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Özet

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte dünya yeni bir ortama ayak uy-
durma ihtiyacı hissetmiştir. Soğuk Savaş süresince Avrupalı ülkelerin güven-
lik ihtiyaçlarını NATO karşılamış ve bunda da başarılı olmuştur. Soğuk Savaş 
sonrasında NATO’nun geleceğinin tartışıldığı bir ortamda AB 1992 Maastricht 
Antlaşması ile örgütün güvenlik sütununu da güçlendirme kararı almaktadır. 
Bu kararın alınmasında Fransız-Alman işbirliğinin ve bağımsız bir güvenlik 
yapılanması fikrinin ağır bastığı söylenebilir. İngiltere gibi ülkelerin çekince-
lerine rağmen, Batı Avrupa Birliği benzeri bir güvenlik şemsiyesi üzerinden 
askeri bir yapılanmanın desteklenebileceği fikri ortaya çıkmıştır. Ele alınan 
çalışmada AB’nin Avrupa güvenliği konusundaki girişimleri çok yönlü olarak 
değerlendirilmeye çalışılacaktır. 
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Giriş

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’yı Sovyet tehdidine karşı koru-
mak için kurulmuş olan NATO’nun devamlılığı Soğuk Savaş sonrası süreçte 
tartışılmaya başlanmıştı. Özellikle Avrupa merkezli bu tartışmalar, Avrupa’nın 
ortasında meydana gelen Yugoslavya bunalımına karşı Avrupalı ülkelerin ye-
tersiz kalmaları ve 11 Eylül olayları olarak dillendirdiğimiz terör eylemleri 
zincirinin Avrupa’yı da tehdit ediyor oluşu nedeniyle rafa kaldırılmıştır.
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1990’lı yılların başında yaşanan Yugoslavya Bunalımı ve Körfez Savaşı 
göstermiştir ki tehdit nereden gelirse gelsin NATO olmadan Avrupa’nın gü-
venliği sağlanamayacaktır. Soğuk Savaş’ın sona ermesi tüm dünyada olduğu 
gibi Avrupa’da da bir rahatlamaya sebep olmakla birlikte yeni dönemin ne ge-
tireceği kestirilememekte. 1992 Maastricht Antlaşması ile AB üyesi ülkeler 
ortak bir dış güvenlik politikası geliştirerek Avrupa’nın korunması için yeni bir 
askeri yapılanmanın gerçekleştirilebileceğini düşünmüşler ve bu politika için 
bir takvim belirlemişlerdi. Ancak hem 1990’larda hem de 2000’lerde yaşanan 
gelişmeler ve AB üyesi ülkelerin söz konusu yapının oluşturulmasında aynı 
derecede istekli olmamaları takvimde belirtilen hedeflerin gerçekleştirilme-
sini mümkün kılmamıştır. Bu dönemde AB üyesi ülkeler Avrupa güvenliğini 
NATO’ya bıraktıkları gibi NATO’nun alan dışı operasyonlarına da destek ve-
rerek NATO’nun daha etkin bir örgüt hale gelmesine katkı sağlamaktadırlar. 
NATO’nun özellikle alan dışı operasyonları Avrupa’yı daha güvenli bir bölge 
yapmadığı gibi Avrupa, askeri operasyonlar sonrası oluşan göç dalgasının da 
hedefi haline gelmiştir. Gelişmeler, AB merkezli bir güvenlik yapılanmasının 
Avrupa güvenliğine daha fazla hizmet edebileceği fikrinin, AB üyesi ülke siya-
setçileri açısından, olabilirliğini güçlendirmiştir. AB, Ortak Dış Güvelik Politi-
kası ile Avrupa’nın yumuşak gücünün etkin olarak kullanılabildiği bir güvenlik 
çemberi oluşturulabileceğini düşünmektedir. Bu çemberin ilk halkasını Avrupa 
sınırları içerisinde çatışmaların önlenmesi oluşturmaktadır. İkinci halkayı Av-
rupa’ya komşu bölgelerde çatışma ihtimallerinin olabildiğince ortadan kaldı-
rılması oluştururken üçüncü halkayı da Afrika, Asya ve Amerika kıtalarındaki 
çatışmalar oluşturmaktadır.

NATO’nun Yeni Misyonu ve Avrupa Güvenliği 

NATO, Soğuk Savaş yıllarında Sovyet yayılmacılığına karşı günümüzde 
ise terörizmle mücadelede bugüne kadar kısmen Avrupa’nın büyük oranda da 
ABD’nin gereksinimleri çerçevesinde işlevsel bir organizasyon olma özelli-
ğini korumayı başardı. 2001, 11 Eylül olayları sonrası 2004 NATO İstanbul 
zirvesinde, dönemin konjonktürüne uygun olarak, ABD’nin NATO aracılığıy-
la yapmayı planladığı neredeyse tüm girişimler müttefikler açısından olumlu 
karşılanmıştı. İlerleyen dönemde NATO’nun ABD’nin bir kurumu gibi kulla-
nılmaya çalışılması AB ülkelerinde NATO ile ilgili tartışmaların tekrar orta-
ya çıkmasına neden oldu. Avrupalı ülkeler ABD’nin Ortadoğu politikasında 
NATO’nun kullanılmasından duydukları rahatsızlıkları zaman zaman dile ge-
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tirmektedirler. Son dönemlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO konu-
sunda Avrupalı ülkelerin daha fazla harcama yapmaları gerektiğine dair açık-
lamaları ve AB ülkelerine gümrük vergisi getirilmesi ABD ve NATO karşıtı 
cepheyi güçlendirmiştir. 

Birçok Avrupalı siyasetçiye göre NATO artık Avrupa güvenliğinden zi-
yade ABD’nin Ortadoğu ve Orta Asya stratejisine hizmet etmektedir. Arap 
Baharı sürecinde yaşanan göç dalgasının önlenmesi için NATO’nun herhan-
gi bir faaliyette bulunamıyor oluşu, Avrupa’nın yaşam tarzına yönelik tehdit 
algısında NATO’nun varlığının ve etkinliğinin sorgulanmasına bir kere daha 
sebep olmaktadır. Artık NATO üzerinden gerçekleşen Ortadoğu’ya yönelik 
sert güç projeksiyonları Avrupa güvenliğini tehdit eder hale gelmektedir. Kü-
resel terörizmle mücadelede kullanılan argümanlar ve yöntemlerin geri teptiği 
durumlarda en çok zararı ABD değil AB ülkeleri görmeye başlamaktadır. Bu 
durum Avrupa güvenliği konusunda yeni bir anlayışın ve yapılanmanın oluş-
turulabileceği fikrini güçlendirmiştir ki AB 1992 Maastricht anlaşmasından bu 
yana bir Avrupa Ordusu kurma konusunda fikir beyan etmiş olsa da Yugoslav-
ya bunalımı, 11 Eylül olayları, Afganistan, Irak, Libya ve Suriye müdahaleleri 
gibi sebeplerden dolayı bunu hayata geçirebilmiş değil. Çünkü bu müdahaleler 
ABD ve NATO imkanlarıyla gerçekleştirildi ve her defasında ABD ve NATO 
gerekliliğini ve gücünü bir kere daha gösterdi.      

NATO, Soğuk Savaş sonrasında caydırıcılık ve savunma konseptlerinin 
yanı sıra işbirliği ve güvenlik kavramlarını da içeren daha geniş bir yaklaşım 
benimsemiştir. 11 Eylül saldırıları sonrası NATO terörizmle mücadele ve kitle 
imha silahlarının yayılmasını önleme politikası üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu 
dönemde NATO ilk defa alan dışı operasyon yaparak yeni bir dönemi de baş-
latmaktadır. NATO’nun stratejik konseptini yenilemesi girişimlerinde bu ge-
lişmelerin etkili olduğu söylenebilir.1 NATO artık savunma görevinin yanında 
sosyal, siyasal, çevresel, kültürel ve ekonomik alanları da bünyesinde toplama 
gayreti içerisindedir. Daha geniş bir alanda ve daha farklı konuları da içeren 
gelişmelerde etkin olabilme niyetinin oluştuğu görülmekte. 

2010 yılındaki NATO Lizbon Zirvesinde NATO’nun geleceğine yön ve-
recek kararlar alındığı görülmektedir. Lizbon’da belirlenen Yeni Stratejik Kon-
sept’te Kollektif Savunma, İşbirliği ve Kriz Yönetimi ifadeleri yer almaktadır. 

1 Dış Politika ve Savunma Araştırmaları Grubu, Başlangıcından Bugüne NATO Stratejik 
Konseptinin Geçirdiği Evreler, http://www.bilgesam.org/incele/1221/-baslangicindan-
bugune-nato-stratejik-konsepti%E2%80%99nin-gecirdigi-evreler/#.XAkd7GgzaUk
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Kriz yönetimi konularında NATO’nun etkin olması gerektiği belirtilerek, kriz 
yönetimi birimlerinin oluşturulması, askeri ve sivil planlamaların yapılması 
gerektiği ve krizlerin öngörülebileceği bir mekanizmanın geliştirilmesi gerek-
tiği ifade edilmiştir. Lizbon Zirvesi’nde NATO’nun alan dışı müdahalelerinin 
kriz yönetimi argümanları aracılığıyla gerçekleştireceğinin vurgusu yapılmış-
tı.2 2010 sonrası gelişmelere bakıldığında NATO’nun özellikle Arap Baharı 
sürecinde kriz alanlarına müdahale konusunda etkin olma gayreti içerisinde 
bulunduğu görülmektedir, özellikle Libya krizinde NATO hava unsurlarıyla 
bölgede aktif olduğunu ve gerekirse müdahalelerde bulunabileceği mesajını 
vermiştir. Ancak NATO müdahaleleri kuruluş ve işleyiş maksadının aksine 
Avrupa’yı daha güvenli bir bölge haline getirmemiş aksine mülteci akını ile 
Avrupa’yı baş başa bırakmıştır. Gerek Afganistan ve Irak gerekse Libya müda-
haleleri sonrası oluşan göç dalgalarına karşı NATO etkin bir girişim içerinde 
bulunmamaktadır. Bu durum AB ülkelerinde Avrupa güvenliğine yönelik eleş-
tirilerin yüksek sesle dillenir olmasını da beraberinde getirmekte. 

2018 yazında gerçekleşen son NATO zirvesinde daha önceki zirvelerde 
de ele alınan Avrupalı ülkelerin askeri harcamalarının yetersizliği eleştirilmek-
le birlikte, Rusya’nın Kırım’ı ilhakı, İngiltere ile yaşadığı eski ajan krizi ve 
Baltık bölgesindeki askeri hareketliliklerden duyulan rahatsızlıklar dile geti-
rilmiştir. NATO’nun askeri hazırlık derecesinin geliştirilmesi ve AB ile işbir-
liğinin artırılması öngörülmüştür. Ayrıca zirvede Afganistan, Libya, Ürdün ve 
Tunus’ta istikrarın sağlanabilmesi için desteğin devam edeceği de belirtilmiş-
tir. Zirvede siber güvenlik ve enerji güvenliğinin önemine değinilerek bu alan-
larda da NATO’nun etkin olabileceği ifade edilmektedir. Zirvede NATO’nun 
son stratejik vizyonuna uygun olarak alan dışı müdahalelerin özellikle kriz 
alanlarında artırılarak devam ettirileceği anlaşılmaktadır ki enerji güzergahla-
rının çeşitlendirilmesi ve mevcut güzergahların korunması düşüncesi müdaha-
le alanını oldukça genişletecektir. Önümüzdeki dönemlerde deniz alanlarında 
NATO’nun daha aktif olabileceğini bekleyebiliriz. Söz konusu yaklaşım Avru-
pa’nın öncelikle ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarının tedariğinde NATO’nun 
daha etkin olabileceğini akıllara getirmektedir. NATO yeni misyonu ile hem 
Avrupa’yı güvence altına almış, aynı zamanda da çevrelemiş olacaktır.                       

2 https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-
concept-2010-eng.pdf
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Avrupa Güvenliğinde AB Faktörü 

İkinci Dünya Savaşı sonrası ortamda hem Avrupa’yı tehdit edebilecek as-
keri bir gücün Avrupa içerisinden çıkmaması hem de Avrupa’ya dışarıdan gele-
bilecek tehditlerin engellenmesi ve savaş sanayisinin temelini oluşturan kömür 
ve çelik üretiminin kontrol altına alınabilmesi için kurulan Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğu’ndan bu güne Avrupa merkezli bir güvenlik anlayışının geliş-
tirilmeye başlandığı belirtilebilir. Avrupa güvenliği için bir çok düşünce ortaya 
atılmış olmasına rağmen, Soğuk Savaş şartları göz önüne alınarak, Avrupa’da 
güvenliğin ABD olmaksızın sağlanamayacağı ortaya çıkmıştır. NATO’nun ku-
rulmasıyla birlikte Avrupa merkezli bir güvenlik yapılanması fikri, Soğuk Sa-
vaş sonrasına kadar cılız girişimler olarak kalmaktadır. Maastricht Antlaşması 
ile AB odaklı bir güvenlik yapılanması oluşturulabileceği fikri ortaya çıktı. 
Kurulması düşünülen yapı NATO ile işbirliği içerisinde Avrupa güvenliğini 
güçlendirecek bir nitelik taşıyacaktır. Maastricht Antlaşması ile AB’nin yeni 
dönemde küresel etkinliğinin de artırılabileceği hesap edilmektedir. Sözkonu-
su etkinlik politikasının NATO ile ters düşmeden gerçekleştirilmesi gerektiği 
konusunda AB üyesi ülkeler hemfikirdir. Avrupa’da güvenlik anlayışının ge-
liştirilmesi fikri yeni dönemde ortaya çıkan güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde 
şekillenmiştir. Avrupa’da ve komşu bölgelerde çıkabilecek çatışmalara karşı 
ortak bir duruş sergileyebilmek, Rusya’nın tekrar güçlenerek Avrupa için bir 
tehdit unsuru haline gelebilmesi ihtimali, gelişmemiş ülkelerin giderek silah-
lanmaya başlamaları, terörizmin, organize suç örgütlerinin artış göstermeye 
başlaması Avrupa için birer tehdit unsuru haline gelmektedir.  

1997 yılında imzalanan Amsterdam Antlaşması ile Avrupa Birliği, Or-
tak Dış Güvenlik Politikası konusunda önemli adımlar atmıştır. Antlaşma ile 
ODGP ve AGSP kurumsal bir kimlik kazanmıştır. AB’nin uluslararası kriz 
alanları ve sınır dışı bölgelerde faaliyette bulunabileceğine dair bir karar da bu 
antlaşmaya dahil edilmiştir.3 Ayrıca dış güvenlik konularında karar alma me-
kanizmasını rahatlatacak nitelikli çoğunluk uygulamasının getirilmiş olması 
da ilerde AB’nin olası atılımlarının önünü açan bir yaklaşım olarak değerlen-
dirilebilir.

AB yetkilileri güvenlik altyapısını oluşturma gayreti içerisinde olurken, 
NATO ile irtibatın da devam etmesi ve yapılanmanın NATO ile koordinas-

3 The Treaty of Amsterdam Amending The Treaty On European Union, The Treaties 
Establishing The European Communities And Certain Related ACTS, http://www.europarl.
europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf
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yon halinde ilerlemesi gerektiğini her defasında vurgulamıştır. Bu çerçevede 
NATO içerisinde oluşturulmak istenen AGSK aracılığı ile irtibatın sürekli kı-
lınması hedeflenmişti. AGSK, NATO’nun Avrupa ayağını güçlendirmek için 
AB’nin dış güvenlik yaklaşımının bir parçası olarak görülmüştür. AGSK’nın 
görevi, Avrupa’daki farklı güvenlik yapılanmaları içerisinde yer alan ülkelerin 
güvenlik konularında irtibatlarının sağlanması olmuştu. AB’nin güvenlik çıka-
rımlarında AGSK ile BAB’ın NATO bünyesinde daha aktif olarak kullanılması 
yer almaktaydı. 

AB, bölgesel güvenliği sağlayıp küresel ölçekte etkin bir güç olabilme 
doğrultusunda güvenlik boyutundaki kurumsal yapılanmasını AGSP üzerinden 
gerçekleştirmeye çalışmakta. AGSP, AB üyelerinin güvenlik konusundaki ka-
tılımlarını içeren ODGP bünyesindeki bir yapılanmadır. AGSP’nin oluşumun-
da Bosna ve Kosova krizlerinde AB’nin yetersiz kalışı etkili olmuştur. 1998 
yılındaki Sait Malo zirvesi ile AGSP’den resmi olarak bahsedilmiştir. 1999 
Helsinki Antlaşması ile askeri ve siyasi karar alma mekanizmalarının gelişti-
rilmesi gerektiği belirtilerek askeri gücün niteliği ortay konmaya çalışılmıştır. 
2003 yılına kadar 60 bin kişilik bir ordu kurulması kararı alınmıştı.4 Bu güce 
400 savaş uçağı 100 savaş gemisinin dahil edilmesi planlanmıştı. Birliğin insa-
ni müdahaleler, barışı sağlama, kurtarma operasyonları gibi görevler üstlenme-
si hesap edilmiştir. 2000 Feria zirvesinde AGSP’nin iç güvenlik, sivil yönetim, 
hukuk kurallarına uyulması ve sivil korumanın gerçekleştirilmesi gibi konular-
da müdahaleler yapabileceği belirtilmiştir. İlk görev 2003 yılında Bosna-Her-
sek’te polis misyonunun devralınması olmuştu. AB aynı yıl Makedonya’da da 
barış koruma görevini üstlenmiştir.5 

Avrupa güvenlik ve savunma politikasının gelişimi 11 Eylül olayları gibi 
küresel etkiye sahip gelişmelerden etkilenmektedir. 11 Eylül olayları küresel 
teröre karşı AB’nin tek başına mücadele edebilmesinin mümkün olmadığını 
ortaya koyuyor. Avrupa’da güvenliğin sağlanmasında en etkili faktörün yine 
NATO olduğu ortaya çıkmıştır. AB her ne kadar Bush Doktrini’nden memnu-
niyet duymasa da küresel terör faaliyetlerine karşı ABD ve NATO ile birlikte 
olmak zorunda olduğunu gördü. Gelişmeler 2003 yılına kadar AB’nin kurmayı 
planladığı ordunun da kurulmasını engellemiştir. 

4 Levent Yiğittepe, Avrupa Birliği’nde Güvenlik Politikaları ve Arayışları, Cinius Yayınları, 
2017, s 132-136

5 Santa Maria Da Feira European Council,  https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/ec/00200-r1.en0.htm
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AB’nin savunma politikasının istenen boyuta gelemeyişinde sadece dış 
gelişmeler etkili olmamakta. AB üyesi ülkelerde de savunmaya yapılacak ya-
tırımların gerekli olup olmadığını tartışılmaktadırlar. Özellikle Fransa, İtalya, 
İspanya gibi güney ülkeleri Ortadoğu coğrafyasından gelebilecek tehditlere 
karşı daha açık olmaları sebebiyle AB’nin güvenlik yapılanmasını bir an önce 
geliştirmesi gerektiği konusunda ısrarcı olurlarken Almanya ve İskandinav ül-
keleri gibi kuzeyli üyeler savunmaya harcanacak para ve zamanın gereksiz 
olduğunu düşünmektedirler. Zira sözkonusu ülkeler için Avrupa güvenliğinde 
NATO yeterli ve etkili bir organizasyondur, dolayısıyla ekstra bir yapılanma 
için yüklü miktarlarda kaynak ayırmak rasyonalist bir yaklaşım değildir. Ben-
zer şekilde İngiltere de Avrupa güvenliğinde NATO’nun etkin bir örgüt ol-
duğunu her fırsatta dile getirmekte. Avrupa güvenliğinin gelişmemesine dair 
getirilen eleştirilerden bir tanesi de Almanya gibi bir ekonominin savunma har-
camalarına yeterince pay ayırmamasıdır ki aynı eleştiri NATO kapsamında da 
gündeme getirilmekte ve Almanya gibi ülkelerin Avrupa güvenliği konusunda 
daha fazla sorumluluk almaları istenmektedir. 

11 Eylül saldırıları AB güvenlik anlayışında da bir takım dönüşümlere 
neden olmuştur. Terörizm birincil tehdit algısı olarak belirlenmiş ve güvenlik 
anlayışı askeri odaklı ele alınmaya başlanmıştır. Bu dönemde ABD ile ilişki-
lerin geliştirilmiş olması ve operasyonlara Avrupalı ülkelerin katılmış olması 
bunun bir göstergesidir. Terör saldırıları ve Arap Baharı süreci AB’nin klasik 
yumuşak güç unsurlarını kullanmaya dayalı bölgesel güvenlik anlayışının çok 
da başarılı olmadığı ve bu ortamda kullanılmasının da mümkün görünmediği 
inancını kuvvetlendirmektedir. 

AB son zamanlarda güvenlik algısını askeri boyuttan sivil düzeye kay-
dırma yönünde stratejiler belirlemeye çalışmaktadır. Güvenlikle ilgili alınan 
sert kararların sosyal hayatı ve insan haklarını olumsuz yönde etkilemesi AB 
değerlerine aykırı bir durum olarak değerlendirilmekte. AB bu noktada yüksek 
güvenlik duygusuna sahip toplum oluşturma çabası içerisindedir, söz konusu 
anlayışta sorumluluk birlik organizasyonunun alt seviyelerine kadar indirgene-
bilecektir.6 AB, toplumlar arası güven duygusunun hakim olduğu bir ortamın 
hayali içerisindedir. AB kendi coğrafyasında terörist faaliyetlerin tabana yayıl-
mış güvenlik anlayışı ile sınırlandırılabileceğini düşünürken, komşu coğrafya-
larda ise terörizmin kaynağı olarak gördüğü yoksulluk ve kronikleşen sorunlar 
üzerinde yumuşak güç unsurlarını kullanarak etkin olma gayreti içerisindedir. 

6 Yiğittepe, Age, s 146-147
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2007 Lizbon Antlaşması ile AB, bölgesel ve küresel bazda bir aktör olarak var-
lığını hissettirmeye çalışırken izlediği yöntem kriz yönetimi operasyonlarıdır.7 
Lizbon Antlaşmasında kriz yönetimi kavramına sıkça vurgu yapıldığı görül-
mekte. AB, özellikle sivil kriz yönetimi stratejileri ve girişimleri ile yumu-
şak güç unsurlarını aktif bir şekilde kullanabileceğini düşünüyor. AB için kriz 
yönetimi sadece askeri boyutta değil siyasal, ekonomik, kültürel ve ekolojik 
alanlar da dahil olmak üzere tüm sosyal konuları kapsamaktadır.    

AB’nin Soğuk Savaş sonrası süreçte bölgesel ve küresel güvenlik poli-
tikalarında daha aktif bir dış politika izleme yönünde stratejiler geliştirme ni-
yetinde olduğu görülmekte. AB, güvenlik politikasının önce kendi coğrafyası 
sonra komşu bölgelerde etkin olması yolunda adımlar atarken aynı zamanda, 
sosyal politikalarla desteklenmiş refah devleti anlayışından ödün veremden kü-
resel ekonomik pastadan aldığı payı azaltmamayı aksine artırmayı hedeflemiş 
durumda. Bu nedenle AB aktif bir güvenlik politikası geliştirmeye çalışırken 
ekonomik kaygıları da dikkate alan bir denge politikası izleme niyetinde. AB, 
biryandan da ABD ve NATO ile olan bağına da zarar verecek girişimlerden de 
uzak durmaya özen göstermektedir. 

Avrupa Merkezli Son Güvenlik Girişimi PESCO 

AB son zamanlarda güvenlik yapılanmasında yeni bir girişim içerisin-
dedir. 28 AB üyesi ülkenin 25’inin katıldığı PESCO (Permanent Structured 
Cooperation - Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması) yapılan-
ması kimilerince AB’nin NATO’ya alternatif olarak görüldüğü bir girişimdir. 
Anlaşma kapsamında bir AB ordusu oluşturulması öngörülmekte. Bu kapsam-
da nasıl bir yapılandırılmanın olabileceğine dair üye ülkelerin bir ön çalış-
ma yapması da istenmiş durumda. AB, 2020’den itibaren PESCO’ya 5 milyar 
euro’luk bir destek sunacağını belirtmiştir.8Sözkonusu yapılanma Almanya ve 
Fransa’nın önderliğinde gerçekleştirilmiş bir girişim olarak görünmekte. PES-
CO’nun Avrupa için bir alternatif olabileceği görüşü ifade edilmektedir. 

Avrupa Komisyou Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından sorumlu Yük-
sek Temsilcisi Federica Mogherini, şimdiden üye ülkelerden 50 proje aldık-
larını ifade ediyor. Projelerin büyük kısmının yeni savunma sanayi teknolo-

7 The Lisbon Treaty, The Readable Version, Third Edition, http://tr.euabc.com/upload/books/
lisbon-treaty-3edition.pdf

8 http://www.bbc.com/turkce/haberler-41978775
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jilerinin geliştirilmesiyle ilgili olduğu da belirtiliyor.9 Söz konusu girişimin 
ortak üretim potansiyeli taşıyan bir işbirliği olarak başlayacağı ifade ediliyor. 
PESCO girişiminin başlamasında özellikle ABD Başkanı Trump’ın Avru-
pa’ya yönelik politikalarından AB ülkelerinin rahatsız olması gösterilmekte. 
Trump’ın söylemleri, Avrupa merkezli ABD’den bağımsız bir Avrupa güven-
lik yapılanması oluşturulabilmesi için, AB stratejistleri açısından fırsat olarak 
değerlendirilmektedir.

PESCO’da amacın AB ve vatandaşları için daha fazla güvenlik olduğu 
ifade edilmekte. Aynı zamanda AB çatısı altında, üyeler arasındaki ortak gü-
venlik anlayışının derinleştirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. PESCO 
ile AB’nin üstlendiği askeri görevlerde daha etkin olunabileceği düşünülmek-
tedir. Şuan için PESCO projelerine katılım ülkelerin tercihlerine bırakılmış 
durumda. PESCO ile AB üyesi ülkelerin Avrupa güvenliğine yönelik ortaya 
koyabilecekleri kapasitenin de maksimize edilebileceği düşüncesi ortaya atılan 
başlıklardan bir tanesi yani imkanları maksimumda kullanma düşüncesi etkin-
dir. PESCO sayesinde AB’nin Avrupa güvenliği konusunda tek başına neler 
yapabileceğinin de ortaya çıkarılabileceği düşünülmekte.10 Çeşitli açıklama-
larda PESCO girişimine AB fonlarından ilerleyen yıllarda daha fazla kaynak 
aktarılması düşüncesi olduğu belirtilmekte, bu durum PESCO’nun daha aktif 
bir yapılanma haline gelmesini de kolaylaştıracaktır. PESCO’nun ilgi alanına 
giren bir diğer konu ise siber güvenliktir ki bu konuda AB üyesi ülkelerin ortak 
faaliyetler yapma niyeti olduğu da bilinmekte.     

Avrupa Birliği, üyeleri haricinde diğer Avrupalı ülkeleri de PESCO’ya da-
hil etme niyetinde. Bu aşamada, NATO için önemli bir ülke olan Türkiye’nin 
kararı öne çıkmakta ki Türkiye, NATO’nun Doğu sınırını teşkil eden ülke ko-
numunda. ABD’nin Türkiye ile önümüzdeki dönemde ilişkilerini geliştirme 
düşüncesinin ağır basabileceği düşünülmekte. Türkiye’nin PKK ile mücade-
lesinde ABD’nin örtülü rıza gösteriyor olması ve hatta örgüt elebaşlarına ödül 
koymuş olması da bu çerçeve de değerlendirilebilir. Bir başka bakış açısı ile 
Türkiye’nin güvenlik ve gelecek vizyonuna PESCO’nun katkı mı sağlayacağı 
yoksa engel mi teşkil edeceğinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye’nin NATO yerine PESCO’yu tercih etmesi durumunda dengele-
rin değişebileceği ifade edilmekte. Almanya ve Fransa’nın PESCO’ya farklı 

9 http://www.bbc.com/turkce/haberler-41978775
10 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34226/permanent-structured-

cooperation-pesco-factsheet_en, Bruxelles, 05/03/2018
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bir ortaklık çerçevesinde Rusya’yı da davet etmeyi planlaması, Pentagon’a 
karşı bir cephenin oluşturulabileceği düşüncesini güçlendirmektedir. Bu du-
rum Amerikan yüzyılının sonu anlamına gelir ki, Avrupa Birliği’nin bile bu 
kadar cesaretli olamayacağını düşünen çok kişi bulunmakta. Yeni dünya dü-
zeni’nin başat ülkelerinden Çin’in de PESCO’ya destek verdiği belirtilmekte. 
NATO’ya karşı daima PESCO’nun yanında olacağını daha önceki birçok özel 
toplantıda ilan eden Çinli yetkililer, Avrupalı muhataplarına da bunu iletmiş 
durumda.11 

Artık Avrupalı ülkeler sadece Avrupa güvenliğini önceleyen yeni bir an-
layış üzerine güvenlik mimarisi inşa etmenin yollarını aramaya hız vermekte-
dirler. Ancak bu girişimlerin NATO’yu bir anda devre dışı bırakarak başarıya 
ulaşma şansının zayıf olduğu da bilinmekte. Bu nedenle PESCO gibi girişim-
lerin zamana yayılarak hayata geçirilmesi düşüncesi hakimdir.

Sonuç

Fransa’da 70 dünya liderinin katıldığı 1. Dünya Savaşı’nın sona erme-
sinin 100. yılı etkinliklerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Avrupa ordusu düşüncesini etkin bir 
şekilde hayata geçirme konusunda aynı fikirde olduklarını belirtmiş olmaları, 
ABD Başkanı Donald Trump tarafından memnuniyet verici bir gelişme olarak 
karşılanmamıştır. Zira Avrupa’nın güvenliğini AB’nin sağlayabilecek kapasi-
teye ulaşabiliyor olması veya bu yönde çalışmalar yapılıyor olması ABD’nin 
Avrupa’dan dışlanması anlamına gelmektedir. NATO’nun geleceğini sonlandı-
rabilecek olan bu yapılanma ABD’nin Ortadoğu ve Orta Asya’daki etkinliğine 
de zarar verecektir. ABD bugün dış politikasının büyük kısmını NATO kon-
septi üzerinden yürütmektedir.

ABD yönetimi NATO’nun Avrupalı müttefiklerine Avrupa güvenliğine 
yeterince katkı sağlamadıkları gerekçesiyle eleştiri getirirken Macron’un ba-
şını çektiği bir kanat ise NATO’dan bağımsız bir Avrupa güvenliği için ze-
min yoklamakta. Macron’un girişimlerine Merkel’in destek veriyor olması 
yeni oluşumun hayata geçirilebilirliğini artırmaktadır. Rusya ve Çin’in olu-
şuma destek vermelerindeki sebep ise Fransa ve Almanya’dan daha farklıdır.
Rusya ve Çin, NATO’nun etkinliği ortadan kalktığında Avrupa’da kendilerine 

11 Ergün Diler, Pesco Alarmı, https://www.takvim.com.tr/yazarlar/ergundiler/2018/06/08/
pesco-alarmi 
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eşdeğer bir yapı ile muhatap olabilme imkanına kavuşacaklar ki karşılıklı ba-
ğımlılık ilişkisini düşündüğümüzde Rusya ve Çin, AB’ye ağır basmaktadır. 
ABD’nin Avrupa genelinde etkinliğini yitirecek olması domino etkisi göstere-
rek, kısa vadede olmasa da uzun vadede, küresel ölçekte de zayıflığı berabe-
rinde getirecektir.

İngiltere’nin Brexit ile AB’den ayrılacak oluşu her zaman AB içerisinde 
bir Truva Atı olarak görülen ve AB’nin ilerlemesine engel teşkil eden bir ülke-
den kurtulmak anlamına gelmektedir ki bu yaklaşım PESCO çalışmalarına da 
hız verilebileceği anlamına gelir. Ancak girişimin hız kazanması başarılı ola-
cağı anlamına gelmiyor zira brexit sonrasını da hesaba katarsak, AB üyesi tüm 
ülkelerin askeri harcamalarının toplamı ABD’nin askeri harcamasına ulaşması 
kısa vadede mümkün değildir. AB ülkeleri askeri harcamalarını artırsalar bile 
bunu bütçe dengelerini bozmadan yapmak isteyeceklerdir. Bu nedenle kayda 
değer bir artışın çok uzun dönemde gerçekleşebileceğini hesap etmek gerekir. 
Her ne kadar PESCO’nun kısa vadede aktif olması mümkün olmasa da ABD 
çeşitli politik manevralarla etkin bir Avrupa Ordusu’nun kuruluşunu olabildi-
ğince geciktirecek belki de oluşuma hiç izin vermeyecektir. Ukrayna krizi ve 
Fransa’daki gösteriler gibi gelişmeler de ABD’nin politik manevralar yapabil-
mesi için uygun zemin hazırlamaktadır.
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