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So¤uk Savafl bittikten sonra NATO’nun varl›¤› tart›fl›lmaya bafllad›. Bu tart›flmalar sonucunda
NATO politikalar›n› de¤ifltirerek ayakta kalmay› baflarm›flt›r. Bu çal›flmada NATO’nun geniflleme-
si ile birlikte meydana gelen strateji de¤ifliklerinin Orta Asya’ya bakan yönüyle incelenmesi de-
nenecektir. Yani, geçen yüzy›l›n 90’l› y›llar›nda anlaflmalara koyulan imzalarla bafllayan iliflkiler-
den 2000’li y›llarda somutlaflan iflbirli¤ine kadar süreci ad›m ad›m izlemekten daha çok bu süre-
cin NATO’yu günümüzde Orta Asya’da getirdi¤i konumu incelenecektir. 

After the end of the Cold War NATO’s existence was widely discussed. Despite everything NATO
managed to continue its activities but in the different frames and with the different purpose.
This study aims to analyse the NATO’s new policy from the point of view of Central Asian states.
At the same time there is no such purpose as to describe the process of  establishing the coop-
eration between the newly independent states of Central Asia and NATO step by step. It is
rather a try to understand the present situation and relations between these actors to which
this process, which started on paper in the beginning of 90s and was realized in practice by
2000s, has led. 

Giriş

Günümüzde Orta Asya bölgesi bölge ülkelerinin yanı
sıra coğrafik olarak uzak kalan ülkelerin de ilgisini
çekmektedir. Bu ilgi, bölgesel yer altı zenginliklerinin
dışında jeopolitik gücü elde etmek için bir rekabet ha-
lini almıştır. Söz konusu rekabet, küresel ve bölgesel
güvenliğin çeşitli boyutları açısından önem teşkil eden
alanlara da yayılmış durumda. Stratejik konumu açı-
sından eşsiz olan bu bölgeye, SSCB zamanında ula-
şamayan çeşitli güçler, Rusya’nın tekelini kaybetmesi
sonucunda akın ederek aktif faaliyetler yürütmeye
başlamıştır. Bu güçlerin başında gelen ABD, kendi
amaçlarını gerçekleştirme çalışmaları için araç seçi-
minde tam isabet etmiştir. ABD politikasının aracı, ak-
tif askeri işbirliği olmuştur. 

Askeri alanda bölge ile ilk temaslar, 1991-1992 yılla-
rında, Amerika’nın önde gelen politikacılarının yanı sı-
ra NATO’nun eski Genel sekreteri Manfred Wörner’in
ziyaretiyle başlamıştı. Bu ziyaret, ABD’nin, Orta Asya
bölgesine güvenliği ve istikrarı  NATO önderliğinde
getirmeyi hedeflediğinin ilk sinyali olmuştu. Zamanın
da gösterdiği gibi, NATO, bu bölgede aktif faaliyetler

yürüten bir aktör şeklinde karşımıza çıkacak, ancak
bu aktörün faaliyetleri ABD’nin bölgedeki politikaları
ve çıkarları doğrultusunda gerçekleşecektir.

Bu çalışmada NATO’nun genişlemesi ile birlikte mey-
dana gelen strateji değişiklerinin Orta Asya’ya bakan
yönüyle incelenmesi denenecektir. Yani, geçen yüzyı-
lın 90’lı yıllarında anlaşmalara koyulan imzalarla baş-
layan ilişkilerden 2000’li yıllarda somutlaşan işbirliği-
ne kadar süreci adım adım izlemekten daha çok bu
sürecin NATO’yu günümüzde Orta Asya’da getirdiği
konumu incelenecektir.

NATO’nun  yeni rolü ve askeri stratejisi

Sovyetlerin çökmesiyle yeni sürece giren batı dünya-
sı NATO’ya ihtiyacın olup  olmadığı konusunu tartış-
maya başlamıştı. Bu konu günümüzde de zaman za-
man gündeme gelmektedir. Bazı görüşler NATO’nun
feshedilmesinden yana iken, bazı görüşler ise güven-
liğin yeni boyutlarını göz önünde bulundurarak NA-
TO’nun yeni sürece ayak uydurması gerektiğini savu-
nuyorlardı. Birinci görüşü savunan ülkeler, pozisyon-
larını Avrupa Birliği’nin kendi güvenliğini kendinin sağ-
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laması ve bu yüzden NATO’ya ihtiyacın artık ortadan
kalkması ile açıklamaktadırlar. İkinci görüşteki ülkeler
ise, eski düşmanın yerine yeni tehditlerin zuhur ettiği-
ni, örnek olarak da uluslar arası terörizm, kitle imha
silahları ve bölgesel krizleri göstermektedirler. İki
farklı görüşü savunanların arasındaki tartışma, nihai
sonuca bir seri toplantının neticesinde ulaşmıştır.
90’lı yılların başında ilki Londra’da, ikincisi ise Ro-
ma’da yer alan iki önemli zirvede alınan kararlar NA-
TO’nun geleceğini belirleyerek yeni stratejiye sahip
yeni NATO’nun temelinin atılmasını sağlamıştı.1 Yeni
vizyonunda NATO tehditleri yeniden tanımlıyor, onla-
ra karşı yapılması gerekenleri sıralıyordu. Böylece,
tehdit kavramını risk kavramıyla değiştiren NATO, ye-
ni süreçte terörizm, çevre sorunları ve uluslar arası
güvenlik açısından hayati önem taşıyan kitle imha si-
lahlarının yayılması gibi riskleri gösteriyordu. NA-
TO’nun nükleer silahlara dayalı stratejisini en aza in-
dirgeyerek, bunun başvurulacak son çare olarak ta-
nımlıyordu.

Yapısında ve işlevlerinde başlayan transformasyonu
NATO, 1999’da 50. kuruluş yıldönümü nedeniyle
Washington’da geçen toplantısında somutlaştırmıştı.
Bu zirvede NATO temel görevi üye ülkelerinin toprak
bütünlüklerini ve egemenliklerini koruyarak güvenlik-
lerinin sağlanması şeklinde belirtiyor, uluslar arası
barış ve istikrarın korunmasının da yeni vizyonun te-
mel taşlarının biri olarak gösteriyordu. Bu çerçevede
onaylanan kararlar güvenlik, savunma ve kriz yöneti-
mi gibi kavramların yerini de vurgulamış oluyordu.
Böylece NATO kendi üyelerini tehdit etmeyen krizlere
bile müdahale etme hakkına sahip oluyordu.2 Bunun-
la birlikte örgütün değişiminin önemli bir yönü, NA-
TO’nun yeni rollere talip olmasıdır. Üstlendiği bu rol-
ler Balkanlarda yaşanan etnik çatışmalar, kitlesel göç
ve onun etkileri, dini bölücülük gibi yeni sorunların çö-

zümüne İttifak’ın katkıda bulunmak istemesinden or-
taya çıkmıştır. Böylece, uygulamada ‘yeni’ NATO, AB
ve AGİT ile işbirliği yapacak Birleşmiş Milletler’in ba-
rışı koruma operasyonlarına katılabilecekti. Son ko-
nuda NATO daha ileriye adım atarak Birleşik Ortak
Görev Kuvveti adlı birimini kurdu. Bu birimin kurulma-
sıyla NATO önemli bir amacına ulaşacaktı: üyesi ol-
mayan ülkelerle ortak faaliyetler düzenleyecek, ve
bunun sayesinde barışı koruma operasyonlarında bu
ülkelerle daha sıkı işbirliğinde bulunacaktı. Bu işbirli-
ği NATO’nun genişlemesinin desteğini sağlayan un-
surlardan biri olmuştu.  

Günümüzde NATO’nun transformasyonu örgüt içi iliş-
kilerin de göstergesi olarak değerlendirilebilir. Çünkü
ittifak’ın varoluşunun “eski” sebebi anlamını yitirerek
sıra “yeni” görev bulmaya gelmiştir.3 Bu anlamda bir-
çok farklı sorunu aynı zeminde görüşmek gibi zorluk
ortaya çıkıyor ve farklı bölgelerde (Afrika, Orta Doğu,
Balkanlar, Uzak Doğu, vs.) farklı stratejilerin geliştiril-
mesi bekleniyor. NATO’nun gündemini meşgul eden
ve uygulamada aktif aktör olarak faaliyet göstermesi
beklenen bir diğer bölge de Orta Asya’dır. 

‘Yeni’ NATO ve Orta Asya 

NATO’nun Orta Asya’ya ilişkin stratejisinin başlangıcı
olarak Londra’da geçen NATO zirvesini göstermek
mümkündür. Bu zirvede liderler Doğu Bloku ülkeleri-
nin artık düşman olarak görmediklerini resmen açık-
lamışlardı. NATO ve Orta Asya cumhuriyetleri arasın-
daki işbirliği, 1994 yılında NATO’nun “Barış için Or-
taklık” programının (BİO) imzalanmasıyla başladı. Bu
kurumun amacı eski Doğu Bloku ülkeleri ile dünyada
ve özellikle Avrupa’da barış için işbirliği yapmaktır. Bİ-
O’ya katılan ülkeler NATO’da kabul elden prensipleri-
ni de benimsemiş oluyorlar. Bu prensipler BM Sözleş-
mesinde geçen yükümlülükler, insan hakları evrensel
beyannamesi, sınırların dokunulmazlığı, ülkelerin ba-
ğımsızlığı, toprak bütünlüğü ve sorunların barışçıl
yollarla çözülmesini öngören prensiplerdir. Bununla
birlikte, BİO, bağımsızlıklarını yeni almış cumhuriyet-
lere yönelik NATO’nun yakınlık ve işbirliği politikaları-
nın en önemlisi olarak tanımlanabilir. Bu stratejinin
sayesinde NATO’nun aynı zamanda yeni uluslar ara-
sı düzene uyum sağlamayı amaçladığı da düşünül-
mektedir.4 Orta Asya’nın beş cumhuriyetinin dördü –
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan
– BIO’ya katılmışlardı. 90’lı yıllarda kağıt üstünde ger-
çekleşen bu işbirliğinin günümüzde uygulamaya dö-
külerek aktif hal aldığını görebiliriz. Aktif işbirliği 11
Eylül 2001 tarihinde yaşanan olayların neticesinde
BM ve NATO desteğiyle Uluslar arası Antiterör Koa-
lisyonunun “ortak düşman” sayılan teröre karşı sava-
şının ilanıyla başlamıştır.5
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Böylece, 2002 yılından itibaren Orta Asya bölgesi
NATO’nun Orta Asya ve Afganistan’daki askeri varlığı
ile yaşamaktadır. NATO’nun üye-ülkelerinin askeri
personeli, askeri araçları, teknolojisi ve askeri üsleri
Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’da yerleşmişler-
di. Bununla birlikte,  NATO üye ülkelerinin aktif olarak
katıldığı bu askeri üsler halk arasında Amerikalı ola-
rak bilinse de, askeri üslerin yalnız ABD tarafından
yerleştirildiğini söylemek gerçeğe aykırı olacaktır.

İttifak’ın önceki altbölümde değindiğimiz iç problemle-
rinin ışığında Orta Asya, NATO üyelerinin mutabık ol-
duğu tek bölge olarak gösterilebilir. Ve NATO’nun böl-
gedeki amaçları şu şekilde açıklanabilir: Birincisi, ye-
rel rejimlerin demokrasiye geçişlerine yardım edilme-
si. Bu hedefe, ülkenin özellikleri göz önünde bulundu-
rularak geliştirilen özel harekat planı sayesinde ulaşı-
labileceği düşünülmüş, bunun devletler tarafından
değerlendirileceği beklenmektedir. İkincisi, güvenlik
alanındaki bölgesel işbirliğinin yoğunlaştırılması, yani
siyasi dilden tercüme edildiği zaman, bunun Avrupa
ve Orta Asya güvenliklerine yönelik ortak tehditlere
karşı koymak için NATO’ya bağlı bir sistemin oluştu-
rulması anlamına geldiği görülebilir. Üçüncü olarak,
‘terörizme karşı’ diye adlandırılan savaş için NA-
TO’nun Orta Asya’ya ihtiyacı şeklinde ifade edilebilir.
Ancak, Orta Asya’nın kendisine değil, NATO için as-
keri-stratejik önem teşkil eden bölgeleri kontrol ede-
bilme imkanını sağladığı için bu bölgeye ihtiyaç du-
yulduğu söylenebilir. Yani, 21. asrın güvenlik prob-
lemlerini çözme yönündeki çalışmalarda kendi payına
düşeni yapan NATO, Orta Asya cumhuriyetlerinin de
kendi görevini yerine getirmesini beklemektedir.6 Yu-
karıda değinilenlere dahil olarak, Batı’nın seslendiril-
mesinden pek hoşnut olmadığı başka bir amacı da ol-
duğunu söylemeliyiz. Bu, NATO’nun bölge devletleri-
nin ordularının modernleştirilmesindeki rolü. Çünkü,
aslında bunun anlamı, bölge ordularını batı tipi ordu-
larına benzetmek ve bölgesel orduların askeri-teknik
donatımının temelini oluşturan Rus askeri teknolojisi-
nin yerini almak demektir. Böylece Orta Asya devlet-
leri askeri ve teknik konuda Rusya veya Çin’e değil
en başta ABD olmak üzere Batı ülkelerine bağlı kala-
caktır.

Kısacası, NATO’nun Orta Asya devletleriyle işbirliği
askeri sadece askeri alanda değil değişik alanlarda
da gerçekleşmekte ve uygulamada askeri varlığıyla
desteklenmektedir. Askeri işbirliğini ülkeler bazında
değerlendirecek olursak ortaya şöyle bir tablo çaka-
caktır:

Kırgızistan. Bişkek yakınlarındaki “Manas” havalima-
nının sınırlarında yerleşen “Gansi” amerikan askeri

üssünde askeri uçaklar, çeşitli teknik araç ve askeri
donatımın dışında 1000’den fazla amerikan askeri
bulunmaktadır. Askeri üs Afganistan’daki terör karşıtı
koalisyonun desteklenmesi için kullanılmaktadır. Ve
her ne kadar üste bulunan askerler ve uçakların çoğu
Amerikalılara ait olsa da, NATO üye ülkelerine ait as-
keri personel ve uçaklar da “Gansi”de bulundu. Nite-
kim, aralık 2001’den itibaren üsse askeri birliklerini sı-
rayla Norveç, Danimarka, Hollanda, Fransa, İspanya
ve İtalya  gibi ülkeler göndermişti.7 ABD’nin üs konu-
sunda Kırgızistan’ın Tacikistan’a nazaran avantajını,
2002 yılında ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret sonrasın-
da General Tommy Franks iki nedenle açıklamıştı. İl-
ki, Kırgızistan’da İslam’ın daha az etkili, ikincisi ise
Rusya’nın etkisinin daha az olmasıdır. ABD ve Kırgı-
zistan arasındaki anlaşmaya göre üssün kira süreci
her üç sene uzatılabilmektedir. 2003 yılı verilerine gö-
re “Gansi” ABD bütçesine 14 milyon ABD dolara mal
olmuştu. Bunun dışında her uçağın kalkış-inişi için
Amerikalılar 7 bin ABD dolarlı ödenti yapmaktadırlar.
Toplam “Gansi”nin Kırgızistan’a getirisi yıllık 45 mil-
yon ABD dolarıdır.8 Tabi, bunlar 2005 yılında ülkede
yer alan devrim öncesindeki rakamlardır. Akayev’in
devrilmesi sonucu ülke başına gelen ‘yeni’ eski politi-
kacıların dış siyasetteki ilk adımları ABD üssünü ka-
patacakları yönündeki açıklamalar oldu. Böyle bir ta-
lebin ilk duyurulmasından sonra çok uzamadan Ame-
rikalı üst düzey yetkilileri tarafından ülkeye ziyaretler
gerçekleştirildi. Bu ziyaretler yeni anlaşma ile sonuç-
lanarak yukarıda söz edilen rakamlar üç katına çıktı.
Bu ödentilerin parası NATO üyesi ülkeleri tarafından
karşılandığını düşünmek güç. Dolayısıyla, NATO kim-
liği altında ABD Orta Asya’da etkin bir askeri ve siya-
si strateji yürüttüğü açıktır.9 Kırgızistan’ın askeri üsle-
rin açılmasına izin vermesindeki en önemli  sebepler
ise, Amerika’nın teklifini değerlendirerek askeri alan-
da en güçlü devlet olan Amerika’nın tecrübesinden
faydalanmak ve kendi askeri sisteminin yeniden yapı-
landırılmasının finansmanını sağlamak olarak göste-
rilebilir. Nitekim ABD’nin desteğiyle bölge ülkeleri ara-
sında en fakir ve zayıf olan Kırgızistan diğer ülkeleri
sollayarak Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olmuştur.10

Özbekistan. 1994 yılında “Barış için Ortaklık” progra-
mına katılan Özbekistan, ABD ve Batı ülkeleri ile as-
keri alanda işbirliğini askeri eğitim çerçevesinde ger-
çekleştiriyordu. Özbek subayları NATO üyesi ülkele-
rinde staj görüyor, bölgesel askeri eğitimlere katılıyor-
du. ABD için 11 Eylül’e kadar Özbekistan’la olan as-
keri ilişkilerin bir önelciği yoktu. Ancak, 5 Ekim 2001
yılı ABD’nin dış ilişkiler tarihine damgasını vuracak
olay, Özbekistan’ın ABD gündeminde ön sıralara çık-
masını sağlayacaktır. Taşkent’e 500 kilometre, Afga-
nistan sınırına ise 200 kilometrelik yerde eski Sovyet
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coğrafyasında ABD’ye ait ilk askeri hava üssü açıl-
mıştı. 2001 yılının Ekim ayından itibaren “Hanabad”
adı verilen üs 1500’den fazla amerikan askerini bu-
lundurmaktadır. “Hanabad” ABD tarafından en az 20
yıllığına kiralanmış, Amerikalıların sayesinde kalkış
şeridi tamir edilip yerel altyapı yenilenmiştir. Bu üssün
dışında “Kökeydi” adlı yerleşim yerindeki  havaalanı
da Amerikalılar tarafından kullanılıyor. Bununla birlik-
te, Afganistan sınırındaki Termez kentinde ise, Alman
askeri birliği yerleşen askeri-hava üssü bulunuyor. Bu
üs, koalisyon güçlerine askeri-teknik destek ve Afgan
halkına insani yardımlar gönderilmesi için kullanılıyor.
2002 yılında Özbekistan ve ABD arasında stratejik iş-
birliği hakkında İkitaraflı Anlaşma imzalanmıştır. Söz
konusu Anlaşmanın şartları gereği Birleşik Devletler
Özbekistan’ın silahlı kuvvetlerinin reformlarına katkı-
da bulunuyor. Bu katkı, Amerika tarafından sağlanan
askeri teknik araçlar ve donatım, askeri eğitim prog-
ramının çerçevesinde karşılıksız hizmetler şeklinde
meydana çıkmıştır. Genel olarak bakıldığında, 2002-
2003 yılları arasında Özbekistan’a yapılan amerikan
yardımı 420 milyon doları bulmuştur.11 Fakat, Andi-
can’da yaşanan kanlı olaylardan sonra iki devlet ara-
sındaki ilişkilerin gerilmesi neticesinde ABD’nin Özbe-
kistan’dan çekilmesi bekleniyor.          

Tacikistan. Afganistan’la sınırını paylaşan üç Orta
Asya cumhuriyetlerinden biri. 11 Eylül’den sonra NA-
TO koalisyon güçlerinin askeri üssü için yer açan ilk
ülkelerden biri. Duşanbe Afganistan’ın Taliban rejimi
karşıtı güçlerin diplomatik merkezi olmuştur.   ise, NA-
TO’nun askeri-hava üssüne ev sahipliği yapmaktadır.
Hava üssünde Fransız hava kuvvetlerinin uçakları ve
120’den fazla askeri personel bulunuyor. Ancak NA-
TO’nun Tacikistan’la işbirliği bununla sınırlı değil.
2001 yılından itibaren Büyük Britanya Tacikistan’ın
askeri enstitü ve lisesinde İngiliz dili öğrenim progra-
mını finanse ediyor. Üstelik, her sene Tacik subayları
İngiliz silahlı kuvvetlerinin eğitim kurumlarında staj
görüyorlar. 2003 yılın Ekim ayında ise, Duşanbe’yi Al-
manya’nın askeri  heyeti ziyaret etmiştir. Ziyaret es-
nasında ikitaraflı askeri ve askeri-teknik işbirliği konu-
ları görüşülmüştür. Bu gelişmeler NATO’nun Tacikis-
tan’daki başarılı stratejisinin bir örneği olarak değer-
lendirilebilir. Çünkü aynı zamanda Rusya’nın üsleri
de bulunan bu ülkede NATO’ya ılımlı bakışın varlığı-
nı ileri sürebiliriz. Mesela, Mart 2002’de Tacik sosyo-
logu Rustam Haydarov BBC programında NATO’nun
artık bir düşman olarak değil bir ortak olarak algılan-
ması gerektiğini, bölgesel çerçevede İttifak ve Taci-
kistan arasında güvenliğin askeri, siyasi, demografik,
çevresel boyutlarına ilişkin alanlarda işbirliği gerçek-
leşebileceğini öne sürmüştü.12 Nitekim, Duşanbe’nin

gündeminde önemini yitirmeyen konulardan biri olan
askeri reformun hızlandırılması için amerikan hükü-
meti Kongre’yi Duşanbe’ye koyulan silah ve askeri
teknik ambargosunun kaldırılması yönünde ikna et-
mişti.13

Türkmenistan. 11 eylül öncesi Amerikan petrol şir-
ketleri bulunan Türkmenistan ABD ile çeşitli alanlarda
işbirliğini sürdürüyordu. Aşkabat ve Washington ara-
sında insani yardım, kültürel ve uyuşturucuya karşı
faaliyetler gibi alanlarda işbirliği  mevcuttu. Askeri
alanda ise iki ülke arasında IMET (Military Education
and Training) programı çerçevesinde yirmiye yakın
Türkmen subayının Birleşik Devletleri’nin askeri ku-
rumlarında staj görmekten ibaretti. 11 Eylül 2001 tari-
hinden sonra ise, ABD hükümetinin amerikan askeri
üslerin yerleştirerek u ülkeyle olan askeri işbirliğini
yoğunlaştırmak istemiştir. Fakat, Türkmenbaşı ameri-
kan askeri üslerinin Türkmenistan’a yerleştirilmesini
reddetti. Bu gelişmelere rağmen, insani yardımların
ülkesinden Afganistan’a gönderilmesine izin veren Ni-
yazov, bunun sayesinde Türkmenistan’a bir lojistik üs
önemini kazandırmış oldu. Nisan 2002’de Türkmen
başkentini ziyaret eden D.Rumsfeld Türkmenistan
cumhurbaşkanı Niyazov’la Afganistan, bölgesel istik-
rar ve güvenlik alanında iki ve çok taraflı işbirliği im-
kanlarını görüştü. Bu ziyaretin, bize göre, en önemli
noktası ise, Rumsfeld’in cumhurbaşkanı Niyazov’a
NATO’nun “Barış için Ortaklık” programına katılması-
nı teklif etmesidir.14 Yani NATO, kendisinin ulaşamadı-
ğı amaçları için yine ABD’nin aracı olarak kullanılıyor-
du.           

Kazakistan. Orta Asya devletleri arasında yabancı
askeri üslerin bulunmadığı bir ülke olarak Kazakistan,
NATO ile askeri işbirliğini genelde askeri teknik yar-
dım şeklinde gerçekleştirmektedir. Böylece 2004 yılın
Şubat ayında Pentagon başkanı D.Ramsfeld ve Ka-
zakistan Savunma Bakanı general M. Altynbayev iki-
taraflı askeri-teknik işbirliği konularını görüşmüşlerdi.
Bu görüşmenin sonucunda, 2004 yılı itibariyle Was-
hington sadece askeri ekipman ve Kazak ordusunun
personelinin eğitimi için 4,5 milyon ABD doları ayırt-
mıştır. Sovyet zamanından miras kalan silahların im-
ha edilmesi için ise, Beyaz Saray 200 milyon dolar
harcamaya hazır olduğu söylenmişti.15 2005 yılında
ABD yardımıyla Batı Kazakistan’da Hazar kıyılarının
yakınlarında Kazak askerleri için kışlalar inşa edilmiş-
tir. Bu inşaat Amerikalılara 19 milyon dolara mal ol-
muştu. Üstelik, Hazar’da Kazak filosunun oluşturul-
ması için birkaç kere hibe sağlanmıştı. NATO, Orta
Asya’da özellikle Kazakistan ile ilişkilerini ve askeri
alandaki işbirliğini arttırmak istemesindeki başlıca se-
bep, kanımızca, Kazakistan’ın alım gücüdür. İlk baş-
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ta hibe ve yardımlarla başlayan işbirliğinin neticesin-
de Kazakistan ordusunun Rus yapımı silah ve tekno-
lojilerden uzaklaştırılarak kendi teknoloji ve askeri
ekipmanlarına alıştırılması beklenmektedir. Zamanla
sadece Amerikan silah ve teknolojisini kullanan Orta
Asya devletleri Amerika’ya bağlı olacak ve onun için
bir pazar haline gelecektir. 

Özetle, Kazakistan’da ABD veya NATO askeri tesis-
leri bulunmuyor ve görünürde böyle bir gelişme plan-
lanmadığı gibi Kazakistan’ın NATO’ya üyeliği de
amaçlanmıyor. Ancak, kesin olan şey “Barış için Or-
taklık” programının dahilinde NATO ile işbirliğinin de-
vam edeceğidir  

Sonuç 

Daha 20 sene önce akla gelmez bir şey olarak algıla-
nacak eski Sovyet topraklarındaki üsler NATO’nun
doğuya doğru ilerlemesi konusunu gündeme getir-
miştir. ABD-NATO ekseninde bu olgunun bir başarı
niteliğini taşıdığı düşünülüyordu. Fakat, hiçbir savaşa
katılmadan, Doğu Bloku’nun dağılmasının sonucun-
da tek kalan NATO’nun galip çıkması tartışılır bir ko-
nu olmakla birlikte NATO’nun yeni politikalar geliştire-
rek Doğu’ya doğru ilerlemeyi başardığı kesindir. Orta
Asya devletleri ise, Soğuk Savaş döneminde yıllarca
düşmanı olarak algıladığı NATO ile işbirliğine tedirgin
bakıyor bu ilişkilerin getirisinin ne olacağını tahmin et-
meye çalışıyorlardı. Rusya ve Çin gibi önemli komşu-
ları ile birlikte NATO gibi aktörün ‘fiziki’ varlığı, bölge
devletlerinin çok yönlü politikalar izleyerek dengeyi
sağlamak zorunda kalacaklarını zaman gösterecekti.
Ve bu kapsamda Orta Asya cumhuriyetleri için hayati
önem taşıyan öncelik, bu güçler arasında sağlanan
dengeyi koruyabilmektir.

Sonuç olarak, NATO ile Orta Asya ülkeleri arasındaki
işbirliğinin sonucunda NATO’nun günümüzdeki konu-
munu değerlendirecek olursak, her ne kadar NA-
TO’nun, ve dolayısıyla ABD’nin, öncelikli amacı, böl-
gede “Barış için Ortaklık” programını yaygınlaştırarak
Orta Asya devletlerine batı değerlerini benimsetmek
olmuşsa da, özellikle siyasi liberalleştirme alanında,
Kazakistan hariç tüm ülkelerde son on yılda gidişatın
pek de olumlu olmadığını söyleyebiliriz. 
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