumunun da iiyelikte dikkate almacalt vurgulanmaktadr.
2l'inci maddede;Giircistan'm tiyelik gahgmalandesteklenrtrekteve Rusya;
Gtiney Osetya ve Abazyahakkrndaki politikasrnr deligtirmeye davet edilmektedir.
22'inci maddede;Ukralma'mn "bloklar dtgt-non bloc" stattisiine saygr duyuldu[u, ancak iiyelik igin kaprnrn agrk oldulu vurgulanmaktadr.
29'uncu maddede;Karadeniz'de bdlgesel igbirlili kapsammdayiiriitiilen igbirligi girigimlerinin desteklendili belirtilmektedir.
3O'uncu maddede;Fiize SavunmaslnlnNAIO'nun savunma sisteminin ayrrlmaz bir pargasrolacalr, Konsey'in NATO'nun tiim savunmasistemini, kuwet
miktar ve konug durumunu gdzden gegirmeye devam edecepi ifade edilmektedir. Bu gahqmadakitle imha silahlan ile balistik fiizelerin yaygrnlagmasmakargt
NATO'nun savunma ve caydmcthk gorevlerinin dikkate almacalr, ihtiyag duyulacak stratejik yetenekler, ftize savunma ve diler vasrtalann tespit edileceEi
I
vurgulanmaktadr.
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33'iincii maddede;iran ve Kuzey Kore'nin ntikleer programlanndan endiqe
duyuldu[u belirtilmektedir.
36'nu maddede; NATO fize sawnmaslna tekrar \urgu yaprlmakta,
NAIO'nun gtincel tehdit de[erlendirmesine uygun olarak fiize savunmasmm;
ittifak'rn giivenlifinin btitiinlii$i, dayarugma,yiik ve risklerin eqit paylagrmrilkeleri gergevesindeolmasr gerekti[i ifade edilmektedir.
37'nci maddede;ftize savunmasrigin komuta kontrol diizenlemelerininMart
2}ll,fize savunmasistemi uygulama plantnm ise Haziran 2}ll'ekadarhazrlanaca[r belirtilmektedir.
4l'nci maddede;NATO'nun enerji lUvenlifine yonelik olarak almmasrgerekli tedbirleri NAIO doki.imanlamnave faaliyetlerine ddhil edeceli, bu konuya
daha fazla qabaharcayacafir vurgulanmaktadrr.
43'iincii maddede; Konsey'in onaylanan Stratejik Konsept'in uygulanmasr
igin bir Siyasi Rehber hazlrrlamakiizere gcirevlendirdili, bunun Mart 2011'e kadar tamamlanacalr ifade edilmektedir.
44'iincti maddede;biitge krsrtlamalanndandolayt NATO kuwet ve yeteneklerinin geliqtirilmesinde zorluklar oldu[u, bunun iistesindengelmek igin iilkeler
arasrndaikili anlaqmalarla"yetenek havuzlan ve paylagma" gibi uygulamalann
desteklendili belirtilmekte; ingiltere-Fransaigbirli[i Ornekgdsterilmektedir.
49' uncu maddede; NAIO' nun komuta yaptsmm giincellegtirilece[i, kararg6h
sayrsmm azaltrlacapr,o/o35personel tasamrfu safilanacalr, bu konuyla ilgili son
karann Haziran 20ll' de verilecefi vurgulanmaktadr.
NATO ve Afganistan Ortakhk Bildirisi33
20 Kasrm 2010 tarihinde NAIO Genel Sekreteri ve Afganistan Devlet Baqkanr tarafindan imzalananBildiride <inemlihususlargunlardrr.
Temmuz2}l0'da Kabil'deki konferanstakararlagtrrrldrlttizereAfganistan'da
giivenli[in Afgan makamlanna dewi baglayacakttr.Bu ddnem gegiq safhasrolarak adlandrrrlmaktadrr.NATO; baprmsz, demokratik, giivenli ve istikrarh bir
Afganistan igin uzun ddnemli yiikiimliilUgiinii teyit etmektedir.NATO; yiiktimliiItiklerin gergekleqtirilmesiiginAfgan giivenlik kurumlanrun kapasiteve yeteneklerinin artrnlmasr ve kendi kendilerine veterli hale eetirilmesine destekvenneye
devam edecektir.
Afganistan Htikiimeti kendi ytiktimliiltiklerini teyit etmektedir.2010 Londra
ve 2010 Kabil konferanslanndaki uygun olarak giivenlik ydnetim ve kalkmma
sorumluluklannr yerine getirecektir. Bu kapsamda; terdrizmle miicadele, eko33
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nomik kalkenma,yolsuzlukla mticadele, bdlgesel giivenlik, ekonomik ig birlili,
insan haklamnave ozellikle kadrn haklanlnasaygr yiikiimliiliiklerine sadrk kalacaktr. NAlO'nun'torumluluklanm yerine getirebilmesi igin gerekli kolayhklarr
gdsterecektir.Afganistan Hiikiimeti bdlgesel iqbirliline devam edecektir.
NATO ve Afganistan arasrndaki igbirli[i alanlan; politik ve askeri diyalog mekanizmalarr, NATO ortak fonlarrnrn Afgan giivenlik kurumlanntn teqkil ve donatrmr igin kullammr, bu Bildirinin uygulanmasrnayardrm etmek igin
Afganistan'da NATO irtibat biirosunun faaliyeti, Afganistan NATO Elitim
Misyonu'nun devamr olarak sralanmaktadrr.Aynca, darugmanhkve elitim yardrm faaliyetleri, gtivenlikten sorumlu bakanhklar ve diler ulusal kurumlann teqkil ve reformuna yardrm, Afgan giivenlik giiglerinin tertirizm ve narkotikle mii.
cadele kapasitelerinin geligtirilmesi, NATO kurslan ile NATO kurumlanmn ve
uzmanlannrn desteli di[er igbirli[i alanlarr olarak belirtilmektedir.
Bu Bildiriye grire NATO ve Afgan Hiikiimeti arasrndadetayh bir iqbirli[i
progmml haztlanacak ve diizenli arahklarla gdzden gegirilecektir.
NATO'nun Afganistan Misyonu'na (ISAF) Kahlan
Ulkelerin Devlet ve Hiikiimet Bagkanlan Bildirisi3a
Afganistan'da yiirtitiilen ISAF harekdtrnakafilan iilkelerin devlet ve hiikiimet bagkanlan Lizbon Zirvesi'nde Afganistan hakkrndaki giindem maddesinin
tartrqrlmasmrmiiteakip bir Ortak Bildiri yayrmlamrqlardrr.Bdyle bir Ortak Bildiri
simgeselolarak NAIO ve uluslararasrtoplumunAfganistan'da giivenlik ve istikrann sallanmasr gabalanndakararhhk ve dayamgmamng<isterilmesibaktmmdan
dnemlidir. Bildiri alinca Afganistan'daki durumun NATO igin dncelik taqrdrlrm
da gdstermektedir.
Bildirinin girig bdttimiinde;Afganistan'daki NATO harekdflmn ittifak'rn <incelikli gorevi oldulu vurgulanmakta,NATO'nun uzun vadeli ortak ytiktimliiltikleri, Afganhlann liderli[i, sivil ve askeri yetenek ve vasttalan igeren kapsamh
yaklagrm, giiglii bdlgesel inisiyatifler teyit edilmekte ve desteklenmektedir.
Yeni bir saftrabaqhkh bdliimde; Afganistan'da "gegig safhasl" olarak adlandrrrlan yeni bir dcinemegirildifi, bazr il ve ilgelerde 2011 baglarrndanitibaren
giivenlik sorumlulu[unun NAIO' dan Afgan makamlanna devredilece[i, Afganistan Devlet BagkamHamit Karzai'nin 2014yrh sonunaAfgan giivenlik giiglerinin Afganistan'rn tamamrndagiivenlik operasyonlarrrunsorumlululunu almasr
hedefinin desteklendili ifade edilmektedir. NATO ve Afgan Hiiktimeti arasmda
kurulan uzun ddnemli ortakhk iligkisi memnuniyetle kargtlanmaktadrr.
34
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Kapsamh yaklaqrm baqhkh bdliimde; ISAF gdrevinin uluslararasrtoplumun
gabalanrunpargastoldulu, baganrunsadeceaskeri vasrta ve ytintemlerle sa[lanamayaca}r,sivil ve askeri aktOrleri kapsayanbir yaklagrmla gahgmaksuretiyle
uluslararasrkuruluglar arasrndaartan koordinasyonakatkrda bulunulaca[r belirtilmektedir. Afgan halkrna desteksallayacak sivil katkrlarrn 6nemi vurgulanmakta, sivil yetenek ve kaynaklar igin ilave yattnmlar tegvik edilmektedir.
Gegiq baghkh bdliimde; giivenlik sorumluluklannm Afgan makamlanna
devredilmesinin planlandrlr gegig siirecinin bir takvime balh olmaktan ziyade
koqullar dikkate almarak yapiacapr, bu saftradaISAF kuwetlerinin hemen gekilmesinin planlanmadrlt, ancak NATO ve Afgan Htiki.imetinin miigterekenkararlaqtrracalr gekilde ISAF personel ve kaynaklannrn kritik glivenlik gtirevleri,
elitici ve damqmangdrevlerine ydnlendirileceli ifade edilmektedir. Dtinem igerisinde Afgan giivenlik kapasitesiningiiglendirileceli ve NATO'nun operasyonlardan gekilerek destekleyici konuma gegece[i vurgulanmaktadrr.Afganistan'da
faaliyet gdsterenil lmar Timleri3sgibi uluslararasrsivil misyonlann da geqigsiirecinde Afgan liderlilini desteklemelerive uzun ddnemli kalkrnma yardrmr igin
hazrlanmalan tavsiye edilmekte dir.
Giivenlik sorunlan baghkh b<jliimde;Afganistan'da devam eden ter<irizme
ra[men Afgan Ulusal Gtivelik Giiglerinin baqanh oldufu, ISAF'rn asker sayrstnrn 130,000'denfazlaoldu[u, Afgan Ulusal Giivenlik Gtiglerinin personelsaylslnrn 2011 sonunakadar300,000'eulagaca[rifade edilmektedir.NAIO'nunAfgan
asker ve polislerini e[itmek igin eliticiler gcirevlendirdilini ancak miktarrn yetersiz oldufiu, 2011 ve sonraki yrllar igin NATO iilkelerinin dahafazla epitici ve
damgmangcirevlendirmesigerektili belirtilmektedir.
Uzlagma ve topluma kazandrma baqhkh bciliimde; Afganistan'da kahcr bir
istikrar igin isyancr gruplarla uzlagmave topluma kazandrrmamndnemli oldufu,
bu kapsamdaAfgan liderlipinde ytirtitiilen gabalanndesteklendili vurgulanmaktadr.
Yonetim baghkh bdliimde; son parlamento seqimlerinin 6nemi vurgulanmakta, segim sistemi reformunun yaptlmast, yolsuzlukla miicadele ve hukukun
iistiinlti[iiniin sa$anmasttavsiye edilmektedir.
Bdlgesel konular baqhkh bolflmde; Afganistan'm komgulanmn yaptct destekleri olmakszm istikrarrn saflanamayaca[r belirtilmekte, geffaf ve yaprcr bdlgesel girigimler takdir ve tegvik edilmektedir.
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NATO'nun Yeni Stratejik Konsepti'nin Tiirkiye'ye
Muhtemel Etkileri
Yeni Shatejik Konsept'in2}2}'lerekadar en az 10 yrlhk bir ddnem boyunca
tiye iilkeler, o(aklar, NATO'nun sorumluluk ve ilgi alanr igerisinde bulunan tilkelerle ile uluslararasrve brilgesel gtivenlik kuruluqlan, sivil toplum drgiitlerinin
politikalan tizerinde bazr etkileri olaca[r kesindir. NATO'nun 58 ylltk giiglii bir
iiyesi olarak Tiirkiye'nin de etkilenmesi kagrnrlmazdr. Bu etkilerin neler olacalrrun analizine baqlamadanonce; Lizbon Zirvesirr,deTiirkiye'nin kazanghveya
zararh grkrp grkmadr[r, isteklerinin karqrlampkargrlanmadrlr tartrqmasmakatkrda bulunabilecek tespitleri sralamakt a yarar gciriiftmektedir.Bu baflamda qu ana
kadar medyada<inegrkan konular; fize savunmasrigin tehdit olarak herhangi bir
iilkenin isminden gegmedili, fiize sisteminin kapsaytctlt[t ve kiilfet paylagtmr
ile NATO-AB iligkilerinde Tiirkiye'nin istedipini :lldr[r, Tiirkiye'nin artrk kanat
iilkesi delil merkezveya cepheiilkesi oldufiu geklindedir.
Qahgmamnbirinci bciliimiinde ifade edildifi tttzere2010 Stratejik Konsepti
NAIO'nun bu kapsamdakiyedinci belgesidir. dnceki altt konseptin ddrdii soluk
savag,ikisi soluk sava$sonrasrdoneme aittir. Solrrk Savagsonrasrddnemdekabul edilen 1991ve 1999 StratejikKonseptleriile 2010 StratejikKonseptibirgok
benzerliklere sahiptir. Her iigti de tasnif drgrdrr,gizlilik derecesiyoktur, erigime
agrktr. 1991'den itibaren diigqranveya tehdit olarak kabul edilen iilke ve iilkelerin adlan agrkgayer almamaktadrr.Gizlilik derecersizolarak hazrlanarrvehazrhk aqamasmdasivil toplum kuruqlarr dAhil pek gok aktdriin katkrda bulundufiu
2010 Stratejik Konseptinde herhangi bir tilkenin tehdit veya hedef tilke olarak
bahsedilmesi diiqiiniilemezdi. Diper bir konu, ftize savunmastnlnkapsaytcrlt[r,
ktilfet paylagrmrdrr.Ftize savunmasrnrnbu boyutu Stratejik Konseptte delil Lizbon Bildirisinde yer almaktadrr.Bildirinin 36'nct rnaddesinde;"NATO Filze Sovunma Yetene{ininamaa, htifak taraftndan kabul edilen en son ortak tehdit de{erlendirmesine gdre balistikfi)zelerin yaygtnlasnrasmmyarattt{t gittikqe artan
tehditlere karq4 teknikfzibilite, yapilabilirlik ve tehdit seviyesini dikknte alarak,
eEit risk ve kt)lfetpaylastmt ile NATO dayantsmas ve ittifak'tn gilvenli{inin briliinmezli{i prensipleri gergevesinde,NATO Avrupa halklan, topraklart ve kuvvetlerine tam bir kaplama ve koruma sa{lamaktm36" geklinde belirtihnektedir.
Bu paragraftadikkati grkan noktalar vardrr. Oncelikle Stratejik Konsept ve Ziwe
Bildirisinde balistik ftizelere sahip tilkelerin ismi ::ikredilmemesinera[men, paragrafin bagrnda"ittifak tarafindan kabul en son tehdit delerlendirmesi"'ne yapianatlf Zirve'ye kafilanlarca tehdidin kimler oldufunun bilindilini ve tizerinde
uzlaqrldrlrnr igaretehnektedir.Paragraftaki"egit risk ve kiilfet paylaqrmr"ayn bir
analizi gerektirmektedir. Ancak krsa bir tespit olarak gunu s<iylemekmiimkiindtir.
36
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NATO Fiize savunma sisteminin NATO projesi olarak NATO ortak fonlanndan
kargtlanmasr gerekmektedir. Ortak Biitgeye NATO iiyeleri farkh oranlarda katkr
yapmaktadr. NAIO'nun 2009 ortak biitgesine bazr tilkelerin yiizde olarak yaklagrkkatkr oranlan; Tiirkiye 2, ABD 22,italya 8, Polonya 2.5, ispanya4.5, Almanya 17, Romanya I dir.37Bu durumda maddi yiik paylaqrmr Ortak Btitgeye
fazlakatkr yapan iilkeler aleyhine olmaktadrr. Maliyetin egit paylagrmrise katkr
oranlan diigiik olan iilkelerin igine gelmeyecektir.Buradan griyle bir sonugda 9rkanlabilir. Bazr tilkeler mali yiikti paylaqacak,radar ve silah konuglandmlacaklar
ise riski paylaqacaklardr.Aslmda agrkgayazimasada bdyle bir iddiamn gegeklik
payr olabilir. Nitekim, Ziwekararlannm onaylanmasmdanyaklagrk bir yrl sonra
Eyltil 2011 baglanndan itibaren Fflze Savunma Sisteminin ana elamanlanndan
biri oldulu ifade edilen Radar Sisteminin Ttirkiye'ye konuglanmasmm kabul
edilmesi, Ttirkiye'nin masraf paylagrmmdariski kabul ettilini g<istermektedir.
Ttirkiye'nin kanat iilkesi olmasr durumundan merkez veya cephe iilkesi
konumuna geldigi iddialanna ycinelik olarak gunlar sdylenebilir. So!'uk Savag
ddnemine Dopu Blo[undan-NATO'ya ydnelik tehdidin ana istikameti merkezi
Avrupa, yani Almanya ve Belgika'ya do!ruydu. Tiirkiye-Yunanistan bir taruftan,
Norveg ise di[er tarafindan kanatlan oluqturuyordu. Bu gekildeki konumlanmaya
Do[u Blolunun kuwet yrlrnaklanma b<ilgeleri neden olmaktaydr. Dolu Blolunun ortadan kalkmasr merkez-kanatkonumlanmasrnl da ortadan kaldrrmrgtrr.
Gtiniimiiziin tehditleri gok ydnlii, oncedentahmin edilmesi zor ve do!rusal delildir. Bundan dolayr merkez, cepheve kanat bdltimlenmesi yapmak kolay depildir.
Terorizme kargr hemen btitiin tilkeler merkezde bulunur. Siber taamrzun smr
agan<izellifi cepheleri tanrmaz.
Bu tespitlerdensoffa bu bciltimde Stratejik Konseptte ortayakonulan tehdit
ve risklerle, bunlan kargrlamaktilere belirlenen politika ve tedbirlerin Ttirkiye'ye
etkileri ayrrntilt olarak incelenecektir.dncelikle belirtilmesi gerekenhusus,yeni
Stratejik Konsept ve Zirve Bildirisi ve Ziwe'de kabul edilen diler doktimanlar gergevesindeNATO'da Konsey ve alt politik birimleriyle Askeri Komite
(Military Committee-MC) ve Stratejik Komutanhklar tarafindan dnemli NATO
dokiimanlanmn giincellegtirilecek olmasrdrr. Bu dokiimanlann gtincelleqtirilmesinden sonra yeni stratejinin etkilerinin daha iyi de$erlendirilmesi mtimkiin
olabilecektir.
Lizbon'da kabul edilen iki dokiiman; Stratejik Konsept ve Ziwe Bildirisinde
Ttirkiye'ye yakrndan ilgilendirdili delerlendirilen konular ve Ttirkiye'ye etkileri
gu qekilde srralanabilir.
NATO sorumluluk sahasrnaydnelfl< konvansiyonel bir taamrz olasrhpr temel olarak balistik fiizelerin yaygrnlagmasmdankaynaklandrlr deferlendirme37
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si, Tiirkiye'yi yakrndan ilgilendirmektedir. NATO iiyelerine komgu tilkelerden
yakrn kugakta iran ve Rusya balistik fiizelere sahiptir. Rusya'mn Fiize savunma
projesinde NATQ ile igbirlifi yapmasrkararlagtmlmrqttr.Geriye iran kalmaktadr. DoSrudan olmasa bile dolayh olarak bile iran'rn tehdit olarak algrlanmasr
Tiirkiye-iran ili$ilerini olumsuz olarak etkileyecek potansiyele sahiptir. Bu tehdide kargt NATO'nun Avrupa topraklanm, halklannt ve kuwetlerini korumak
igin Ftize Savunmasmsahip olmasrnakarar verilmesi iligkilerin seyrini defiqtirebilecektir. Fiize savunma sisteminin dntimiizdeki d<inemigerisinde aynntrlarr
belli olacaktr. Mart 20ll'e kadarkomutakontrol dtizenlemeleri,Haziran20ll'e
kadar uygulama plam hazrrlanmasrkararlaqtmlmrqtrr.Bu gahgmalardakonuqlandrnlacak radarlarrnkonuq yerleri, tipleri, menzilleri, kapsamaalanlan; fiize platformlanrun tipleri, yerleri menzil ve firlatma istikametleri iran tarafindan dikkatle takip edilecepi gibi mtittefikler arasrndada getin pazarhklaraneden olacaktrr.
Tehdidin iran balistik ftizeleri oldupu dikkate ahndrlrnda radarlann bir krsmmm
Tiirkiye'ye konuglandrnlmasrgiindemde olacaktrr. Krbns'ta ingiliz iislerine de
konuglandrrlmasr tartrgrlabilecekbir segenekolarak gdr0lebilir. Yizer platformlarda bulunacak radarlar ise Dolu Akdeniz ve Dolu Karadeniz'e gegmek durumundadr. Radarlann konuqlanmasragrsmdanakla gelebilecek tiim segenekler
coprafi konumu nedeniyle Tiirkiye'yi yakmdan ilgilendirmek durumundadrr.
Fiize firlatma rampalan ise karada konuqlu veya denizde konuglu platformlar
olabilir. Ttirkiye, Yunanistanve Dolu Avrupa topraklannt korumak igin ihtiyag
duyulacak fiize rampalarrnm miimkiin oldulunca iran topraklanna yakrn konuglandrrlmasrna gerek olup olmadrlrna teknik gahqmalarsonundakarar verilebilir.
Dolu Avrupa tilkelerine konuqlandrnlarakTiirkiye'ye de koruma sallayacak bir
segenekiran ile gerginligi azaltabilecektir.Ancak, Tiirkiye igine, Dolu Akdeniz
ve Dolu Karadeniz'e konuglandrnlacak ftize firlatma rampalan ise gerginlile
ve hedef segilmeye neden olacaktrr. Bu konularda yapiacak gahgmave ortaya
grkacak segeneklerinTiirkiye kamuoyunda yakmdan ve hararetle tartrqrlmasr,
Ttirkiye'nin yaklaqrmrndakamuoyu baskrsmm onem tagtmasrve belirleyici olmasr beklenmelidir.
2011 yrh ikinci yansrndaki geligmeleryukarrdaki delerlendirmeyi biiyiik 6lqiide do!rulamrgtu. Ancak kamuoyunun ne diiqiindti[ti dikkate almmadan hatta
gahgmalarkamuoyrna sunulmadantamamlanmrgtrr.Drqigleri Bakanltlr Sdzciisii
taraftndan;Tlirkiye'nin radar sisteminin konuglandnlmasmr kabul etti$ agrklanmrqtrfs. Ttirkiye'nin bu karan NATO Genel Sekreteritarafindan do!rulanmrg ve
memnuniyetle kargrlanmrqtrr3e.
Radar sisteminin MalatyaKtirecik'de gegmiqyrllardabenzer amaglarlakullamlmrg bir askeri tesiste konuglanacafr,Ttirkiye'nin
38
39

Hiirriyet Daily News, 2 Eyltil 201 I
http ://www.hurriyetdaill'new com/n.php?n=turkey-to-ho st-radar
NAIO Resmi Intemet Sitesi
h@ ://www..NATO.inVcps/en/NATOlitive/news.77663htm

536

tek baqrnakomuta yetkisi olmayacapr,20II'de denizde konuqlu fize rampalanmn,20l5 ve 2018 yrllannda ise Romanyave Polonya'dakonuglandmlacakkara
unsurlannrn hanr olacapr bildirilmektedi/o. Karar, beklendipi gibi ig kamuoyundan tepki almrq, iran ile gerginlili artrrmtgtr. iran'rn tiniimiizdeki giinlerde
ataca$radrmlar gerginlilin seyrini ve boyutunu etkileyebilecektir.
NATO'nun kitle imha silahlannrn artmasrve niikleer silahlanma qabalarnr
tehdit olarak kabul etmesi,balistik fiize tehdidine benzer qekildeNAIO'ya komgu olan iran'r iqaret etmektedir.NAIO'nun kitle imha silahlanna karqr korunma
imk6n ve kabiliyetlerini geligtirme karan kapsammdaistihbarat, erken teqhis ve
tespit vasrtalannasahip olma gabalarrnmda olacapr,potansiyel tehdidin biiytikliiliine baflr olarak bu silahlan bulunduran ve geliqtiren iilkeler iizerinde politik,
diplomatik ve ekonomik baskrlar uygulanacafr, ciniimiizdeki yrllar igerisinde zamanzamanaskeri segeneklerinde gtindemegelebilece[i, bunlann ise;Tiirkiye'yi
tartrqmalannigine gekece[i de[erlendirilmektedir. NATO askeri karargdhlarrnda
yaprlacak olasrh[a dayanan planlamalarda Tiirkiye topraklanmn, hava sahasrnrn ve bazen NAIO'ya tahsisli kuwetlerinin kullamlarak hal tarzlan iiretilmesi
olasrdr. Bu ttir planlamalar Tiirkiye-iran iliqkilerini gerginleqtirebileceli gibi i9
kamuoylanm da hareketlendirecektir.Gtiniimiizde her tiirlti bilginin tam olarak
korunamayaca[r dtiqtiniildii[iinde durum biraz dahakarmaqrklagmaktadr.
Tehdit olarak terdrizme vurgu yaprlmaktadr. Gtiniimiizde bu tehdidin Ortadofu ve krsmen Orta Asya kdkenli tanrmlandr[r bilinmektedir. Tercirizmekarqr
alnacak her tedbir ve <izelliklekuwet kullarummr igeren segeneklerTiirkiye'nin
komgulanm veya iligkide bulundu[u, tarihsel, siyasi ve ekonomik baflarrnrn bulundulu iilkeleri kapsayacaktr. Bu tiir segeneklerdeTtirkiye'nin zarar gdrmesi
olasrdr.
Tercirizm ve istikrarsrz bdlgelerden kaynaklanan silah, uyrgturucu ve insan kagakgrhlr gibi faaliyetlerin gegiq giizergdhrndaTiirkiye de bulunmaltadrr.
NATO ve Avrupa iilkelerinden srnrlann daha iyi kontrol edilmesi, NATO ve Avrupa iilkelerinin kagakgrhkta miicadelelerinde yasal, polisiye ve zaman zarnan
askeri tedbir ve operasyonplanlarrndaiqbirlili yapmasl giindeme gelebilecektir.
NATO son on yrldrr enerji giivenli[ine artan bir gekilde 6nem vermekte,
NAIO'nun imkdn ve kabiliyetlerinin enerji gtivenli[ini saflamak igin kullarulmasrnl planlamaktadrr.Tiirkiye'nin enerji gegiqgiizergdhlan bakrmrndanbenzersiz konumu, kendisini bu konuda yaprlan tartrqmalanntemel oyrncusu durumuna getirmektedir. Mevcut durumda Tiirkiye'yi gokfazlarahatsrz etmeyenNATO
operasyonlanrundniimiizdeki ddnemde nastl bir gdrtintim alacapl bilinmemektedir. Ancak, Tiirkiye topraklarrndan veya smrlanmn yakmmdan gegen enerji
gizergdhlannrn korunmasr ile bu giizergdhlann baqlanglgve gegiq noktalannda
40
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bulunan iilkelerdeki istikrann devamr igin inisiyatifi elinde bulundurmak durumundadr. Bu konuda inisiyatifNATO'ya kaptrrrldrlrnda hem ilgili iilkelerle gerginlik ya$anabilecek,hem de ig kamuoyu basktsmamaruz kahnabilecektir.
Siber saldrnlara karqr geligtirilmesine karar verilen NATO politikasr ve savunma sistenti, benzer tehditle kargr kargryabulunan Tiirkiye igin faydah olabilecektir. Smr agankarakteri ve bilgi teknolojisi yolun <inlemlergerektirmesinedeniyle uluslararasr iqbirlilinin herkesin menfaatine oldulu agrkflr. Ancak, bilgi
sitemlerini ortak savunma mekanizmalanyla korumamn hassasiyetlertaqtdr[rm
gdz ardr etmemek gerekmektedir.
NAIO'nun geniglemesi kapsammda; Makedonya'mn iiyeli$inin isim sorununun gdztilmesine endekslenmigolmasr Tiirkiye agtsmdanolumlu delildir.
Tiirkiye yrllardrr Makedonya'yr anayasalismi ile yani Makedonya olarak taruyan tek NATO iilkesidir. Yunanistan'rn Makedonya olarak delil eski Yugoslavya
Makedon Cumhuriyeti isminde rsrar etmesi ve NATO Oyeli[ini veto etmesi nedeniyle 2009'dan beri yaganan kriz, ancak taraflarrn uzlagmast ile mflmkiindiir.
Tiirkiye'nin Makedonya Cumhuriyeti ile birlikte tavizvermeksizin dikkatli politika yiirtitmesi gerekmektedir.NATO'nun geniqlemesikonusundaBosna-Hersek
ve Karada!'rn ilerleme kaydetmeleri ve tiyeli[e yaklaqmalarrTtirkiye agtsmdan
da olumludur. Giircistan'm iiyelili konusunda NATO rsrarcr ifadeler kullanmaktadrr. Rusya'nrnrazr olmayacafiriiyelilin hem Giircistan'da hem de Kafkaslarda
gerginlikler ve krizler yaratmave bunlann Tiirkiye'yi olumsuz etkileme potansiyeli bulunmaktadrr.
NATO-AB iligkileri konusunda Ziwe'den yeni bir gey grkttlmr soylemek
oldukga zordur. AB iiyesi olmayan miittefiklerin AB harekdtlanna tam kahltmt
Tiirkiye agrsrndan olumludur. Ancak pratik sonuglan daha dnemlidir. Bekleyip
gormek gerekmektedir.
NATO komuta yaprsrnm gdzden gegirilmesi, 7o35 personel tasamrfu sa!lanmasr karanmn iilkeler agrsmdanen dnemli boyutlarr; sahiF olduklan NAIO
karargdhrnrkaybetmemek,kritik gcirevyerlerini korumak ancak kendi personel
katkr paylanm azaltmaktrr. Gegmiq dtinemlerde de aym milahazalar ortaya grkmrgtr. Tiirkiye'de sadeceizmir'de Hava Unsur Komutanhlr bulunmaktadr. Bu
karargdhrnkapafilmasr gegmigddnemlerdede giindeme gelmiqtir. Benzer tartrgmalann tekrar ya$anmasl ihtimal ddhilindedir. Lizbon Zirvesinden sonra yeni
NATO Komuta yaprsriizerine yaprlangahgmalarhvkazanmrsveHaziran2Ol 1'de
NATO SavunmaBakanlan tarafindan uzlaqmayavanlmtgtr. Buna gdre izmir'de
konuglu Hava Karargahr kapatrlacak yerine Kara Karargahr konuqlanacaktr.al
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NATO' nun Yeni Stratejik Konsepti'nin Tiirkiye' nin
Afganistanile iligkilerine Muhtemel Etkileri
Lizbon Zirvesinde Strilejik Konsept ve Ziwe Bildirisine ilaveten
Afganistan'lailgili NATO-AlganistanOrtakhkBildirisi ve NATO komutasmda
Afganistangdrevine(ISAF) katdaniilkelerin Devletve HtiktimetBaqkanlarrnrn
AfganistanBildirisi olmakiiz;ereiki belgedahakabul edilmiqtir.Bu belgelerde
kararlannTiirkiye'rrinAfganistan'ayonelikdestekve faaliyetlerineetagrklanan
kilerini guqekildeirdelemekrniimkiindiir.
NAIO'nun AfganistanCidreviISAF Harekdtryeni bir safhayagegmigtir.
2011baglanndanitibaolarakadlandrnlmaktadrr.
Bu saflra"Gegig-Transition"
giivenlik
NATO'danAfgan
sorumlululunun
ren Afganistan'dabazr bdlgelerin
Lizbon Ziwesi sonrasttl Mart 2011
makamlannadevredilmesiplanlanmrgtrr.
7 ilgenin gtivenlik sorumtarihindekiNATO Savunmallakanlan toplantrsrnda
Bu karar kapsammdadelululu dewinin uygun olduluna karar verilmigtir.a2
yaprlmrqtrr.a3
2014 sonuna
arasrnda
vir iqlemleri 17-24Temmuz2011tarihleri
kadarAfganistan'n tamamrndagiivenlik sorumlululununAfgan makamlanna
devredilmesiplanlanmaktadrrGiivenlik sorumlululudevri otomatikmanNATO
gelmeyecek,
NAIO kuwetleri acil desteksa!kuwetlerinin gekilmesianlarrLrna
layacak,genelolarakdestekl,:yicirolde bulunacakve elitici-damgmandeste[i
sallamayaalrrhk verecekfir.Ttirkiye'nin liderli[indeki Kabil B0lge Komutanhlr sorumluluksahasrndagiivenlik sorumlululu 2009 yilmda Afgan makamlanna dewedilmigtir.Tiirk birlikleri 2009'danberi geqiqddnemifaaliyetlerini
icra etmektedir.Dolayrsrylayeni ddnem faaliyetlerikapsamrndadniimtizdeki
Ancak
dnemlibir farkhhk olugmayacaktrr.
krsaddnemigindeTiirkiye agrsrndan
dewiyle
beraber
ABD
giiv,:nlik
bagta
sorumlululunirn
2011'dediler bcilgelerde
olmak izerebazr NATO tilkeleri kuwet ve yeteneklerininbir ktsmmtKabil'e
kaydrrabilirvebazrbirliklerinidekenditilkelerinegekebilirler.Bu durumdaTiirkiye de askerazaltabilir,geligmelerebalh olaraktamammrgekebilir.Gtivenlik
sorumlululunundevri karan;NATO ve ABD iist diizeyyetkililerininTtirkiye'yi
ziyaretlerindegtindemegeldigi iddia edilenmuharipaskertalebi tarhgmalanna
da sonverebilir.
2011'denitibarenNATO'nun aprrh[rm ve destelini Afgan Ulusal Giivenlik Giiglerininelitimine vermesikararrballamrndaTiirkiye'dende askerve potalepleriartacaktr.Tiirkiye hemAfganistanigerisinde
lis elitmen ve danrgman
hem de Ttirkiye 'de Afgan askerlerineve polislerineelitim vermektedir.Ancak
timleriAfgan gtivenlikgiiglerineiliqtiNAIO'nun istedili ilave elitici danrgman
dadesteksa$layacak
tiirden
e[itecek,operasyonlar
rilmig ve onlangorevbaqrnda
^n
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bir yaprlanmadr. Bu ise bir gegitmuharip gdrevdir. Tiirkiye qu anakadar bu gekilde bir gdrev almamrytr. NATO'da yiik ve risklerin egit paylaqrmrkapsammdabu
ycindersrarh taleplerekarqr izlenecekpolitika Tiirkiye'ninAfganistan'daki itiban
ve iyi iliqkileri dgrsrndandnem taqrmaktadrr.
NAIO'nuu Afganistan'daki gegigstteci ballamrnda kabul etti[i konulardan
birisi de il Emir Timi olarak gdrev yapan sivil asker iqbirligi timlerinin de siireg
igerisinde faaliyetlerini Afgan makamlanmn sahipliline vererek destekleyici konuma gegmesidir.Ttirkiye'nin Vardak ve Cevizhan'da konuqlu iki adet il imar
Timi mevcuttur.aaYeni yaklagrmaycinelik strateji olugturulmasrve diizenlemeler
yaprlmasr gerekmektedir.Bu konuyla ballantrh olarak NAIO'nun di[er bir kararr Afganistan'da grirev yapacak sivil \zman timlerin artrrlmasrdrr. Bu gekilde
gcirevyapan sivil uzman timler gegitli bakanlklara damgmanhktantanm ve hayvancrlrkta destek verecek timlere kadar gok genig bir yelpazedeyer almaktadrr.
Tiirkiye'nin buna hazrhk yapmasr,bu timlere destekverecek gekildeBiiyiikelgili[in yeteneklerinin diizenlenmeihtiyacr ortayagrkabilecektir.
Ziwebelgelerinde Afganistan'da istikrann sallanmasr igin bdlgesel iqbirligi
ve bu yondeki gabalann cineminevurgu dikkat gekicidir. Ttirkiye'nin ev sahiplilinde Afganistan ve Pakistan'm katrhmryla yiiriitiilen Ankara siirecindenovguyle bahsedilmesiolumludur. Ancak bu Girigimden beklenti biiyiiktiir. Hem uluslararasrkamuoyu hem de Afganistan ve Pakistan'm beklenti ve umutlan aqrsrndan
siirecin iyi ydnetilmesi gerekmektedir.
Sonug
Yeni Stratejik Konsept'in2020'lere kadar en az 10 yrlhk bir d<lnemboyunca
tiye iilkelerin drg iliqkileri ve ig siyasetleritizerinde bazr etkileri olacalr kesindir.
Tiirkiye'nin de etkilenmesi kagrmlmaz oldulu diiqtiniilmektedir. Lizbon Zirvesinde Ttirkiye'nin kazangh veya zararh grkrp grkmadrlr, isteklerinin karqrlamp
karqrlanmadr[r tartrqmasrballamrnda <jnceliklegizlilik derecesizolarak hanrlanan ve hazrchk agamasrndasivil toplum kuruglan d6hil pek gok aktdrtin katkrda
bulundulu 2010 Stratejik Konseptinde herhangi bir tilkenin tehdit veya hedef
tilke olarak bahsedilmesininmiimkiin olmadrlrnr belirtmek gerekmektedir. Ancak, Stratejik Konsept ve Ziwe Bildirisinde balistik fiizelere sahip iilkelerin ismi
zikredilmemesine ralmen, paragrafrnbagrnda"ittifak tarafindan kabul en son
tehdit de[erlendirmesi"'ne yaprlan at:f Ziwe'ye katrlanlarca tehdidin kimler oldulunun bilindilini ve tizerinde uzlagrldrlrm igaret etmektedir.Fiize Savunmasr
kapsammdazikredilen "eqit risk ve ktilfet paylagrmr" konusunda; NAIO Fiize
SavunmaYetene$ininNATO projesi olarak NATO ortak fonlanndan karqrlanma44
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sl gerekliligi, Ortak Btitgeye Ttirkiye'nin nispeten diigiik katkr payr, bu nedenle
masraf paylagrmmdakarh grkma imkdm ve mali avantajaralmen sistemin bazr
unsurlanna ev sahiplili yaparak risk paylaqrmmda dezavantajhdurumda kahnmasr olasrhlr dikkati gekmektedir.
NATO'nun kitle imha silahlarrnakarqr koruma imkdn ve kabiliyetlerini geliqtirme karan kapsammdaaskeri segeneklerinde giindemegelebilecefi, bunlann
ise Tiirkiye'yi tartrgmalarrnigine gekecefi de[erlendirilmektedir. Benzer gekilde
tercirizmekarqr almacak her tedbir ve <izellikle kuwet kullarummr segeneklerde
Tiirkiye' nin zarar gdrmesiolasrdr.
Ter<irizrnve istikrarsrz btilgelerden kaynaklanan silah, uyuqturucu ve insan kagakgrhgrgibi faaliyetlerin gegig giizergdhrndaTiirkiye de bulunmaktadrr.
NATO ve Avmpa iilkelerinden smrlann daha iyi kontrol edilmesi, NATO ve Avrupa iilkelerinin kagakgrhktamiicadelelerindeyasal, polisiye tedbir ve operasyon
planlannda iqbirlili yapmasl igin geqitli talepler giindeme gelebilecektir.
Tiirkiye'nin enedi gegiq giizergdhlan bakrmrndan benzersiz konumu, kendisini bu konuda yaprlan tartrgmalanntemel oyuncusu durumuna getirmektedir.
Mevcut durumda Ttirkiye'yi gok fazla rahatstzetmeyenNATO operasyonlanrun
dniimiizdeki dtinemdenasrl bir gririintim alaca!: bilinmemektedir. Bu konuda inisiyatif NATO'ya kaptrnldrlrnda hem ilgili iilkelerle gerginlik yaganabilecek,hem
de ig kamuoyu baskrsrnamaruz kahnabilecektir.
Siber saldrnlara kargr geligtirilmesine karar verilen NATO politikasr ve savunma sistemi, bu tehdidin srnr a$an karakteri ve bilgi teknolojisi yolun <inlemler gerektirmesi nedeniyle herkesin menfaatine oldulu agrktrr.Ancak, bilgi
sitemlerini ortak sawnma mekaniznalanrun ulusal hassasiyetlertagrdrlrm goz
ardr etmemek gerekmektedir.
NAIO'nun geniqlemesikapsammda;Makedonya'mn tiyeli[inin isim sorununun gdztilmesine endekslenmiqolmasr, Tiirkiye'nin Makedonya Cumhuriyeti ile birlikte taviz vermeksizin dikkatli politika yiiriitmesini gerektirmektedir.
NATO'nun geniqlemesikonusunda Bosna-Hersekve Karada['m ilerleme kaydetmeleri ve iiyeli[e yaklaqmalarrTtirkiye agrsmdanda olumludur. Giircistan'm
iiyelili konusundaNATO rsrarcl ifadeler kullanmaktadr. Rusya'nm razr olmayaca[r flyelilin hem Giircistan'da hem de Kafkaslar 'da gerginlikler ve krizler
yaralma ve bunlann Ttirkiye'yi olumsuz etkileme potansiyeli bulunmaktadrr.
NATO-AB iliqkileri konusundaZiwe'de ortayagtkan durum Ttirkiye aglsmdan olumludur. Ancak pratik sonuglannrgormek gerekmektedir.
NATO komuta yaplsmm gdzden gegirilmesi, izmir'de Hava Unsur Komutanhlmrn kaybedilmemesi agtsmdan dnemlidir. NAIO Savunma Bakanlannm
Haziran 201i'de aldrklarr kararlar gergevesindeizmir'de konuglu Hava Unsur
Komutanhlmrn kapatrlmasryerine Kara Unsur Komutanhlr kurulmasrTiirkiye'yi

541

tatrnin etmiqgdrtinmektedir.NAIO'nunAfganistan G<ireviISAF HarekAtr"GegiqTransition" safhasmabaqlamrqtrr.20ll - 20L4 arasnda Afganistan'ln tamamlnda gtivenlik sorumlululunun Afgan makamlanna devredilmesi planlanmaktadrr.
201liden itibdren baqtaABD olmak iizerebazr NATO iilkeleri birliklerinin bir
krsmmr gekepilirler. Bu kapsamdaTiirkiye de asker azaltabllir, kogullar uygun
oldulunda tamammr gekebilir. Bu durumdaAfganistan'a verilecek sivil ve askeri
destefiinneler olmasr gerekti$i iizerinde gahgrlmahdrr.
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Dtiny"aa

yaganande$igim siireci, iilkelerin drg politika

al$lamalan ve stratejilerini derinden etkilerrmektedir.Bu de$igim
dalgasr hig giiphesiz Tiirkiye'yi de yakrndan etkilemektedir.
Ttirkiye giiniimiizde hem gegrnigtengelen kemiklegmiggiiventik
sorunlanna gdziim ararkery hem de yeni stiregte ortaya grkan
tehditlerle miicadele etnektedir. Tiirkiye'nin yakrn gevresinde
son donemlerde vuku bulan geligmeleryeni giivenlik sonrnlanm
da beraberinde getirmigtir. Tiirkiye bu ba$lamda drg politika
anlayrgrnr yeni d<inemin kogullarrna adapte etme u$ragr
vermektedir.
OrufUUe

son d<inemde Ortado$u , Affika,Kafkasya ve Orta

A"yu gibi cografyalardayaganan

Tiirkiydnin giivenlik

algrlamalanm ve drg politika stratejilerini yeniden diigiinmesini
gerekli krlmaktadr. Ttirkiye'nin bu siiregte benimsemig oldu$u
bagta "Yeni Yakm QearePolitikan" ve bu kapsamda ortaya
koydu$u "Yeni Gilvenlik Doktrini" olmak ijrzere drg politika
stratejileri ve bu stratejilerin arh ve eksi ycinleri bu gahgm€rmn
temel ilgi konusudur. Qahgmadayakm gegmigteyaganan srcak
geligmeler nedeniyle Rusya Gtircistan, iran, Irak, Suriye ve
israil kaynakh biilgesel kriz, gatrgma ve sorunlara da yer
verilmekte olup Tiirkiye'nin bu sorunlara iligkin yaklaglan da
ele ahnmaktadrr. Nihai agamada ise uluslararasl <irgiitlerin
giivenlik anlapglannda yaganande$igimleq,Tiirkiye'ye etkileri
NATO ve AB ornekleri iizerinden

irdelenmektedir.
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