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Joe Biden yönetiminin ana
gündemlerinden birinin
özellikle Rusya’ya karşı
NATO’nun yeniden daha
uyumlu ve bütüncül hareket
eden bir yapı hâline getirilerek
böyle korunması olduğu
değerlendirildiğinde bu
tutumun hem dönemin
özellikle ABD bağlamında
NATO’ya yaklaşımını hem de
konsept dokümanını
şekillendiren ana saiklerden
olduğu görülmektedir.  

NATO’NUN YENİ GÜVENLİK
KONSEPTİNDE KÜRESEL

REKABETİN İZDÜŞÜMLERİ
eni Kuzey Atlantik An-
laşması Örgütü (NATO)
güvenlik konsepti ön sö-

zünden başlayarak ittifakın önemi
ve varlığının devamının mütte-
fikler için anlamını pekiştirici bir
metin olarak karşımıza çıkmakta,
konseptin ön sözünde ittifakın
70 yıldır müttefiklerin güvenliğini
sağladığı vurgusu görülmektedir.
Özellikle Donald Trump döne-
minde NATO içerisinde ABD-Al-
manya gerilimi ve Fransa’nın hem
Avrupalı diğer müttefikler hem
de ABD ile yaşadığı gerilim gibi
örneklerde su yüzüne çıkan ittifak
içi gerilimin ve ayrışma sinyalle-
rinin önüne geçil-
mesi amacı bu nok-
tada göze çarp-
maktadır. Trump

dönemi sonrası Joe Biden yöne-
timinin ana gündemlerinden bi-
rinin özellikle Rusya’ya karşı NA-
TO’nun yeniden daha uyumlu ve
bütüncül hareket eden bir yapı
hâline getirilerek böyle korunması
olduğu değerlendirildiğinde bu tu-
tumun hem dönemin özellikle
ABD bağlamında NATO’ya yak-
laşımını hem de konsept
dokümanını şekillen-
diren ana saiklerden
olduğu görülmekte-
dir. 

İttifakın yalnız müttefiklerin
güvenliği değil özgürlüğünü de
koruduğu, bunun da ittifak çatısı

altındaki 1 milyara yakın insanı
kapsadığı vurgusuyla doküman
NATO’yu yalnız bir güvenlik
şemsiyesi olarak nitelemek ye-
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maddelerinden biri olarak sunul-
makta, Rusya’nın “saldırgan” tu-
tumunun barışı ve ittifakın gü-
venliğini tehdit edici etkisine de-
ğinilmektedir ki bu yaklaşım do-
küman içerisinde de sıkça dile ge-
tirilen ve üzerinde durulan ana
başlıklardan biridir. Bu çerçevede
yine güçlü ve bağımsız Ukrayna’nın
Avro-Atlantik bölgesi istikrarı için
hayati önemde olduğu ifade edil-
mekte, böylelikle de Rusya-Ukray-
na çatışmasında Ukrayna’yı ve Uk-
rayna’nın toprak bütünlüğünü des-
tekleyici tutum metne aktarılmak-
tadır. Metnin Rusya tehdidini yine
önsözde oldukça kısaca değinilen
terörizm tehdidinin önüne koy-

ması hem bu yeni konseptin
önceliklerinin ağırlı-
ğının anlamlandırıl-
masına imkân tanı-

makta hem de neden-
sellik bağlamında sahada

IŞİD’in düşüşü sonrası ittifakın
küresel güvenlik ajandasında te-
rörizmin ağırlığının belli ölçüde
azaldığını
ancak ha-
len devam

eden en önemli başlıklardan ol-
duğunu göstermektedir. 360 de-
rece yaklaşımı olarak adlandırılan
bütüncül bir güvenlik yaklaşımına
atıf yapılırken bu yaklaşım üç ana
başlıkla tanımlanmaktadır ki bun-
lar; caydırıcılık ve savunma, kriz
önleme ve yönetme ve iş birliği
temelli güvenliğin temini şeklin-
dedir. Konseptte yer alan iklim
değişikliği, teknolojik inovasyon,
toplumsal direnç, kadınların rolü
gibi noktalar ise metnin güncel
güvenlik gündemiyle eşgüdümlü
olarak kendisini güne uyarladığı
söylemine hizmet etmektedir. 

Konseptte NATO’nun genel işlev
ve hedeflerinin ifade edilmesini
müteakip mevcut stratejik ortamın
tanımlandığı bölümde Rusya’nın
Avrupa güvenliğine oluşturduğu
tehdit ve bunun tüm ittifakın gü-
venlik iklimini tehdit ettiği, Rus-
ya’nın ittifak üyelerinin toprak
bütünlüğüne yönelik olası ham-
lelerinin beklenebileceği ifade edi-
lirken öte yandan da yine Rusya’ya
da ithafen ancak Rusya ile sınırlı
kalmayarak öncelikle Çin’i de isim

rine aynı zamanda özellikle ken-
disini karşısında konumladığı Rus-
ya ve Çin gibi ülkelere karşı rejim
ve yaklaşım bağlamında bir farkın
altını çizme gayreti göstermektedir.
Metinde sıkça vurgu yapılan insan
hakları, demokrasi, hukukun üs-
tünlüğü gibi değerler de aynı işlevi
yerine getirirken bu diskuru de-
rinleştirmektedir. 

RUSYA: SOĞUK SAVAŞ
SONRASI ORTAKLIK
ARAYIŞINDAN DOĞRUDAN
TEHDİDE

Rusya’nın Ukrayna müdahalesi ön
sözden başlayarak ana gündem
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ittifakın güvenliğini ve istikrarını
etkilediği değerlendirilirken bu
çerçevede NATO’nun güneyinde
gıda güvensizliğinden demografik
sorunlara, kurumların işleyişindeki
sorunlardan iklim değişikliğine
kadar kimi kriz alt başlıkları liste-
lenmektedir. Bu hâliyle doküman
Rusya ile ötekileşmesinin hemen
arkasından uluslararası güvenliği
tehdit eden ana unsuru uluslararası
terörizm olarak nitelemekte, insani
güvenliğe ise pandemi sonrası
daha da artan biçimde verilen öne-
mi yansıtan alt başlıkları yine yeni
yaklaşımına eklemektedir. Ulus-
lararası terörizm kavramsallaştır-
ması altında herhangi bir örgüte
doğrudan atıf yapılmazken son
on yılın genel okuması çerçeve-
sinde IŞİD ve el-Kaide gibi uzlaş-
maların ötesinde YPG/PKK terör
örgütleri gibi temel ayrışma nok-
talarının ise bu genel söylemi ze-
deleyici ve ittifak içerisindeki ay-
rışmaları körüklemeye devam ede-
cek unsur olduğunu iddia etmek
mümkündür. 

Çin’in bu gündem maddelerinden
sonra zikredilmesi öncelik sırala-
masına dair fikir vermektedir. Çin’e
dair genel söylem ise bu ülkenin
askerî, siyasal, ekonomik araçlarla
küresel etkisini artırma çabalarının
ittifak için bir tehlike teşkil ettiği,
hedeflerinin belirsiz olduğu, askerî
bir kapasite artışı gerçekleştirdiği,
siber operasyonlar ve dezenfor-
masyon çabalarında rolü olduğu
ve Rusya-Çin ilişkilerinin uluslar-
arası toplum ve ittifakın değerle-
rine bir tehdit teşkil ettiği yönün-
dedir. Bununla birlikte, benzer id-
dialar Rusya için de dile getirilirken
Çin’e dair bölümün Rusya, asi-
metrik tehditler, bölgesel krizler
gibi diğer başlıklardan sonra ele

vermeden kapsayan biçimde oto-
riter rejimlerin müttefiklerin men-
faatleri, değerleri ve demokrasile-
rine yönelik bir tehdit oluşturduğu
ifade edilmektedir. Stratejik ra-
kipler isimlendirmesi altında ülke
ismi verilmeksizin bu aktörlerin
müttefiklerin demokratik yapısı
ve şeffaf siyasal işleyişlerini istis-
mar ederek siber dünyayı da kul-
lanmak suretiyle dezenformasyon
çabaları, enerji krizleri ve ekonomik
araçlar kullandıkları ifade edil-
mektedir. Böylelikle seçimlere mü-
dahale iddiaları, Rusya’nın enerji
temelli stratejik hamleleri ve Çin’in
arz krizindeki rolü gibi iddialar
örtülü biçimde dil getirilmekte,
bu ülkelerin aynı zamanda otoriter
rejimlerin kurulmasına yönelik ça-
baları olduğu ifade edilmektedir. 

Soğuk Savaş sonrası Barış İçin
Ortaklık inisiyatifi
bağlamındaki yaklaşımın
tamamen kırıldığını metne
dökerken NATO, Rusya’nın
ortak olarak artık
değerlendirilemeyeceğini ifade
etmektedir ki metnin odağının
büyük ölçüde Rusya’ya yönelik
olması temelde söylemin
ortaktan rakibe buradan ise
düşmana evrildiğini
göstermektedir.   

Dokümanın ilerleyen safhalarında
Rusya’nın doğrudan ittifaka yö-
nelik en büyük tehdit olarak ele
alınması da Soğuk Savaş sonrası
bölgesel krizler ve uluslararası te-
rörizm ağırlığı kazanan güvenlik
konseptlerinde önemli bir odak
kırılması teşkil etmektedir. Rus-
ya’nın hibrit taktikler kullanarak

bölgede etki alanları kurmaya ça-
lıştığı bunu gerektiğinde işgal ve
zor kullanma yoluyla gerçekleş-
tirdiği ifade edilirken aynı zamanda
siber kapasitesini de ittifakın is-
tikrarsızlaştırılmasına yönelik ola-
rak kullandığı dile getirilmektedir.
Ukrayna savaşı bağlamında Rusya
tarafından sıklıkla nükleer güce
dair vurguların yansıması olarak
da dokümanda Rusya’nın nükleer
gücünü modernize etmekte olduğu
ve özellikle NATO’nun doğu ve
güney kanadına yönelik doğrudan
bir tehdit oluşturduğu ifade edil-
mektedir. Rusya’nın askerî yük-
selişinin özellikle Baltıklar, Kara-
deniz ve Akdeniz’deki yansımala-
rıyla Rusya-Belarus arasındaki as-
kerî entegrasyonun bu tehdidin
yansımaları olarak görüldüğü an-
laşılmaktadır. Soğuk Savaş sonrası
Barış İçin Ortaklık inisiyatifi bağ-
lamındaki yaklaşımın tamamen
kırıldığını metne dökerken NATO,
Rusya’nın ortak olarak artık de-
ğerlendirilemeyeceğini ifade et-
mektedir ki metnin odağının bü-
yük ölçüde Rusya’ya yönelik olması
temelde söylemin ortaktan rakibe
buradan ise düşmana evrildiğini
göstermektedir. 

YENİ KONSEPTTE
ASİMETRİK TEHDİTLER VE
ÇİN 

Bu küresel rekabet vurgusunu mü-
teakip hem nitelik hem sıralama
bakımında geride kalan tehditler
bağlamında ise terörizm ilk zik-
redilen unsurdur. Terörizm tüm
biçim ve dışavurumlarıyla ittifakı
tehdit eden ana asimetrik tehdit
olarak ele alınmakta, terör örgüt-
lerinin kapasitesindeki artışa dikkat
çekilmektedir. Ortadoğu ve Afri-
ka’daki kırılganlık ve çatışmaların
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alınması tehdit algısının çok daha
düşük ifade edilmeye çalışıldığını
göstermektedir. Bu argümanı des-
tekler nitelikte Çin’e dair yapıcı
bir angajmanın mütekabiliyet te-
melli olarak geliştirilebilmesine
açık olunduğu vurgusu yapılmak-
tadır. Böylelikle Rusya daha ziyade
açık ve doğrudan tehdit teşkil
eden bir düşman olarak karşımıza
çıkarken Çin ise yeni güvenlik
konseptinde önemli bir rakip ol-
makla birlikte bu düzeyde derin
bir karşıtlıkla ele alınmamaktadır.
İki ülke bir arada anıldığındaysa
stratejik rakipler olarak adlandı-
rılmakta, özellikle siber dünya ve
uzaydaki faaliyetlerine dikkat çe-
kilerek bunların bu iki aktörün
müttefiklere yönelik hibrit teh-
ditlerinin önemli bir bileşeni ol-
duğu aktarılmaktadır. Kimyasal,
biyolojik ve nükleer tehditler bağ-
lamında Rusya’nın yanı sıra Kuzey
Kore ve İran vurgusu öne çıkarken
Çin’in de nükleer cephanesini ge-
liştirme çabası içerisinde olduğu
ifade edilmektedir ki burada da
ana vurgu Rusya üzerindedir. Ev-
velce de Rusya ve nükleer tehditleri

dolayısıyla yeni konseptte yer alan
nükleer tehdit alt başlığı böylelikle
önemini pekiştirir ve cephesini
genişletir mahiyette yeniden ele
alınmaktadır ki bunun ana ne-
denlerinden biri ve en önemlisinin
Rusya-Ukrayna çatışması süresince
Rusya tarafından sıklıkla nükleer
odaklı tehditlerin dile getirilmesi
olduğunu söylemek gerçekçidir.

Yalnız Çin değil Rusya aktörü
bağlamında da ittifak
içerisindeki aktörlerin ne sert
güvenlik bağlamında ne de
enerji ilişkilerini de içerir
biçimde ekonomik bağlamdaki
menfaat ve tehdit
dinamiklerinin yekpare
olduğunu iddia etmek
mümkün değildir.   

Bu çerçevede değerlendirildiğinde
asimetrik tehditler ve ikincil ancak
tehdit edici, bununla birlikte iş
birliği kapısı kapatılmayan Çin ak-
törünün çok daha ötesine geçen,
NATO’nun yeni dönem küresel

çerçevesini odaklarken hedef ala-
cağı ana aktörün doğrudan ve net
biçimde Rusya olduğunun altını
çizen bir doküman olduğunu söy-
lemek mümkündür. Soğuk Savaş
sonrası yönünü arayan, asimetrik
tehditler ve bölgesel krizlerle var-
lığını anlamlandırma arayışına gi-
den, yıllar ilerledikçe kendi içeri-
sinde kimi çatırdamalar yaşayan
ittifak yeni güvenlik konseptiyle
Soğuk Savaş sonrası ilk dönemde
ortaklık arayışında olduğu Rusya’yı
net biçimde bir numaralı ve aktif
tehdidi devam eden bir düşman
nitelemesi içerisinde ele alırken
bu vesileyle ittifak içinde özellikle
Irak işgalindeki fikir ayrılıklarıyla
başlayıp Biden döneminde tırma-
nan gerilim ve ayrışmaları da bu
ortak düşman üzerinden onarma
motivasyonuna sahiptir. Bununla
birlikte yalnız Çin değil Rusya ak-
törü bağlamında da ittifak içeri-
sindeki aktörlerin ne sert güvenlik
bağlamında ne de enerji ilişkilerini
de içerir biçimde ekonomik bağ-
lamdaki menfaat ve tehdit dina-
miklerinin yekpare olduğunu iddia
etmek mümkün değildir. İttifakın
doğusundaki ve güneyindeki ne-
redeyse her krizde ortaya çıkan
fikir ayrışmalarının ve angajman
yöntemine dair farklı görüşlerin,
yeniden öne çıkan Rusya’ya karşı
güvenlik sağlama söyleminin ittifak
içerisinde Soğuk Savaş dönemin-
deki düzeyde yoğun bir karşılık
bulup bulamayacağı ve ittifakı he-
deflenen yeniden bütünleşme ve
uyumlaşma hedeflerine götürüp
götüremeyeceği bu nedenlerle ol-
dukça derin bir meydan okuma
olarak ilerleyen yıllarda uluslararası
güvenlik ve kolektif savunma bağ-
lamında karşımıza çıkacak en
önemli sorulardır. ∂
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