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Girig

19-20 Kasrm 2010 tarihlerinde Lizbon'da yaptlan, NATO iiyelerinin Devlet

ve Hiikiimet Baqkanlannm kattltmryla icra edilen Ziwe'de NAIO'nun gelecek

10 yrhna damgasrm vuracak Yeni Stratejik Konsepti onaylanmrgtrr. Kabul edilen

Stratejik Konseptin'basma agtklanmastyla birlikte i9 ve drq kamuoylannda ahnan

kararlarlailgili tartrgmalar ve deperlendirmeler yaprlmaya baqlanmrqttr. Tarhqma-

lar genellikl e Ziwe'de neler kazanrldrfr veya kaybedildili qeklinde yiiriitiilmek-

tedir. Bagta onaylanan Stratejik Konsept olmak izere Ziwe soffasr yaymlanan

belgelerde dile getirilen konulann, Tiirkiye'ye ve Tiirkiye'nin, NATO'nun halen

birinci rjncelikli g<irevini ytiriittiigiiAfganistan ile iliqkilerine etkilerinin ayrrntrlt

bir qekilde analizini yapmaya gereksinim oldu[u di.igtiniilmektedir.

NATO'da giivenlik ortamlnln temeldzelliklerini, 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 ka-

dar altr adet stratejik konsept hazrrlamrgttr,Lizbon'da onaylananla birlikte yedi

stratejik konsept olmugtur. 1949'dan So$uk Savagm sonuna kadar dort stratejik

konsept yaymlanmrgtrr. Bu ddnemdeki stratejik konseptlere, almacak askeri ted-

birleri kapsayan siyasi ve askeri stratejik rehberler eqlik etmigtir. Bunlar bir geqit

uygulama doki.imanlan olup, gelecek yrllardaki kuwet ve komuta yaptsma temel

tegkil etmigtir. Soluk Savaq sonrast yakm dcinemde, iki adet gizlilik derecesiz

stratejik konsept yaytmlanmtqtrr. Yedinci Stratejik Konsept, gizlilik derecesiz

olanlann iigtinctisiidiir. NAIO'nun 2010 yrhna kadar kabul etti$ stratejik kon-

septlerin hangi koqullarda, nasrl bir anlayrqla ve nastl bir igerikle hazrrlandtlmm

incelenmesi 2010 Stratejik Konseptinin hazrlanmasrndaki etkenlerin anlagilmast

bakrmmdan onemlidir.

1999'dan2010 yrhna kadar kiiresel giivenlik ortammda ortayaqrkan defiqik-

likler ve geligmelerden dolayt, 3-4 Nisan 2009 tarihlerinde Strasbourg ve Kehl'

de yaprlan NATO Zirvesinde' yeni bir stratejik konsept hazrlanmasr ve belge-

nin Lizbon 2010 Ziwesine yetigtirilmesi kararlaqtrnlmrqtrr. Hazrlrklar, yaklagtk

bir buguk yrlhk bir siireg igerisinde kapsayrcr ve kafiltmcr bir gahqma ydntemiy-

|e uzmanlar ile tilkeler, uluslararasr kuruluglar, akademik aktdrler, sivil toplum

kuruluqlanntn temsilcilerinin katkrlanyla tamamlanmrqtrr. NATO'nun Yeni Stra-

tejik Konseptinin baghlr, "Aktif Angajman-Modern Savunma" olarak belirlen-

migtir. Temel gorev ve prensipler, giivenlik ortaml, savunma ve caydrtcthk, kriz

ydnetimi vasrtasryla giivenlik, iqbirlipi yoluyla uluslararast giivenlili geliqtirme,

I 3-4 Nisan 2009 tarihlerinde, NATO'nun 60. Kurulug yrhnda Fransa'nrn Strasbourg ve Almanya'nrn Kehl
gehirlerinde Devlet ve Hiikiimet BaEkanlannrn katrhmryla yaprlan NAIO Zirvesinde; Rasmussen Genel
Sekreter olarak segilmiq, baqta Afganistan'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, niiLkleer ve di[er kitle imha silahlarrnm artmasr, terci-
rizm, silah, uyugturucu ve insan kagakgrhlr, siber saldrnlar, enerji gtivenlifi,
gevresel sorunlar ve kaynak smrlamalan gibi tehdit ve riskleri banndrrdrlr vur-
gulanmaktadr. NATO'nun iiyelerinin gtivenlilini saplamak igin iig temel gorevi
yerine getirmeye devam edeceli, bunlann ise; kolektif savunma, kriz ydnetimi ve
igbirlikgi giivenlik oldulu ifade edilmektedir. Fi,ize savunmasr2, siber saldrrlara
karqr savunma sistemi, enerji giivenliline odaklantlmast, geniqleme ve ortakhk
iligkilerinin geligtirilmesi, NATO'da reform ve deliqim gereksiniminin l.urgulan-
masr dikkat gekmektedir.

Lizbon Zirvesi' nde NATO'nun Yeni Stratej ik Konsepti'nin onaylanmaslna
ilaveten kabul edilen belgelerden Ziwe Bildirisi, NATO-Afganistan Ortakhk
Bildirisi ile NATO komutasmda Afganistan g<irevine (ISAF3) katrlan iilkelerin
Devlet ve Hiiktimet Bagkanlarrnrn Afganistan Bildirisi bu gahgma igin dnemli
noktalan igermektedir. Bu belgelerde; Fiize savunmasl ve Afganistan'da gegig

safhasmm uygulanmasryla ilgili btiliimler dikkat gekmektedir.

Stratejik Konsept, Zirve Bildirisi ve Afganistan'la ilgili belgelerde kararlagtr-
nlan konularrn hem Tiirkiye'ye hem de Afganistan'da NAIO Harek6tr ballamrn-
da Tiirkiye'nin Afganistan ile iliqkileri iizerine rinemli etkileri bulunmaktadrr.

Fflze savunmasr kapsamrnda radar ve ftize firlatma rampalanmn konug yer-
leri, tip, menzTl, kapsamr,alam gibi teknik aynnfilan Ttirkiye'nin <izellikle iran
ile iliqkilerini etkileyebilecek durumdadrr. Gtiniimtiz giivenlik ortamrnrn ortaya
grkardrpr niikleer ve kitle imha silahlannm yaygrnla$masl, terdrizm, geqitli ka-
gakgrhk faaliyetleri, siber saldrrr ve enerji giivenli[i risk ve tehditlerine yaprlan
vurgu ile bunlara karqr almacak tedbirler Tiirkiye'yi tarhgmalann igine gekebi-
lecektir. Ayrrca, Makedonya'nm isim anlaqmazhfir nedeniyle ertelenen iiyelifi,
Bosna-Hersek, Karada! ve Gtircistan'm gelecek donemdeki olasr flyelikleri,

ABD ve NAIO'daki miittefiklerinin, anlaqmaya yakrn olduklarr ffjLze sal'unma sistemi konusu, ABD Baq-
kam 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 son-
ra Baqkan George W. Bush, bu projeyi yeniden canlandrmrg ve 2008 NATO Biikreg zirvesinde miitte-
fiklerinin 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 konug-
landrrmadan vazgegti ve hayata gegirilme siiresini ewelere bdlerek uzattl. Obama, <ite yandan, 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.cum-
huriyet.com.trl?hn: I 9 1 498
ISAF; International Security Assistance Force (Uluslararasr Giivenlik Yardtm Kuweti -UGYK)'un krsalt-
masrdrr. 19 Arahk 2001 tarihinde BM'nin 1386 sayrh Giivenlik Konseyi karan ile ingiltere liderlilinde ve
baglangrgta 1 8 iilkenin katrhmryla olugturulmugtur
irfan Polat, 1l Eyliil Teriir Saldrnlan ve Amerika Birlegik Devletlerinin Afganistan Miidahalesi, Siileyman
Demirel Universitesi SBE., Isparta 2006 (Yayrmlanmamrg Yiiksek lisans Tezi), s.128
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NATO-AB iqbirlilinin geliqtirilmesi ve NAIO KomutaYaptsmm grizden gegiril-
mesi gabalan Ttirkiye agrsmdan tinem arz etmektedir.

NAIO'nunAfganistan'da icra ettili harekdtla ilgili yeni bir saftraya gegmesi
Tiirkiye'ye kuwet azaltma imkdnr verebilecek ancak efitici, darugman ve sivil
uzman timleri g<irevlendirmesini gerektirecek rizellikler kapsamaktadr. Aynca
Ttirkiye, Afganistan ve Pakistan arasmdaki igbirlipi gabalanna kapsamh bir yak-
lagrm da onemarz etmektedir.

NATO'da Stratejik Konsept Kavramr ve Onceki
Stratejik Konseptler

NATO terminoloj isinde stratej ik konsept; NAIO'nun de[igmeyen amaclnl,
dopasrnr ve temel giivenlik gorevlerini <izetleyen resmi bir belge olarak tarumlan-
maktadrr. Stratejik konsept aymzamanda; yeni giivenlik ortammm temel 6zellik-
lerini agrklamakta, ittifak'rn giivenlile yaklagrmrmn unsurlanm belirlemekte ve
NATO askeri gtiqlerinin de[igen giivenlik ortamma uyumlaqtrnlmaslnl saplamak
igin ilkeler ve prensipler vazetmektedir4. NAIO, kurulugundan itibaren strate-
jik vizyonunu yayrmladrlr belgelerle ortaya koyuyor. Soluk Savag Ddnemi'nde
bu belgele4 " Kuzey Atlantik Bolgesi Salunmasr igin Stratejik Konsept " adlnl
tagryordu.1991'den itibaren "Stratejik Konsept" olarak tanrmlanmaya baqlanmrg-
trs. NAIO, kurulugundan beri g<irevlerini ve amaglannr stratejik ortamdaki ge-
ligmeler rgr[rnda dtizenli arahklarla g<izden gegirmektedir. Yanm yizyidanfazla
bir ddnem igerisinde hem ittifak hern de ttim kiiresel gtivenlik ortamr NATO'nun
kuruculanmn tahmin edemeyeceli bir gekilde geligmiqtir. Bu ttir deliqimler
NAIO'nun hanrladrlr stratejik konseptlere yon 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 Kon-
sept ise Savunma Planlama Komitesi (Defense Planning Committee- DPC) ta-
raftndan onaylanmrqtrr. Stratejik konseptlerin taslaklarr NAC'a gelmeden 6nce
tarhgma, gortigme ve pazarhklan kapsayan birgok aqamadan geger. Soluk Savag
ddneminde, bu belgeler NAIO askeri karargdhlan tarafindan hazrlanr ve NAIO
siyasi yetkililerinin onayrna sunulurdu. Gizlilik dereceli belgeler olarak saklanr-
dt. Soluk Savagm bitmesiyle birlikte, hazrrhk gahgmalan siyasi yetkililer tara-
findan yaprlmaya baglandr. Askeri yetkililerin rolleri darugma ve tavsiye gekline
dcintigtti. Briyle bir deligiklipin temel nedeni, soluk sava$ soffasr NATO'nun

'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?

I
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giivenli$e bakrgrnm deliqmesi, diyalog ve igbirlifinin NATO'nun stratejik anla-
yr$mm ayrimaz bir pargasr olarak kabul edilmesidir. 1991'den itibaren stratejik
konseptler gizlilik derecesi olmakszm yayrmlanmaya ve kamuoyunun erigimine
sunulmaya baglamrgtrr.

Kurulugundan giiniimiize kadar NATO'nun stratejik bakrg aglsmm geligimini
kapsayan iig ayrr dcinemden bahsedilebilir: Soluk Savag d<inemi, Soluk Savaq
sonrasr yakrn dcinem ve 11 Eyltil saldmlan soffasr giivenlik ortamr6. 1949'dan
1991'e kadar, NATO stratejisinin tam olarak savunma ve caydrma ile karakterize
edildili sdylenebilir. Ancak bu ddnemin son yirmi yrhnda diyalog ve Wmu$ama
gittikge artan bir qekilde dikkat gekmeye baqlamrgtrr. 1949'dan Soluk Savagn
sonuna kadar ddrt stratejik konsept yayrmlanmrgtrr. Bu ddnemdeki stratejik kon-
septlere, almacak askeri tedbirleri kapsayan siyasi ve askeri stratejik rehberler
eglik etmiqtir. Bunlar bir geqit uygulama doktimanlan olup, gelecek yrllardaki
kuwet ve komuta yaplsma temel tegkil etmiqtir. Soluk Savaq sonrasr yakrn dd-
nemde, iki adet gizlilik derecesiz stratejik konsept yayrmlanmrg, bu dokiimanlar
iki adet gizlilik dereceli dokiimanla desteklenmiqtir. Gizlilik dereceli iki askeri
doktiman; ittifak'rn Stratejik Konseptinin Askeri Uygulamasr igin Askeri Komi-
te Talimatr (Military Committee-MC Directive for Military Implementation of
the Alliance's Strategic Concept) ve ittifak'rn Stratejisinin Askeri Uygulamasr
igin Askeri Komite Rehberi (MC Guidance for the Military Implementation of
the Alliance Strategy) olarak isimlendirilmigtir?. 11 Eyliil saldrnlarrndan itiba-
ren, NATO'nun askeri bakrq agrsmrn, kaynaklannm ve enerjisinin dikkati tero-
rizmle miicadele ve kitle imha silahlanrun yayilmaslnln dnlenmesine verilmiqtir.
Avrupa-Atlantik alam drqrnda asker gdrevlendirilmiq ve 28 iiyeye ulaqrlmrqtr.
Enerji giivenli[ine ydnelik tehditlerle siber taamrz ve benzei tehditler ortaya
grkmrgtr. Bu ve benzeinedenler NATO liderlerini yeni bir stratejik konsept ha-
zrlamak i gin harekete ge girmi gtir.

NAIO'nun 2010 yhna kadar kabul ettili stratejik konseptlerin hangi ko-
qullarda, nasrl bir anlayrgla ve nastl bir igerikle hanrlandrprna gdz atmakta yarar
gdrtilmektedir.

NAC tarafindan onaylanan ilk Stratejik Konsept, 6 Ocak 1950 tarihli "
The Strategic Concept for the Defense of the North Atlantic Area" baqhkh ve
*DC 6ll" rumuzlu belge olmuqturs. DC 6ll'de NATO'nun temel iglevi saldr-
nyt caydrmak olarak belirlenmiqtir. NATO ancak caydrrmhntn baqansz olmasr
ve saldrgan tarafindan bir taamtz baqlatrlmasr durumunda kuwet kullanmayr
tingcirmiiqttir. Uye iilkelerin kuwetlerinin standardizasyonu, ortak savunma har-
camalarrna ve NATO kuwet havuzuna iilkelerin ekonomik kapasiteleri, colrafi

NAIO Resmi Intemet Sayfasr, a.g.m
NATO Resmi [nternet Sayfasr, a.g.m
NATO Resmi Intemet Sayfasl, a.g.m

6
,7

8
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dzellikleri ve askeri gtglerinin biiytikliigii ile orantrh katkr yaprlmasq Sovyetler
Birlilinin sayrsal iisttinliifiintin dengelenmesi ihtiyacr ve bu kapsamdaABD'nin
niikleer yeteneklerine balrmhhk DC6ll'in dnemli bciliimlerini oluqturmugtur. DC
6/1 yeterince aynntryr kapsamasma rafmen, o d<inemde NATO Askeri Komuta
Yaprsmr olugturarfbeq adet Bolgesel Planlama Grubu (Regional Planning Group-
RPG) igin daha ayrrntrh bir talimat verilmesi gereksinimi ofiaya grkmrqtrr. Bu
gereksinimi karqrlamak igin "Stratejik Rehber-Shategic Guidance" 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 savunma kuweti olugturmayr hedefledi$i Temmuz
1954 tarihine kadar ortaya grkabilecek olasr Sovyettaamtzlarrna kargr savunma
planlan hazrlamrglardr. Amag, Sovyetler Birlilini sava$a hazrr olundu[u mesa-
jryla 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 kuwetleri-
nin yeterlilili tartrqmaya agrlmrqtrr. 26Eylnl1950'de NAC, merkezi bir komuta
altrnda biitiinlegmiq askeri kuwetin tegkilini onaylamrq, Avrupa Mflttefik Komu-
tanh[r (Allied Command Europe-ACE) ve Avrupa Miittefik Ytiksek Komutanr
(Supreme Allied Commander Europe-SACEUR) makamr kurulmug, ABD'li Ge-
neral Dwight D. Eisenhower ilk 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[vedil-
migtir. 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 sadece biri
Kanada-ABD RPG'si olarak kalmrgtrre. Hem bu yaprsal degigiklikler hem de
Ttirkiye ve Yunanistan'rn NAIO'ya iiye olmasr, birinci Stratejik Konseptin gtin-
cellenmesi gereksinimini dopurmugtur. ikinci Stratejik Konsept, "The Strategic
Concept for the Defense of the North Atlantic Area" bagh$ryla NAC tarafindan
3 Araltk l952'de onaylanmrqtr. Bu belge, birincisinde yer alan temel ilkelere
sadrk kalmrgtrr. ikinci Stratejik Konseptin onaylanmasrm mtiteakip tamamlayrcr
nitelikteki uygulama doktimanlan da giincelleqtirilmig, Stratejik ve Askeri Reh-
berler DC 13 ve MC 14 birleqtirilerek MC 1411 olmuqtur. MC l4/l kapsamh bir
qekilde hazrlanmrgtr. Bu doktimanda NATO'nun temel stratejik amacr; "NAIO
alanmrn savunmaslnr saflamak, Sovyetler Birligi ve uydularrnm savagma azim
ve yeteneklerini yok etmek" olarak belirlenmigtir. NAIO, bu amacr baglangrgta
hava salunmasr yaparak, eg zamanh olarak kata, deniz, hava operasyonlarr icra
ederek gergekleqtirmeyi planlamrgtrr.

Kore Savagr NAIO agrsmdan cinemli bir kavramr ortaya grkarmrgtr. "For-

9 NATO Resmi Internet Sayfasr, a.g.m
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ward Strategy" olarak adlandrrrlan bu kawam, NATO kuwetlerinin Avrupa'mn
miimktin oldu[unca dolusunda "Demir Perde"'ye yakrn konuglandrnlarak strate-
jik avantaj saflanmasrdr. Bu strateji Almanya'nm NATO iiyelilini gtindeme ta-
qrmrqtr. Bu dcinemde yaprsal de[iqiklikler devam ederken, NATO kuwetlerinin
toplam giicti <inemli bir tartrgma konusu olmugtur. Sovyetler Birlilinin askeri gti-
ciiniin sayrsal iistiinltiliinii dengelemek igin ortaya konulan kuwet hedeflerinin
gergeklegtirilmesi ekonomik ve siyasi olarak gergeklegtirilebilir depildi. Bu ne-
denleAIID, NAIO'nun savunma stratejisinde ntikleer silahlarrn kullanrmma daha
fazlayer verilmesine karar verdi. Yeni Bakrg "New Look"ro olarak adlandrrrlan
bu yaklagrm; savunma yetenekleri kazarulmasr igin gok fazlaharcama yapmadan
askeri etkinlik sallanmasmt amaghyordu. Uzun tarhqmalardan sonra kitlesel kar-
grhkll 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 Ugiin-
cii Stratejik Konsepti 23 Mayrs 1957 tarihinde MC l4l2 rum'unt ve " Overall
Strategic Concept for the Defense of the NATO Area" baghlryla yaymlanmrq-
trr. NATO tarihinde ilk defa ntikleer silahlann kullarummr ringdren bir belge ta-
mamlayrcr 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 sahasr drqrnr diigiinmeye b'aglamasrdr.
Sovyetler Birli[i'nin NATO sorumluluk sahasr drgrnda yaptrlr ve NAIO iilke-
lerinin grkarlannr etkiledili de[erlendirilen Macaristana'a miidahale ve Siiveyg
Kanah krizi gibi olaylar NAIO'nun alan drqmt diiqiinmesine neden olmugtur.

NATO'nun Dcirdiincii Stratejik Konseptinin ana temasl, bir onceki konseptte
yer alan Kitlesel Karqrhk Stratejisinin yumugatrlarak Esnek Mukabele Stratejisi-
nin kabul edilmesidir. Dordtincti Stratejik Konsept, Savunma Planlama Komitesi
tarafindan onaylanarak 16 Ocak 1968 tarihinde yiiriirltile girmiqtir. Ana dokii-
man, "MCl4l3- Overall Strtegic Concept for the Defense of the North Atlantic
Treaty OrganizationArea" ismiyle yayrmlanmtgtrr. Bu belgenin iki dnemli unsu-
ru bulunmaktadr; "Esneklik-flexibility ve trmanma-escalation". NATO'ya kar$r
yaprlacak bir saldrnya yanrt olarak iig gegit askeri segenek bulunuyordu; do!ru-
dan 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 gergekte iigiinctisiiniin kabulti,
kitlesel karqrhk ve niikleer silahlarrn kullamlmasrrun dngoriilmesiyle baglamrgtrr.

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 kapasitesini hem de kttalararast balistik ftize
envanterini <inemli dlgiide geligtirmigtir. Bdylece ABD ve NATO'nun bu alandaki
iistiinliilii ve avantajr azalmrqtr. Aym zamandaAvnrpa tilkeleri ABD'nin ntikle-
er bir trmanmada Avnrpa qehirlerini ABD topraklannln korunmasr u$una feda
edebilece[ini tartrgmaya baglamrglardrr. Aynca, Berlin Krizi gibi olaylar, niikle-
er silah kullanma tehdit ve stratejisinin Sovyetler'i caydramadrlt ve bu tiir kii-
gtik gaph krizlere kargr Kitlesel Kargrhk Stratejisi drgrnda bazr segeneklere sahip
olunmasr gerektilini gtindeme getirmigtir. Berlin Krizi sonrasr patlakveren Kiiba
Krizi de tartrgmalan qiddetlendirmiqtir. Aym d<inemde Baqkan Kennedy d0hil ol-
mak iizere ABD ig kamuoyunda Onemli bir kesim niikleer olmayan segenekleri
desteklemeye baglamrqlardrr. Bu geliqmeler Drirdiincii Stratejik Konsepti ve Es-
nek Mukabeleyi ortaya grkarmrgtr.

NATO'nun Ddrdtincti Stratejik Konseptinin 1968 yrhnda ytirtirltige girme-

sinden sonra Bafi ve Do!.u bloklan arasmda <inemli geligmeler yaganmaya baqlan-
mrgtr. Ozellikle 1970'lerin ikinci yansr ile 1980'ler boyunca giivenlik ortammda
ve tehdit algrlamasrnda radikal deligiklikler olmugtur. NATO ve ABD, ittifakrn
siyasi boyutuna, diyalog, igbirlili, gciriiqme, danrgma mekanizrnalanmn kullaml-
masma daha fazla 6nem vermeye baglamrglardr. Sovyetler BirlifininAfganistan'r
iggali, Avrupa'da Sovyet SS-20 ftizelerinin ve buna karqrltk olarakABD Pershing
ve Cruise ftizelerinin konuqlandrrlmasr,r2 stratejik silahlarrn smrlandmlmasr
g<irtiqmeleri (SALI-I ve SALLII), ABD ve SSCB stratejik silahlanmn azaltima-
sr gdrtiqmeleri (STARD dnemli geliqmeler olarak dikkat gekmigtir. 1980'lerin or-
tasmdan itibaren 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 ortamrnda son derece <inemli deliqimlerin yagandtlt b<iyle bir
dcinemde, 07-08 Kasrm 1991'de NAC Beginci Stratejik Konsepti onaylamrgtr.
12 Araltk 1991'de ise tamamlayrcr askeri uygulama dokiimanr olan "MC 400-
MC Directive for Military Implementation of the Alliance's Strategic Concept"
yayrmlanmrqtrr. Beqinci Stratejik Konsept, dnceki belgelerden oldukga farkhdrr.
NATO'nun Soguk Savap sonrasr ilk kapsamh giivenlik stratejilerini igermektedir.
Tasnif drgr olup, gizlilik derecesi yoktur. Herhangi bir iilkenin ismi tehdit olarak
zikredilmemigtir.

NATO'nun yeni d<inemde kargrlagtrlr tehlike ve riskler daha oncekilerden
farkhdrr. Tehlike ve riskler hem gok kaynakh olmuq hem de karmaqrklagmrghr.
Etnik kavgalar, smr sorunlarr, sosyal ve ekonomik sorunlar bunlardan bir kagrdrr.
Dolu Blopunun gdkmesine ralmen Rusya'mn elindeki silahlarAvrupa iilkelerin-
den fazladrr. Aynca niikleer silahlar da mevcuttur. Atlantik ittifakr, Akdeniz ve
Ortadolu iilkeleriyle iyi geginmek istemektedir. Ancak Kdrfez sava$1 grkmtqtrr.

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 gegmesi cinemli bir tehlikedir.
Ozellikle, kitle imha silahlarr ve balistik fiizelerin veya atom bombasr igin gere-

ken teknolojilerinbazr Ortadolu ve Akdeniz iilkelerinin eline gegmesi Avrupa
gtivenlili igin tehlike arz etmektedir. Ziratntn menzilli fiizelerin bazr Atlantik
ittifakr iilkelerine ulagabilir olmasr nedeniyle degigik gtivenlik stratejileri olug-
turmak gerekmektedir.r3 Konseptte 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 silahla-
nn kullanrmr bang ve istikran koruyacak asgari seviyeye gekilmigtir. Konseptte
ittifak'rn giivenlik politikasrmn diyalog, iqbirlili ve etkin kolektif savunma oldu-

!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 Was-
hington Zirvesi'nde Altrncr Stratejik Konsept onaylanmrgttr. Tamamlaytct askeri
uygulama dokiimam olarak *MC 40012- MC Guidance for the Military Imple-
mentation of the Alliance Strategy" 12 $ubat 2003'de onaylanmtgtr. 1999 Strate-
jik Konsepti, beq bdliim ve 65 maddeden olugmaktadrr. Bciltimler; ittifak'rn amaq
ve gdrevleri, stratejik bakrg agrlan ,2l.yiizyrlda giivenlile yaklaqrm, NAIO stra-
tejisinin kuwet prensipleri igin rehberler ve sonug olarak sralanmrgtrr.ra Kon-
septin giivenlik sorunlan ve riskler baghkh bdliimiinde giivenlik ortamt lzetle
qdyle tammlanmrqtrr. NMO'ya kargr mevcut durumda biiyiik gaph bir saldrt
mtimkiin goriilmemektedir. Ancak, uzun drinemde bdyle bir saldrn olasrhlr po-

tansiyel olarak vardr. Mevcut tehditler daha ziyade ktigiik gaph, askeri ve askeri
olmayan, gok ydnlii ve cinceden tahmin edilmesi zor karaktere sahiptir. Bu kap-
samda; Avrupa-Atlantik bdlgesindeki istikrarszltk ve belirsizlikler; ekonomik
krizler, etnik, sosyal ve siyasal anlagmazhklarrn gatrgmaya d<intigme ve bunlann
NATO iilkelerini etkileme olasrhpr, ntikleer silahlann varhfr, kitle imha silah-
lanrun yaygrnlagmasr gibi tehdit ve riskleri dolurmaktadrr.rs Giivenlik ortamr
bu gekilde tammlandrlrnda NATO'nun 21. yiizyrhn baqrndaki stratejinin temel
unsurlanm qunlar olugturmaktadr. Kolektif savunma kabiliyeti devam ettirile-
cektir. ABD ile Avrupa arasrndaki Transatlantik BaS korunmah, Ar,nrpa tilkeleri
Avrupa'da ortaya grkabilecek trizlere mtidahale edebilecek askeri yeteneklere

kawgturulmahdr. igbirlifi, diyalog ve ortakhk mekanizmalannm geligtirilmesi,

NATO'nun geniqlemesine devam edilmesi, silahsrzlanma ve silahlann kontrolti
gabalanrun siirdtiriilmesi kararlagtrnlmrqtrr. 5. madde drqr krizlere miidahale 96-
revleri igin komuta ve kuwet yaprsrnm geliqtirilmesi, statik kuwetlere ilaveten

Haydar Qakmak, Avrupa Gilvenligi, Platin yayrnlan, 2. Baskr, Ankara 2007, s.218.
NATO Resmi internet Sayfasr, "The Alliance's Strategic Concept 1999"
http://www.NAIO.int/cps/enlSlD-54F343BB-B885FB9C,tNATOlive/official texts 27433.htm
NATO Resmi internet Savfasr. a.e.m
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kriz b<ilgelerine krsa siirede gidebilecek mobil yetenekler geliqtirilmesi <inem-
li 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 drgr gdrevler de ittifak'rn gri-

rev alam igine ahnacak, ittifak'rn faaliyet alam igin daha genig komuta ve kur.vet
yaplsl oluqturulacaktrr. Bu yapmm esnek ve reaksiyon siiresi daha krsa olacak,
kitle imha silahlarrmn (KiS) yayrlmaslnln <inlenmesi ve terdrizme karqr mflcadele
de daha aktif rol almacak, diler uluslararasr kuruluglarla koordineli gahqrlacak

ve iiye olmayan tilkelerle de gtivenlik alarunda igbirli$ini amaglayan Barrg igin
Ortaklrk (Bio)'gibi uluslararasr mekanizmalar desteklenip geligtirilecektir.16

NATO Lizbon Zirvesi ve Yeni Stratejik Konsept

Son Stratejik Konseptin Hazrrlanmasr Agamalarr

1999'dan 2010 yrhna kadar kiiresel giivenlik ortammda pek gok de[iqiklik
olmugtur. Bagta 11 Eyliil saldrnlan olmak iizere diinyarun birgok kdqesinde can
kaybr ve maddi hasarlara neden olan terdrist eylemler meydana gelmiqtir. Ter6-
rizm, 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,l-
kenin,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 geligmeler kargrsmda NAIO'nun 1999 Stra-
tejik Konseptinin gtivenlik ortamrm yeterince kapsayct bir qekilde tanrmlamadr-

!r, bunl sonucu olarak siyasi ve askeri stratejinin giincellenmeye ihtiyacr oldu[u
deferlendirilmigtir. 4 Nisan 2009 tarihinde Strasbourg ve Kehl'de yaprlan NATO
zirvesinde yeni bir stratejik konsept hazrlanmasr ve dokiimamn Lizbon 2010
zirvesine yetigtirilmesi kararlagtrrrlmrgtu.

Yeni Stratejik Konsept haztrhklan NATO Genel Sekteteri tarafindan baqla-
trlmiqtrr. Yeni Konseptin hazrrlanmasr igin bazr rehber ilkeler belirlenmigtir. Bu
ilkeler gu gekilde ozetlenebilir Hanrhk gahqmalan tiim iiye ve ortak iilkeleri kap-
samahdr. Aynca Akdeniz Diyalogu, istanbul iqbirligi Girigimi tiyeleri ile diler
kiiresel ortaklar da siirece ddhil olmahdrr. Hazrhk gahgmalarrnaAvrupa Birlifi,
Birleqmiq Milletler, diler uluslararasr kuruluglar ile NGO'lar da katrlabilmeli-
dirf7. Qalrgma siirecini kolaylagtrmak igin NATO Genel sekreteri tarafindan 12
tzmandan oluqan bftUzmanlar Grubu tegkil edilmig, ABD Drqiqleri eski bakanr

Hasret QOMAK, 'NAIO'nun Yeni Giivenlik Politikalan ve TiiLrkiye'ye Yansrmalan", Haydar Qakmak,
ed,., Tiirk DrS Politikafl 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 96-
riig ve yaklagrmlann tartrqrlmasrna imkdn verecek qekilde iiniversiteler ve emekli
bakan, biiyiikelgi, qirket ycineticileri, dilqiince kuruluglan temsilcilerinden oluq-
turulmugtur. Tiirkiye'den Emekli Biiyiikelgi Umit Pamir yer almrgtrr. Hazrrhk
galtgmalarr iig 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 ku-
ruluglarrndan geniq bir katrhm saflanmrgtrr. Bu kapsamda ddrt bii$k seminer
dtizenlenmiqtir. Her seminer grubu farkh konular tizerinde gahqmrgtrr. Seminer
gruplannm konulan; NATO'nun g<irevi iglevleri, NAIO'nun uluslararasr 6rgiit-
lenmeler igerisindeki yeri, NATO veAvrupa -Atlantik gtivenlik ortaml, kuwetler
ve yetenekler ile mali smrlamalar olarak belirlenmiqtir. Bu seminerlere Uzman-
lar Grubu da katrlmrq ve tespitlerini Arahk 2009'dakiNATO Drqigleri Bakanlair
toplantrsrnda bir raporla sunmuglardrr 8.

"Consultation Phase" olarak adlandrnlan ikinci boliimde Uzmanlar Grubu.
NATO iilkelerini ziyaret etmigler, hiikiimet yetkilileri ve parlamento temsilcileri
ile goriig ahg veriginde bulunmuglardr. Mayrs 2010'daUzmanlar Grubu birrapor
hanrlayarak NATO Genel Sekreterine sunmu$tur. Bu raporda NATO'nun Yeni
Stratejik Konseptinin odaklanmasr tavsiye edilen konular q<iyle srralanmaktadrr.
NAIO'nun temel iqlevi kolektif savunma olarak devam etmeli, konvansiyonel
olmayan tehditlere kargr koruma da dikkate almmah, ittifak'rn srrurlan drgrndaki
operasyonlar iEin ilkeler belirlenmelidir. Afganistan'da baqarrh olunmasr igin ge-
rekli gartlar oluqturulmah, krizleri dnleme ve ycinetme igin danrqmalar yapimah,
ortaklarla daha iyi iligkiler kurulmah, karmaqrk problemlere karqr sivil ve aske-
ri yaklagrmlar birlikte kullanrlmadr. Rusya ile iliqkiler geliqtirilmeli, agrk kapr
politikast siirdiiriilmeli, NAIO'nun dcintigiimii ve reformuna rincelik verilmeli,
ntikleer silah politikasr ve fiize savunmasr gcizden gegirilmeli ve uygulamaya do-
niigttiriilmeli, siber taarruzlara karqr savunma stratejisi geligtirilmeli ve NATO
tiye ve ortak iilkelerin kamuoylarna daha iyi anlatrlmahdrrte.

"Drafting and Final Negotistion Phase" olarak adlandrilan iigiincii ve son
bdliimde, Eyliil 2010'da NATO Genel Sekreteri taslak Konsepti hazrlamrqtr.
Taslak Konsept; NATO Karargdhrnda daimi temsilcilerin katrhmryla yaprlan top-
lanfllarda giiriigiilmtiq, iilkelerden gciriig ahnmrg, pazarhklar yaprlmrg ve Ziwe'de
Devlet ve Hiikiimet bagkanlarrna sunulacak duruma gelmiqtir.

NAIO Resmi intemet Sayfasr, a.g.m
NAIO Resmi intemet Sayfasr, "NATO 2020: Assured security; dynamic engagement- Analysis and recom-
mendations of the group of experts on a new strategic conceptfor NATO'httpJlwww.NATO.int/strategic-
concept/expertsreport.pdf
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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,riz ytinetimi vasttastyla giivenlik, igbirli[i yoluyla ulus-

lararasr giivenli[i geliqtirme, reform ve de[igim, 2lrynzy:Jn ittifakr olarak yedi

brilflmden ve 38 maddeden olugmaktadr2o.

Temel gorev ve preusipler baqhkh ilk boliimde, NATO'nun en temel ve de-

liqmez prensibinin iiyelerinin tizgiirltik ve giivenliklerinin gerek siyasi gerekse

askeri araglarla sallanmasr olarak belirtilmig, gtiniimiizde Atlantik ittifakt'nrn

dngcirti yaprlmasr zor olandiinyamrzda istikrarrn temel kayna[r oldulu vurgulan-

mrgtrr. Bireysel dzgiirliik, demokrasi, insan haklarr ve hukuk devleti prensipleri-

ne baph olan NATO tiyelerinin bir deperler toplululu oluqturdulu;1949 yrhnda

ittifak'rn kurulmasrndan itibaren Avrupa ve Amerika arasrndaki siyasi ve askeri

baflarrn NATO bilnyesinde giiglendirildi[i; bu transatlantik ba[rn, Avro-Atlantik

bdlgesindeki banq ve gtivenli[in sa[lanmasmda temel teqkil etti$ ifade edilmiq-

tir21. Modern gi.ivenlik ortamrnrn, ittifak'rn halklarrnrn ve topraklannm gtiven-

liline 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 ig-

birlikgi giivenlik oldu[u vurgulanmaktadrr22. Kolektif savunmamn; Washington

Anlagmasmrn 5. maddesine gdre yapiamaya devam edecefi, bunun deligmez

ve baplayrcr oldu[u ifade edilmiqtir. Kriz ydnetimi g<irevinin siyasi ve askeri ye-

teneklerin kullanrlarak ve aktif bir yaklaqrmla krizlerin biiytimeden dnlenmesi,
kriz grkmasr durumunda gatrgmarun durdurulmasr ve gafiqma sonrasl istikrarrn

sallanmasr gabalarryla icra edilecegi belirtilmektedir. iqbirlikgi giivenlilin ise

agrk kapr politikasrnrn devam ettirilerek geligtirileceli kabul edilmektedir23.
Washington Antlaqmasr'mn 4. maddesinde belirtildi[i tizere tiye devletlerin top-
rak biitiinliiltinii, siyasi balrmsrzh[mr ve gtivenlilini ilgilendiren ttim konularda

NAIO'nun tek ve vazgegilmez istigare forumu nitelilinde oldulu ifade edilmiq;
NAIO'nun tistleneceli ttim misyonlan en etkili gekilde yerine getirmesi igin mtit-

tefiklerin siirekli bir reform, modernizasyon ve deligim siireci ortaya koyacaklan

taahhiit edilmiqtir.2a

NATO Resmi Intemet Sayfasr, "Strategic Concept 2010"
http ://www.NAIO. int/lisbon20 1 0/strategic-concept-20 I 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:analizler-
guvenlik&Itemid:147
NATO Resmi internet Sayfasr,."strategic Concept 2010"
http://www.NAIO.int/lisbon20 1 0/strategic-concept-20 I 0-eng.pdf
NAIO Resmi intemet Sayfasr, "strategic Concept 2010"
http://www.NAIO.intilisbon20 1 O/strategic-concept-20 I 0-eng.pdf
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 sa-
vunma politikasrmn tarihi bir baqansr oldulu, ancak NATO sorumluluk alanrna
ydnelik klasik bir saldrr olasrhlmm tamamen yok sayrlamayacalr ifade edil-
mektedir. Ozelikle balistik flizelerin yaygrnlagmasr ve silahlanma faaliyetleri
konvansiyonel tehdidin tamamen ortadan kalkmamasrna neden olduluna vurgu
yaprlmaktadrr. Bu boltimde; niikleer ve difer kitle imha silahlannrn artmasr, ter6-
rizmve radikal unsurlar ile bunlann modern silahlara, kitle imha silahlarrna sahip
olma olasrh[r, NAIO smrrlan drqrndaki gaflqma ve istikrarsrzhklardan beslenen
silah, uyuqturucu ve insan kagakgrhlr giivenlili tehdit edebilecek sorunlar olarak
sralanmaktrr. Aynca, son yrllarda artan siber saldrrrlar, ulaqtm ve enerji giivenli-

[inin saflanmasr ile silah sanayindeki teknolojik geligmeler, gev,resel sorunlar ve
kaynak smrrlamalan mevcut giivenlik ortammm dikkat geken bileqenleri olarak
sunulmaktadr2s.

' Savunma ve caydrncrhk baqhkh iigtincii bciltimde, ittifak'rn higbir tilkeyi
diiqman olarak gdrmedili, ancak herhangi bir tiyesinin gflvenlili tehdit edildilin-
de, NATO'nun kararhhfrndan giiphe edilmemesi gerektifii vurgulanmtqtrr. Uy-
gun konvansiyonel ve niikleer kapasite etrafinda gekillenen caydrncrh[rn NATO
skatejisinin temel elemam oldupu, NAIO'nun ntikleer silahlardan arrndnlmtq
bir dtinya igin gahgacalr ancak bu tiir silahlar var oldu[u siiLrece ittifak'rn niikleer
silaha sahip bir gtig olarak kalaca[r ifade edilmiqtir.

Uye devletlerin halklannrn giivenliline yonelik tiim tehditlere kargr onlan
salunmak ve caydncrhlr sa$lamak igin NAIO'nun gereken her tiirlti kapasiteye
sahip oldu[undan emin olunacalr ve bu amagla:

- Konvansiyonel ve niikleer giiglerin birlegiminden oluqan giiglerin bulun-
durulmaya devam edilecefi,

- Btiytik gaph ordular arasr operasyonlar ile ortak savunma ve krizlere ce-
vap amagh daha ktigtik gaptaki operasyonlan her an gergeklegtirebilme kapasite-
sinin korunaca[r,

- 5. maddeden dofan 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 paylagtmrmn saflanacaft,

- Miittefiklerin ntikleer roller hususunda ortak savunma planlamasrna, ba-
rrq zamanr ntikleer gtiglerin konuqlandrnlmasma ve komuta, kontrol ile istiqare

birimlerine en geniq qekilde kahhmrnm sallanacafr,

25 NATO Resmi Intemet Safasr, "Strategic Concept 2010"
http ://www.NATO. int/lisbon20 I 0/strategic-concept-20 1 0-eng.pdf
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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 silahla-
nna kargr kendirli koruma kapasitesinin geliqtirileceli,

- Siber saldnlarr ongorme ve tespit etme yetenelinin geliqtirilecefi,

- Uluslararasr tercirizmle miicadele etme kapasitesinin artlrimaya devam
edileceli,

- Mtittefikler arasr dayaruqma ve ortaklarla igbirlili halinde enerji altyapr-
lanntn, kritik transit yollarrn ve bolgelerin korunmast da dahil olmak tizere enerji
gtivenli[ine katkrda bulunulacafr,

- Geliqen teknolojilerin giivenlik boyutunun geliqtirileceli,

- Savunma btitgesinin gereksinimlere uygun olarak artlnrlacapr,

- Tiim tehdit unsurlarrna karqr savunmayl ve caydrncrhfir sallamak igin
NATO'nun genel durumunun incelenmeye devam edileceli belirtilmigtir.z6

Kriz yonetimi vasrtasryla giivenlik baqhkh boliimde; NAIO'nun sorumluluk
alanr dtqmda ortaya grkan kriz ve gatrgmalarrn, ittifak igin do[rudan bir tehdit
unsuru oluqturabilece[i; NATO'nun krizin cinlenmesi ve ycinetimi, gafiqma son-
rasr yeniden yaprlanma ve kalkrnma gabalarna destek sallanmasr maksadryla
etkin olarak rol alacalr belirtilmiqtir. Bu kapsamda,kriz bolgelerine yonelik bilgi
paylagrmr yapilmasr, 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 uluslararasr giivenlifii geliqtirme baqhkh bolflmde, silah-
larn azalt{masr, silahszlanma ve silahlarrn yayrlmasrrun onlenmesi; agrk kapr;
ortakhklar alt baghklanndan oluqmaktadrr. Bu bciltimde gerek konvansiyonel ge-
rekse kitle imha silahlanna yonelik silahlanmann azaltrlmasr ve silahsrzlanma
gahqmalannda NAIO'nun etkin rol oynayacalr kaydedilmig; NATO'nun kapr-
lannm ittifak'rn de[erlerini paylaqan, iiyelik stattisiiniin gerektirdili yi.ikiimlii-
liik ve sorumluluklan yerine getirme istek ve kapasitesinde olan tiim Avrupah
demokrasilere sonuna kadar agrk oldulu vurgulanmrgtr.

NAIO'nun barrqgrl uluslararasr iligkiler isteli tagryan ttim drgtit ve devlet-
lerle siyasi diyalog ve igbirlili geligtirecefi, ortak gtivenlik grkarlarr konusunda
tiim dost tilkelerle dayamgmada bulunulaca[r; NATO operasyonlanna katrlan
ortaklann stratejinin oluqturulmasr ve karar alma stirecine katrhmmrn sallamla-
ca!r; ortakhklarm daha da geliqtirileceli ifade edilmiqtir. 2008 yrhnda imzalanan

EmineAkgada!, a.g.m
NAIO Resmi intemet Sayfasr, "strategic Concept 2010"
http ://www.NAIO.int4isbon20 I 0/strategic-concept-20 I 0-eng.pdf
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deklarasyon uyarmca BM ile <izellikle iki <irgiitiin birimleri arasmdaki baflantr-
larrn giiglendirilmesi, diizenli siyasi istiqare,kiz ydnetimi igin iqbirlifinin gelig-
tirilmesi hususlannda siyasi diyalogun artmlacalt kaydedilmigtir.28

AB ile ortakhlrn NATO igin rinemli oldufu; AB ve NATO arasrndaki igbir-
lilinin geliqmesi igin AB iiyesi olmayan NAIO iiyesi iilkelerin AB tarafindan
yiiriitiilen gakqmalara tam katrhmrmn gerekli oldulu ifade edilmiqtir.2e

Aynca NAIO-Rusya igbirlilinin ortak banq, istikrar ve gtivenlik ortamr
olugturulmasrna yaptrlr katkr nedeniyle stratejik bir 6nem arz ettiSi; bu nedenle
tizellikle ftize savunmasr, teror kargrtr operasyonlar, uyugturucu maddelerle ve
korsanlara kargr mticadele ile uluslararasr giivenlilin desteklenmesi gibi 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 belgede yer almtgtrr.3o

Awo-Atlantik Ortakhk Konseyi ve Banq igin Ortakhk Programt, NAIO-
Ukrayna ve NATO-Giircistan Konseyleri, Akdeniz Diyalogu. istanbul iqbirligi
Girigimi ve Kcirfez tilkeleri ile iligkilerin dnemi vurgulanmtqtrr.3r

Yeni Stratejik Konseptle birlikte kabul edilen diler belgeler

Lizbon Zirvesinde NAIO' nun yeni Stratej ik Konseptinin onaylanmas ma ila-
veten NAIO giindeminde yer alan konularla ilgili yaprlan tartrgmalar ve alman
kararlann bulundu$u onemli dokiimanlar bulunmaktadr. Bunlar: Ziwe
Bildirisi, NAIO-Rusya Konseyi MiiqterekAgrklamast, NATO-Afganistan Ortak-
hk Bildirisi, NATO komutasrnda Afganistan gorevine (ISAF) katrlan iilkelerin
Devlet ve Hiiktimet Bagkanlannrn Afganistan Bildirisi ve NATO ve Avrupa-
Atlantik Ortakhk Konseyinin BM Giivenlik Konseyinin 1325 sayrh Kadrn, Bang
ve Giivenlik konulu Karan hakkrndaki Kapsamh Rapordur. Bu raporlardan konu-
muzu ilgilendiren iigtine yer verilecektir.

Zirve Bildirisi32

Ziwe'nin tamamlanmasma mtiteakip 20 Kasm 2010 tarihinde yaymlanan
Bildiri, 54 maddeden oluqmakta, Ziwe'de tarttqrlan ve NATO giindeminde yer

alan konularla ilgili kararlan cizetlemektedir. Stratejik Konseptin igeripi bu ga-

hgmanrn <jnceki boltimlerinde tartrqrldrlr igin burada tekrar de[inilmeyecektir.

Emine -{licada!. a.g.m
NATO Resmi Internet Sayfasr, "Strategic Concept 2010"
http:, :xrs.\-\TO.inVlisbon20 I 0/strategic-concept-20 1 0-eng.pdf
Emine-\licada9. a.g.m
NAfO Rermi inremet Sayfasr, "strategic Concept 2010"
http:/ ra\a.\ATO- int'lisbon20 1 0/strategic-concep-20 1 O-eng.pdf
NATO Resmi Intemet Sayfasr, "Lisbon Summit Declaration" h@://www.NATO.inVcps/enrNATO-
live/official terr-r 6.8818.htm?mode:oressrelease

28
29

30
- l l

JZ

s29



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 harekdtrrun yeni bir safhaya girmekte ol-
du!u, 2011 yrlrbaqrndan itibaren gtivenlik sorumlululunun Afgan makamlan-

na dewinin planlandr$r belirtilmektedir. Ayrrca sorumluluk devrinin takvime
ballr olmaktan ziyade koqullara balh olarak yaplJacap:,2014 yrh sonuna kadar

Afganistan'm tamammda gtivenlilin Afgan makamlanna devrinin gergekleqtiri-

leceli, gegig stirecinin NATO'nun Afganistan'dan hemen gekilecelini igaret et-
medili, Afganistan'a destefin uzun ddnem devam edeceli ifade edilmektedir.

9'uncu maddede; NATO sorumluluk alanr igerisinde ve drgrnda icra edilen

istikrar ve yeniden yaprlanma faaliyetlerinde etkinlili artrmak igin sivil yetenek-

ler ve uzman timler olugturulmasrnda gdrtig birlili sallandr$r belirtilmektedir.

ll'inci maddede; NATO ve AB arasrndaki ortaklt[rn ve harekAt alamnda
igbirligi ve koordinasyomrn geligtirilmesine ihtiyag oldufu, bunun iki teqkilat
arasrnda daha cince belirlenen diizenlemelere uygun yapilmast gerektipi agrklan-
maktadr.

I 3-20'nci maddeler NATO'nun geniglemesine ayrrlmrqtrr. Makedonya iiye-
llpe hazr olmasrna raimen isim sorunu nedeniyle Yunanistan'm vetosu devam
etmektedir. isim sorunu gdziiliirse tiyelile davet edileceli bildirilmektedir. Bal-

kanlarda; Karada! ve Bosna-Hersek'in NATO iiyeligi gabalannm desteklendifi,
Srbistan'm savag suglulan konusunda igbirlilini artrmast ve uluslararast mah-
kemelerin kararlanna uymasr gartryla iiyelik gcirtigmelerinin geliqtirilebilece[i,

ayflca Kosova konusundaki tutumunun da iiyelikte dikkate almacalt vurgulan-
maktadr.

2l'inci maddede; Giircistan'm tiyelik gahgmalan desteklenrtrekte ve Rusya;

Gtiney Osetya ve Abazya hakkrndaki politikasrnr deligtirmeye davet edilmekte-
dir.

22'inci maddede; Ukralma'mn "bloklar dtgt-non bloc" stattisiine saygr du-
yuldu[u, ancak iiyelik igin kaprnrn agrk oldulu vurgulanmaktadr.

29'uncu maddede; Karadeniz'de bdlgesel igbirlili kapsammda yiiriitiilen ig-
birligi girigimlerinin desteklendili belirtilmektedir.

3O'uncu maddede; Fiize Savunmaslnln NAIO'nun savunma sisteminin ay-
rrlmaz bir pargasr olacalr, Konsey'in NATO'nun tiim savunma sistemini, kuwet
miktar ve konug durumunu gdzden gegirmeye devam edecepi ifade edilmekte-
dir. Bu gahqmada kitle imha silahlan ile balistik fiizelerin yaygrnlagmasma kargt
NATO'nun savunma ve caydmcthk gorevlerinin dikkate almacalr, ihtiyag du-
yulacak stratejik yetenekler, ftize savunma ve diler vasrtalann tespit edileceEi
vurgulanmaktadr. I
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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 paylagrmr il-
keleri gergevesinde olmasr gerekti[i ifade edilmektedir.

37'nci maddede; ftize savunmasr igin komuta kontrol diizenlemelerinin Mart
2}ll,fize savunma sistemi uygulama plantnm ise Haziran 2}ll'ekadarhazrla-
naca[r belirtilmektedir.

4l'nci maddede;NATO'nun enerji lUvenlifine yonelik olarak almmasr ge-
rekli tedbirleri NAIO doki.imanlamna ve faaliyetlerine ddhil edeceli, bu konuya
daha fazla qaba harcayacafir vurgulanmaktadrr.

43'iincii maddede; Konsey'in onaylanan Stratejik Konsept'in uygulanmasr
igin bir Siyasi Rehber hazlrrlamak iizere gcirevlendirdili, bunun Mart 2011'e ka-
dar tamamlanacalr ifade edilmektedir.

44'iincti maddede; biitge krsrtlamalanndan dolayt NATO kuwet ve yetenek-
lerinin geliqtirilmesinde zorluklar oldu[u, bunun iistesinden gelmek igin iilkeler
arasrnda ikili anlaqmalarla "yetenek havuzlan ve paylagma" gibi uygulamalann
desteklendili belirtilmekte; ingiltere-Fransa igbirli[i Ornek gdsterilmektedir.

49' uncu maddede ; NAIO' nun komuta yaptsmm giincelle gtirilece[i, kararg6h
sayrsmm azaltrlacapr, o/o35 personel 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 Baq-
kanr tarafindan imzalanan Bildiride <inemli hususlar gunlardrr.

Temmuz2}l0'da Kabil'deki konferansta kararlagtrrrldrlt tizereAfganistan'da
giivenli[in Afgan makamlanna dewi baglayacakttr. Bu ddnem gegiq safhasr ola-
rak adlandrrrlmaktadrr. NATO; baprmsz, demokratik, giivenli ve istikrarh bir
Afganistan igin uzun ddnemli yiikiimliilUgiinii teyit etmektedir. NATO; yiiktimlii-

Itiklerin gergekleqtirilmesi iginAfgan giivenlik kurumlanrun kapasite ve yetenek-
lerinin artrnlmasr ve kendi kendilerine veterli hale eetirilmesine destek venneye
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, eko-

33 NATO Resmi Interoet Sayfasr, "Declaration"
http ://wrrrr'.\ATO. int cps Ien NAIOliveioffi cial_texts _687 24.htm?
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nomik kalkenma, yolsuzlukla mticadele, bdlgesel giivenlik, ekonomik ig birlili,
insan haklamna ve ozellikle kadrn haklanlna saygr yiikiimliiliiklerine sadrk kala-

caktr. 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 diya-
log mekanizmalarr, NATO ortak fonlarrnrn Afgan giivenlik kurumlanntn teq-
kil ve donatrmr igin kullammr, bu Bildirinin uygulanmasrna yardrm etmek igin

Afganistan'da NATO irtibat biirosunun faaliyeti, Afganistan NATO Elitim

Misyonu'nun devamr olarak sralanmaktadrr. Aynca, darugmanhk ve elitim yar-

drm faaliyetleri, gtivenlikten sorumlu bakanhklar ve diler ulusal kurumlann teq-
kil 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 arasrnda detayh 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 harekdtrna kafilan iilkelerin devlet ve hiikii-
met bagkanlan Lizbon Zirvesi'nde Afganistan hakkrndaki giindem maddesinin
tartrqrlmasmr miiteakip bir Ortak Bildiri yayrmlamrqlardrr. Bdyle bir Ortak Bildiri
simgesel olarak NAIO ve uluslararasr toplumunAfganistan'da giivenlik ve istik-
rann sallanmasr gabalannda kararhhk ve dayamgmamn g<isterilmesi baktmmdan
dnemlidir. Bildiri alinca Afganistan'daki durumun NATO igin dncelik taqrdrlrm

da gdstermektedir.

Bildirinin girig bdttimiinde;Afganistan'daki NATO harekdflmn ittifak'rn <in-
celikli gorevi oldulu vurgulanmakta, NATO'nun uzun vadeli ortak ytiktimliiltik-

leri, Afganhlann liderli[i, sivil ve askeri yetenek ve vasttalan igeren kapsamh
yaklagrm, giiglii bdlgesel inisiyatifler teyit edilmekte ve desteklenmektedir.

Yeni bir saftra baqhkh bdliimde; Afganistan'da "gegig safhasl" olarak adlan-
drrrlan yeni bir dcineme girildifi, bazr il ve ilgelerde 2011 baglarrndan itibaren
giivenlik sorumlulu[unun NAIO' dan Afgan makamlanna devredilece[i, Afga-
nistan Devlet Bagkam Hamit Karzai'nin 2014yrh sonunaAfgan giivenlik giigle-

rinin Afganistan'rn tamamrnda giivenlik operasyonlarrrun sorumlululunu almasr
hedefinin desteklendili ifade edilmektedir. NATO ve Afgan Hiiktimeti arasmda
kurulan uzun ddnemli ortakhk iligkisi memnuniyetle kargtlanmaktadrr.

34 NATO Resmi intemet Sayfasr, "Declaration by the Heads of State and Government of the Nations cont-
ributing to tle UN-mandated, NATO-led Intemational Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan"
http ://wwwNAIO. int/cps/enlNATOlive/news_68 7 22.htnr?
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Kapsamh yaklaqrm baqhkh bdliimde; ISAF gdrevinin uluslararasr toplumun

gabalanrun pargast oldulu, baganrun sadece askeri vasrta ve ytintemlerle sa[la-

namayaca}r, sivil ve askeri aktOrleri kapsayan bir yaklagrmla gahgmak suretiyle

uluslararasr kuruluglar arasrnda artan koordinasyona katkrda bulunulaca[r belir-

tilmektedir. Afgan halkrna destek sallayacak sivil katkrlarrn 6nemi vurgulanmak-

ta, 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 saftrada ISAF kuwetlerinin hemen ge-

kilmesinin planlanmadrlt, ancak NATO ve Afgan Htiki.imetinin miigtereken ka-

rarlaqtrracalr gekilde ISAF personel ve kaynaklannrn kritik glivenlik gtirevleri,

elitici ve damqman gdrevlerine ydnlendirileceli ifade edilmektedir. Dtinem ige-

risinde Afgan giivenlik kapasitesinin giiglendirileceli ve NATO'nun operasyon-

lardan gekilerek destekleyici konuma gegece[i vurgulanmaktadrr. Afganistan'da

faaliyet gdsteren il lmar Timleri3s gibi uluslararasr sivil misyonlann da geqig sii-

recinde Afgan liderlilini desteklemeleri ve uzun ddnemli kalkrnma yardrmr igin

hazrlanmalan tavs iye e dilmekte dir.

Giivenlik sorunlan baghkh b<jliimde; Afganistan'da devam eden ter<irizme

ra[men Afgan Ulusal Gtivelik Giiglerinin baqanh oldufu, ISAF'rn asker sayrst-

nrn 130,000'denfazlaoldu[u, Afgan Ulusal Giivenlik Gtiglerinin personel saylsl-

nrn 2011 sonuna kadar 300,000'e ulagaca[r ifade edilmektedir. NAIO'nunAfgan

asker ve polislerini e[itmek igin eliticiler gcirevlendirdilini ancak miktarrn ye-

tersiz oldufiu, 2011 ve sonraki yrllar igin NATO iilkelerinin dahafazla epitici ve

damgman gcirevlendirmesi gerektili belirtilmektedir.

Uzlagma ve topluma kazandrma baqhkh bciliimde; Afganistan'da kahcr bir

istikrar igin isyancr gruplarla uzlagma ve topluma kazandrrmamn dnemli oldufu,

bu kapsamdaAfgan liderlipinde ytirtitiilen gabalann desteklendili vurgulanmak-

tadr.

Yonetim baghkh bdliimde; son parlamento seqimlerinin 6nemi vurgulan-

makta, segim sistemi reformunun yaptlmast, yolsuzlukla miicadele ve hukukun

iistiinlti[iiniin sa$anmast tavsiye edilmektedir.

Bdlgesel konular baqhkh bolflmde; Afganistan'm komgulanmn yaptct des-

tekleri olmakszm istikrarrn saflanamayaca[r belirtilmekte, geffaf ve yaprcr bdl-

gesel girigimler takdir ve tegvik edilmektedir.

35 A to Z guide to Afganistan assistance 2009, Afghanistan Research Unit Yayrm, Kabil 2009, s.56. il imar

Timi-Piovincial Reconstruction Team; asker ve sivil uzman personelden oluqan, kendi emniyetini safla-

yabilen, Afganistan'da yeniden yaprlanma ve kallanma gabalarrnda destek sallayan yardrm ekibi olarak

tammlanmaktadrr.
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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 til-

kelerle ile uluslararasr ve 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 olaca-

lrrun analizine baqlamadan once; Lizbon Zirvesirr,de Tiirkiye'nin kazanghveya

zararh grkrp grkmadr[r, isteklerinin karqrlamp kargrlanmadrlr tartrqmasma katkr-

da bulunabilecek tespitleri sralamakt a yarar gciriiftmektedir. Bu baflamda qu ana

kadar medyada <ine grkan konular; fize savunmasr igin 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 cephe iilkesi oldufiu geklindedir.

Qahgmamn birinci bciliimiinde ifade edildifi tttzere 2010 Stratejik Konsepti

NAIO'nun bu kapsamdaki yedinci belgesidir. dnceki altt konseptin ddrdii soluk

savag, ikisi soluk sava$ sonrasr doneme aittir. Solrrk Savag sonrasr ddnemde ka-

bul edilen 1991 ve 1999 Stratejik Konseptleri ile 2010 Stratejik Konsepti birgok

benzerliklere sahiptir. Her iigti de tasnif drgrdrr, gizlilik derecesi yoktur, erigime

agrktr. 1991'den itibaren diigqran veya tehdit olarak kabul edilen iilke ve iilkele-

rin adlan agrkga yer almamaktadrr. Gizlilik derecersiz olarak hazrlanarrvehazr-

hk aqamasmda sivil 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 savunmastnln kapsaytcrlt[r,

ktilfet paylagrmrdrr. Ftize savunmasrnrn bu boyutu Stratejik Konseptte delil Liz-

bon Bildirisinde yer almaktadrr. Bildirinin 36'nct rnaddesinde; "NATO Filze So-
vunma Yetene{inin amaa, htifak taraftndan kabul edilen en son ortak tehdit de-

{erlendirmesine gdre balistikfi)zelerin yaygtnlasnrasmm yarattt{t gittikqe artan

tehditlere karq4 teknikfzibilite, yapilabilirlik ve tehdit seviyesini dikknte alarak,

eEit risk ve kt)lfet paylastmt ile NATO dayantsmas ve ittifak'tn gilvenli{inin bri-

liinmezli{i prensipleri gergevesinde, NATO Avrupa halklan, topraklart ve kuv-

vetlerine tam bir kaplama ve koruma sa{lamaktm36" geklinde belirtihnektedir.

Bu paragrafta dikkati grkan noktalar vardrr. Oncelikle Stratejik Konsept ve Ziwe

Bildirisinde balistik ftizelere sahip tilkelerin ismi ::ikredilmemesine ra[men, pa-

ragrafin bagrnda "ittifak tarafindan kabul en son tehdit delerlendirmesi"'ne ya-

pianatlf Zirve'ye kafilanlarca tehdidin kimler oldufunun bilindilini ve tizerinde

uzlaqrldrlrnr igaret ehnektedir. Paragraftaki "egit risk ve kiilfet paylaqrmr" ayn bir

analizi gerektirmektedir. Ancak krsa bir tespit olarak gunu s<iylemek miimkiindtir.

36 NATO Resmi intemet Sayfasr, "Lisbon Summit Declaration",s.9.
http ://www.NATO. inVcps/en /NATOlive/offi cialtexts_68 828.htm?mode:pressrelease
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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 yak-
lagrk katkr oranlan; Tiirkiye 2, ABD 22,italya 8, Polonya 2.5, ispanya 4.5, Al-
manya 17, Romanya I dir.37 Bu durumda maddi yiik paylaqrmr Ortak Btitgeye
fazlakatkr yapan iilkeler aleyhine olmaktadrr. Maliyetin egit paylagrmr ise katkr
oranlan diigiik olan iilkelerin igine gelmeyecektir. Buradan griyle bir sonug da 9r-
kanlabilir. Bazr tilkeler mali yiikti paylaqacak, radar ve silah konuglandmlacaklar
ise riski paylaqacaklardr. Aslmda agrkgayazimasa da bdyle bir iddiamn gegeklik
payr olabilir. Nitekim, Ziwekararlannm onaylanmasmdan yaklagrk 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 paylagrmmda riski 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 Blo-

lunun ortadan kalkmasr merkez-kanat konumlanmasrnl da ortadan kaldrrmrgtrr.
Gtiniimiiziin tehditleri gok ydnlii, onceden tahmin edilmesi zor ve do!rusal delil-
dir. Bundan dolayr merkez, cephe ve kanat bdltimlenmesi yapmak kolay depildir.
Terorizme kargr hemen btitiin tilkeler merkezde bulunur. Siber taamrzun smr
agan <izellifi cepheleri tanrmaz.

Bu tespitlerden soffa bu bciltimde Stratejik Konseptte ortaya konulan tehdit
ve risklerle, bunlan kargrlamak tilere belirlenen politika ve tedbirlerin Ttirkiye'ye
etkileri ayrrntilt olarak incelenecektir. dncelikle belirtilmesi gereken husus, yeni
Stratejik Konsept ve Zirve Bildirisi ve Ziwe'de kabul edilen diler doktiman-
lar gergevesinde NATO'da Konsey ve alt politik birimleriyle Askeri Komite
(Military Committee-MC) ve Stratejik Komutanhklar tarafindan dnemli NATO
dokiimanlanmn giincellegtirilecek olmasrdrr. Bu dokiimanlann gtincelleqtiril-
mesinden 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 sahasrna ydnelfl< konvansiyonel bir taamrz olasrhpr te-
mel olarak balistik fiizelerin yaygrnlagmasmdan kaynaklandrlr deferlendirme-

37 Carl Ek NATO Common Funds Burdensharing: Background and Current Issue,, ABD Kongre Arag-
trma Bi.irosu, Washington 2010, s.8
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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 yapmasr kararlagtmlmrqttr. Geriye iran kalmakta-
dr. DoSrudan olmasa bile dolayh olarak bile iran'rn tehdit olarak algrlanmasr
Tiirkiye-iran ili$ilerini olumsuz olarak etkileyecek potansiyele sahiptir. Bu teh-
dide kargt NATO'nun Avrupa topraklanm, halklannt ve kuwetlerini korumak
igin Ftize Savunmasm sahip olmasrna karar verilmesi iligkilerin seyrini defiqti-
rebilecektir. Fiize savunma sisteminin dntimiizdeki d<inem igerisinde aynntrlarr
belli olacaktr. Mart 20ll'e kadarkomutakontrol dtizenlemeleri,Haziran20ll'e
kadar uygulama plam hazrrlanmasr kararlaqtmlmrqtrr. Bu gahgmalarda konuqlan-
drnlacak radarlarrn konuq yerleri, tipleri, menzilleri, kapsama alanlan; fiize plat-
formlanrun tipleri, yerleri menzil ve firlatma istikametleri iran tarafindan dikkat-
le takip edilecepi gibi mtittefikler arasrnda da getin pazarhklara neden olacaktrr.
Tehdidin iran balistik ftizeleri oldupu dikkate ahndrlrnda radarlann bir krsmmm
Tiirkiye'ye konuglandrnlmasr giindemde olacaktrr. Krbns'ta ingiliz iislerine de
konuglandrrlmasr tartrgrlabilecek bir segenek olarak gdr0lebilir. Yizer platform-
larda bulunacak radarlar ise Dolu Akdeniz ve Dolu Karadeniz'e gegmek duru-
mundadr. Radarlann konuqlanmasr agrsmdan akla gelebilecek tiim segenekler
coprafi konumu nedeniyle Tiirkiye'yi yakmdan ilgilendirmek durumundadrr.
Fiize firlatma rampalan ise karada konuqlu veya denizde konuglu platformlar
olabilir. Ttirkiye, Yunanistan ve Dolu Avrupa topraklannt korumak igin ihtiyag
duyulacak fiize rampalarrnm miimkiin oldulunca iran topraklanna yakrn konug-
landrrlmasrna gerek olup olmadrlrna teknik gahqmalar sonunda karar verilebilir.
Dolu Avrupa tilkelerine konuqlandrnlarak Tiirkiye'ye de koruma sallayacak bir
segenek iran 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 gahgma ve ortaya
grkacak segeneklerin Tiirkiye kamuoyunda yakmdan ve hararetle tartrqrlmasr,
Ttirkiye'nin yaklaqrmrnda kamuoyu baskrsmm onem tagtmasr ve belirleyici ol-
masr beklenmelidir.

2011 yrh ikinci yansrndaki geligmeleryukarrdaki delerlendirmeyi biiyiik 6l-
qiide do!rulamrgtu. Ancak kamuoyunun ne diiqiindti[ti dikkate almmadan hatta
gahgmalar kamuoyrna sunulmadan tamamlanmrgtrr. Drqigleri Bakanltlr Sdzciisii
taraftndan; Tlirkiye'nin radar sisteminin konuglandnlmasmr kabul etti$ agrklan-
mrqtrfs. Ttirkiye'nin bu karan NATO Genel Sekreteri tarafindan do!rulanmrg ve
memnuniyetle kargrlanmrqtrr3e. Radar sisteminin MalatyaKtirecik'de gegmiq yrl-
lardabenzer amaglarla kullamlmrg bir askeri tesiste konuglanacafr, Ttirkiye'nin

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
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tek baqrna komuta yetkisi olmayacapr, 20II'de denizde konuqlu fize rampalan-
mn,20l5 ve 2018 yrllannda ise Romanya ve Polonya'da konuglandmlacak kara

unsurlannrn hanr olacapr bildirilmektedi/o. Karar, beklendipi gibi ig kamuo-
yundan tepki almrq, iran ile gerginlili artrrmtgtr. iran'rn tiniimiizdeki giinlerde

ataca$r adrmlar gerginlilin seyrini ve boyutunu etkileyebilecektir.

NATO'nun kitle imha silahlannrn artmasr ve niikleer silahlanma qabalarnr

tehdit olarak kabul etmesi, balistik fiize tehdidine benzer qekilde NAIO'ya kom-
gu olan iran'r iqaret etmektedir. NAIO'nun kitle imha silahlanna karqr korunma
imk6n ve kabiliyetlerini geligtirme karan kapsammda istihbarat, erken teqhis ve
tespit vasrtalanna sahip olma gabalarrnm da olacapr, potansiyel tehdidin biiytik-
liiliine baflr olarak bu silahlan bulunduran ve geliqtiren iilkeler iizerinde politik,

diplomatik ve ekonomik baskrlar uygulanacafr, ciniimiizdeki yrllar igerisinde za-
manzamanaskeri segeneklerin de gtindeme gelebilece[i, bunlann ise;Tiirkiye'yi

tartrqmalann igine gekece[i de[erlendirilmektedir. NATO askeri karargdhlarrnda
yaprlacak olasrh[a dayanan planlamalarda Tiirkiye topraklanmn, hava sahasr-
nrn 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 daha karmaqrklagmaktadr.

Tehdit olarak terdrizme vurgu yaprlmaktadr. Gtiniimiizde bu tehdidin Orta-
dofu ve krsmen Orta Asya kdkenli tanrmlandr[r bilinmektedir. Tercirizme karqr
alnacak her tedbir ve <izellikle kuwet kullarummr igeren segenekler Tiirkiye'nin
komgulanm veya iligkide bulundu[u, tarihsel, siyasi ve ekonomik baflarrnrn bu-
lundulu iilkeleri kapsayacaktr. Bu tiir segeneklerde Ttirkiye'nin zarar gdrmesi

olasrdr.

Tercirizm ve istikrarsrz bdlgelerden kaynaklanan silah, uyrgturucu ve in-
san kagakgrhlr gibi faaliyetlerin gegiq giizergdhrnda Tiirkiye de bulunmaltadrr.
NATO ve Avrupa iilkelerinden srnrlann daha iyi kontrol edilmesi, NATO ve Av-
rupa iilkelerinin kagakgrhkta miicadelelerinde yasal, polisiye ve zaman zarnan
askeri tedbir ve operasyon planlarrnda iqbirlili 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 kullarul-
masrnl planlamaktadrr. Tiirkiye'nin enerji gegiq giizergdhlan bakrmrndan benzer-
siz konumu, kendisini bu konuda yaprlan tartrqmalann temel oyrncusu durumu-
na getirmektedir. Mevcut durumda Tiirkiye'yi gokfazlarahatsrz etmeyen NATO
operasyonlanrun dniimiizdeki ddnemde nastl bir gdrtintim alacapl bilinmemek-
tedir. Ancak, Tiirkiye topraklarrndan veya smrlanmn yakmmdan gegen enerji
gizergdhlannrn korunmasr ile bu giizergdhlann baqlanglg ve gegiq noktalannda

40 SabahGazetesiintemetSitesi http://www.sabah.com.tr
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bulunan iilkelerdeki istikrann devamr igin inisiyatifi elinde bulundurmak duru-

mundadr. Bu konuda inisiyatifNATO'ya kaptrrrldrlrnda hem ilgili iilkelerle ger-

ginlik ya$anabilecek, hem de ig kamuoyu basktsma maruz kahnabilecektir.

Siber saldrnlara karqr geligtirilmesine karar verilen NATO politikasr ve sa-

vunma sistenti, benzer tehditle kargr kargrya bulunan Tiirkiye igin faydah olabi-

lecektir. Smr agan karakteri ve bilgi teknolojisi yolun <inlemler gerektirmesi ne-

deniyle uluslararasr iqbirlilinin herkesin menfaatine oldulu agrkflr. Ancak, bilgi

sitemlerini ortak savunma mekanizmalanyla korumamn hassasiyetler taqtdr[rm
gdz ardr etmemek gerekmektedir.

NAIO'nun geniglemesi kapsammda; Makedonya'mn iiyeli$inin isim so-

rununun gdztilmesine endekslenmig olmasr Tiirkiye agtsmdan olumlu delildir.
Tiirkiye yrllardrr Makedonya'yr anayasal ismi ile yani Makedonya olarak taru-
yan tek NATO iilkesidir. Yunanistan'rn Makedonya olarak delil eski Yugoslavya

Makedon Cumhuriyeti isminde rsrar etmesi ve NATO Oyeli[ini veto etmesi ne-

deniyle 2009'dan beri yaganan kriz, ancak taraflarrn uzlagmast ile mflmkiindiir.
Tiirkiye'nin Makedonya Cumhuriyeti ile birlikte tavizvermeksizin dikkatli poli-

tika yiirtitmesi gerekmektedir. NATO'nun geniqlemesi konusunda Bosna-Hersek

ve Karada!'rn ilerleme kaydetmeleri ve tiyeli[e yaklaqmalarr Ttirkiye agtsmdan

da olumludur. Giircistan'm iiyelili konusunda NATO rsrarcr ifadeler kullanmak-

tadrr. Rusya'nrnrazr olmayacafir iiyelilin hem Giircistan'da hem de Kafkaslarda
gerginlikler ve krizler yaratmave bunlann Tiirkiye'yi olumsuz etkileme potansi-
yeli 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 agrsmdan en dnemli boyutlarr; sahiF olduklan NAIO
karargdhrnr kaybetmemek, kritik gcirev yerlerini korumak ancak kendi personel

katkr paylanm azaltmaktrr. Gegmiq dtinemlerde de aym milahazalar ortaya grk-

mrgtr. Tiirkiye'de sadece izmir'de Hava Unsur Komutanhlr bulunmaktadr. Bu

karargdhrn kapafilmasr gegmig ddnemlerde de giindeme gelmiqtir. Benzer tartrg-
malann tekrar ya$anmasl ihtimal ddhilindedir. Lizbon Zirvesinden sonra yeni

NATO Komuta yaprsr iizerine yaprlan gahgmalar hvkazanmrsveHaziran2Ol 1 'de

NATO Savunma Bakanlan tarafindan uzlaqmayavanlmtgtr. Buna gdre izmir'de
konuglu Hava Karargahr kapatrlacak yerine Kara Karargahr konuqlanacaktr.al

4l NATO Resmi Internet Sayfasr
http://www.NATo.int/cps/en/NAlOlive/opinions_75353.htm?selectedlocale:en(Erigim tarihi, 21 Eyltil
2011)
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NATO' nun Yeni Stratej ik Konsepti' nin Tiirkiye' nin
Afganistan ile iligkilerine Muhtemel Etkileri

Lizbon Zirvesinde Strilejik Konsept ve Ziwe Bildirisine ilaveten
Afganistan'la ilgili NATO-Alganistan Ortakhk Bildirisi ve NATO komutasmda
Afganistan gdrevine (ISAF) katdan iilkelerin Devlet ve Htiktimet Baqkanlarrnrn
Afganistan Bildirisi olmak iiz;ere iki belge daha kabul edilmiqtir. Bu belgelerde
agrklanan kararlann Tiirkiye'rrin Afganistan'a yonelik destek ve faaliyetlerine et-
kilerini gu qekilde irdelemek rniimkiindiir.

NAIO'nun Afganistan Cidrevi ISAF Harekdtr yeni bir safhaya gegmigtir.
Bu saflra "Gegig-Transition" olarak adlandrnlmaktadrr. 2011 baglanndan itiba-
ren Afganistan'da bazr bdlgelerin giivenlik sorumlululunun NATO'dan Afgan
makamlanna devredilmesi planlanmrgtrr. Lizbon Ziwesi sonrast tl Mart 2011
tarihindeki NATO Savunma llakanlan toplantrsrnda 7 ilgenin gtivenlik sorum-
lululu dewinin uygun olduluna karar verilmigtir.a2 Bu karar kapsammda de-
vir iqlemleri 17-24 Temmuz 2011 tarihleri arasrnda yaprlmrqtrr.a3 2014 sonuna
kadar Afganistan'n tamamrnda giivenlik sorumlululunun Afgan makamlanna
devredilmesi planlanmaktadrr Giivenlik sorumlululu devri otomatikman NATO
kuwetlerinin gekilmesi anlarrLrna gelmeyecek, NAIO kuwetleri acil destek sa!-
layacak, genel olarak destekl,:yici rolde bulunacak ve elitici-damgman deste[i
sallamaya alrrhk verecekfir. Ttirkiye'nin liderli[indeki Kabil B0lge Komutan-
hlr sorumluluk sahasrnda giivenlik sorumlululu 2009 yilmda Afgan makam-
lanna dewedilmigtir. Tiirk birlikleri 2009'dan beri geqiq ddnemi faaliyetlerini
icra etmektedir. Dolayrsryla yeni ddnem faaliyetleri kapsamrnda dniimtizdeki
krsa ddnem iginde Tiirkiye agrsrndan dnemli bir farkhhk olugmayacaktrr. Ancak
2011'de diler bcilgelerde giiv,:nlik sorumlululunirn dewiyle beraber bagta ABD
olmak izerebazr NATO tilkeleri kuwet ve yeteneklerinin bir ktsmmt Kabil'e
kaydrrabilir vebazrbirliklerini de kendi tilkelerine gekebilirler. Bu durumda Tiir-
kiye de asker azaltabilir, geligmelere balh olarak tamammr gekebilir. Gtivenlik
sorumlululunun devri karan; NATO ve ABD iist diizey yetkililerinin Ttirkiye'yi
ziyaretlerinde gtindeme geldigi iddia edilen muharip asker talebi tarhgmalanna
da son verebilir.

2011'den itibaren NATO'nun aprrh[rm ve destelini Afgan Ulusal Giiven-
lik Giiglerinin elitimine vermesi kararr ballamrnda Tiirkiye'den de asker ve po-
lis elitmen ve danrgman talepleri artacaktr. Tiirkiye hem Afganistan igerisinde
hem de Ttirkiye 'de Afgan askerlerine ve polislerine elitim vermektedir. Ancak
NAIO'nun istedili ilave elitici danrgman timleriAfgan gtivenlik giiglerine iliqti-
rilmig ve onlan gorev baqrnda e[itecek, operasyonlar da destek sa$layacak tiirden

NATO Resmi Intemet Sayfast
http://www.NAIO.int/NAIO static/assets/pdflpdf-20 I I -03
ABD CENTCOM Resmi internet Sayfasr
http ://www. centcom. mi Vnews/NAIO-afghan- security-transition
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bir yaprlanmadr. Bu ise bir gegit muharip gdrevdir. Tiirkiye qu ana kadar bu gekil-
de bir gdrev almamrytr. NATO'da yiik ve risklerin egit paylaqrmr kapsammda bu
ycinde rsrarh taleplere karqr izlenecek politika Tiirkiye'ninAfganistan'daki itiban
ve iyi iliqkileri dgrsrndan dnem taqrmaktadrr.

NAIO'nuu Afganistan'daki gegig stteci 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 ko-
numa gegmesidir. Ttirkiye'nin Vardak ve Cevizhan'da konuqlu iki adet il imar
Timi mevcuttur.aa Yeni yaklagrma ycinelik strateji olugturulmasr ve diizenlemeler
yaprlmasr gerekmektedir. Bu konuyla ballantrh olarak NAIO'nun di[er bir ka-
rarr Afganistan'da grirev yapacak sivil \zman timlerin artrrlmasrdrr. Bu gekilde
gcirev yapan sivil uzman timler gegitli bakanlklara damgmanhktan tanm ve hay-
vancrlrkta destek verecek timlere kadar gok genig bir yelpazede yer almaktadrr.
Tiirkiye'nin buna hazrhk yapmasr, bu timlere destek verecek gekilde Biiyiikelgi-
li[in yeteneklerinin diizenlenme ihtiyacr ortaya grkabilecektir.

Ziwebelgelerinde Afganistan'da istikrann sallanmasr igin bdlgesel iqbirligi
ve bu yondeki gabalann cinemine vurgu dikkat gekicidir. Ttirkiye'nin ev sahipli-

linde Afganistan ve Pakistan'm katrhmryla yiiriitiilen Ankara siirecinden ovguy-
le bahsedilmesi olumludur. Ancak bu Girigimden beklenti biiyiiktiir. Hem ulusla-
rarasr kamuoyu 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<lnem boyunca
tiye iilkelerin drg iliqkileri ve ig siyasetleri tizerinde bazr etkileri olacalr kesindir.
Tiirkiye'nin de etkilenmesi kagrmlmaz oldulu diiqtiniilmektedir. Lizbon Zirve-
sinde Ttirkiye'nin kazangh veya zararh grkrp grkmadrlr, isteklerinin karqrlamp
karqrlanmadr[r tartrqmasr ballamrnda <jncelikle gizlilik derecesiz olarak hanrla-
nan ve hazrchk agamasrnda sivil toplum kuruglan d6hil pek gok aktdrtin katkrda
bulundulu 2010 Stratejik Konseptinde herhangi bir tilkenin tehdit veya hedef
tilke olarak bahsedilmesinin miimkiin olmadrlrnr belirtmek gerekmektedir. An-
cak, Stratejik Konsept ve Ziwe Bildirisinde balistik fiizelere sahip iilkelerin ismi
zikredilmemesine ralmen, paragrafrn bagrnda "ittifak tarafindan kabul en son
tehdit de[erlendirmesi"'ne yaprlan at:f Ziwe'ye katrlanlarca tehdidin kimler ol-
dulunun bilindilini ve tizerinde uzlagrldrlrm igaret etmektedir. Fiize Savunmasr
kapsammda zikredilen "eqit risk ve ktilfet paylagrmr" konusunda; NAIO Fiize
Savunma Yetene$inin NATO projesi olarak NATO ortak fonlanndan karqrlanma-

44 ISAF Resmi intemet Sayfasr, "Provincial Reconstruction Teams (PRTs)"
http ://www.NATO. int/i saf/topic s/prtlindex. html
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sl gerekliligi, Ortak Btitgeye Ttirkiye'nin nispeten diigiik katkr payr, bu nedenle
masraf paylagrmmda karh grkma imkdm ve mali avantaja ralmen sistemin bazr
unsurlanna ev sahiplili yaparak risk paylaqrmmda dezavantajh durumda kahn-
masr olasrhlr dikkati gekmektedir.

NATO'nun kitle imha silahlarrna karqr koruma imkdn ve kabiliyetlerini ge-
liqtirme karan kapsammda askeri segeneklerin de giindeme gelebilecefi, bunlann
ise Tiirkiye'yi tartrgmalarrn igine gekecefi de[erlendirilmektedir. Benzer gekilde
tercirizme karqr almacak her tedbir ve <izellikle kuwet kullarummr segeneklerde
Tiirkiye' nin zarar gdrmesi olasrdr.

Ter<irizrn ve istikrarsrz btilgelerden kaynaklanan silah, uyuqturucu ve in-
san kagakgrhgr gibi faaliyetlerin gegig giizergdhrnda Tiirkiye de bulunmaktadrr.
NATO ve Avmpa iilkelerinden smrlann daha iyi kontrol edilmesi, NATO ve Av-
rupa iilkelerinin kagakgrhkta miicadelelerinde yasal, polisiye tedbir ve operasyon
planlannda iqbirlili yapmasl igin geqitli talepler giindeme gelebilecektir.

Tiirkiye'nin enedi gegiq giizergdhlan bakrmrndan benzersiz konumu, ken-
disini bu konuda yaprlan tartrgmalann temel oyuncusu durumuna getirmektedir.
Mevcut durumda Ttirkiye'yi gok fazla rahatstz etmeyen NATO operasyonlanrun
dniimiizdeki dtinemde nasrl bir gririintim alaca!: bilinmemektedir. Bu konuda ini-
siyatif NATO'ya kaptrnldrlrnda hem ilgili iilkelerle gerginlik yaganabilecek, hem
de ig kamuoyu baskrsrna maruz kahnabilecektir.

Siber saldrnlara kargr geligtirilmesine karar verilen NATO politikasr ve sa-
vunma sistemi, bu tehdidin srnr a$an karakteri ve bilgi teknolojisi yolun <in-
lemler gerektirmesi nedeniyle herkesin menfaatine oldulu agrktrr. Ancak, bilgi
sitemlerini ortak sawnma mekaniznalanrun ulusal hassasiyetler tagrdrlrm goz
ardr etmemek gerekmektedir.

NAIO'nun geniqlemesi kapsammda; Makedonya'mn tiyeli[inin isim soru-
nunun gdztilmesine endekslenmiq olmasr, Tiirkiye'nin Makedonya Cumhuriye-
ti ile birlikte taviz vermeksizin dikkatli politika yiiriitmesini gerektirmektedir.
NATO'nun geniqlemesi konusunda Bosna-Hersek ve Karada['m ilerleme kay-
detmeleri ve iiyeli[e yaklaqmalarr Ttirkiye agrsmdan da olumludur. Giircistan'm
iiyelili konusunda NATO rsrarcl ifadeler kullanmaktadr. Rusya'nm razr olma-
yaca[r flyelilin hem Giircistan'da hem de Kafkaslar 'da gerginlikler ve krizler
yaralma ve bunlann Ttirkiye'yi olumsuz etkileme potansiyeli bulunmaktadrr.

NATO-AB iliqkileri konusunda Ziwe'de ortaya gtkan durum Ttirkiye aglsm-
dan olumludur. Ancak pratik sonuglannr gormek gerekmektedir.

NATO komuta yaplsmm gdzden gegirilmesi, izmir'de Hava Unsur Komu-
tanhlmrn kaybedilmemesi agtsmdan dnemlidir. NAIO Savunma Bakanlannm
Haziran 201i'de aldrklarr kararlar gergevesinde izmir'de konuglu Hava Unsur
Komutanhlmrn kapatrlmasr yerine Kara Unsur Komutanhlr kurulmasr Tiirkiye'yi
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tatrnin etmiq gdrtinmektedir. NAIO'nunAfganistan G<irevi ISAF HarekAtr "Gegiq-

Transition" safhasma baqlamrqtrr. 20ll - 20L4 arasnda Afganistan'ln tamamln-
da gtivenlik sorumlululunun Afgan makamlanna devredilmesi planlanmaktadrr.

201liden itibdren baqta ABD olmak iizerebazr NATO iilkeleri birliklerinin bir
krsmmr gekepilirler. Bu kapsamda Tiirkiye de asker azaltabllir, kogullar uygun
oldulunda tamammr gekebilir. Bu durumdaAfganistan'a verilecek sivil ve askeri
destefiin neler olmasr gerekti$i iizerinde gahgrlmahdrr.
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Dtiny"aa yaganan de$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 gegrnigten gelen kemiklegmig giiventik

sorunlanna gdziim ararkery hem de yeni stiregte ortaya grkan

tehditlerle miicadele etnektedir. Tiirkiye'nin yakrn gevresinde

son donemlerde vuku bulan geligmeler yeni 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 Qeare Politikan" 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. Qahgmada yakm gegmigte yaganan 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 yaganan de$igimleq, Tiirkiye'ye etkileri

NATO ve AB ornekleri iizerinden irdelenmektedir.

*H nitr;s*l'*h;ililim ililru} lililililil il il ilil


