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İnsan güvenliği yaklaşımı, güvenliğin sağlanmasında devletin yanı sıra 
uluslararası toplumun diğer aktörlerine özellikle uluslararası örgütlere de rol 
biçmektedir. Kavramın BM çatısı altında şekillendirilmesi ve insan güvenli-
ğinin sağlanmasının uluslararası örgütlerin faaliyetleriyle gerçekleştirilmeye 
çalışılması bu tespitin dayanak noktasını teşkil eder. Soğuk Savaş sonrasında 
bölgesel bir kollektif savunma örgütünden küresel bir güvenlik örgütüne dönü-
şüm sürecinde olan NATO içerisinde de insan güvenliğinin sağlanması önemli 
bir gündem oluşturmuştur.

NATO’nun son stratejik konseptinin ilan edildiği 2010 Lizbon Zirvesi 
sonrasında uluslararası konjonktürdeki güvenlik algılamalarını değiştiren İt-
tifak’ın güvenlik savunma politikalarını yeniden değerlendirilmesini belki de 
yeni bir stratejik konsepti gerekli kılan gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmele-
rin başında Ortadoğu’da statükoya yönelik bir karşı duruşu ifade eden ve bu 
açıdan büyük ümitleri simgeleyen ancak aynı zamanda ağır maliyetlere sebep 
olan Arap isyanları gelmektedir. Bölgedeki devlet yapılarının çözülmesine se-
bep olan Arap isyanları ve akabinde oluşan mülteci krizi İttifak’ın güvenliğini 
tehdit eden gelişmeler olarak öne çıkmışlardır. NATO’nun bu yeni güvenlik or-
tamına adapte olması gerektiği ile ilgili literatürde bir uzlaşı olmasına rağmen 
bunun nasıl gerçekleşeceği cevap arayan bir sorudur. Bu çerçevede çalışmada 
öncelikle Soğuk Savaşın sona ermesinden Arap isyanlarının başlamasına kadar 
geçen sürede NATO’nun insan güvenliğini sağlamaya yönelik yönelik politi-
kaları ve kullandığı araçlara kısaca değinilecektir. Daha sonra Şubat 2016’da 
mülteci akınını yavaşlatmak ve insan kaçakçılarını durdurmak için Ege Deni-
zi’nde başlatılan NATO görevi detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Bu çalışma-
nın temel iddiası uluslararası konjonktürdeki değişim paralelinde NATO’nun 
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insan güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerinin özellikle NATO’nun gü-
ney kanadında artacağı yönündedir. NATO üyesi ülkeler arasındaki çıkar ve 
tehdit algılamalarındaki farklılıklar, günümüz koşullarında büyük masraflı ve 
yüksek oranda can kaybı riski taşıyan operasyonların gerçekleşmesine imkân 
vermemektedir. Böyle bir uluslararası konjonktürde NATO Ege’de gerçekleş-
tirdiği gibi insan güvenliğini sağlamaya yönelik, Atlantik ötesinde de varlığına 
imkan sağlayan düşük maliyetli, insan kaybı riskinin göreli olarak az olduğu 
ve uluslararası kamuoyunu olumlu olarak etkileyebilecek operasyonları daha 
fazla tercih edecektir.

Insan Güvenliği ve NATO

1990’lı yıllarda uluslararası konjonktürdeki değişim paralelinde, ülke içi 
çatışmalara bağlı olarak dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen ulusla-
rarası siyasi ve ekonomik nitelikli krizler güvenlik söylemi ve algılamasını da 
belirli ölçüde değiştirmiştir. Devleti ve sadece silahlı kuvvetlerle karşılık veri-
lecek devlete yönelik tehditleri merkeze alan güvenlik söyleminin karşısında 
yeni bir söylem inşa edilmeye başlanmıştır. Bu söylem, ekonomik istikrarsız-
lık, siyasi baskı, ülke içi çatışmalar, salgın hastalıklar, insan ve yasa dışı madde 
kaçakçılığı ve göç gibi ekonomik ve çevresel nedenlerden kaynaklı geleneksel 
olmayan tehditleri ve bireyi merkeze almaktadır. Söz konusu söylem değişi-
mi, uluslararası toplumun sadece devletlerin değil insanların da güvenliğini 
koruma altına almak amacıyla özel önlemler alınması düşüncesini esas alan 
koruma sorumluluğu, insani müdahale ve insan güvenliği gibi kavramların 
gelişimini de beraberinde getirmiştir. 

Güvenliğe yönelik tehditler ve bu tehditlerin yöneldiği özneler açısından 
meydana gelen değişim, insanın refahını ve mutluluğunu engelleyen siyasi, 
ekonomik, çevresel ve toplumsal nitelikli tehditleri öngörmeyi ve bertaraf et-
meyi hedefleyen geniş kapsamlı bir insan güvenliği kavramını literatürde çok 
kullanılan ve tartışılan bir konuma yükseltmiştir.1 BM Kalkınma Programı’nın 
1994 yılında yayınladığı İnsani Kalkınma Raporu ile insan güvenliği kavra-
mı ilk defa resmi bir metinde şekillendirilmiştir. Bu raporda, insan güvenliği 
kavramı, insanı korku ve yoksulluğa sevk edebilecek açlık, salgın hastalık, 
baskı gibi her türlü tehditten insanın kurtarılması olarak tanımlanmıştır.2 Bu 

1 Bu tür tartışmalar ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz., Amitav Acharya, “Human Security: 
East Versus West”. International Journal 2001, 56(3): 442-460; Sabina Alkire, “Concepts of 
Human Security”, Eds. L. C. Chen, S.Fukuda-Parr ve E. Seidensticker, Human Security in 
a Global World. Cambridge: Harvard University Press, 2003, 15-40; Taylor Owen, “Human 
Security - Conflict, Critique and Consensus: Colloquium Remarks and a Proposal for a 
Threshold-Based Definition”, Security Dialogue  2004, 35(3): 373-387.

2 UNDP, Human Development Report. New York: Oxford University Press, 1994, 23.
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bağlamda, günümüzde insan güvenliği kavramı ülke içi siyasal şiddete maruz 
kalan bireylerin fiziki güvenliğinden günlük hayatlarında psikolojik iyi olma 
durumuna uzanan geniş bir kapsamda ele alınmaktadır.3 Kavramın geniş bir 
aralıkta, yaygın olarak kullanılması içerik açısından kavramın sınırlarının net 
olarak çizilememesini4 ve kavramın teorik içeriği ile uygulanmasındaki uyum-
suzlukları5 da beraberinde getirmektedir. 

İnsan güvenliği kavramının ilk defa resmi bir metinde 1994’te yer alma-
sına rağmen insanı merkeze alan güvenlik anlayışının tarihsel kökleri daha 
geriye götürülebilir.6 Bu açıdan Soğuk Savaş öncesinde ve sırasında meydana 
gelen gelişmeleri yadsımamak gerekmektedir. Ovalı, insan güvenliğinin ortaya 
çıkmasını üç temel unsura bağlar7: Birincisi, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile 
birlikte daha fazla görünür hale gelen ülke içi çatışmalar, çözülmeler ve ge-
rilimlerdir. İkincisi yeni tehditlerin ulus-üstü ve sınır aşan nitelikleridir. Yeni 
tehditlerle devletin tek başına mücadele etmesi zorlaşmıştır. Bu süreçte ulusal 
egemenlik kavramı da bir dönüşüm sürecine girmiş; devletin güvenlik sağla-
yıcı rolü tartışılırken birey ve toplumların güvenlik gereksinmelerinin sağlan-
masını öngören uluslararası normlar oluşmaya başlamıştır. Üçüncü unsur ise 
iletişim alanında yaşanan devrim niteliğindeki teknolojik gelişmelerdir. Söz 
konusu teknolojik gelişmeler nükleer silahların gölgesinde kalan insanlara yö-
nelik diğer tehditleri dünya kamuoyunun ilgisine sunmuştur.

İnsan güvenliği yaklaşımı, güvenliğin sağlanmasında devletin yanı sıra 
uluslararası toplumun diğer aktörlerine özellikle uluslararası örgütlere de rol 
biçmektedir. Kavramın BM çatısı altında şekillendirilmesi ve insan güvenli-
ğinin sağlanmasının uluslararası örgütlerin faaliyetleriyle gerçekleştirilmeye 
çalışılması8  bu tespitin dayanak noktasını teşkil eder. Soğuk Savaş sonrasın-
da bölgesel bir kollektif savunma örgütünden küresel bir güvenlik örgütüne 
dönüşüm sürecinde olan NATO içerisinde de insan güvenliğinin sağlanması 

3 Burak Tangör, “Kuramsal Tartışmalar Işığında İnsan Güvenliği ve Politikaları”, Uluslararası 
Hukuk ve Politika, 2012,  8(30): 61.

4 Gary King ve Christopher J. L.  Murray, “Rethinking Human Security”, Political Science 
Quarterly, 2001-2002, 116(4): 585.

5 Taylor Owen, a.g.m., 376-377.
6 Emma Rothschild, “What is Security”, Daedalus, 1995, 124(3): 53-56.
7 A. Şevket Ovalı, “Ütopya ile Pratik Arasında: Uluslararası İlişkilerde İnsan Güvenliği 

Kavramsallaştırması”, Uluslararası İlişkiler, 2006, 3(10): 17-18.
8 BM ve NATO’nun yanı sıra Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Amerika Devletleri Örgütü, 

Afrika’nın Kalkınması İçin Yeni Ortaklık Girişimi (The New Partnership for African 
Development - NPAD), Güney Doğu Asya Devletleri Birliği (Association of Southeastern 
Asian States - ASEAN) gibi örgütlerin insan güvenliğine yönelik konuları gündemlerine 
aldıkları bilinmektedir. Bkz. A. Şevket Ovalı, a.g.m, 22.
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önemli bir gündem oluşturmuştur. Bu gündem ilk etapta insan güvenliği yak-
laşımının sonuçlarından olan insani müdahale kavramı merkezinde oluşmuş-
tur. İnsani müdahale en genel anlamıyla ağır insan hakları ihlallerini ortadan 
kaldırmak ve sivil halkı korumak amacıyla, diğer devletler ya da uluslararası 
örgütlerce kuvvet kullanılması demektir. İnsani müdahale tartışmalarının ku-
ramsal boyutu devletin kurucu özelliklerinden bir olarak kabul edilen devletin 
egemenliği ile evrensel bir değer olarak değerlendirilen insan hakları arasın-
daki sınır çizme mücadelesine dayanmaktadır. NATO’nun Soğuk Savaş son-
rasında üye ülkelerden herhangi birine silahlı saldırı olmadan -yani 5. madde 
dışı olarak- gerçekleştirdiği Kosova ve Libya müdahaleleri, insani müdahale 
kavramı çerçevesinde literatürde yoğun biçimde tartışılmıştır. Özellikle BM 
Antlaşması’nda düzenlenen kuvvet kullanma yasağının istisnalarına uygun ol-
madan gerçekleştirilen Kosova müdahalesi uluslararası hukuk, egemenlik ve 
insan haklarının sağlanması bağlamlarında tartışılmıştır. 

Kuzey Atlantik Konseyi Kosova müdahalesi devam ederken 12 Nisan 
1999’da yayımladığı bildirgede Kosova krizinde NATO’nun kuruluşundan 
beri savunduğu demokrasi, insan hakları ve hukuk kurallarına karşı temsil et-
tiği meydan okumaya karşı birleşildiği belirtilmiş ve Yugoslav Hükümeti’nin 
insan hakları ihlallerini müdahaleyi haklı ve gerekli kıldığı ifade edilerek, 
müdahale insani gerekçelere dayandırılmıştır.9 Kosova müdahalesi ile NATO, 
tarihinde ilk defa bir ülkeye kendi vatandaşları arasında etnik ayrımcılığa da-
yalı iç politikaları ve eylemlerini gerekçe göstererek kuvvet kullanma kararı 
almıştır. 

Arap Baharı, Libya Müdahalesi ve NATO

NATO’nun Libya müdahalesi de Kosova müdahalesinde olduğu gibi ben-
zer bir söylem ile insani gerekçelere dayandırılmıştır. Ancak bu noktada iki 
müdahalenin niteliği açısından temel bir farkın altı çizilmelidir. Kosova ile 
ilgili alınan BM Güvenlik Konseyi kararlarında hiçbir devlet ya da uluslara-
rası örgüte kuvvet kullanma yetkisi verilmemişken; Libya müdahalesinde ise 
-farklı açılardan tartışmalı da olsa- müdahaleye hukuki dayanak kazandıran 
BM Güvenlik Konseyi kararları vardır. BM Güvenlik Konseyi, 26 Şubat’ta 
aldığı 1970 sayılı karar ile Libya’da insan hakları ihlallerinin ciddi boyuta 
ulaştığı tespitinde bulunarak ülkeye yönelik silah ambargosu uygulanması-
nı ve Kaddafi ile yakınlarına yönelik tedbirler alınmasını sağlamıştır. Alınan 
kararın istenilen düzeyde uygulamaya geçirilmemesi ve şiddetin sona erme-
mesi gibi nedenlerle 17 Mart 2011’de BM Güvenlik Konseyi’nin oy çokluğu 

9 NATO, “The situation in and around Kosovo Statement issued at the Extraordinary 
Ministerial Meeting of the North Atlantic Council”, 12.04.1999, http://www.nato.int/cps/en/
SID-486D5CD3-D9FD382A/natolive/official_texts_27435.htm, 25.10.2016’da erişildi.
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ile aldığı 1973 sayılı karar Libya’ya askerî operasyonun önünü açmıştır. Beş 
üye ülkenin (Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Brezilya, Almanya 
ve Hindistan) çekimser oy kullandığı söz konusu kararda “acil ateşkes” talep 
edilirken Libya üzerinde “uçuşa yasak bölge” oluşturulması da onaylanmıştır. 
Kararda, Kaddafi yönetiminin 1970 sayılı karara uymadığı, keyfi tutuklamalar 
ve toplu ölüm cezaları gibi uygulamalarla insan haklarını ağır ve sistemli bir 
şekilde ihlal ettiği belirtilmiş ve Libya’daki sivillerin korunması için BM üyesi 
devletlerin münferiden veya bölgesel örgüt veya düzenlemeler çerçevesinde 
birlikte hareket ederek gerekli tüm önlemleri alabileceği vurgulanmıştır.10 19 
Mart 2011’de, Fransa önderliğindeki koalisyon güçleri tarafından Libya’ya 
yönelik olarak başlatılan müdahale 31 Mart 2011’den sonra NATO komutasın-
da “Operation Unified Protector” adıyla yürütülmüştür.  Müdahale ile NATO 
açıkça değişim talep eden muhaliflerden yana tavır alarak askerî yeteneklerini 
ve operasyonel imkânlarını bu yönde seferber etmiştir. 31 Ekim 2011 tarihin-
de operasyon sona erdirilmiştir.11 Müdahalenin BM ve Arap Birliği tarafın-
dan desteklenmesi, müdahalenin meşruluğunu artırdığı gibi, Avrupalı NATO 
müttefikleri ile Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi NATO ortaklarının da 
müdahaleye askeri olarak katılmalarına imkân sağlamıştır.12 

Libya müdahalesinin İttifak içerisindeki ilişkilere ve İttifak’ın Akdeniz ve 
Kuzeydoğu Afrika’ya yönelik politikasına yönelik önemli yansımaları olmuş-
tur.13 Öncelikle müdahale sırasında Avrupalı müttefiklerin havayoluyla istihba-
rat toplamak için kullanılan insansız hava araçları, hava ikmal taşıtları, hassas 
güdümlü silahlar ve yer kontrol imkânları gibi gelişmiş bir askerî operasyon 
yürütmekte büyük önemi olan kaynaklar açısından halen ABD’ye bağımlı 

10 UN Security Council, “Security Council Resolution 1973”, http://www.un.org/en/ga/search/
view_doc.asp?symbol=S/RES/1973(2011), 17.03. 2011, 25.10.2016’da erişildi.

11 NATO, Bosna, Kosova ve Afganistan müdahaleleri sonrasında BM kararlarıyla yeni 
hükümetlerin görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli güvenli ortamı oluşturmak için 
oluşturulan IFOR, KFOR, ISAF gibi misyonlarda aktif görev almıştır. Libya’da ise benzer 
amaçlar için oluşturulan UNSMIL’de NATO aktif görev almamıştır.

12 F. Stephen Larrabee ve Peter A. Wilson, “NATO Needs a Southern Strategy”, National 
Interest, 27.01.2014, http://nationalinterest.org/commentary/nato-needs-southern-
strategy-9769, 25.10.2016’da erişildi.

13  Bu noktada, Libya müdahalesinin NATO-Rusya ilişkilerine etkisine de kısaca değinilmelidir. 
Telatar’e göre Rusya, Libya’ya karşı düzenlenen NATO askeri müdahalesinden sonra, 
ABD’nin yeni bir askeri müdahalede bulunması olasılığına karşı sert bir tavır almış ve Arap 
Baharı başladığında uyguladığı düşük profilli politikasını değiştirmeye başlamıştır. Rusya, 
Suriye’deki iç savaşa doğrudan müdahil olarak Suriye’deki Beşar Esad rejimine yoğun destek 
vermiş ve Suriye yönetimine yönelik olası bir uluslararası askeri müdahaleyi engellemiştir. 
Bkz., Gökhan Telatar, “Rusya ve Arap Baharı: Batı ile Yeni Soğuk Savaş Mı?”, AİBÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, 15(1): 196.
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olduğu görülmüştür.14 Bu tespit, Avrupalı müttefiklerin NATO’nun maliyet-
lerinin karşılanması konusunda daha fazla kaynak ayırmadıkları eleştirisiyle 
birleşerek İttifak içerisinde yük paylaşımı sorununu daha görünür kılmıştır. 

Libya müdahalesinin İttifakın savunma planlamasına yönelik söz konu-
su etkisinin yanı sıra NATO’nun Akdeniz ve Kuzeydoğu Afrika’ya yönelik 
politikasında da yansımaları olmuştur. Müdahale İttifakın Akdeniz ve Kuzey 
Afrika’ya yönelik ilk askeri müdahalesidir ve bu açıdan NATO’nun bölgede 
askeri güç unsurlarını minimum düzeyde kullanıp ortaklıklar kurarak bölgeyi 
kendisi ile irtibatlı hale getirme politikasından bir sapmayı da ifade etmektedir. 
Bu noktada Arap Baharının ortaya çıkmasında ve sonrasında meydana gelen 
rejim değişikliklerinde NATO’nun ortaklıklar aracılığıyla bölge ile kurduğu 
bağların ne kadar etkili olduğu sorusu sorulabilir. Bu sorunun net cevabı olarak 
söz konusu ilişkiyi açıklayabilecek verilerin yetersiz olduğu ifade edilebilir.15

Hatta NATO hakkında çalışmalar yapan birçok araştırmacı Arap Ba-
harı’nın bölge ile kurumsal bağlantıları olan NATO gibi bir örgüt için bile 
sürpriz olduğunu ifade etmişlerdir.16 Ancak net olan Arap Baharı sonrasında 
NATO’nun bölgedeki faaliyetlerinin aksamasıdır. Bu öyle bir aksamadır ki 
Suriye, IŞİD ve genel olarak bölgeye yönelik olarak NATO’nun resmi olarak 
“elini sürmeme(karışmama) (hands-off) politikası” izlediği iddia edilmiştir.17 
NATO’nun bu tutumunun altında yatan temel sebep, İttifak üyeleri arasın-
da güvenlik algılamaları, endişeleri ve çıkarları arasındaki farkın artmasıdır. 
NATO üyelerinin tehdit algılamaları arasındaki farklılıklar, günümüz koşul-
larında büyük masraflı yüksek oranda can kaybı riski taşıyan operasyonların 
gerçekleşmesine imkân vermemektedir.

14 Libya’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında Avrupalı müttefiklerin operasyonel 
yetenekler açısından ABD’ye bağımlılığı ve operasyonun Avrupa Güvenlik ve Savunma 
Politikası açısından yeri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. Nicole Koeing, “The EU and 
the Libyan Crisis: In Quest of Coherence?”, The International Spectator: Italian Journal of 
International Affairs, 2011, 46(4): 11-29; Ellen Hallams ve Benjamin Schreer, “Towards a 
“post-American” Alliance? NATO Burden-Sharing After Libya”, International Affairs, 2012, 
88(2): 313-327. 

15 Martin A. Smith, ve Ian Davis, “NATO’s Mediterranean Dialogue in the Wake of the Arab 
Spring:Partnership For Peace or Succour for Despots?”, 2011, http://natowatch.org/sites/
default/files/NATO_Watch_Briefing_Paper_No.19.pdf, s. 9, 25.10.2016’da erişildi.

16 Jeffrey A. Larsen, “Time to Face Reality: Priorities for NATO’s 2016 Warsaw Summit”. 
Research Paper No 126, Rome: NATO Defense College, 2016, 5.

17 Florence Gaub, et.al., “The Arab Explosion: Questions and Options for NATO”, NATO 
Defense College Research Report, 23.02.2011., 1.
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Mülteci Krizi ve Iki Müttefik Kıyı Arasında NATO: NATO’nun Ege 
Operasyonu 

Ortadoğu’daki otoriter yönetimlere karşı  “demokrasi, özgürlük, adalet ve 
refah” taleplerini içeren bu açıdan büyük ümitlerle başlayan kitlesel isyanlar 
ve değişim süreci olan Arap baharı ağır maliyetlerle devam etmektedir. Arap 
baharı 20. yüzyılın başında bölge dışı güçler tarafından kurulan ve kısmi dö-
nüşümlere uğrayan devlet yapılarının çözülmesine sebep olmuştur. 2016 Ekim 
itibariyle sadece Suriye’de olmak üzere 500.000’e yakın insan hayatını kay-
betmiş, 12 milyonun üzerinde Suriyeli evlerini terk etmiş bunların yaklaşık 5 
milyonu büyük ölçüde Türkiye olmak üzere komşu ülkelere sığınmışlardır.18 

Arap Baharının en somut sonuçlarından birisi ise İkinci Dünya Savaşı 
sonrasındaki en büyük mülteci krizinin yaşanmasıdır. Suriye’deki iç savaştan 
kaçanlar, Türkiye üzerinden kara ya da deniz yoluyla daha güvenli ve refah 
içerisinde yaşayabileceklerini düşündükleri Avrupa ülkelerine gitmeye çalış-
maktadırlar. Suç örgütlerince organize edilen yasa dışı bu göçün artışı Avru-
pa ülkelerinin güvenliği açısından ciddi bir sorun olarak kabul edilmiş ve söz 
konusu göçler sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının artması konuya olan 
uluslararası kamuoyu ilgisini artırmıştır. Bu ilgiyi, eyleme dönüştüren aktör-
lerden biri de NATO’dur. 

Coğrafi konum itibariyle göçten en çok etkilenen NATO üyeleri olan 
Ege’nin iki kıyıdaş devleti Türkiye ve Yunanistan ile kendi kamuoyuna mül-
teci sayısını azaltma konusunda taahhütlerde bulunan Almanya’nın isteği ile 
11 Şubat 2016’da NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda Ege Denizi’nde 
yaşanan mülteci krizi ve yasa dışı göç gündeme getirildi. Toplantıda soruna 
çözüm bulmak amacıyla yedi savaş gemisinden (1 Alman, 1 Amerikan, 1 İn-
giliz, 3 Yunan, 1 Türk) oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu II adlı ile bir 
deniz gücü oluşturulmasına karar verildi. Ege Denizi’nde keşif, gözetleme ve 
yasa dışı geçişleri izleme görevi yapan bu deniz gücü, AB’nin sınır kontrol 
birimi olan FRONTEX ile Türkiye ve Yunanistan’ın mültecilerin deniz yolu 
ile intikalini önlemeye yönelik faaliyetlerini desteklemektedir.19 Görevin kap-
samının sınırlı olması, maliyetinin ve riskinin az olması, görevin üye ülkeler 
arasında bilgi paylaşımı ve işbirliğini gerektirmesi20, İttifak içerisinde göreve 

18 UNHCR, “Syria Regional Refugee Response”, 04.07.2016,  http://data.unhcr.org/
syrianrefugees/regional.php, 25.10.2016’da erişildi.  

19 NATO, “NATO’s Deployment in the Aegean Sea”, 2016, http://www.nato.int/nato_static_
fl2014/assets/pdf/pdf_2016_05/20160519_1605-factsheet-aegean-sea.pdf, 25.10.2016’da 
erişildi.

20 Yuri M. Zhukov,  “NATO’s Mediterranean Mission: What The Alliance is Doing in the 
Aegean Sea”, Foreign Affairs, 21.02.2016,  https://www.foreignaffairs.com/articles/
europe/2016-02-21/natos-mediterranean-mission,  25.10.2016’da erişildi.
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yönelik eleştirileri ve olası bir karşı duruşu engellemiş ve görev çok kısa sü-
rede başlamıştır. 

NATO’nun 2010 yılında yayımlanan son stratejik konseptinde denizlerde 
gerçekleşen insan kaçakçılığı İttifak’a yönelik bir tehdit olarak belirlenmiş; bu 
tutum 2011’de kabul edilen NATO’nun İttifak Deniz Stratejisi adlı belgesin-
de ve NATO’nun Eylül 2014 Galler Zirvesi’nde devam etmiştir. Bu tutumun 
eyleme dönüşüm örneklerinden birisi de NATO’nun Ege’deki operasyonudur. 
NATO’nun mülteci krizine ilişkin söz konusu görev gücü, İttifak’ın kurum 
olarak böyle bir husustaki ilk faaliyeti olsa da, İttifak üyeleri mülteci akımını 
gözlemeye ve engellemeye yönelik farklı deniz operasyonlarına katılmışlardır. 
2014 yılında AB, Triton Operasyonunu ve Haziran 2015’te bu operasyonun 
ikinci safhası olarak da kabul edilebilecek Sophia Operasyonu başlatmıştır. 
Her iki operasyon da Libya ile Güney Avrupa arasındaki insan kaçakçılığıyla 
mücadele ye yöneliktir. Ancak 2014 yılından beri operasyonların icra edildiği 
Akdeniz’de 10.000’den fazla sığınmacının hayatını kaybettiği hatırlandığın-
da21  bu operasyonlardan çok başarılı sonuçlar elde edilmediği de ifade edil-
melidir. Daha önceki bu birtakım girişimlere kıyasla NATO’nun Ege’deki de-
niz gücünün daha sınırlı bir kapsamı vardır. Ancak İttifak’ın AB’nin Triton 
ve Sophia operasyonlarında sahip olmadığı birtakım avantajları da mevcuttur. 
Bunların en önemlilerinden biri de,  NATO görev gücünün bizzat göçmen ge-
milerinin kalktığı karasularında (Türk ve Yunan Karasuları) faaliyet göstere-
bilme yetkisidir.22

24 Kasım 2015’te Rus Hava Kuvvetlerine bağlı Su-24 tipi bir uçağın 
Türkiye-Suriye sınırını ihlal etmesi nedeniyle Türk Hava Kuvvetlerine bağlı 
F-16’lar tarafından düşürülmesinden sonra, Rusya, Doğu Akdeniz’deki görü-
nürlüğünü artırarak S-400 hava savunma sistemlerini Lazkiye yakınlarındaki 
Hmeymim hava üssüne taşıdı. Bu durum, Rusya’nın Akdeniz ve Türkiye üze-
rindeki hava sahasındaki etkisini ciddi bir oranda arttırmıştır. Bu gelişmenin 
akabinde 1 Aralık 2015’te NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda Türki-
ye’nin hava savunmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin uygulan-
masına karar verilmişti. Bu bakımdan, NATO’nun Ege’deki operasyonunun 
Rusya’nın Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki artan donanma yeteneklerine ve 
askeri faaliyetlerine bir cevap niteliği taşıdığı da göz ardı edilmemelidir. Ege 
Denizi’nin coğrafi açıdan kuşatılmış olduğu gerçeğinden hareketle, NATO’nun 
Ege’deki varlığı, Karadeniz ve Akdeniz’deki deniz gücü dengesinde görülen 

21 EURACTIV, “Refugee Deaths in Mediterranean Hit 10.000”,  http://www.euractiv.
com/section/justice-home-affairs/news/refugeedeaths-in-mediterranean-hit-10000/, 
25.10.2016’da erişildi.

22 Yuri M. Zhukov,  a.g.m.
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ciddi değişikliklere yönelik dolaylı bir çözüm olarak değerlendirilebilir.23 

AB ile NATO ortaklığının bir ürünü olarak değerlendirilen görevin, Türk 
kıyılarından Yunanistan’a geçen kişi ve kayıp sayısını azaltmış olmasına rağ-
men başarıyla gerçekleştirilmesi ve devam etmesi açısından bazı kurumsal 
zorluklara sahip olduğu da ifade edilmelidir. Türkiye’nin AB üyesi olmama-
sı, FRONTEX’de Türkiye’nin yetkisinin olmaması, Ege Denizi’nde Türk ve 
Yunanistan arasındaki ciddi sorunlar, görevin önündeki engeller olarak göste-
rilebilir. Bu kurumsal zorluklara ek olarak, bu görevin herhangi bir süreyle kı-
sıtlanmamış olması ve Türkiye’nin kendi egemenlik alanında organize suç ör-
gütleriyle yeterince mücadele etmediği izlenimi vermesi de Türkiye açısından 
rahatsızlık oluşturan nedenler arasında sıralanabilir. Mayıs 2015’te Yunan Sa-
vunma Bakanı Panos Kammenos’un Ege Denizi’nde Türk uçaklarının Yunan 
hava sahasını ihlal etmesini engelleyebilecek bir NATO hava üssü kurulmasını 
dile getirmesi24, iki ülke arasındaki güven sorunu ortaya koyması açısından 
çok anlamlı bir örnektir. Bazı araştırmacılar bu operasyonu askeri bir İttifak 
olan NATO için sadece sembolik bir siyasi manevra olarak görmekte hatta 
bu operasyonu zaman ve para kaybı olarak nitelendirmektedirler.25 Operasyo-
nun yasadışı insan kaçakçılığı ile mücadele ile yasal sığınma arayışı arasındaki 
dengeyi bozmaması gerektiği de operasyona yönelik bir eleştiri olarak dile 
getirilmiş ve bu çerçevede görevin süre ve kapsamının genişletilmesi öneril-
miştir.26 NATO’nun 8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Varşova’da gerçekleştir-
diği Zirve’de görevin mevcut şekilde Eylül 2016’ya kadar devam etmesine 
ve bu tarihte görevin akıbetinin belirlenmesine karar verilmişti. 26-27 Ekim 
2016’da Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda 
söz konusu görevin devam etmesine karar verilmiştir. Toplantıda AB’nin Ak-
deniz’deki sığınmacı akınını durdurmak için başlattığı Sofya Operasyonu ile 
işbirliği içerisinde Akdeniz’de terörle mücadele ve kapasite artırımı kapsamın-
da “Deniz Muhafızı” adlı yeni bir güvenlik operasyonu başlatılmasına da karar 
verilmiştir. İnsan güvenliği kapsamında değerlendirilebilecek bu gelişmeler 
aynı zamnada NATO’nun Akdeniz’deki varlığını görünür ve etkin kılmaktadır.

23 Serhat Güvenç, ve Sıtkı Egeli, “Changing Naval Balances in the Eastern Mediterranean: 
Implications for Turkey”. Turkish Policy Quarterly,  2016, 15(1): 105.

24 “Greece Seeks for New NATO Base to Be Built in Aegean Sea”, Independent.mk, 15.05.2015, 
http://www.independent.mk/articles/17538/Greece+Seeks+for+New+NATO+Base+ 
to+Be+Built+in+Aegean+Sea, 25.10.2016’da erişildi.

25 Barbara Wesel, “Opinion: Using a Hammer to Crack a Nut”, DW 10.02.2016, http://www.
dw.com/en/opinion-using-a-hammer-to-crack-a-nut/a-19041328, 25.10.2016’da erişildi.

26 Andreas Jacobs, “In Troubled Waters NATO’s New Maritime Activity in the Aegean”, NATO 
Defense College Research Report 01/16 Mart 2016, s.7.



520 Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları

Sonuç

NATO’nun yeni uluslararası konjonktürde varlığını devam ettirebilmesi 
ve anlamlı bir aktör olarak kalabilmesi için İttifak üyelerinin güvenliğine yö-
nelik doğrudan ve dolaylı bir tehdit ihtiva eden bölgelere hitap eden uygun bir 
gündem ve bir kimlik geliştirme zaruretine dikkat çeken yorumlar literatürde 
giderek daha geniş yer bulmaktadırlar. Bu doğrultuda Kfir, NATO’nun deniz-
lerdeki varlığını daha üst seviyelere çıkararak özgün bir gündem oluşturabile-
ceğini ve insani ve sınırlı olsa da geleneksel güvenlik kaygılarını kapsayan bir 
kimlik geliştirerek konuyla ilişkisini sağlayıp önemli bir rol üstlenebileceğini 
ifade etmektedir.27 Bu manada değerlendirildiğinde insan güvenliği söylemi, 
NATO’ya, Akdeniz ve Kuzeydoğu Afrika’da neoliberal ekonomik değerler, 
demokrasi ve özgürlüğün teşvik edilmesi hedefleri bağlamında yeni imkânlar 
ve vaatler sunmaktadır.

Soğuk Savaş sonrası oluşan uluslararası konjonktürde NATO güvenlik 
politikasının bir parçası olarak Bosna, Kosova, Afganistan ve Libya’da gerçek-
leştirilen geniş kapsamlı, çok maliyetli büyük askeri operasyonlar gerçekleştir-
miştir. Küresel finansal krizin İttifak üyelerine yönelik etkisinin belirginleştiği, 
ABD’nin dış politika önceliklerini Asya Pasifikte belirlediği bir uluslararası 
konjonktürde gerçekleştirilen Afganistan (özellikle 2008 sonrası) ve Libya 
müdahalelerinde üyelerin katılımları ve operasyonlarda aldıkları görevler de-
ğerlendirildiğinde, ülkeler arasında ciddi farklar olduğu görülmektedir. NATO 
liderliğinde yürütülmesine rağmen Afganistan operasyonuna Avrupalı mütte-
fiklerin ABD’nin istediği oranda katkı sağlamamışlardır.28 Taliban ile doğrudan 
mücadele edilecek görevlere Avrupalı ülkelerin talip olmaması ve Avustralya 
gibi NATO üyesi olmayan birçok ülkenin personel sayısı açısından operasyona 
NATO üyelerinden daha fazla katkı sağlaması29 bu noktada hatırlanmalıdır. 
Libya müdahalesine yarıdan fazla NATO üyesinin askeri katkı sağlamaması, 
diğer yarısının müdahaleyi eleştirmesi ve sadece 8 NATO üyesinin muharip 
kuvvet göndermesi30 de söz konusu farklıları yansıtan diğer örneklerdir. Bu 
durumun temel sebebi, İttifak üyeleri arasında güvenlik algılamaları endişeleri 

27 Isaac Kfir, “NATO’s Paradigm Shift: Searching for a Traditional Security-Human Security 
Nexus”, Contemporary Security Policy 2015, 36(2): 237.

28 Avrupalı NATO müttefikleri Taliban ile mücadelede kullanılmak için muharip kuvvet 
gönderme konusunda istekli olmamışlardır. Bkz. John Sperling ve Mark Webber, “NATO:  
From Kosovo to Kabul”, International Affairs,  2009, 85(3): 491-511.

29 Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi  için bkz., NATO 2014, “NATO And Afghanistan: ISAF 
Placemats Archive”, 05.12.2014,  http://www.nato.int/cps/en/natolive/107995.htm, 
25.10.2016’da erişildi.

30 David P. Auerswald, ve Stephen M. Saideman, NATO in Afghanistan: Fighting together 
Fighting Alone, Princeton ve Oxford: Princeton University Press, 2014, 200.
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ve çıkarları arasındaki farkın Soğuk Savaşın hiçbir döneminde olmadığı kadar 
fazla olmasıdır. 

Bu anlamda 28 üyeli 41 ülke ile ortaklık politikası aracılığıyla bağlantılı 
olan NATO’nun güvenlik algılamaları, güç unsurları ve tehdit algılamaları gibi 
birçok unsur açısından homojen bir örgüt olmadığı açıktır. Ancak NATO’nun 
bu manada homojen olmaması NATO’nun üye ülkeler açısından anlam ifa-
de etmediği veya bir politik araç olarak kullanılamayacağı anlamına da gel-
memektedir. Ülke arasındaki çıkar farklılıkları günümüz koşullarında büyük 
masraflı yüksek oranda can kaybı riski taşıyan operasyonların gerçekleşmesine 
imkân vermemektedir. Böyle bir uluslararası konjonktürde de NATO Ege’de 
gerçekleştirdiği gibi insan güvenliğini sağlamaya yönelik, NATO’nun Atlantik 
ötesinde de varlığına imkân sağlayan düşük maliyetli ve insan kaybı riskinin 
göreli olarak az olduğu ve uluslararası kamuoyunu olumlu olarak etkileyebile-
cek operasyonları tercih edecektir. Ege operasyonu bunun örneğidir.  Ancak bu 
tercihin sürekliliği ve daha da önemlisi NATO’nun bir savunma örgütü olarak 
varlığını devam ettirmesi İttifak üyelerinin NATO’nun hedefleri ve amaçları 
konusundaki sorulara net ve uyumlu cevaplar verebilmelerine bağlıdır. 
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