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GiRi$
1990'11 yrllarda, Sovyetler Birligi'nin dag1lmasm1 takiben Varsova Paktr'run
ortadan kalkmasi, Orta ve Dogu Avrupa Olkelerinin dernokratlklesme ve
serbest pazar ekonomisine geoi, cabalan, bununla eszarnanh olarak iki
Almanya'nrn blrlesmesi Avrupa'daki dengeleri tamamen degi~tirmi~tir.
Bunun yanrnda 1991 ythnda Yugoslavya'daki savas ve 1993 yilmdan
itibaren de Rusya Federasyonu'nun yakrn cevreslnde izledigi d1, politika
sonucunda 1990'1annAvrupasrnda artrk istikrarh bir ortamdan soz etmek
olanaksiz hale gelmi,tir.

Beklenmedik geli,melere

hazrrhksiz yakalanan Avrupa

Birligi, bu

istlkrarsu ortama Maastricht Antlasmasi'nda getirdigi dOzenlemelerle
uymaya ~11,m,,t1r. Amsterdam Antlaemaer'nde daha da geniJletilen
Ortak

o,, Politika ve GOvenlik Politikas, boyutu, aym zamanda ekonomik

birligin belli bir asamasmdan sonra, d1J politika da dahil olmak Ozere
siyasi birligin saglanmas, gereginin kacrrnlmaz bir sonucudur.

GOnOmOzde "gOvenlik" kavram, askeri boyutun yam sira ekonomik ve
siyasi faktorlerl de iceren yeni bir anlam kazanrrusnr. Bu baktrndan, siyasi
anlamda birligin Onemli bir gOstergesi olan d1, politikada birlikte hareket
etmek, ekonomik alanda sergilenen basanlan pereinleyen

Onemli bir

unsurdur. Bu baglamda Maastricht ve Amsterdam AntlaJmalarmda
ongorOlen "Ortak
olarak

o,, Politika ve GOvenlik Polltlkasr" dOzenlemeleri ile ilgili

uygulamada kar,11a,1lan

guoluklerin, ekonomik

alanda

da

yansrrnalanm

bulacaprru soylemek yanhs olmaz. Bu bakirndan

her iki

Antlasrnada ongorulen Ortak D1~ Politika ve Guvenlik Pofitikast hukumleri

ile ilgili olarak ortaya konacak yapisal yeli~ki ve eksikliklerin giderilmesi,
tam bir ekonomik ve siyasi blok gibi davranabilme cabasr icinde olan
AB'nin gu9lenmesine yardtm edecektir.

Bu cahsmanm arnacr; Maastricht ve Amsterdam Antlasrnalannda Ortak
D1~

Politika

ve

Guvenlik

Polltlkast

alanmda

ongorulen

yapisal

dOzenlemelerin eksiklik ve celiskilerinin tartrsuarak daha etkin bir
duzenlernenin nastl olabilecegini incelemektir.

<;ah~manm birinci bolOmOnde, AB'nin d,, politika ve gOvenlik politikas1
alanmdaki uygulamalannm tarihsel cercevesl 9izilecektir. Yine ayru
bOIOmde Maastricht ve Amsterdam Annasmatannca OngorOlen"Ortak D,,
Politika

ve

GOvenlik Politikasl"

hOkOmleri

karsrlastrrmah

olarak

incelenecek, bundan Once de bu alanda getirilen dOzenlemelerde adt
ge9en aktOrler ve araclar Ozerinde durulacakttr.

Calt,mamn ikinci bOIOmOnde, AB'nin ortak bir d,, politika ve gOvenlik
polifikasi olusturmasrrun nedenleri Ozerinde durulacaktrr. Yine aym
bolumde "gOvenlik" kavrammm tarurmrun degifmesi sonucu Avrupa'mn
guvenlik yapilanmasmda meydana gelen degi~iklikler ve sonuclar gozden
ge9irilecektir.

090nco bolumde, Maastricht ve Amsterdam Antla,malarmda ongorulen

"Ortak

o,, Politika ve GOvenlik Politikasr"

kavramma getirilen elestiriler,

Bosna-Hersek ve Korfez savaslan ornekleri ile birlikte incelenecektir.

BOLOM I

T ARiHSEL

CERCEVE

01, politika ve gOvenlik konulan ile smrrf bir "Avrupa Siyasi Birligtnden
soz etmek mOmkOnse
son derece

zordur.

de, bunu ekonomik birlik konusundan
Bu baglamda

"Ortak

o,,

ayirmak

politika ve GOvenlik

Politikasi"na giden yolda icinde ekonomik birlikten izleri bOyOk oranda
tasryan gin,imlerden soz etmemek mOmkOn gozOkmemektedir.
Nitekim konuya bu acidan atacag1m1z tarihsel bir bak,, bizi 13. ve 14.
Yuzyillarda kimi dusunurlerle dusunsel dOzeyde baslayan Avrupa
butunlesmesi gin,imlerinden, lkinci Donya Savasi sonrast Churchill'in
konusmast, 1948 yilmda Lahey'deki Avrupa Kongresi, yine aym y1I
OECD'nin clusturulmasi ve 1949 y1hnda Avrupa Konseyi'nin kurulusuna
degin gOtOrecektir.
Tom bu geti,melere, doguda SSCB'den alg1lanan siyasi ve askeri tehdit,
ABD'den alg1lanan ekonomik tehdit ve Bat, Avrupa'da tarih boyunca
yaJanan Frans,z-Alman gerginligi sonucu 1951 'de olusturulan Avrupa
Komar ve <;elik Toplulugu (AKCT), 1957'de kurulan Avrupa Ekonomik
Topluluqu (AET) ve yine 1957'de olusturulan Avrupa Atom Enerjisi
Toplulugu (AAET) eklenmelidir.
Ozellikle d1, politika ve savunma politikalan bakrmmdan dikkate deger
giritimler 1950'1erde baslarnrstrr. Kore savasmrn cikmas: ve komOnizmin
Avrupa'da gOylenmesinden sonra; Fransa tarafmdan Batr'mn gOvenligini
saglayacak ve Alrnanya'run tekrar sllahlanmasirn Onleyecek bir takrm

u

oneriler geli,tirilmi,tir. Bunlardan biri "Avrupa Savunma Toplulugu"(AST)
lehine bir giri,imdir. 1952 yrhnda tasarlanan bu orgOtOn gerek9esi,
Alrnanya'yi bir Avrupa ordusu i9inde eritmektir. Bu orgot ile masterek bir
Avrupa ordusunun olusturulmasi ve buna bir siyasi otoritenin emir
vermesi do,onolmo,tor.

Ulusal egemenligin cekirdek konularma bu

dogrudan saldmsi Agustos 1954'de Fransiz Parlamentosunun itirazlan
sonucu dag1lm1,tir.1
Vine Ortak

o,,

Politika lehine bir giri,im, De Gaulle'On OncOIOgOnO

yapt1g1 ve "Fouche Plan!" ile geti,tirilmeye 9a11,,tan "Avrupa Siyasi
Toptuluqu'dur,

(1953) Fakat yine Fransiz Meclisinin itirazlan ile

kar~11a,1tm,, ve o tarihlerde Fransa'siz bir Avrupa savunmas, soz
konusu olamayacagmdan bu girifim de basansrznkla sonuelanmistrr.
Bu iki basansiz giri,imden sonra ekonomik botonte1meye clg1rl1k
verilmittir. COnkO alt yap, clan ekonomiyi entegre etmeden, Ost yap,
olan siyasi ve askeri entegrasyon deneyimlerinin basansiz olacag,

kanrsi Avrupa liderlerinde yerletmittir.
Oye devletler 1970 yalmda iJbirligine, bir siyasi itbirligi boyutu eklemeye
karar vermislerdir, "Siyasi" bu baglamda "Ott

Politika" anlamma

gelmektedir. Bu sore9 i9inde "Avrupa Siyasi ltbirligi"

ad, verilen

mekanizmaya iti,kin faaliyetler soz konusu olmustur. Bu mekanizma bir
dizi toplant, ve raporlar temeli Ozerineinsa edilrnistir. 1969 yilrnda

1

Anthony Forster and William Wallace, " Common Foreign and Security Policy or Just A New
Name?", Polley-Making In The European Unlon,(Edited By Helen Wallace & William
Wallace)Third Editi(?n, Oxford University Press, Oxford, 1996, p.413

yapilan La hey Zirvesinde, siyasi i'birliginin
ilerletilebileceginin
l,birligi",

incelenmesi

d1, politika konulannm

hangi metotlarla ve nasil

kararlastmlrrustrr.

"Avrupa

tart1,1ld1g1 hukumetlerarasi

Siyasi

bir forum

niteligindedir.

Arallk 1969'da bir komisyon kurulrnus ve Schonerdaniel ad: ile arulan bir
rapor hazrrlamrstrr. Bu raporda Avrupa Siyasi l,birliginin dayanacag1 ilke
ve mekanizmalar

ortaya konrnustur. Buna gore, bir yandan Topluluk

Oyelerinin yOrOttOgO, bir yandan da Topluluk tarafmdan yOrOtOlen d1,
politika faaliyetlerinin

yakmlastmlrnast

Oyelerin kar,1llkll darusmalarda

ongorOlmektedir.

Bu baglamda

bulunmasi konusu enem kazanrmsnr,

Uluslararasi politika sorunlan Ozerinde kar,1hkll bir anlay1, yaratmak i9in

caba gosterilmesi ve bu dogrultuda

yOksek duzeyde ilgilileri bir araya

getirecek

Topluluk

toplantuar

dOzenlenmesi,

Komisyonunun

da bu

faaliyetlere dahil edilmesi alman kararlar arasmdadir.

AVRUPA SiYASi i$BiRLiGi MEKANizMASI

o,,

politika

politikalarmm
temelinde

konulannda

itbirligi

efgOdOmO 1970'ferin

olusturulmustur,

ve

Oye

basmda

devletlerin
Avrupa

ulusal

Siyasi

Boylece, AT'nin artan ekonomik

d1,

ltbirtigi
onemine

siyasi bir boyutta katrtmrstrr. Avrupa; gittikye artan bir blcimde, kar,1llkh

bilgi a11,verii;i ve ii;birligi yolu ile baz: bOlgelerdeki uluslararast
sorumluluqunu fark etmeye ba,1am1,t1r2
Avrupa Siyasi l,birliginin temeli; eski bir Belyikall D,,i,leri yetkilisi olan
Etienne Davignon 'un adiyta arulan hukumetlerarast nitelikteki Davignon
SOrecidir.3 Bu surecte en yOksek dOzeyde goro,meler yrlda en az iki
defa

fakat

uygulamada

daha

stk

toplanan

D1,i,teri

bakanlan

arasmdadtr. Bakan dOzeyinin altmda, D1,i,teri siyasi gOrevlileri her Oy
ayda bir, fakat uygulamada ayda bir toplanmaktadtr. Bu dOzey, AT
mekanizmasmdaki Coreper'e denk gelmekteydi. 1987'ye kadar Avrupa
siyasi i'birligi mekanlzrnasi idari islerin yOrOtOlmesini saglayacak bir
sekreterya'ya sahip degildi. Bu gOrev; Konsey dOnem bai;kanllgm1
Ostlenen Oye devlet tarafmdan yerine getiriliyordu. sa,kanhgm

el

degiJtirmesi sonucu yaJanabilecek olumsuzluklar nedeniyle BrOksel'de
yer alan kOi;Ok bir sekreterya Tek Avrupa Senedi ile olutturulmu,tur.
Avrupa Siyasi iJbirligi konulan ile ekonomik konular arasmdaki aymm;
Fransa'nm rsrarten ile Avrupa Siyasi ltbirliginin

ilk y11larmda da

surmustar. Bu durumun olumsuz etkileri, Kasun 1973'te; 9 Oye diti,teri
bakanmm Kopenhag'da toplamp, aym gOn AT Bakanlar Konseyi iyin
BrOksel'e uymak zorunda kalmalan ile doruk noktasma u1a,m1,t1r. Bu
aymm; 1974'de Avrupa-Arap diyalogunun ba,tamas1 ile son buimustur.
Araplar, ticaret ve siyasi sorunlarda a91k bir baglantl olmasmda israr

2

The European Union's Common Foreign And Security Polley, European
Commission,DirectorateGeneral For Information, Communication, Culture and Audiovisual
PublicationsUnit, Brussels.July1996,p.2
3
Stephen George, • European Political Cooperation", Common Foreign and Security
Polley In The European Unlon(Third Edition Expanded), Oxford University Press, Oxford,
1996,p.262

etmisler, bu da A T'nin bir takrm duzenlemeleri yapmasrna neden
olrnustur, Bu suni ayrrrm boylece ortadan kalkrrustrr."
Komisyon

ba~lang19ta

Avrupa

Siyasi

l~birligi

mekanizmasrnda

goro~melerden d1~lanm1~t1r. Fakat sonra bOtOn dOzeylerde aktif olarak
yer almaya baslamrs ve Avrupa Siyasi l!}birligi mekanizmas, ve
Bakanlar Konseyi arasrnda i~birligini saglamada

hayati

bir

rol

ustlenmistlr. Komisyonun bu rolO, 1987'ye kadar bir Avrupa Siyasi
l~birligi sekreteryasrnm olmamasmdan kaynaklanmaktadrr. Daha sonra
Komisyon temsilcileri diger forumlarda alman kararlarla paralel karalarm
almmasma yardimct olrnuslardrr. Avrupa Siyasi l~birligi kararlarr; Avrupa
Parlamentosuna da rapor edilmeye ba§lanmr§ttr. BOylece;Avrupa Siyasi
l!}birligi 1970'1erde kurum ve surecleri ile oldukya s1k1 bir kaynasma i9ine
girmi§tir.5
Tek Avrupa Senedinden Once alt, clzilecek birka9 giriJim de ,u fekilde
Ozetlenebilir.
1970 y1lmda yaymlanan LOxemburg Raporu ile Avrupa'nm artan
sorumluluklarm, uygulamaya ge9irmek ve siyasi ve ekonomik politikalar
arasmda uyum saglama arnaclannrn alt, 9izilmiftir. Bunun yanmda,
Topluluk'a

fekil

vermek ve

ortak anlasma alanlarmda geli1me

saglanmas,, diger arnaclar olarak ortaya konmustur. Bu baglamda,
duzenli olarak, kar!}tltklt bilgi alt!}veri~inde bulunulmas,, eylemlerin
koordine edilmesi ve ortak tutumlar belirlenmesi i9in, yrlda iki kez

4

5

Stephen George, Age. s,262
Stephen George, Age, s.262

d1,i,1eri bakanlan tcptannsr, dort kez de siyasi dlrektorter toplanns:
yaprlmasr, aynca ulusal baskentlerde rutin toplantilar yaprlrnast hOkme

baglanm,,tir.
1973'te lngiltere'nin oncOIOgOnde hazirtanan Kopenhag raporu AT
d1,i,1eri bakanlan tarafmdan kabul edilrnistir. Raporda daha onceki
geti,melerin

vurgulanmasma ek olarak, kullantlan mekanizmalann

geli,tirilmesi ongorulmo,tor. Bu raporla Oye Olkelerin "Avrupa Siyasi
1,birligi"

iyindeki

taahhOtlerinin

biraz

daha

ileriye

ge>tOri.ilmesi

hedeflenmektedir. Buna gore, Avrupa Toplulugu'nun dOnyada ayn bir
butun olarak hareket etme geregi, bunun sonucu olarak ta ortak
politikalar

olusturmak

i9in

darusmalarda

bulunulmast

hOkme

baglanm,,t1r. Bunun iyin, d1Jitleri bakanlannm daha 90k sayida toplann
yapmasi gerektiginin alt1 9izilmit, yalt,ma gruplannm resmilettirilmesi
ongOrOlmOftOr. Aynca Coreu'nun ( d1fiJleri bakanlan arasi iletiJim ag1)
kurulmasi bu raporda onemle belirtilen yeniliklerdendir. Tom bu surec
i9in "siyasi dialog" bir arac olarak kabul edilmittir.
1974 y1hndaki Paris Zirve toplantrsmda, Oye Olkelerin tom d1J politika
konularmda

ortak

tutumlar

hazrrtanan "Tindemans
"gonOIIOIOk"

benimsemesi

Raporu"

ile

siyasi

geregi

yinelenmit

iJbirliginin

ve

dayand1g1

ilkesinden vazge9ilip, belirlenen ortak tutumlarm Oye

Olkelerce zorunlu olarak kabul edilmesi gerekliligi ozerinde durulmusfur.
1981 yrlmm Ekim aymda Londra'da yaymlanan raporla, kurulan siyasi
iJbirliginin arnk bOtOn Olkelerin d1J politikalannm odak noktast haline
geldigi belirtilmi,tir. libirliginin operasyonel alanda da geyerli oldugu

vurqulanmrstrr. Aynca, siyasi i~birliginin arnact olarak ortak tutumlar
almmasi gereginin onerni yinelenmis ve gOvenlik konusundaki gorO~lerin
koordine edilmesi gereginin alt1 cizilmistir. Bu baglamda, Baskanlik
rolOnOn

g09lendirilmesi, Troyka

Sekreteryasrmn teyidi,

danisrna

konusunda daha 90910 taahhOtlerde bulunulmasi ve Komisyon'un
faaliyetlere tam olarak katihrm hOkme baglanm1~tir.Tom bu faaliyetlerde
yaptmm, ticaret ve yardrrn konulan birer arac olarak ortaya konmustur.
1983 yrlindaki Stuttgart zirvesinde kabul edilen "Stuttgart YOce
Deklarasyonu" ile o zamana kadar d1~ politikada i~birligi konulan i9inde
yer almayan gOvenlik konulan ve gOvenligin ekonomik yOnlerinin de
Avrupa Siyasi l~birligi i9inde ele ahnmast OngOrOlmO~tOr. 1981 ytlrnda
imzalanan Genscher-Colombo Antlasmasi temelinde kabul edilen
Stuttgart Voce Deklarasyonu Avrupa Birligi Olkeleri arasmda itbirligini
gelittirme ve g09lendirme arnacrru tasrrnaktadrr. Bunun icln, Avrupa
Konseyi'nin AT ve Avrupa Siyasi 1,birligi i9in genel yOnelimler sunmas:
ve Avrupa Konseyi'nin her Baskanrrun Avrupa Parlamentosu'na bir
raper sunmasi hOkme baglanm,,tir.
1 Temmuz 1987'de yOrOrlOge giren "Avrupa Tek Senedi" ile, Avrupa
Siyasi 1,birligi mekanlzmast altmda yaratilan giri,imler ilk defa Topluluk
hukuki metinlerine dahil edilmi, ve giderek artan Ol90de tek sesle
hareket edilip, tutarh politikalar izlenmesi gerektigi vurqulanrmstrr. Tek
Senet 30. Madde ile ortak d,, politikamn formOle edilmesi konusunda
aye devletlere dusen sorumluluk belirtilmi!? ve bu alanda caba sarf
edlleceqinin aln cizilmistlr. Bu baglamda bilgi ve darusrna yolu ile ortak

tutumlar belirlenmesi, Avrupa Siyasi l!}birligi Sekreteryasr'nm kurulusu
hOkme baglanm,~. kararlann konsensOsle almmas, ve hOkOmetlerin
konsensusu bloke etmekten sakmmalan gereginin aln yizilmi~tir. Bunun
iyin ekonomik ve siyasi araelar kullanilacag, belirtilmistlr.

AVRUPA

i$B1RLiGi

SiYASi

MEKANlzMASININ

DEGERLENDiRILMESi
1970'1erde Avrupa Siyasi i~birtigi temelinde olusturulan mekanizma
Avrupa'run bazt bolgelerdeki uluslararas, sorumluluqunu fark etmesi ile
~ekillenmi!}, Oye devletlerin dt~i~leri bakanlan ve elyilikleri arasmdaki
iti,kiler s1klatm1~tir. Yakm siyasi i~birligi, farlch gOrOtler arasmda anlay1f
ve hoJgOrOyO geliJtirmiJ, AT ve Oye devletler, Avrupa GOvenlik ve
t,birligi Konferans, (AGIK) iyinde liderlik rolO Ostlenerek, Dogu-Bat,
yakmlaJmasmda Onemli

adimlar atm11lardir. Topluluk, Asya-Latin

Amerika ve Uzakd~u ile ilifkilerini geliftirmif, Oye devletlerin tek bir
ag,zdan konusmak ic;in sarf ettikleri diplomatik c;abalar ba,anyla
sonuc;lanmaya baJlam11t1r. Fakat, Avrupa Siyasi ltbirligi her zaman
dOzgOn bir dogrultuda seyretmemlstir. Oye devletlerin ulusal c;1karlan s1k
s1k ortak bir yaklai;,mm OnOnde engel olarak kalm11t1r. Yetersiz bir
i~leyif, oybirligine duyulan ihtiyac; ve yasal bir c;erc;evenin yoklugu da
uluslararas, olaylarda Birligin h1zll hareket etmesini engellemiftir.6

6
European Commission.Directorate
Audiovisual Publications , Age s.2
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Avrupa

Siyasi ifbirligi,

Ozerinde anlasmaya vanlan

dt~ politika

konulannm "ne" olacaqmdan cok "nastl" olacag, ile ilgilenmektedir. Ortak
tutumlar geli~tirme gereksinimi AGIK tarafmdan karsuanmaktadrr.'
Siyasi ifbirligi ac1kltg1nt kapatmak icin degi,ik dOzeylerde reformlar
yapurmstrr. Bunlardan en onernlisi olan Tek Avrupa Senedi ile Avrupa
Siyasi 1,birligi mekanizmasrna resmiyet kazandmlrnrstrr.
Tek Avrupa Senedi 090ncO krsim su ifadelerden olusrnaktadrr, "Oye
devletler Avrupa d,, polltikasrrn olusturmak ve uygulamak icln birlikte
hareket edeceklerdir."
Fakat sonucta, Avrupa Siyasi 1,birligi gev,ek ve gonOIIO bir dOzenleme
olarak kalrmsnr, Her Oye devlet birbirinden ba91ms1z hareket edebllmls,
d1, politika ile ilgili kilit kararlar oybirligi ile almmak durumunda kalrrusnr,
Avrupa Siyasi 1,birligi'nin ana amaci, oye devletlerin d,, politika
alanrnda birbirlerinden bag1ms1z hareket etmelerinden saglayabilecekleri
kazanctan daha fazlasmt, AT Oyesi Olkelerin birlikte hareket ederek elde
etmelerini saglamakttr. Bu yolla Oye devletlerin dtf politikalarmm
koordine

edilmesi

mekanizmasmm

Onem kazanrmstrr."

kurulmasmdan

Avrupa

yak1a,1k yirmi

y1t

Siyasi
sonra

1,birligi
devlet

egemenliginin korunmasi ile ortak amaclann etkin biyimde izlenmesi
arasmda kurulacak denge ve yetki dag11tm1 ile ilgili ikilemler gOncelligini
korumaktayd,.

7
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Bu durum, zayif kururnsallasma ve ortaya konan marjnal politika ile de

Ortak eyleme herhangi bir taahhOtte bulunrnaksrzm, katrhmci devletlerin
askeri

ya

da

mali

katk1

yerine

gonOIIO

bag1,1arinin

olmasr

ve

konsensOsle hareket edilmesi ile Avrupa Siyasi 1,birligi mekanizmasrmn
yapist;

deklerasyonlar

Oreten ve gorOnOrde hlcblr

etkisi

olmayan

9

sonuclar yaratan bir "diplomatik oyuna" benzemistir.

Sonucta, Avrupa Siyasi 1,birligi yalrnzca Topluluk d1,i,leri bakanlan ve
elciliklerin
ulusal

9911,malarm1 yeniden

politikalanrn

tek

,ekillendirmi,

bir politika

haline

fakat,

Oye devletlerin

donusturmede

basansiz

kalrmstrr, Avrupa Siyasi 1,birligi mekanizmast ilk yillarmda Fransa'dan
90k Alman

crkarlanna

hizmet etrnistlr,

ABD'nin

Vietnam'da

oldugu

srrada "Ostpolitik" i9in 90k tarafh Bat1 destegi bu yolla saglanm1,t1r.

Avrupa Siyasi ltbirligi mekanizrnast ozellikle 1972-1974 y1llan arasmda
AGIK hazrrlrklan kapsammda degerini ortaya koymustur. Oye devletler
AGIK

iclnde:

karma,1k

gOndemin

yaprsim

belirlenmesi

mOzakerede

ve

Helsinki

ABD'den

daha

Deklerasyonunun
aktif

bir

rot

cynarruelardrrtar. AB Oyesi Olkeler AGIK i9inde grup halinde hareket
etmisler ve d1, politikamn

hemen her alanmda

birbirleriyle

danisma

halinde olmuelardrr. Fakat buna ragmen bag1ms1zllklanndan taviz verme
konusunda da isteksiz kalmrstardrr."

9

Anthony Forster and William Wallace , Age. s.417
John Mc Cunnick, Age,.s.280

10

1980'1erin sonuna dogru Avrupa Siyasi l~birligi mekanizmasi

oldukca

geli~mi~ bir ili~kiler agma donu~mo~tor. Fakat hukumetleraras:

karakter

korunmaktayd1. Hlyerarsik bir yap: olusturulrnustu. Fouchet Planmm
Sekreterya

olusturulmast

yonundekl

onerileri

ilk

baslarda

bir
bazi

hukurnetlerce hos karsnanmerrus ve donem ba~kanllg1rn elde tutan Olke
d1~i~leri bakamnm bu gorevi yerine getirmeye devam etmesi fikri daha
90k kabul gormO~to. Fakat daha sonra altt ayllk baskanhk degi~imleri
'troika'nm

geli~tirilmesine

adrrnlar

atrlrnasma

sonrada

De Gaulle'den

yol a9m1~ ve Sekreterya'mn

yardtmci

olmustur.

Sekreterya

kalan

hukumetlerarast

miras

olusurnu

icin

olusturulduktan
yapi

devam

etmistir.

Son yirmi y1la bakmca diplomatik cahsma uygulamalanmn
acrk blcimde gorulmektedir.

donusumu

D1~i,leri bakanlan arasmda dogrudan bir

iletislm 1973 y1lmda Alman d1!?i~leri bakanllgmdan

yonetilen bir ileti~im

ag1 ile saglanm1~tir.

A)

ORTAK

01$

POLiTiKA

VE

GUVENLiK

POLiTiKASINA

KAVRAMSAL YAKLA$1M
Avrupa Birligi 1 Kasrrn 1993'te yOrOrlOge giren Avrupa birligi (Maastricht)
Antlasmas: ile birbirinden farkll ozelliklere sahip 09 sotun Ozerine bina
edllmistir. Bunlardan birincisi; Avrupa Topluluklan, ikincisi; Ortak D1~
Politika ve

Guvenlik Politikas,, ucuncusu; Adalet ve

l9i~lerinde

l!?birligi'dir. "Ortak D1~ Politika ve Guvenlik Polltikasr'mn da lcinde yer

ald191 son iki sOtun icin Oye devletler Topluluk kurumlarma yetki
devretmek istememlsler
hukumetleraras:

ve bu yOzden

bu iki

sotun tamamen

nitelikte kalnusnr. Bilindigi gibi Topluluk kurumlan Oye

devletlerin kendilerine devrettigi bazt egemenlik haklanrn kultarurlar. Bu
nedenledir ki Topluluk kurumlannm uluslar-ustu
yetkilerle donat1ld191 sOylenir. Ortak

yani supranasyonal

o,, Politika ve Govenlik Politikas,mn

uluslar-OstO degil hukumetlerarast nitelik gOstermesinin Onemli sonuclar
dogurdugu bilinmektedir. Maastricht Ant1a,mas1 "il?birligi"nden, "ortak"
di!? politika ve gOvenlik politikasma resmi bir geci§i simgelemektedir.
F akat "egemenlik" ile "ortak politika " arasmdaki gerilim hala ortadan
kaldmlamarmstrr. 11

8)

ORTAK

01$

POLiTiKA

VE

GUVENLiK

POLiTiKASl'NDA

AKT0RLER VE ARACLAR:
1)AKT6RLER

1-A VRUPA BIRLIGI KONSEYI
Oye

devletlerin

hOkOmet ve devlet baskanlannm ve

Komisyon

BaJkamnm yer ald191 Avrupa Birligi Konseyi, Ortak di§ politika ve
gOvenlik politikasmm ilke ve genel yOnelimlerini belirler. Ayda bir kez
toplanan D1l?iJleri Bakanlan Konseyi belirlenen ilke ve yOnelimler
temelinde ortak di§ politika ve gOvenlik politikasiru tammlayan ve

11
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uygulayan kararlan kabul eder. Konsey'e; Oye devletlerin dt~i~leri
bakanltklanndan gelen Siyasi Direktorterden olusan, aynca Komisyon ve
ilgili taraflann da bulundugu Siyasi Komite yardrmci olur. Konsey
Ba!}kanl191, aln ayda bir rotasyon usulu ile belirlenir. $u anda Baskan,
eski ve bir sonraki baskanlrklarla "TROIKA"y1olusturur.

2-AVRUPA BIRLIGI KOMISYONU
AB Komisyonu, ortak d1, politika ve gOvenlik polmkas: alamndaki islerin
yerine getirilmesi asarnalannda tam olarak yer altr. Bu konularda
uluslararasr dOzeyde Birligi temsil eder. (Maastricht Antlasmasi J.9. ve
J.5(1) Madde) Komisyon, Konsey'e karar vermek iyin oneri verme
hakkrru Oye devletlerle birlikte paylafir. Bu paylatim hakk1, Birligin dtf
politika alanmdaki tutarhhg1 saglamak iyin Kensey ve Komisyon'un ortak
sorumluluqunun bir ifadesi olabilir. (Maastricht Ant1a,mas1 C. Maddesi,
2. Paragraf) Ornegin, ortak d1, politika ve govenlik politikas, kararlan
arasmda efgOdOm saglanmas, ve AT'nin

ekonomik ve gelitme

politikalarmm koordine edilmesi konulannda birlikte hareket edilir.
Komisyon iyinde ortak dtf politika ve gOvenlik politikas, iyin sorumluluk
Komisyon baskam ve ilgili genel mOdOr'e kart1 sorumlu olan bir diger
Komisyon Oyesi arasmda paylatihr. Komisyon icinde d,,i,leri ile ilgili
sorumluluk cografi bir temele dayalt olarak bOIOmlere aynlmaktadtr.
-Genel MOdOr I: Kuzey Amerika, Uzak Dogu, Qin, Avustralya ve Yeni
Zelanda'dan,

-Genel MOdOr IA: TOrkiye, Sovyetler

Birligi'nin

ortaya crkan bag1ms1z devletler ve Mogolistan

dag1lmasmdan

sonra

da dahil olmak Ozere

Avrupa ve ortak d1~ politika ve gOvenlik polltikas: kararlanndan,

-Genel MOdOr 18: Goney Akdeniz, Orta Dogu, Latin Amerika, Goney ve
Goney Dogu Asya'dan ,

-Genel MOdOr VIII: Afrika, Karaip ve Pasifik Olkelerinden sorumludur.

ECHO -European Community Humanitarian Office, Komisyon i<;;indeki
insani yannm konulan ile ilgilenir. lnsani yardirn Avrupa d1~ politikasmm
onernll bir parcasrdir. Avrupa Toplulugu lnsani yardim Ofisinin (ECHO),
ulustararast

krizlerde gerilimi azaltmak ve uygun bir siyasi cozurn

getirilene dek, savas kurbanlarma yardrmci olmak gorevi vardir. Bir yok
durumda ECHO, diplomatlar ve uluslararasi kuruluslarta yakm i~birligi
halinde yah~1r. Somali, Ruanda, Burundi, Afrika'da ki diger krizler, eski
Yugoslavya, <;e<;;enistan ve diger bir cok Olkeyeyard1metmtstir.

12

3-AVRUPA PARLAMENTOSU:
Avrupa Parlamentosu; Ortak d1~ politika ve gOvenlik politikas: alanmdaki
geli~meler konusunda dOzenli olarak Konsey Ba~kanhg1 ve Komisyon
tarafmdan bilgilendirilmektedir. Parlamento, Konsey'e sorular sorabilir
veya onerilerde bulunabilir. Aynca, ortak d1~ politika ve gOvenlik
politlkast ile ilgili y1lhk tartrsmalar hazirlar, Parlamentodaki 01~ ili~kiler
ve GOvenlik ve savunma pclitikast komitesi
12

ile Komisyon arasmda
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gOncel d1~ politika konulan Ozerine surekli olarak devam eden bir
diyalog

mevcuttur.

Komite,

Parlamente'nun

goru~lerinin

Kensey

tarafmdan tam elarak dikkate almrnasrrn saglamak amaci ile Kensey
Ba~kanllg1

ile yOrOtolen

dOzenli tartisrnalar dOzenler.

uluslararast

konferanslarda, Avrupa Parlarnentosu Oyeleri AB delegeleri arasmda yer
alabilirler. Ortak d1~ pelitika ve gOvenlik politikast konulan ile ilgili ayllk
sergulama toplantrlan da dOzenlenmektedir. Parlamente'da; insan
haklan, gOventik ve sllahsiztanrna konulan ite ilgilenen alt komiteler
mevcuttur. Parlamento, bir 9ek Toplutuk Oyesi elmayan Olke ile
partamentolar arasi delegeler yolu ile ili~ki surdurur. Rusya ve Filistin
topraklarmdaki secirnlere goztemci olarak temsilciter gOnderilmi~tir,
aynca

acil

tartrsrnalarda insan

ulustararas, kriz
geli,tirmelerini

haklan

konulanru tarnsir,

Oye

ihlalleri ve

gOndemdeki

devletlerin

ortak tutum

saglamr. Parlamenterler, Merkezi ve Dogu Avrupa

Olkelerinin AB'ye Kaulrrru, Eski Yugoslavya'daki ban~ sureci ve Akdeniz
bolgelerindeki istikrar ve gOvenlik kenusuna Ozel ilgi gOstermektedirler.13
ll)ARACLAR
1JORTAK TUTUMLAR
Maastricht Antlatmas1 J.2(2) maddesine gore Konsey, ulusal politikalar
icln yol gosterici ve ilgili yaklasim il;in bir temel olusturacak ortak tutumlar
belirleyebilir. Oye Olkeler, uluslararasi konferanslarda ve uluslararasi
orgutler i9inde bu tutumlan savunurlar. Nitekim Birle!}mi~ Milletler ve
13
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Avrupa GOvenlik ve 1,birligi re,kilat1 (AGIT) it;inde ortak Avrupa'nm sesi
belirleyici bir faktOr olmaya bastarmsnr.

2- ORTAK EYLEMLER
Antlasmarnn J.3. maddesine gore, Konsey lcinde diger bir karar verme
aracr, ortak eylem'dir. Ortak eylemler; ortak tutumlardan, Oye devletlerin
ulusal d1, politikalan icin yalruzca basit bir plan olmaktan cok,
ufuslararasi duzeyde ortak Birlik yaklasmu it;in bir temel olusnrrmalan
bakimmdan farkhhk gOstermektedirler. Bu

acrdan, ortak eylemin

arnaclan, kaynaklan ve ifleyifi cok dikkatli bicimde tanrmlanmahdrr.
Ortak bir eylem, Oye devletler i~n baglay1c1d1r ve sadece Ozel kosullar
dahilinde yOrOrlOkten kaldmlabilir. DOnem Ba,kanhg1 ortak eylemin
uygulanmasmdan sorumludur. Ba,kanhgm sorumtu oldugu ortak eylemin
aynnnlan nitelikli c;ogunluklabelirlenebilir. Ortak eylem kararlarma Ornek
otarak, Eski Yugoslavya, Orta Dogu BanJ SOreci'nin destektenmesi,
Goney Afrika'da demokratik gegif sOreci, sivil ve askeri ac;1dan kullanuan
ihrac; mallarmm denetimi ve Silahs1ztanmaAntta,mas, verilebilir.

14

3JORTAK DEMECLER
Avrupa Birligi utuslararas, gelifmelerle ilgili otarak dOzenli olarak "ortak
demeeler' verir. Bu tor dernecler yoluyta, Birlik; siyasi otaylan etkilemek
ic;in politik ve ekonomik ag1rltgm1 ortaya koyar. Birlik bu yotu, baz:

14
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Olkelerdeki insan haklan konulan ya da mevcut catrsmalar gibi i9 siyasi
geli~melere ilk tepkisini ortaya koymak i9in srk s1k kullarur.

C) ORTAK DI$ POLiTiKA VE GUVENLiK POLiTiKASINA iLi$KiN
MAASTRiCHT ve AMSTERDAM ANTLA$MAS1 DUZENLEMELERi:
Avrupa Birligi (Maastricht) Annasrnast icinde Ortak

o,,

Politika ve

GOvenlik Politikasi (ODPGP) ile ilgili ozel bir dOzenlerne oldugu gibi, (5.
K1s1m hOkOmleri) genel hOkOmler i9inde ·de aynr konu ile ilgili ifadeler
bulunmaktadir. Nitekim, 2. Madde de Birligin arnaclarmdan birinin, ileride
ortak bir savunma polltlkasnu i9ine alan bir ortak bir d,, politika ve
gOvenlik politikasmm uygulanmas1 yoluyla varhgm1 uluslararast alanda
gostermek olduguna dikkat 9ekilmiftir.

AB'nin ayn bir sotununu olusturan ODPGP, i,teyi, ,ekli ve hOkOmetler
arast karakteri ile tek pazar ve ticaret politikas, gibi Toplulugun geleneksel
sotunlanndan aynlmaktad«. Bu farkhhk kendini en ~k
sareclennde gOstermektedir. Zira,
90gunluk oyu gerekli ve yeterli

geleneksel Topluluk

karar verme
atanlannda

iken, ODPGP alanmda kararlann

konsensOsle ahnmast gerekmektedir. Diger alanlardan farklardan biri de;
5. Krsunla ilgili atanlarda Komisyon, Parlamento ve Adalet Divam'nm daha
az Onemli hale gelmeleridir. Bu kurumlann ODPGP de oynadrklan roller,
geleneksel olarak kazandiktan yetkilerle tam bir tezat olusturmaktadrr.

.L4

Topluluk

ile hukumetlerarast

karakter

arasmdaki

olasr uyumsuzluklan

gidermek Ozere 3. Madde de Kensey ile Komisyonun ekonomi, govenlik
v.s

alanlarda

birlikteligi

saglamak

uzere

e~gOdOmlO

cahsaceklan

belirti lmekted ir.

Umulanm aksine, ODGP hOkOmleri yeterince basanh olamarrus ve daha
etkin

bir duzenlerne

olusturmak

amaci

ile

yeni

bir Antlasma

icin

hazrrliklara baslanrmstrr. Maastricht Antlasmasr icln belirtilmesi gereken
onemli bir nokta, bu Antlasrna ile hala AB'nin otonom bir d1, politikaya
sahip olamamas:

konusudur.

AB d,, ili~kilerde bulunma

kapasitesine

sahip olmasma ragmen Oye devletlerin bu alandaki yetkilerini Birlik lehine
terketmemeleri sonucu d,, ili~kilerin iki yanlt idaresi devam etmistlr.

Haziran 1997'de AB Oyesi devletlerin devlet ve hOkOmet baskanlan yeni
bir Antlafma
29

Mart

Ozerinde anlasrmslardu.

1996'da

hukumetlerarasi

Torino'da
konferans

HOkOmetlerarast konferansm

Sonuc;ta Amsterdam

baflay1p,

bir

hayli

sonucu 2 Ekim 1997'de

uzun

Antlaernas:
sOren

bir

imzalanm1,t1r.

Onemli bir amacr, ortak dlf politika ve

gOvenlik politikasmm iJlevsel etkinligini geliftirrnek

iyin yollar bulunmasi

idi.

Amsterdam Antlasmasr AB ic;in yalntzca bir donum noktasi degildir. 21.
YOzy1I Oncesi yeni Avrupa'ntn

temellerini de atrnaktadrr. Bu Antlasrna

insan haklan ve temel ozgOrlOkler gibi evrensel konularda daha ihtiyatlt,
vatandaslanrun

haklannt gOzeten, d1, ili,kilerinde

daha etkili, kurumsal

cercevesinde

yeterli, ve daha yakm i~birligin ger9ekle~tirmede

daha

esnek olarak dO~OnOlmO~tor.15

YENi BiR ARA(;: Ortak Stratejiler
Antlasma; var olan d1~ politika araclanna yeni araclar eklemistir, Buna
gore; Oye devletlerin ortak crkarlanrun bulundugu alanlarda, ODPGP'nin
ilke ve yonelimlerini belirleyen AB Konseyinin; konsensOsle ortak
stratejiler belirleme hakk: vardrr. Bu tor ortak stratejiler i9in sore ve araelar
belirlenecektir.

Konseyin

(D,,i,leri

Bakanlan

Konseyi);

ortak

stratejileri;

nitelikli

9ogunlukla almm,, ortak tutum ve ortak eylemlerle uygulama sorumluluqu
vardrr. Kensey, AB Konseyine ortak strateji olusturulmasi i9in tavsiyelerde
bulunabilir. 1999 y1h Haziran aymda toplanan KOln Zirvesinde ilk ortak
strateji Rusya ile ilgili olarak olusturuimustur.

KARAR ALMA-0/umlu Cekimser Oy
Amsterdam Antlafmasmda ODPGP'nin kapasitesi, daha etkin ve uyumlu
araclann kullarurru ile arttmlmaya 9ahf1lm1~tir. ODPGP kararlannm her
zaman oybirligine ihtiyac gosterdigi ~eklindeki genel kural devam etmekle
birlikte bir takrm yurousamarar da vardir. "Olumlu Cekimser Oy" ~eklinde
ifade edilebilecek bu durum,
15

kararm almmasm, bloke etmeyen bir

Avrupa Arastrrmelen Dergisi (Mannara Journal Of European Studies) Mannara
Oniversitesi , Avrupa Toplulugu Enstiti.isi.i, CilWolume:6, Say1/no:2, 1998, Explanatory
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cekirnserlik durumunu ifade etmektedir. Eger aye Olke, c;ekimser kald1gm1
resmen deklare ederse; karan uygulamak zorunda degildir. Ancak
dayarusma adma, karann Birligi bir bOtOn olarak baglad1gm1 kabul etmek
ve bu kararla ilgili olarak Birlik eylemleri ile catrsmarnaya ve onu
engellememeye ezen gostermelidir. Bu mekanizma, bu ,ekilde cekilen
Oye devletler Antla~ma da ongorOlen agn11klt oylarm ucte birine ulasiyorsa
uygulanmaz. AB Antlasrnasrrun degi,tirilen 5. K1sm1, 2 halde nitelikli
c;ogunlukla kararlann kabul edilmesini ongoror. Bunlar;
-AB Konseyi taraftndan OngorOlen ortak stratejinin uygulanmasma ili,kin
kararlar,
-Konsey tarafmdan uygulanmasina karar verilen ortak eylem ya da
tutumlara ilifkin spesifik kararlardtr.

Aynca, "ulusal politikalan ile ilgili 6nemli durumlar" sez konusu
oldugunda aye devletlerin yagunluk oylamasuu bloke etmelerine olanak
veren bir gavenlik hOkmO mevcuttur. Bu gibi durumlarda ilgili Oye devlet
nedenlerini s1ralad1gmda Kensey nitelikli c;ogunlukta
hOkOmet bafkanlannm

ve devlet ve

oybirligi karan ile konunun AB Konseyinde

tart,,1tmas1 ic;in gOnderebilir.

Amsterdam Antlafmas, ile Komisyon da hem temsili anlamda hem de
uygulama anlammda daha etkin hale gelmi,tir.

.t. I

Y0KSEK TEMSiLCI:
26. madde, ODPGP'yi daha etkin hale getirmek icin yeni bir gorev
yaramustrr.

Buna gore, Konsey Genel Sekreteri ODPGP YOksek

Temsilcisi olarak atanacaktir. YOksek temsilci, Konseye ODPGP ile ilgili
konularda
asamalannda

kararlarm

formOlasyonu, uygulanmas1 ve

haztrlanmasr

yardrrnci olur. Donern Baskarunm istegi Ozerine Konsey

adma ucuncu taraflarla diyalog kurar. Olusturulan yeni temsilcilige ragmen
Konsey eski Yugoslavya ornegindeki gibi spesifik konularla ilgili ozel
temsilciler atayabilir. Temsilciye yardrmci olmak amact ile Konsey Genel
Sekreterliginin sorumluiuqunda

cahsan bir planlama ve erken uyan birimi

olueturulmustur.

Baskanhk alt, ayda bir degi:;irken, YOksek Temsilci daimi bir gorevli
olarak kaldtgmdan bu durum Onemli bir yeniliktir. Bu yolla, Bakanlar
Konseyi, Genet Sekreterin Birligin politikasmm devamm, ve tutarl11tgm1
saglamadaki faaliyetlerine dayanacaknr, Devamlthk, ayrn zamanda, o
anki dOnem ba~kanltg1m sOrdOren Olkenin daveti ile gelecek dOnem
baskarurun yard1m1yla geryekle:;tirilecektir. Birlik dOzeyinde Komisyon
ba:;kanhgm gOrevleri konusunda tam yetkilidir.
Balkanlarda birbiri ardma yafanan savaslara kadar, biryok Avrupa Birligi
Oyesi devlet, ortak bir dt~ politika ve gOvenlik politikas, lehine
egemenliklerinden
tecrObelerle bir

taviz

vermek

degi~iklik

lstememislerdlr.

saglanabilmi~tir.

Fakat

Nitekim,

yasanan

Amsterdam

Antlasrnasmda belirlendigi Ozere, Avrupa Birligi iyinde henuz cok yeni
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bir yaprlanrna sureci i~inde bulunan ve AB'nin "d1~i,1eri bakaru"
niteliginde clan bir "YOksek Temsilci" Haziran aymda Kotn'de toplanan
AB liderleri tarafmdan atanrrustrr. Buna gore NATO Genel Sekreteri
Javier Solana , AB 'nin ilk YOksek temsilcisi olmustur, Solana, eski ve bir
o kadar da ele gecmez bir amacla kars: ka~1yad1r:"Her zaman ABD'ye
govenmek durumunda olmakstzm ozerk askeri eylemlerde tek basma
hareket edebilmek. "Bunun yanmda Avrupah liderler yine de projenin
NATO'nun yerini alan degil, onu tamamlayan bir yaprlanma oldugunun
alum cizmi,Jerdir. 16

YOksek Temsilci, AB 'nin temel hOkOmetleraras,kurumu clan Bakanlar
Konseyi'ne baglt olup, askeri bir gocon komutasma sahip degildir. Fakat
herhangi bir kriz arunda hOkOmetlere erken uyanda bulunabilir.

o,,

politika planlamasma da katkrda bulunur. Yaym organlarma global
krizler konusunda Avrupa Birliginin bak1~m1 anlatrr ve altnan tutumlar
konusunda AB'nin savunuculugunu yapar. $ayet bu gOrev basanyla
sOrdOrOIOrse, Henry Kissinger'in ~u OnlO sorusu da muhatabuu bulmu,
olacaktrr:"Avrupa'y: aramak istediginizde kime basvurursunuzv "

PLANLAMA ve ERKEN UYARI BIR/Ml:
ODPGP'nin uyumla~tmlmas,, Oye devletlerin uluslararast geli~melere
verdikleri tepkilere gore olusmaktadrr, Gecmi~ tecrObeler gOstermi~tir ki,
tepkiler arasmda e~gOdOm saglanamazsa AB ve Oye devletlerin

16

Newsweekjune 14,1999
World In 1999, The Economist Publications,p.23

17The

uluslararast

konularda

pozisyonlan

zayiftamaktadrr.

Bu acrdan uluslar

arasi konularm ortak olarak analizinin yaprlmasi ve bilgilerin toplanmas,
ortak tepkiler gosterilmesini saglayabilecektir.18

Tum bu nedenlerle
Konsey
altmda

Amsterdam

Genel sekreterligi
bir planlama

Antlasrnasma

bunyesinde

ve erken

uyan

ek bir deklarasyonla,

ve YOksek Temsilcinin
biriminin

ctusturulmasma

yetkisi
karar

verilmistir.
Genel

Sekreterlik,

Oye

devletler,

Komisyon,

BAB

bOnyesindeki

uzmanlardan olusan bu birimin gorevleri;
-ODGP'ye lliskln konulardaki geli§meleri izleme ve analiz etme,
-Birligin

dt§

politika

degerlendirilmesi

ve

guvenlik

ve ODPGP'nin

polrtlkast

gelecekte

alanmdaki

odaklanabtleceqi

crkartanrnn
konularm

saptanmasr,
-ODPGP'ye etkileri olabilecek olaylar, potansiyel siyasi krizler ve durumlar
hakkmda erken uyanlar ve degerlendirmeler yapmak ,
-Konsey ya da Donem Ba§kanltgmm istegi Ozerine veya kendi inisiyatifi ile
Konsey'e secenekli politika onerileri sunmak.

"PETERSBERG G6REVLER/" ,GOVENLIK VE BAT/ A VRUPA BiRLIGI
Petersberg

Gorevleri AntlaJmanm

5. Krsrmna eklenmlstlr.

Bu durum,

Avrupa guvenligine tehdit te§kil eden bazi yerel cansma (eski Yugoslavya
da oldugu gibi) durumlannda

kullarutmak uzere onernll bir adim teskil

etmektedir. Petersberg Gorevleri Birligin bu tor catrsmalara verdigi iyi bir
18

Avrupa BirliOi InternetSitesi,(http://www.europa.eu.int.)
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cevap olacaktir. Aynca insani yardrrn ve ban,, koruma misyonlan yoluyla
Avrupa guvenliginin saglanmasm, Oye Olkelerin ortak katrlrmlanru da
saglad1gmdanOnemli bir adimdrr.
GOvenlik acrsmdan yeni 17. Madde iki yeni gelifmeye neden olacak yeni
acrhrnlar saglamaktad,r. Bunlar;
-Ortak savunma,
-BAB'm AB'ye entegrasyonu

Antlafmaya gore, ODPGP dOzenlemeleri Birlik gOvenligine ilifkin tom
konulan kapsamaktad,r. Bunlarm arasmda AB Konseyinin dOzenleyecegi
Ortak Savunma Politikasmm olusturulmast da gelmektedir. AB ile BAB
arasmda yakm baglarm kurulmas, ii;in dOzenlemeler yap1lmas1 konulan
da alt, ~zilmesi gereken konular araemdadir.

ODPGP HARCAMALARJNIN FINANSMANI:
AB Antlafmasma gore ODPGP nin finansmam hem Oye Olkeler hem de
Topluluk butcesinden ka~llamyordu.

Bu sistem etkin olmad1g1 ve

karma,,k oldugu gerek~si ile Ozellikle Komisyon tarafmdan eleftirilmekte
idi. Amsterdam Antlafmas, askeri ya da savunmaya ilifkin harcamalar ya
da Konseyin oybirligi ile ald1g1 kararlar harii; ODPGP operasyonlannm
Topluluk bOtyesinden karsilanmasr ii;in yeni bir dOzenleme getirdi. Bu
durumda da Oye devletler ceklmser kalarak katkrda bulunmayabilirler. Oye
devletlerin

Odeme yapacagt

durumlarda

maliyet,

karar1a,t1rmad191 muddet~ GSMH'ye gore paylai,1hr.

Konsey

aksini

Jl

BOLOM 2
AVRUPA

BiRLiGi

ANTLA$MAS1NDA

"ORTAK

DI$

POLiTiKA"

STRATEJiSi OLU$TURULMAS1NIN NEDENLERi
A)Ekonomik Nedenler
Siyasi, askeri ve ekonomik birlik kavramlanm botOnOyle birbirinden ayn
dusunrnek mOmkOn degildir. Ekonomik birtigin beJli bir asamasindan
sonra, d1, politika da dahil olmak Ozere, art1k slyasl politikalarm
butunlesfirilmesl

kacrrulmaz

hale

gelecektir.

Ekonomik

birlikten

saglanacak faydalar, gOnOmOzde global bir bak1~ acrsmdan, d1~ dOnyaya
kars: bir ekonomik blok gibi davranabilme olarak ozetlenebilirse, bunun
saglanabilmesi

icin

ekonominin

bir

uzantrsi

olan

siyasi

birligin

gen;ekle~tirilmesi sartnr. Siyasi bOtOnlefme cabalanrun i9inde ortak d1~
politika konusu her zaman onemli bir yer tutrnustur,

Avrupa Birfigi Komisyonu'na gore, ekonomik entegrasyon o denli h1zh bir
fekilde olusmaktadir ki, siyasal ili~kilerin geri kalmas, ve olgunlafmamas,,
"Topluluk'un birtik ve beraberligi" bakirnrndan yak tehlikeli olacaktrr."
Ger~kten de Avrupa Birligi ekonomik entegrasyon konusunda Onemli
mesafeler alrrus, ortak para birimi ve ortak bir merkez bankas: kurulmas,
konulannda dikkate deger asamalar kaydedilmi,tir.

AB 01u,turdugu "Tek Pazar "ile uluslar arasi ticareti yonlendirmekte ve

19

Paul Kennedy, Yirmi Blrinci YOzy1la Haz1rlamrken
Yaymlan, Ankara 1995, s. 344

TOrkiye

It Bankasi KOltOr

ondan etkilenmektedir.

AB'nin bu Olkelerle de yakrn baglarr vardrr ve

Dogu ile Guney'deki komsulanrun da yer ald191 geli9mekte

olan Olkelerin

ekonomik, sosyal ve demografik sorunlarm ve bu sorunlarrn etkilerine 90k
daha fazla acrktrr. Bu Olkelerle olusturutan
olarak ta desteklenmesi

ekonomik

istikrarlr ili9kiler yaratabilecektir.

90k ticari ortagr da AB ile olan ekonomik

baglarrnr,

baglarm

politik

AB'nin diger bir
siyasi baglarla

destekleme yoluna gitmektedirler. Bu bakrmdan da ortak bir dr~ politika ve
gOvenlik

politikasr

gu9lendirilmesine

olusturulmasr,

AB

'nin

ekonomik

baglarrnrn

hizmet edecektir.

Maastricht Antla9mast

imzalanmadan

once AB'nin ekonomik bakrmdan,

bazr ortak (Omegin Ortak Tarim Politikasr) ve bOlgesel politikalar

i9in

yapilan harcamalarrn etkisiyle reforma ihtiyac: vardi. Oye Olkelerin daha
entegre olrnus ekonomiler haline gelmeleri ve AB'nin ABO ve Japonya'nrn
ardrndan dunyarun bir baska 909 merkezi haline gelebilmesi ancak bu

reformlarm basanh olabilmesi ile mnrnkun olabilecekti. Bu ekonomik
fartlar altmda Maastricht Ant1a,mas1dogdu.20

B)SiYASi NEDENLER

1 )TEORiK YAKLA$1M
Teorik planda Avrupa Birligi'ni aeiklamada kullanrlan en Onemli teori
"Neofonksiyonalist Yaklasrrn'tnr. "Neofonksiyonalist Yaklasim" Amerika'II
bilim adarru Ernest B. Haas'm "The Uniting Of Europe: Political, Social,
20

Csaba Laszlo, Dogu Avrupa'da
Yaymlan,1996, lstanbul,s.292

CokOt

Senaryolan,Birinci

Basrm, Kavram

.J.J

And Economic Forces"adlr kitabmda Avrupa KOmOr ve <;elik Topluluqu
olgusundan hareketle geli,tirdigi Avrupa'ntn entegrasyonunu dogrudan
konu alan ilk kapsamlr teorik yaklasimdrr. Fonksiyonalizmden etkilenen
Neofonksiyonalist

teorinin

Avrupa

Birligi

entegrasyon

sOrecinin

aciklanmasmda kullantlan ana argOmanlanndan biri de; entegrasyon
sorecinde

etkili

olan

aktorlerin,

belirli

bir

sektorde

sagladtklan

entegrasyonu diger sektorlere yayma egiliminde olmalandtr. E. B. Haas
buna "spill over" (yaytlma) etkisi demektedir. Spill over etkisinin
olusmastnda entegrasyon sOrecindeki aktOrlerin, bu yayrlrnanm kendi
cikarlanna hizmet edecegi yonundeki kanaatlan bOyOk rol oynar. Bu
yaytlma ekonomik sektorden siyasi sektore kadar bir cok alaru
kapsayabilir.21 Nitekim Avrupa KomOr ve <;elik Topluluqu ile sadece
kornur ve ~lik ile srrurh bir entegrasyon sureci, yine smrrh bir alaru
kapsayan Avrupa Atom Enerjisi Toplulugu ile devam etrnistir. Bu atanda
saglanan basan da, Avrupa Ekonomik Toplulugu ile ekonominin tom
sektorterinl kapsayacak blcimde sormo,tor. Daha once tarihce bolumunoe
de inceledigimiz Ozere, 1952 ve 1953 ytllarmdaki siyasi entegrasyon
cabalan diye nitelendirebilecegimiz Avrupa Savunma
Avrupa

Siyasi

Birligi

henuz

ekonomik

entegrasyon

Toplulugu ve
tam

olarak

saglanamad1g1 i9in basansrz olmus, ve ekonomik birlige ag1rl1k veritmeye
devam edilmi,tir.

Devam eden entegrasyon surecl, siyasal anlamda

butunlesrnenin onernn

bir asamast olarak kabul edilen Maastricht

Antlasmast ile belli bir dOzeye ulasrmsttr, Siyasal butunlesrne konusunda

21

Veysel Bozkurt, Avrupa Bir1igi ve TOrkiye, ALFA Basin Yayun
s.33 v.d.

Dag1t1m, Istanbul 1997
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onemli bir yap, ta,, olarak "Ortak

o,,

Politika ve Govenlik Politikasr"

kavrammm Maastricht Antlasrnast icinde yer almasi da teorik bir
yaklasrmla, geli,en ekonomik entegrasyonun "spill over " etkisi ile siyasi
alana yansrmasi olarak degerlendirilebilir.

II. 1990'LI YILLARDA DUNYADA MEYDANA GELEN GEL1$MELERiN
ETKiLERi
1990'11 y1llarda bOtOn dunyay, sarsan geli,meler Avrupa'y: da haz1rltks1z

'

yakalam,,t,r. Sovyet sisteminin goko,o, hemen ardmdan patlayan Korfez
Krizi ve savasr, degifen dOnya dengeleri konusunda Avrupa'ya Onemli bir
sinyal gondermi,tir: "lki tekerlekli bisikletle dOfmemek igin frene basrlrnaz,
aksine daha h1zlt pedal yevrilir." Avrupa ayakta kalabilmek igin dOnya
meselelerine ilgisiz kalmaya devam edemezdi. Ancak yeterli ve etkin ilgiyi
gosterebilmesi igin mevcut yaprsrm h1zla gelh;tirmek zorundaydi.22 Bu
psikoloji ieinde Avrupa iki onemli hOkOmetlerarasi konferansa sahne oldu.
Bunlar; ekonomik ve parasal birlik Ozerine hukumetlerarasi konferans ile
siyasi birlik Ozerine hOkOmetleraras,konferanst,r. Bu gelifmeler sonunda
Avrupa'mn ekonomik entegrasyondan siyasi entegrasyona gegifine zemin
haz,rtayan

Avrupa

Birligi

Antta,mas,

(Maastricht

Ant1a,mas1)

imzalanrmstrr.

$imdi, 1990'11 y1llarda meydana gelen ve Maastricht Ant1a,mas1'ni bOyOk
olgOde etkileyen geli,meleri daha yakmdan inceleyelim.

22

Can Baydarol,"Avrupa Genylik Glinah1ndan Nasif Kurtulacak?", Finansal Forum, 13-14
Arahk 1997
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1) ALMANYA'NIN BiRLE$MESi
Berlin Duvan'nm y1k1l1~1 ve Almanya'nm blrtesmeslne yol acan geli~meler,
bazi eski korkulan yeniden canlandmrken, yenilerini de ortaya crkarrmsnr.
Zaten Soguk Savas ta btrcok bakimdan Almanya'yi kontrol etme cabasma
dayanmaktadtr. Bu acidan blrcoklanna gore, Soguk Savas'in sona
ermesi, Almanya sorununu yeniden gundeme getirmi~tir. Buna gore,
Avrupa'daki bu en gui;IO ekonomi kendisini siyasi olarakta ortaya
ko51maya i;altfabilirdi. Bircoklanna gore Almanya'ya siyasi anlamda ve
guvenlik nedeniyle mOdahale sarttr, lngiliz ve Fransrzlar birle~mi~
Almanya'nm NATO icinde kalmasmda israrh idiler. Ayn, zamanda iki
hukumetts, NATO'yu ikame edecek ya da onun uzantrsi blcirnde ve geni~
bir Avrupa guvenligi cercevesmds, ba~lang19 olarak AGIK ii;inde,
Sovyetler Birligi ve Balttk Cumhuriyetleri'ndeki gelifmeler daha tedbirli bir
yaklaf ima izin verene kadar bir birliktelik yarat1lmaya yaltftlmtfttr.
Almanya ile ilgili gorUfler daha cok realistler tarafmdan bic;imlendirilmi~tir.
Bircok realiste gore, Korfez savas: strasmda Almanya'nm durumu tam bir
paradokstu. Bir yandan, Almanya'nm beklenen askeri destegi, Fransa ve
diger Olkelerin Almanya ile ilgili korkularm, daha da kOrOkleyecekken,Ote
yandan Almanya'nm desteginin olmamas,, kollektif guvenlik cercevesinde
ondan beklenen rolu oynayamamasma neden olacaktt.23 Biry0klarma
gore, Almanya'nm birle~mesi Fransiz liderligindeki De Gaulle'cO rUyalann
sonunu getirmi~tir. Fakat bu; egemenligin tamamen kaybt biciminde degil,

23

Geoffrey Edwards,"European Political Cooperation Put To The Test", The European
Community At The Crossroads, Edited By Alfred Pijpers, Matinus Nijhoff Publishers
Published In Cooperation Wrth The Trans- European Policy Studies Association
(TEPSA), Netherlands, 1992 s.228 v.d.
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daha da g09lenmi~ bir Topluluk icinde yer alma bicimmde geli~mi~tir.
Fransa ve diger Olkelerin tarihten

kaynaklanan baz:

Almanya'nm Bati'ya daha sik: bicimde baglanmas1 gerektigi

korkulan;
ilkesi ile

bertaraf edilmeye 9al1~1lm1~t1r24.

Alrnanya'nm Avrupa trenine sikrca baglanmas1 geregi yanmda; Bonn,
bundan boyte, Avrupa'daki birlesme sOrecinin ger9ek itici gOcOnOn
Almanya olacagm1 ileri sOrOyordu.25 Gercekten de Almanya AB'nin en
onemli ekonomilerinden biridir. Ancak ozellikle Ortak bir d1~ politika
izlenmesi konusunda, Yugoslavya orneginde oldugu gibi diger Oyelerle
yeknesak bir tutum lzlemernlsttr.

2) SOVYETLER BiRLiGi'NiN DAGILMASI
Soguk Savas sirasmda ozellikle NATO ve Varsova Pakt1 ile simgete,en
kutuplasrna, Sovyetlerin yakmesi ile yerini bir sure i9in olumlu m,kilere

SSCB'nin resmi mirascrs: sayilan Rusya'nm Gorbacov'un baflatt1g1
politikay1 devam ettirmesi ile birlikte iti,kiler olumlu bir rotaya girmi~tir.
Ozellikle Yeltsin ve Kozirev'in i'birligi cabalan ile Rusya'nm ka111la~t1g1
ekonomik ve siyasi izolasyon durumundan kurtulmak amacma ulasilmaya

24
25

Geoffrey Edwards, Age,s.230 v.d.
Csaba laszlo,Age.,s.291
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cahsumrstrr.

Rusyada ekonomik ve siyasi

reformlar yoluyla

dOnyastntn parcast olabilme konusu siyasi gOndemi i~gal

Baf

etmeye

ba~lam,~t,r.26
Bu baglamda Rusya'nm Bat, ile ili~kileri; entegrasyon, ortakhk ve geni~ bir
Avrupa'n,n in~as1 seklinde Oy kategoride incelenebilir. Buna gore, Rusya,
Avrupa ile ekonomik ve gOvenlik konulannda i~birligi yolunu secmistir.
Zira, kar~1la~1lan ekonomik problemlerin yOZOmO ancak batth geli~mi~
Olkelerin destegi ile mOmkOndOr. Ancak ozellikle 1993 yilmdan itibaren
Rusya'daki iy siyasi geli~meler ve dt~ etkenler nedeniyle ili~kiler
kotulesmeye baslarrustrr, NATO'nun geni~leme karan almasi Rusya'yi
tedirgin etmistlr. Zira bu geni~leme Avrupa'da yeni bir bolunrne hatt,
ortaya

ytkarabilecektir.

Bunun

yantnda

Rus

silah

pazarlanntn

kaybedilmesi tehlikesi Rusya'yt rahatsiz etrnistir. Buna ek olarak, Bat,
yanhs: politikalar (dernokratiklesme, serbest piyasa ekonomisi ve Avrupa
ile yakm ili~kiler) beklenen geli~me ve refahi saglayamam,~; bu durumun
kamuoyuna a~1klanmas1 da sorun yaratmrstrr. Kar~,t soyleme sahip
partilerin siyasette etkilerini artnrmalan sonucu, durum daha da cikmaza
girmi~tir. 27

3)D0GU AVRUPA'DAKi GELi~MELER
Sovyetler Birligi'nin dag1lmas1 Avrupa'nm yapay bolOnmO~IOgOnO ortadan
kaldirm,~, ayn, zamanda bir bakima Bat, degerlerinin zaferini ve kimilerine

26

Fahrettin Can~.Soguk Sava~ Sonras, DOnemde Rusya, Avrasya Dosyas1,Say1 4,K,~
1999,s.90
27
Fahrettin Canbas, Agm, s.90 v.d.

gore de tarihin sonunu getirmi,tir.
lagvedilmesinin
bo,lugun

sonuclanndan

karsuanrms,

Sovyet

bunun yanmda

Paktr'nm 31 Mart 1991 'de

biri, Orta ve Dogu Avrupa'da

olusmasr idi. Temmuz

Cekoslovakya'dan

Varsova

bir siyasi

1991'in sonuna kadar, Macaristan

askerlerinin
Sovyetler

cekilmesl

Birligi'nin

ve

memnuniyetle

~ko,o

ile bOlgedeki

bircok anlasmazhk yeniden ortaya c1km1,t1r. Ote yandan, Cekoslovakya,
Macaristan ve Polonya'nm ba~1 yektigi bazt Orta ve Dogu Avrupa Olkeleri
artan bir sekilde
,

toplantidan

sonra,

birtikte hareket
AT

ile

Macaristan ve Cekoslovakya

etmeye

ortak

ba,1am1!},

statOde

$ubat

iliJkilerini

1991 'dek.i

baslatmrslardtr.

NATO ile yakm m,kide c1karlan oldugunu

ilan etmiJlerdir. Orta ve Dogu Avrupa hOkOmetlerinin Bati'ya yonelmeleri,
ekonomik

ihtiyaylarm,

getirmesinden

siyasi

ve

kaynaklanmaktayd1.

Dogu Avrupa'mn demokratikletme

govenlik
Topluluk

isteklerini

ve genelde

beraberinde
Batt dunyasr,

ve serbest piyasaya geyi~ hanrnklan

sirasinda ona olumlu cevap verme ihtiyacm1 duymustur. Topluluk PHARE
Program, ve diger Onlemlerle, siyasi istikrars1zhk nedeniyle, bu bOlgede
yatmm

yapmaktan

yah,m1ttir.

kacmanlar

i~in

olumlu

bir

ortam

saglamaya

28

Ancak yine de Almanya'nm cografi ya da tarihi c1karlan nedeniyle, Orta ve
Dogu

Avrupa'da

Onemli sorunlar

mevcuttur.

Sovyetler

Birligi'nin

yOko,onden sonra, Almanya, Macaristan'm en bOyOk yatmmcr-tlcari
ortag1

olrnustur.

Volkswagen

ve

Skoda

arasmda

bir

anlasrna

imzalanmrstrr. Bu durumda, bOlgedeki siyasi bo,tugun ekonomik ve
28

Geoffrey Edwards, Age.,s.231 v.d.

dolayistyla siyasi olarak Almanya tarafmdan dolduruldugu korkusunu
yasayanlann endiselertni haklt 91karm1~t1r.29

4) AMERiKA BiRLE$iK DEVLETLERi'NiN BAKI$ ACISI
Avrupa Birligi ile Amerika Birle,ik Devletleri'nin m,kileri zaman i9inde
degi~iklik gostermi,tir. Temel olarak ABO, Avrupa entegrasyonu taraftan
olmustur, Zira, boylece Avrupa Sovyetler'e kar,, bir engel olusturacak ve
Bat, Almanya'nm yeniden lnsasi geryekle§ebilecekti. 1960'1arda bir nebze
;

soguyan

ilifkiler,

Avrupa'nm

Vietnam konusunda ABO ile goro,

aynltklannm ortaya crkmasi ve Willy Brandt'm Oogu Avrupa'ya yonelik
cabalanyla daha da crkmaza girmi,tir. 1971 'de Bretton Woods sisteminin
yekOfO,

ABO'nin de kOresel

liderlik sorumluluklannt

birakmasrrun

ba,1ang1c1yd1. Bu donemde AT; ABO'den 90k Oogu Avrupa ile ticaret
yapmaktaydt. Degi,en dengeler, Soguk Sava, sonrast ABO'nin askeri
baktmdan da Bat, Avrupa'dan yekilmeye ba,1amas1 ve iki taraf arasmda
goro, ayrtltklarmm artmas, ile daha da somutla§m,,tir. Nitekim AT,
Sovyetler'in

1979

ytlmda

davranrmsnr. Bat, Almanya

Afganistan'1 i,galini

kmamada

1980 Moskova Olimpiyatlannm

yava,
ABO

liderligindeki boykotunu destekleyen tek AT Oyesi olmustur. AT aym
zamanda i,gal edilmi§ topraklar konusunda ABO'nin lsrail politikasmdan
daha ele,tirel bir tavrr sergilemiftir. ABO de bazi AT Oyelerinin Korfez
Krizine kars: kayitstz tutumlan ile hayal kmkllgma ugram1~t1r. Bunun
yanmda her iki tarafta Balkanlarda uygulanacak politikalar konusunda ve
Uruguay Round'un son safhalannda sObvansiyonlarm azalnlrna oraru
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konusunda anla~mazhga dusmuslerdir. Bu anlasmazlrk da bir bakrrna
AT'nin ekonomik goconon ABO'ye oranla artrsrrun bir gostergesidir. ABO
ve AT arasmdaki ili~kiler ABO Drsisleri Bakarn James Baker'm yeni bir
"Avrupa- Atlantik mimarisi" ile i'birligi olusturulmasr yagnlanyla 1989-1990
yrllan arasmda duzenlenmlstlr. Kasun 1990'da yOksek dOzeyde ili,kilerin
dOzenli

olarak

sOrdOrOlecegi

bir

Trans-Atlantik

Oeklerasyonu

imzalanmrstrr. ABO 01~i,teri Bakam ile AB o,,i~leri Bakanlan arasmda ve
Komisyon ile ABO Kabinesi arasmda ikili gOrO~meler yOrotOlmesi; ABO
Baskaru ve Komisyon arasmda yrlhk toplantrlar yaprlmasr da alrnan
kararlar arasmdadir." AT her ne kadar ABD'ye ekonomik acidan rakip
olsa da askeri bakrmdan ikisi mOttefik olarak kalmrstrr, lki taraf arasmdaki
anlasrnazuklar Ozellikle ticari konularda ya,anm,,tir.

Fakat, kapitalist

dunyarun istikrar ve govenligini saglamak iyin genellikle birlikte hareket
. etmeyi tercih etmi,lerdir. ABD'nin kapitalist dOnyanm yeJitli bOlgelerinde
istikran saglayan bir aktOr olarak etkinligini yitirmesi; AT'yi daha aktif bir
siyasi rot Ostlenmesi konusunda teJvik etmistir,
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Bir bafka gor011e gore ise, KOrfez Krizi, ABD'nin global polis rolunu
sOrdOrdOgOnO

karutlarrustrr. ABO; bu rolO devam ettirebilmek iyin

dOnyadaki diger gOylere ekonomik bakimdan bag1mhd1r.32
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Union (Third Edition Expanded), Oxford University Press, Oxford, 1996,p.90
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Bu durumda ABO, 1990 Deklerasyonu ile AB'nin destegini saglama yoluna
gitmi,tir.

5) DEGi~EN "GUVENLiK"

TANIMI ve YENi G0VENLiK MiMARiSi:

Soguk savas zamanmda; kar,,t bloklar arasmda algtlanan askeri tehdit
seklinde ifade edilen guvenlik tarumr; Soguk Sava, sonrast degi,mi, ve
askeri ve askeri olmayan bir 90k konuyu kapsar hale gelmi,tir. Soguk
Savasin sona ermesi sonucu, Avrupa'mn merkezine yonelik belirgin
Sovyet tehdidinin ortadan kalkrnast ile birlikte krtarun merkezi ve cevresi
ile ilgili eski stratejik aymm eski anlarruru yitirmistlr. 1989 sonrasi
Avrupa'nm guvenligi ile ilgili olarak artrk hesaplanabilir belirgin bir
tehditten bahsetmek mOmkOn degildir. Ancak bugon kitarun guvenligine
yonelik ~~itli belirsizlik ve risklerin eski Sovyet tehdidinin yerini ald191
gcrulmektedir.

Avrupa'nm guvenligini zorlarnast beklenen olasi risk ve belirsizliklerin
Avrupa'nm GOneyinden ve Dogusundan kaynaklanmas1 beklenmektedir.
Avrupa'nm Dogusundaki istikrarstzttk ku,agmm, Almanya ve Rusya
arasmdaki alam kapsayarak, Kuzey Avrupa'dan a~ag1ya dogru yOnelerek
Turkiye'yi de i9ine almak suretiyle, Kafkasya'ya ve hatta Orta Asya'ya
kadar

yayrlmasi

olas11tg1

bulunmaktadrr.

lkinci,

yani

Guney'deki

isfikrarstzlrk ku~agmm ise, Akdeniz'de Kuzey Afrika'dan Orta Dogu'ya
kadar

uzanan

alaru kapsarnasi

beklenmektedir.

lste,

Avrupa'nm

dogusunda yer alan istikrarsrzhk ku~ag1 icinde bulunan Orta ve Dogu
Avrupa'da yer alan Olkelerin bazt ozel sorunlarr nedeniyle pek 90k savas
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ve cansrnaya

neden

olmast

beklenmektedir.

Soguk

sonrast

Sava,

donemde eski Varsova Pakn Olkelerinin kar,11a,m1, olduklan

i9 ve d1,

sorunlar nedeniyle bu Olkeler beige tsnkranru bozacak hale gelmi,terdir.
Nitekim NATO'nun geni,lemesi
ozel konumlan

nedeniyle

ile bu Olkeleri de ic;ine alrnasi: bu Olkelerin

onlara birtakrm govenlik

arnact iledir. NATO'nun geni,leme
Olkeleri ile yakm tarihsel
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baglar

garantileri

vermek

arnaci: bazi Orta ve Dogu Avrupa
ic;inde olan

Rusya

Federasyonu'nu

rahatsiz etrnistlr. Her ne kadar Sovyetler cekse de, yeni elusan tehdit
noktalanna

ek olarak

yine de Dogudan

bir Rus tehlikesi

var gibi

gOzOkmektedir. Nitekim, Sovyetler Birligi'nin c;Okmesinden sonra; Soguk
Sava,

kart1thg1 sonucu

otu,muf}

ve

Soguk

kurumlanndan NATO'nun ortadan kaldtnlmamasr,
Rusya Federasyonunda
Federasyonunun

bir takirn polemiklere

Sava,m

en

belirgin

Sovyetlerin yerini alan
neden olmustur.

Rusya

bunun ardmdan yakm c;evresinde iddiah bir d1, politika

izlemesi de Avrupa ic;in yeni bir tehdit anlamma gelebilecektir.

AVRUPA'NIN

YENI G0VENLIK

MiMARISI

Gonomazde gOvenlik konusu gittikc;e artan bir maliyetle ka111lanan kurum
ve dOzenlemeleri

beraberinde

getirdiginden,

arnk tek bir devlet yada

kurum taraflndan yOrOtOlemeyecek bir yap1 kazanm1f}t1r. Soguk Savaf}m
sona ermesi ile birlikte Avrupa'nm degiJen gOvenlik mimarisi de bu nokta
goz onunde

tutularak

incelenmelidir.

Bu durumda

Avrupa'da

faaliyet

gosteren bir c;ok kurulustan bahsetmek mOmkOndOr. Soguk savaem sona
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ermesi ile tek kutuplu kalan dOnyada ABO halen super g09 konumunu
surdOrdOgOnden onun en etkin kurum oldugu NATO Avrupa'da bOyOk soz
sahibidir. Nitekim Avrupa'mn icinde meydana gelen Bosna-Hersek ve
Kosova savaslannda ve bunun yanmda Korfez Savaslarmda Avrupa
Birligi yeterince etkinlik gOsterememi~ ve savaslar NATO Operasyonlan
ile son bulrnustur. Ancak yine de gOvenlik ile ilgili konularda Avrupa Birligi
bir takirn giri~imlerde bulunmaktadir. ABO bu giri~imleri engellememekte
aksine artan maliyetleri karsrlamak adma destek vermektedir. Son
donernde Avrupa'daki operasyonlarm yine Avrupa tarafmdan yerine
getirilmesi ve bunun icln bir kriz yonetirn projesi ve bir de ordu kurulmasi
anlammda geli~tirilen Avrupa Giivenlik ve Savunma Kimligi (AGSK)
konusu beraberinde pek cok soru i~aretini de getirmi,tir. Ancak bu giri~im
de, gerektiginde NATO kaynaklarmm kullarulmasrru OngOrdOgOnden
NATO'yu d1,tayan bir gorOnOm arzetmemektedir.

Konu ile ilgili aynntilar

a,ag1da lncelenmistir; bundan once ilgili

geti,meleri, eszamanu olarak yapilan

NATO toplanulan ile birlikte

incelemek faydalt olacaknr.

Bab Avrupa Birligi -Kuzey Atlantik lttifak1 -Avrupa Guvenlik ve
i,birligi Te,kilat1
lkinci Donya Sava~, sonrasmda Bat, Avrupa devletlerinin onunde
gOvenlikle ilgili olarak iki secenek olusmustur. Buna gore; ya aralannda
kuracaklan bir ittifak ile Sovyetler tehdidine ve Almanya'nm yOkseli,ine
engel olacaklardtr; ya da, o dOnemde tek nOkleer 909 olan Amerika
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Birle~ik Devletleri ile iliskllere ag1rltk verilecektir. Bati Avrupa devletleri her

iki

se~enegi

bir

arada

kul/anmr~lardrr.
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Marshall

Planrnrn

hemen

oncesinde Fransa ile lngiltere arasmda Dunkerk Antlasmast (4 Mart 1947)
ve 17 Mart 1948'de "Ortak Savunma,
l~birligi Antlaernasr'

Ekonomik,

Sosyal ve Ki.ilti.irel

imzalanrmstrr. Annasrna: lngiltere, Fransa, Belcika,

Hollanda ve Luxemburg tarafmdan imzalanmrstrr ve 50 yilhk bir sOreyi

kapsarnaktadrr.

Ban Birligi

diye

gecen

bu giri~im, ABD'nin

Avrupa

savunma hareketine cekilmesini htzlandmci bir etki yapmrstrr, Bu kurulu~.
savunma yanmda siyasal ve sosyal unsurlan da bOnyesine alrrustrr. 4
Nisan 1949'da on Batt Avrupa
imzalanan

Kuzey

Atlantik

NATO'nun

kuruimasi

gelmesine

neden

Batt

olrnustur.

Devleti ile ABO ve Kanada arasmda

Antlasmas:
Birliginin
23

ile

de

NATO

faaliyetlerinin

Agustos

durma

1954'te

kurulmustur.
noktasma

imzalanan

Paris

Antla~mas1. ile Batt Birligi Bat, Avrupa Birligi'ne dono~mOttOr.

Bat1

Avrupa

noktalardan

Birligi'nin

ilk y1llan icin alt1

biri; Avrupa'nm

yizilmesi

gOvenlik konulannda

gereken

onernll

NATO cercevesmde

faaliyet gostermesine ragmen, BAB'm ortadan kaldmlmay1p bir surec icin
uykuya yatmlm1~ olmas1d1r. BAB Oyelerinin ayrn zamanda AET' ye de Oye
olma zorunda olmasr, savunma ve gOvenlik sisteminin daha o donemden
itibaren "Avrupaltltk" kimligi Ozerine oturduqunu gostermektedir.
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Bu cercevede gOnOmOzde tartrsilan AGSK'nm

ozonon 1948 yrlmda

olusrnaya ba~lad1g1 soylenebilir. 35
Avrupa Govenlik ve l~birligi Teskilati da (AGIT)
onernf etkinlikleri bulunan bir kurulustur,

Avrupa gOvenliginde

1970'1i ytllarda gev~emeye

baslayan iki kutuplu yapr; Avrupa GOvenlik ve l~birligi Konferansr'mn
(AG·IK) olusturutmasi icin gerekli zemini hazmamrstrr, Avrupa GOvenlik ve
l~birligi Te~kilat1 da 1994 ytlmda AGIK'in kurumsallastmlmast ile meydana
gelmi~tir. AGIT, kriz oncesl donemde uyan yolu ile krizin onlenmesi,
causmalarda arabuluculuk gibi "soft" konularda Avrupa gOvenligin
yardtrnci olmaktadrr." AGIT, 55 Olkenin Oyesi oldugu bir kurum olarak
gOvenlik konulanrnn tart1~1ld191 bir forum niteligindedir. Ne var ki; ald191
karartar baglay1c1 degildir.

NATO'nun faaliyetlerinin ag1rl1k

kazanmasi ile Onemsiz bir OrgOt

konumuna gelen BAB'm canlandmlmas, yonunde giri~imler 1980'1i
yillarda ba!}lam,~tir. Avrupa o dOnemde ABD'den bag1ms1z politikalar
Oretmek arnacryla ekonomik olarak ta gO~lenmeye agirhk vermeye
baijlam,,tir. Bu baglamda onemli geli!}meler ,u !}ekilde Ozetlenebilir:

ROMA DEKLARASYONU (1984)
Roma Deklarasyonu ile BAB 'a, gOvenlik alanmda Oyeler arasmda i~birligi
olusturulmast yoluyla ortak bir Avrupa Savunma Kimligi geli~tirilmesi ve
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NATO'nun Avrupa ayagmm gOylendiritmesi seklinde ifade edilebilecek

Buna gore, deklarasyonun 2. Maddesi BAB'm amaclanrn ,u sekilde
srralarmstrr.
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-Bans ve gOventiginsagtanmas1,
-Avrupa bOtOnte,mesini harekete gec;irmek ve diger Avrupa orgOtleri ve
Oye Olkeleri arasmda dogrudan i'birligini geliJtiritmesi.
-4. ve 5. Maddeler BAB'm NATO ile i'birligi esaslanm konu edlnmistir.
Aynca, Birligin Avrupa dismda ancak onu etkileyen kriz bolgeteri ile de
ilgilenmesi ongorotmo,tor. Bu kavram yeryevesinde BAB Oyeteri lran-lrak
savas: sirasmda ortak hareket etmeye baJlamtJlardir.38

LAHEY TOPLANTISI (1987)
BAB'm Atlantik lttifakinm Avrupa kanadt olarak daha da guc;lendirilmesi
gereginin alt, yizilmiJtir. BAB dtJiJleri bakanlan "Avrupa Savunma
<;1karlan Platformu" belgesi Ozerinde anla1m1Jt1r. Bununla, NATO'nun
Avrupa ayagm1 gOc;lendirmek ve birleJmiJ Avrupa'ya bir gOvenlik ve
savunma boyutu saglamak yolundaki kararl1hklanm resmi olarak tasdik
etmit oldular. Platform, aym zamanda BAB'in NATO ve diger OrgOtlerle
iliJkilerini, BAB'in geniJlemesini ve Avrupa'y1 etkileyen savunma ve
gOventik konulanmn dOzenli olarak gOrOJOldOgO bir forum alma rolunu

37
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geli,tirmek

lcin gerekli kosullan behrtemlstlr. Kasun 1989'da Paris'te bir

GOvenlikArastirmalan EnstitOsO olusturma karan alrnm,,t,r.39

MAASTRiCHT ANTLA$MASI: (9-10 Arahk 1991)
Kasun 1993'te yOrOrlOge giren Annasrna, Avrupa Birligi'ne bir Ortak

o,,

Politika ve GOvenlik Politikas, boyutu kazandrrrrnsnr. Govenlik konusunda;
ek bir deklarasyon ile bu gOrevin ayn bir ergot olan BAB tarafmdan yerine
getirilecegini belirtmlstir. Bu baglamda BAB'm yeniden canlandmldiqm:
ancak yine NATO'dan kopmadan, onun Avrupa ayag, blcirninde kald1g1m
belirtmek gerekir.

Maastricht'te alman kararlar 19 Arallk 'ta Bakanlar Toplannst srrasmda
Kuzey Atlantik Konseyi tarafmdan da memnuniyetle ka111lanm1ft1r.40

1991 y1h Avrupa gOvenligi acrsmdan bir yeniden yapuanrna sOrecinin
ba~lang1c1d1r.

1992

y1lmda

BAB,

Avrupa

gOvenligi konusundaki

, dOzenlemelerin birden cok oldugunu dile getiren bir ao1klama yaparak;
Avrupahlarm biri digerine Oncelikli sayllamayacak gOvenlik yollarmt
oizmiftir.
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Buna gore;

Avrupa gOvenliginin 1. Duzeyi: BAB ve AB Ozerine kuruludur.
2.

Oozey, Euro-Atlantik ilifkilerini

dOzenleyen

NATO ve KEIK

dOzeyidir.

39
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3. OOzey,

AGIT ile anlam kazanan

Pan-Avrupa

dOzlemidir. AGIT

cercevesindeki dOzlem 1994 Budapeste Oeklarasyonu ile ifade bulrnus ve
Avrupa

gOvenlik

mimarisini

catrsmalara

izin

vermeyecek

bicimde

dOzenlenecek bir "GOvenlik Ortakllgi" seklinde tarumlanrrustrr.
4. OOzey, 1993 Barselona Oeklarasyonu ile hayata ge9irilmi, olan ABAkdeniz

Projesidir ki ozellikle Oogu Akdeniz'in

bolgesi olmas: arnaclandrgmdan

bir GOvenlik ve istikrar

dikkate degerdir.

Soz konusu dOzlemler, Avrupa'nm ABO ile m,kilerini bozmadan gerek
Oogu yonunde,

gerek Goney yonunde ABO ile rekabet etmeye

ba,tad1gm1, Rusya ve Trans-Kafkasya Olkelerinin Avrupa meselelerine

dahil olma arzusu ta~1d1klanm ve Almanya'nm "Dogu" ac1hm1 projelerinin
Fransa tarafmdan "Goney" acihmlan ile dengelendigini gastermektedir.

NATO- Roma Zirvesi :(1991)
Avrupa

savunmasrnm Avrupalllar

tarafmdan dOzenlenmesi ve

bu

geli,imin NATO'nun bOlge ayagt bic;imindedOzenlenmesi stratejisi NATO
tarafmdan da benlmsenmistlr. Bu baglamda yeni tehdit tammlan da
getirilmi,tir. NATO, sadece Avrupa degil, Avrupa disrnda da genel istikran
bozucu geli,meleri bir tehdit olarak ele aim,, ve mCtdahale edilmesini
karara baglam1,t1r. SOz konusu stratejinin Avrupa acrsrndan iki yeni
durum yaratt191 sOylenebilir. Ilk olarak; Avrupa'ya

bOlge drsindan

yonelebilecek tehditlerden NATO'nun sorumlu k1llnm1, olmast, BAB'm bu
baglamda sadece Avrupa ic;i bir gOrevle srrurlendmlmasrdrr. lkincisi ise;
tehdidin ne olduguna NATO ic;inde karar verilecek olmast diger bir ifade

ile neyin tehdit say1lacagma ABD den bag1ms1z karar aunarnayacaqmm
ortaya crkmasidrr.
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PETERSBERG BiLDiRiSi: (1992)
Bu deklarasyon ile BAB'm yurutecegi askeri misyonlarm srrurlan
betlrlenmtstir. BAB'm rolunun daha da guc;lendirilmesi arnacrru tasryan ve

"PETERSBERG Gorevleri" olarak adlandmlan bu gorevler,
-lnsani yardrm, kurtarma ve tahliye operasyonlarr
-Banst korunma
-Muharip kuwetlerin de kullanabllecegl kriz yOnetimi

gorevlerinden

olusmaktaorr." Bu giri,im ashnda daha Once, 1991 'de Mitterand ile
Kohl'un "Ortak Avrupa Ordusu" projeleri (Eurocorps) ile de destek buirnus
bir giri,imdir.

NATO- BRUKSEL ZiRVESi: (OCAK 1994)
NATO ve BAB arasmda daha yakm bir i'birliginin saglanmas, amac, bu
zirvede On plana c;1km1,ttr. lttifakm 16 uyesi Avrupa Guvenlik ve Savunma
Kimliginin

gelittirilmesine

tam

destek

verdiklerini

ay1klam11lard1r.

Toplanttda Birle,ik MOfterek Gorev Gucu (Combined Joint Task ForceBMGG-CTJF) ad, altmda BAB'm NATO'nun imkan ve yeteneklerini
kullanabilmesine olanak tanmrrustrr. Bu kavram, NATO veya BAB
tarafmdan Avrupa guvenligini etkileyen ancak NATO'yu ilgilendirmeyen
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durumlarda

kullarulabilecek,

aynlabilir

fakat

ayn

olmayan

askeri

yetenekler saglayacak sekilde uygulanacaktir.44

KiRCHBERG BiLDiRiSi : (9 MAVIS 1994)
9 May1s 1994'te LOksemburg'daki toplant1da BAB Bakanlar Konseyi
Darusma Forumu Oyesi olan 9 Orta ve Dogu Avrupa Olkesine "Ortakl1k
StatOsO" verrnlstir. (Bu, lzlanda, Norvec

ve

TOrkiye'ye tanman Ortak

Oyelik'ten farkhdir. ) Bu yeni statunun otusturulmast ile Darusma Forumu
ortadan kalkm1,t1r. Boylece, Kirchberg toplannst Cly farkll duzeyde Oyelik
art, gozlemci statoso ile bir degi,ken geometri sistemi ortaya y1karm1,tir.
Buna gOre,45
*Oyeler - Tom BAB oyeleri aym zamanda hem NATO hem AB Oyesidir.
*Ortak Oyeler -NA TO Oyesidirlerfakat AB'ye Oye degildirler.
*Ortakhk Olkeleri- Ne NATO ne de AB Oyesidirler.
*GOzlemciler- NATO Oyesi ve/veya AB Oyesidirler.

NOORDWiJK BILDiRISi: (14 KASIM 1994)
BAB 011i,1er1 ve Savunma bakanlan Bakanlar Konseyinde bir araya
gelmi, ve yaymlad1klan bildiride bir Avrupa Ortak Savunma Politikas1
olutturulmas1yla ilgili on karartarrrn iyeren bir belgeyi onaylam1,1ard1r.
Aynca govenligin bOlunemezlik karakteri de vurgulanarak transatlantik
baglartn oneminin alt1 bir kez daha yizilmittir.
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LizBON TOPLANTISI: (MAVIS 1995)
BAB konusunda yaptlan elesnnlerden biri de BAB'tn askeri gOce sahip
olmamast konusundadrr. Bu gereksinimin farktnda olan Oye Olkeler, Mayrs
1995'te Lizbon'da yaptlan Dt~i~leri ve Savunma Bakanlart toplannsmda
Avrupa'da biri kara, digeri hava-deniz gOcO olmak Ozere iki ortak askeri
g09 kurulrnasma karar vermielerdlr. Aynca, Fransa, Almanya, Bel9ika,
LOksemburgve lspanya taraftndan meydana getirilmi~ olan 50 bin askerli
"Avrupa Ordusu" (EUROCORPS) ile lngiltere- Hollanda kara -deniz gOcO
de gerekli durumlarda BAB'm kumandast altmda olacaklardtr. Fakat yine
de BAB i9in ag,rhk tastyan nokta; NATO'nun askeri yeteneklerini gerektigi
zaman BAB harekatlart i9in kullandrrmayt kabul etmis ctmasidrr. "Birle~ik
MO~terek GOrev cueu "kavrammm NATO tarafmdan onaylanmas,, BAB
acismdan olumlu bir gelifmedir. Ancak bu geli~menin t1pk1 ABD'nin
istedigi gibi, Avrupa gOvenligi konusunda asil yetkili OrgOtOn hala NATO
oldugu ger999ini

gozler OnOne serdigini de belirtmek gerekir. Avrupa

Birligi savunma alanmda hala NATO'nun koruyucu femsiyesi altmdadtr.

AMSTERDAM ANTLA$MAS1: (16-17 HAZIRAN 1997)
1 May,s 1999 tarihinde yOrOrlOge giren Amsterdam Antlafmas,, Ortak dtf
ve gOvenlik politikasm, Birligin varltk nedenleri arasma yerleftirmh;tir. Bu
baglamda BAB'm Petersberg gOrevleri Antlasmarun J.7. maddesinde
duzenlenerek BAB'm NATO ve hatta AGIT dogrultusunda yapacag1
faaliyetler AB i<;ine dahil edilmistir. o,,i,leri bakanllg1 niteliginde bir gorev
olan YOksek Temsilcilik gOrevi olustcrulrnustur. Gelitmeler, AB'nin kendi
guvenlik projelerinden vazge9medigini ortaya koymakla beraber, YOksek

Temsilci olarak NATO eski Genel Sekreteri'nin atanrms clmas: ve NATO
cercevesinde alman kararlara AB'li Oyelerin kar~1 crkrnarnrs olmalan, bu
projenin yava~ ve temkinli ilerledigini gOstermektedir. 46

NATO-WASHiNGTON TOPLANTISI: (23-24 NiSAN 1999)
AGSK'nin Atlantik ili~kileri ile belirlenmesinin Onemi vurpulanrms ve karar
metninin bir 90k maddesinde bu giri~imin Euro-Atlantik ili~kilerinin istikran
oldugu vurqulanmistrr, Avrupa'rnn kriz crkrnadan Once alabilecegi
Onlemlere kendi basina agirhk vermesinin yararfI oldugu vurqutanrrusnr.

KOLN ZiRVESi: ( 3-4 HAZiRAN 1999)

2000 yilma kadar NATO'nun Avrupa ayag1 olan BAB'm AB ile
bOtonle~tirilmesi ongorolmo,tor.

Bu ongOrO,

savunma kimligini AB

bOnyesine ta~1m1,t1r. Bu durumda NATO'nun i~levi gOvenlik ve savunma
riskleri karf1smda Avrupa'nm yetersiz kald1g1 durumlarda devreye girmek
bi9iminde Ozetlenebilir. Kaid, ki, NATO'nun bu iflevi,

1995 yihnda

Yugoslavya "sorununa mOdahaleetmesi ile ortaya 91km11;t1r.

HELSiNKi ZIRVESi: (ARALIK 1999)
Bu

zirvede

AB;

"Kriz

YOnetimi"nin bizatihi

kendileri

tarafmdan

saglanmasm1 istediklerini dile getirmiftir. Bir mOdahale ekibinin kurulmasi
ancak bu olusurnun askeri bir birim degil, daha 90k siyasal bir birim
olmasi karara baglanm1ft1r. Bu amacla, Avrupa OncOIOgOnde yapuacak
46

Baril Dedec>Olu, Mesut Hakk1 Casm, Agm, s.173 v.d.
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operasyonlarda kullarulmak uzere 2003 yrlma kadar Oye Olkelerce\\
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ila
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altmis bin civannda bir kuwetin olusturulrnasma karar verilmlsttr. Bu
kuwet Petersberg gorevlerini yerine getirmek Ozere olusturulacaktrr.
Zirvenin sonuc bildirgesinde hazirlanmaet planlanan bu kuwetin "Avrupa
Ordusu" olarak alqrlanrnasma isaret edilirken savunma butcelerini
azaltmak

isteyen

Avrupa

devletlerinin

bunu

geryekle~tirip

gercekle~tiremeyecegi ise belirsizdir. Avrupa'nm gOvenlik konularmda
Amerika'dan daha bag1ms1z bir kapasiteye sahip olmasma vurgu
yapmakla birlikte AB Oyelerinin kollektif savunrnast icin NATO'nun temel
bir ergot olmaya devam edeceqini de sonuc bildirgesinde bellrtmlstir.

Koln ve Helsinki Zirvelerinde ahnan kararlar neticesinde somutlasan
AGSK'na ili,kin somut hedefler; AB'nin ekonomik agirhgma denk bir siyasi
eylem yetenegi oiusturma yonOnde att1g1 bir adim olarak nitelendirilebilir.
Soguk Sava, scnraet ka1111a,1lan girift sorunlar ve ard arda gelen
savaslara

cevap

yoneticilerinin

bu

vermede
yonde

AB'nin
karar

yetkinlik

almalarm,

gosterememesi,
saglam,~tir.

Tom

AB
bu

dOzenlemelerABO onderligindeki NATO ile i'birligi icinde yOrOtOlmektedir.
Her ne kadar Fransa gibi ban Oye devletler tamamen AB karar
mekanizmalarmm etkin oldugu bir gOvenlik yap1lanmas1 Ongorse de ,u an
icin bu mOmkOn gozOkrnemektedir. Mevcut bir cok sorun arasmda, AB
Oyesi Olkelerin savunma harcamalartm arttrrmalart konusu gOndemi i~gal
etmektedir. ABO ile AB Oyesi Olkelerin arasmda, yaptlan harcamalarm
cram bakirnmdan bir hayli fark oldugu bilinmektedir. Kaldt ki Oye Olkeler
arasmda da bir hayli fark vardrr. ABO ile AB arasmda sOrekli acuan

§
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, ••

v
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mesafenin de Avrupall mOttefiklerin 90'11 y1llardan itibaren savunma
harcamalanru gittikc;e daha cok krsrnalanrun bir sonucu oldugunun da altt
yizilmektedir. Bunun yamnda Avrupa kolordularmm acil bir modahale
birligine dOnO~tOrOlmesi ile Oye Olkelerin silahll kuvvetlerinin birbiriyle
uyumlastmtmast konusu da tarttsilmaktadrr. Vine AGSK bOnyesinde bir
operasyon geryekle~tirilecegi zaman NATO ile ili~kilerin dOzenlenmesi
ic;in gerekli cerceve de tam olarak c;izilebilmif degildir. Bu konulann
ac;1kllga kavusturutmasr gerekmektedir.47

AB Oyesi olmayan NATO Olkeleri ic;in AB yonetimi attmda yorotulecek olan
operasyonlara katrhrnm nastl geryekte,tirilecegi konusu ba,ka bir sorun
olarak ortaya c;1kmaktad1r. Goney Dogu Avrupa ve Dogu Akdeniz
BOlgesindeki kriz yonetimi TOrkiye'nin kanltmrm gerektirmektedir ve AB
Oyesi olmayan TOrkiye gibi Olkelerin operasyonlara efit ortaktar olarak
katllabilmeleri ic;in kurumsal bir yerc;eveninolusturulmas: gerekmektedir.48
TOrkiye, ilke olarak AGSK'ya kafll degildir. Ancak, AB Oyeleri ile NATO
Oyelerinin eJit

ve

aynt

konumda

olabilecekleri

bir. dOzenleme

yaptlmastndan yanadir.49

AB, AGSK dOzenlemeleri ile NATO bOnyesini ancak ABD'nin siyasi ve
askeri ac;,dan gerekli gOrdOgO 1ekitde kullanabilecektir. ABO, Avrupalllara
smrrn

47

askeri

eylem

imkaru

taruyarak

kendi

belirgin

etkilerini

Franz-Joseph Meiers, Avrupa'nm GOVenllk ve Savunma Politikas1, Avrasya Dosyas1,
Say1 4,Klf 1999, s.240 v.d.
48
Franz-Joseph Meiers, Agm s.244
49
D11ii§ieri Bakanh01 InternetSitesi,(http://www.mfa.gov.tr)

hlssetnrmemektedlr."
dunyadaki

Ancak ABO, Soguk Sava~ scnrasi

super 909 pozisyonunu

koruyabilecektir.

AB'ye

verdigi

degerlendirilmelidir.
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iLE ONGORULEN "ORTAK DI$

POLiTiKA VE GUVENLiK POLiTiKASI" KAVRAMINA ELE$TiRiLER
A)KURUMSAL EKSiKLiKLER
Ekonomik entegrasyondan siyasi entegrasyona geyi~i simgeleyen Avrupa
Birligi Annasmasr'nm (Maastricht Antla~masr) olusurnu sOrecinde dr~
politika konusunda su ikilemle ka~, kar~rya kahnrmsnr: Oye devletler ya
geleneksel, bag1ms1z politika yaprcrlar gibi hareket edeceklerdir; ya da
Birlik olarak, bir bOtOn olarak hareket edilecektir. Ba~ka bir deyisle, ilk
durumda "dr~ politika", "hOkOmetlerarasr" bir

nitelik kazanacak, ikinci

halde "uluslar-OstO" (supranasyonal) Ozellige bOrOnecektir. Bu aslmda
oldukca sorun yaratacak bir ikilemdir. COnkO ic;inde ulusal c;rkarlarrn
uyumlasnnlmas: gibi pek yOk tartrsmah konuyu da barmdrrmaktadir.
Sonuc; olarak Maastricht Antlasmasrnda OngOrOlen dOzenlemede ortak d1~
politika

konusu,

gOvenlik

konulanm

da

kapsayacak

bic;imde

"hukumetlerarasr" bir nitelige bOrOndOrOlmO~tOr. Bilindigi gibi 'ulustar-usta'
modelde Oye devletler egementik yetkilerinin bir kisrmrn Topluluk
kurumlanna devreder ve kurumlar Topluluk c;1karlan dogruttusunda
hareket

ederler.

Ortak

d1~

politika

ve

gOvenlik

politikasmm

hOkOmetleraras1 bir nitelik gOstermesi de uluslar-Osto Ozellik gOsteren
Avrupa Topluluklannm yapisma ters dOfmesine sebep olmaktadir. Bu iki
sotun (Avrupa Topluluklan ve ortak dr~ politika ve gOvenlik politikasr)
arasrnda baglantr kuracak mekanizmalarm yoklugu gOnOmOz geli~meleri
sonucu durumu daha da cikrnaza sokmaktadrr. Zira, Soguk Savas sonrast
ekonomi

politikalan

globalle~me

baglammda

politik

---------

gundemi

belirlemektedir. Bu durumda high politics/low politics aynrm ortadan
kalkrnrstrr. Tam da bu aynma gore ,ekillendirilmi,
Antlasmasi

globalle,me

hareketleri

icinde

olan Maastricht

gonomoz

geryeklerine

uymamaktadrr. GOnOmOzde d,, politika; tarife politikalan, ekonomik
yaptmmlar, mali dOzenlemeler gibi daha etkili araclarta yOrOtOlmektedir.

"Ortak

o,,

51

Politika ve GOvenlik Politikasr"nm hOkOmetleraras, nitelikte

olmasi konusu, Ozellikle lngiltere ve Fransa tarafmdan; savunma ve d,,
politika gibi hassas konulann Topluluk'un zay1f kurumsal yaprst Ozerine
degil,

devletleri

temsil

eden

hOkOmetlerin

taahhOtleri

Ozerine

yapnandnnrnasr gerektigi yonundeki ayrklamalanyla ,ekillendirilmi~tir.52
Geryekten de savunma ve d,, politika konulan devlet egemenliginin en
yogun biyimde uyguland1g1 alanlardu. Bu aeidan soz konusu konularla
ilgili olarak

Oye

yaratmaktadrr.

53

devletlerce

yetkinin

devredilmesi

konusu

sorun

lngiltere ve Fransa d,, politika konusunda "minimalist" bir yakta,,m
sergilemi, ve Komisyon'a bu konuda fazla yetki verilmemesi geregi
Ozerindedurmu,1ard1r.54
Ortak

o,, Politika ve GOvenlik Politikas,; mevcut Avrupa Siyasi lfbirligi

mekanizmas,, resmi dOzeyde 1. Genet MOdOrlOk tarafmdan olusturulan
Topluluk iliJkileri ve Bakanlar dOzeyindeki Genel ltler Konseyi'nin
uygulamalanmn bir bite,imidir. Fakat Ortak

51

o,,

Politika ve GOvenlik

Michael A.Rupp, "The Coordination Of The EU's International Policies A Host Of
Uncertainities",Marrnara Journal Of European Studies, Vol:5, No:1-2, 1997,p.93
52
Anthony Forster and William Wallace , Age., p.424
53
Anthony Forster and William Wallace, Age.,p. 412
~he Economist March 2nc1 1996

Politikas, hOkumieri ile kapsanmayan bir 90k alan vardtr ki, bunlardan en
onemlisi ekonomik ve parasal alandrr. Maastricht Antlaernast bir ortak d,,
politika ve gOvenlik sistemi yaratirken, aym zamanda Avrupa Para Birligi
icmde

uluslararas,

mekanizmasmdan
olusturmustur.

bakanhklarm
dogabilir.

yOrutOlmesi

i9in

ortak

farklt karar verme sOreylerinden olusan

Birbiriyle son derece baglant11t

yapuanmalannm
temel olarak,

ili9kilerin

olmasi gelecekte
Birlik tarafmdan

siyasi

politika

yeni bir yap,

olan bu iki alanm farklt

bir zay1fhk kaynag,

9ozOlemez. Zira,

ve ekonomik

d,,

olabilir.

ulusal duzeyde

bOIOmlerinde rekabetci

Bu durumda ulusal dOzeyde bir e9gOdOm

bir

Sorun
ilgili
ortam

saglanmas1, Birfik

duzeyinde olumlu bir etki yaratabilecektir.55 Temel d1, politika zorfuklarrmn

ve uluslararasi eylemlerin; d19 ili9kilerin hem siyasal hem de ekonomik
boyutunu etkilemesi kaym1lmazd1r. Bu durumda ortak d1, politika
hOkOmleri ile ekonomik ve parasal birlik hOkOmlerininayru mekanizmalarr
yaratmas1 en dogru olamd1r56 Avrupa'daki federalistler, AB'nin kurumsal
mekanizmasmm "birligi" Onledigini One sOrmektedirler. Buna gore, ticaret
mozakereleri Avrupa Birligi Komisyonu tarafmdan yOrUtOlmektedirve Oye
devlet hOkOmetlerinin "nitelikli ~ogunlukla" onay1 gerekmektedir. Fakat
ortak dtf politika ve gOvenlik politikas1, hOkOmetlerin kontrolOndedir,
Bakanlar Konseyi tarafmdan ahnan kararlarla olusturulur ve "oybirligi" ile

55Simon

J. Nuttall, "The Foreign And Security Policy Provisions Of The Maastricht
Treaty:TheirPotential For The Future",The Maaatricht Treaty On European Union
Legal Complexity And Political Dynamic,(Edited By,J.Monar,W.Wessels)Presses
lnteruniversltairesEuropeennes,Ssbam-Bruxelles,1993,p. 138
56
Joerg Monar , "The Foreign Affairs System Of The MaastrichtTreaty:A Combined
AssessmentOf The CFSP And EC External Relations Elements ", The Maastricht
Treaty On European Union Legal Complexity And Political Dynamic, (Edited
By,J.Monar,W.Wessels)Presseslnteruniversitaires Europeennes, Sabam-Bruxelles,
1993,p. 139

hareket

edilir.

Maastricht

Antiasmasr

Komisyon'a

yardtmci

bir rol

vermistir. Oybirligi prensibine ortak d1, politika ve guvenlik politikastntn
"hukumetlerarasi"

niteligini

de ekleyince;

kucuk bir olasilrk kalmaktadrr.

Maastricht

sonucun

olumlu olmasi

icin

57

Antlasmasr'nda di.izenlenen "ortak eylem" konusunda da

birtakrm elesfiriler mevcuttur. Buna gore Amlasrna'da "ortak eylem"in
tarumlanmamrs olmasi belirsizlik yaratmaktadir, Ortak eylemin tam olarak
ne anlama geldigi

gelecek uygulamalarla ,ekillenecektir.

Nitekim,

Topluluk'un Yugoslavya'daki eylemi buna ilk Ornektir. Genet bir tarurn
yaptlabilmesl i9in bunu baska eylemler de izlemelidir. Bu konuda Adalet
Divam da konuya bir cozum getirememektedir. Zira, Divan, soz konusu
hOkOmler konusunda yetkili knmmamrsnr. Bu durumda Birligin gelecekte
kar,1la~acag1 durumlarda

ger90kle~tirecegi eylemleri

konuya

1~1k

tutacaknr. Fakat "ortak eylem" tammmm yaprlmarnast baz: ciddi sorunlar
yaratabilecektir. Zira, Topluluk 90r90vesinde 9ogunluk oyuyla altnabilecek
bir eylem

karan "ortak eylem"olarak nitelendirilirse, ilgili hOkme gore

oybirligine ihtiya9 gOsterecektir. Bu durumda AB harekete ge9mede
zorlanabilir.

Omegin,

KOrfez

Sava,,

sirasmda

yaptmmlarm

uygulanmasmdaki ba~ans1zltk, Goney Afrika'ya Topluluk yaptmmlarmm
kaldmtmasi konusunda Danimarka'nm vetosuyla ka~1la~1lmas1 gibi
durumlar bu tehlikeyi a91kya gostermektedir. GOvenlik ve savunma

57

The Economist, Agm.

konulan ile ilgili hOkOmler de gelecege donuktur ve uygulamalarla
,ekillenecektir.58,
Yugoslavya'da AB'nin basansiz olma nedenlerinden biri de silahh bir gOce
sahip

olmamasidir.59

Bu

baglamda ortak

bir savunma

pclitikasi

olusturulmast yonundeki gereksinim Korfez savas: ile daha belirgin hale
gelmi,tir. Fakat Oye devletlerin farkll politika ve kapasiteleri, tarafsrz
Olkelerin durumu ve temel savunma stratejisinin uzun y11lar NATO
kapsammda Sovyetler Birligi'ne kars: bir gOvenlik yaptlanmast blclminde
olrnast bu durumu zora sokrnustur. ~u da bir gercektir ki, ortak bir
savunma politikast bir Avrupa

ordusu olmaksizm

anlamsrz hale

gelmektedir. 60 Ancak son gelifmelerle birlikte AB silahll gOce sahip olmak
amaci ile Onemli

adimlar amnsnr.

Helsinki Zirvesinde AB; "Kriz

Yonetiml'nln bizatihi kendileri tarafmdan saglanmasm1 istediklerini dile
getirmittir. Benzeri kimlikte bir mOdahale ekibi kurulmasi ancak bu
olusurnun askeri bir birim degil, daha cok siyasal bir birim olmasi karara
baglanmittir. Bu amacla, Avrupa oncOIOgOnde yapilacak operasyonlarda
kullarulrnak Ozere 2003 y1lma kadar Oye Olkelerce elli ila altm,, bin
civannda bir kuwetin

olusturulrnasma karar verilmittir.

Bu

kuwet

Petersberg gOrevlerini yerine getirmek Ozere olusturulacaktrr, Zirvenin
sonuc bildirgesinde haztrtanmast planlanan bu kuwetin "Avrupa Ordusu"
olarak alg1lanmasmaisaret edilmiJtir.

58

Simon J. Nuttall Age, p.135
Simon J. Nuttall Age, p.136
60
John Mc Cunnick, Age., p. 282
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Maastricht Antlaemast ile olusturulan Ortak 01, Politika ve GOvenlik
Pctltlkast

mekanizmasmda bir kontrol ve denge sistemi yaratrlrrustrr.

Ancak burada dikkati c;eken nokta, Ortak d1, politika ve guvenlik politikast
ic;in yaratilan kontrol ve denge sisteminin mevcut kurumsal yapnanmanm
drsrndaki guc;lerle degil, ic;indekilerle yOrOtolmesidir.Bu durum d1, politika
uygulamasmda kan,1kl1ga yol acmaktadrr. Oyle ki, Donem Ba,kanhg1,
Avrupa Siyasi l,birligi Sekreteryas1 , Komisyon ve Oye devletler Topluluk
tuturnlarrru belirlemekte ve ucuncu Olkelere kar,1 hep birlikte Topluluk'un
eylemlerinde kanstk bir gorOnto sergilemektedirler. Bu durum bir bakrrna.
Tek Avrupa Senedi'nde "tutarulrk" uzerine cok fazla vurgu yapumasmdan
kaynaklanrnaktadrr. Maastricht Antlasmast da bu durumu duzeltmemletir.
Antlasma,

ortak d1, politika ve gOvenlik konularmda Birligi savunmak

Ozere DOnem Ba~kanhgma tam bir sorumluluk vermektedir. Bunun
yamnda, AET Antlasmasina gore, Komisyon Birligi d11anya kar,, temsil
eder. Maastricht Ant1a,mas1 Donern Bafkanhg1'na temsil gorevini yerine
getirmesi ic;in yeterli donammi saglayamamaktadir. Bunun ic;in, Avrupa
Siyasi l,birligi sekreteryasr'nm Konsey Sekreteryas1 ile i'birligi halinde
c;ah,arak gOc;lendirilmesigerekmektedir.

o,, politika eylemlerinin kontrol

ve denge sistemi ic;inde yOrOtolmesi ortak d1, politika ve gOvenlik
politikas, yapuanmasrrun dismdan bir kurumla saglanmahdir. Bu kurum,
Adalet Divam, Avrupa Parlamentosu ya da meydana getirilen ba,ka bir
kurum olabilir.61

61

Simon J. Nuttall Age., p.137

Vine bu alanda AB'de sozculerin ~~itliligi de islevsel bir zayifuktrr.

62

Fakat Amsterdam Antlasrnasr ile bu alanda bir ilerleme saglanm,~ ve
Javier Solana AB'nin "Yuksek Temsilcisi" olarak atanrrus ve sozculuk
gorevini usnenmlstir.

Maastricht Antlasmasr'nda eksiklik olarak addedilen bir planlama hOcresi
Amsterdam Antlasmast ile olusturulmustur. Konsey Ba~kanltgt ile VOksek
Temsilci arasmda ikili bir yap, olusturulrnustur. Ancak Amsterdam
Antlasmast dOzenlemelerine bakmca "hukurnetlerarast "yapmm devam
ettigi gorOlmektedir.63

Vine bir goru~e gore, Maastricht'te ortaya c;1kan sonuc, tom taraflan
memnun etmistlr. Bu durum, Maastricht Antlasmasi'mn krsrnen ortak bir
gorO~e dogru gerc;ek bir ilerleme anlamma gelmesi, kismen de bir cok
temel soruyu cevaplandrrmadan

birakmasmdan

kaynaklanrnaktadtr.

Politika inisiyatifi, temsil ve uygulama konulan ac;1k ve kesin bic;imde
Kensey DOnem

Ba,kanhgma

brraktlmrstrr. Gerektiginde ba,kanllg1

Ostlenen bir Onceki ve bir sonraki Oye devletler mevcut DOnem Baskaruna
yardtmci olacaklardir. Hukumetlerarasi yap1ya taahhOtler, Komisyon'un
her alanda yetkili olmast ve Parlamento'nun gOrO~lerinin almmas, ile
<;

dengelenmi,tir. Avrupa Birligi Adalet Divam ise, ortak dtf politika ve
gOvenlik politikas, mekanizmasmdan tamamen dtflanm1~t1r.

64

Divan'm bu

alandan tamamen drslanrnasmm onemli sonuclar dogurdugu aciktir.
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Bunlardan en onernlisi de ortak d1~ politika ve govenlik polifikas: kararlan
icin demokratik denetimirttrnkansiz hale gelmesidir.

Birligin kurumsal yapisrna bak1ld1gmda "ortak d1~ politika "konusunda AB
ile Oye devletler dolayisiyla Komisyon ve Konsey arasmda AB'nin d1~
politika konusunda yetkileri bakrrmndan onernll celiskiler bulunrnaktadrr.
Bilindigi Ozere Komisyon uluslar-ustu bir kurumdur. Konsey ise Oye devlet
temsilcilerinden olustugundan uluslar-OstO degildir. Uygulamada Oye
devletlerin "karma"karakterli uluslararasr antlasmalara farkh taraflar olarak
katrlabilmelert Topluluqun yetkisini stmrlamaktadrr. Uygulamada oybirligi
prensibi ile hareket eden Oye Olkeler istedikleri kararlan kendi cikarlan
dogrultusunda alabilmekte ve bu da uluslar-Osto olan dolayisryta Topluluk
ctkarlan

dogrultusunda

hareket

eden

Komisyon'un

yetkilerinin

strurlanmasma sebep olmaktadrr. S0nu9 olarak, d1~ politika kararlan
Ozerinde, bir yandan ulusal kontrol ete yandan AB'nin kontrolO goz onune
almd1gmda "ortak d,, politika "hOkOmleri bu iki u9 arasmdaki kesin
durumu a91kllga kavusturmamaktadir. Bu da kriz anlarmda AB'nin
davramsnu heseplamayi gOcle~tirmektedir.

B)KiMLiK

SORUNU VE_ 0YE

0LKELER

ARASINDA

GOR0$

AYRILIKLARI
Geleneksel olarak d1~ politika stratejileri , homojen bir botOnlOgOn ki bu bir
ulus ya da devlettir, diger bir bOtOnlOkle ya da digerleriyle ili~kileri temeli
Ozerine olusturulur. Konuya Avrupa Birligi acrsmdan bakarsak, Birlik
henuz yabancrlar ya da disandakilere kars: bir politika olusturacak

durumda degildir. Zira, Avrupa'ntn kendi kimligi konusunda tartrsrnatar
surrnektedlr, Her bir Avrupa Olkesinin d1~ politika anlayrslanrun otusmasi
icin uzunca bir zaman ge9mesi gerekmi~tir; -Birligin bir bOtOn olarak d1~
politika anlayrsrrun ve bunun temelindeki kimligin olusrnast i9in zamana
ihtiya9 vardtr, Bir1igin

her geni,temesi

de, d1, politika anlayisrrun

olusnrrulrnast icln gerekli olan Avrupa kimligi ile ilgili belirsizlikleri
arttrrmaktadir.

Nitekim, Dogu'da olup bitenler karsismda da -katrlrna ve

Oyelik

basvurulan.yardim ve pazara girebilme talepleri, Ostlenilenjandarmahk ve
hakemlik rolleri- ortaya cikan yeni istemler karsrsmda Batt Onemli bir
kimlik sorunu daha yasarnaya baflam1,t1r ve

bu kimlik sorununun

yOzOmOnden sonra d1, dOnya sorunlan ile ilgilenebilir.
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Maastricht Ant1a,mas1 "tek" bir dtf politika yerine "ortak" bir dtf politika
stratejisi benimsenmistir. Zira, Oye Olkelerin d1, politika konularma
yakta,1mlan; degifik bOlgeler, Olkeler ve aralarmdaki siyasi gelitmelere
baktflan, dtf ekonomik 91kar anlaytflan ve gOvenlik tehdit anlaytflart
farklthk gOstermektedir.66

Nitekim, TOrkiye ile Yunanistan Ege Denizi'nde Kardak Krizi nedeniyle
ka111 ka111ya geldiginde; Avrupa'dan sorumlu ABO OtfiJleri bakanlanndan
Richard Holbrooke, Avrupa Birligi'ni "uyumakla" suctarmeur. Aynca,
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AB'nin , Ruanda ve Cec;enistan'daki "c;ekingenligi" nedeniyle iyimserler
bile AB Oyelerinin siyasi irade gostermedeki kapasitesi konusunda
supheye dO!?mO!?lerdir. Bu acidan, AB'nin di!? politikadaki zay1f11gmm en
onemli nedeni on bes Oyenin ayn kOltOr, tarih ve isteklere sahip
olmalandrr. Nitekim, Fransa'nm Fransiz c;iftc;iterin baskrsryla Goney Afrika
ile bir serbest ticaret anlasmast nnzatanmast ic;in gor0,melere baslarna
giri~imini bloke etmesi ornegi, farkh crkanann ortak bir d1, politika
clusturulmastna nasil engel olabilecegini gostermektedir.
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AB ic;inde kimlikle ilgili tartrsmalar sOrerken, Birlik'in ileride daha karmasrk
bir "mozaik" haline gelecegi de ileri sOrOlmektedir.Bu durumda; devletler
arasmdaki karmasalar sorerken, "bOlgelerin"AB ic;inde daha onemli bir rol
oynayabilecegi; AB disan dogru smmanm genifletirken, i~ride de bir
taktrn parcalanmalann olabilecegi belirtilmektedir. Nitekim, Galler ve
lskoc;ya'nm ozerklik talep ve cabalarinm bafanya ulasmast bu duruma
ornek olarak gOsterilmektedir.68

Ger~kte,

dtf politika; Avrupa bOtOnlefmesi gOndeminde sonda gelen

konulardan

biridir.

Roma

Antlafmalan

dtf

politika

konularma

deginmemektedir. Her ne kadar "spill over"m mantig, AT'nin
ekonomik

ve

gOvenlik

kacrmlrnasrrun mOmkCm

politikalanm
clamayacaqnu

uzun

sore

ortak dtf

olusturmaktan

gerektiriyorsa

da

Avrupa

entegrasyonu c;ok uzunca bir sore ekonomik amac;lar ozerine
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yogunla~m1~t1r.
konuma

Bu arnac Oye devletlerin degi~ik gOndemleri ile gO<; bir

girmi~tir.

vurgulayan

En

lngiltere,

temel
Hollanda

bolunme,
ve

ABO

Portekiz

Atlantikc;iler ile Fransa ve bazen de Almanya'yt
arasmdadtr. Avrupacuar, Avrupa'nm
Britanya

ve Fransa,

eski

ile
gibi

ili~kilerin
Olkeleri

onernini
kapsayan

kapsayan Avrupacrlar

bag1ms1zhgma onern vermektedir.

somorgelerine

ozel

ilgi gostermektedirler.

Almanya da Oogu Avrupa ile baglar tesis etmeye cahsmaktadrr. lrlanda,
lsvec ve Finlandiya tarafsrzhklanrn

sOrdOrmek istemektedirler.69

Bunun

yarunda su da bir ger~ktir ki, Kuzey Olkeleri hicblr kosul altmda birlesen
bir pazann dismda kalmak istememektedirler. Bu Olkelerin d,, politikalan
onlan, geleneksel olarak olarak ne Arap Olkeleri dOnyasma, ne bir
zamanlann Franstz ve lngiliz sOmOrge dOnyasma ve ne de Almanlann
"Oc;Onco gu9" stratejisine yakmla~t1rmaktad1r.70
Korfez savasmda Oye Olkelerin farklt ,ekilde hareket etmeleri Toplugun
ortak bir politikasmm olmad1g1m gostermittir. Topluluk kendi bakit aeisrm
netlettirememesinin yanmda ABO hOkOmetiyleve BM GOvenlik Konseyi
ile uyumlu hareket etmlstlr, lki Almanya'nm birletmesi konusunda da AB
Oyesi Olkeler ulusal cikarlan ve Almanya ile olan tarihi tecrObelerine gore
farklthklar gosteren politikalar uygulamitlardir. Genit anlamda ortak bir
platform yarat1ld1gm1 -ornegin Korfez savasinda ABO ile uyumlu hareket
edilmesi - fakat spesifik konularda Birlik Oyelerinin ulusal cikartan on
plana gec;tigi ic;in ortak bir d1, politika olusturulamadrqrru soylernek
mOmkOndOr.
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Ulusal crkarlann uyumtastmlamamasr sonucu ortak d1~

politikanm

basansrz olrnasi konusu ozellikle Yugoslavya orneginde on plana
crkrnaktadrr. Zira Almanya hem ortak bir d1~ politikanm savunucusu
olrnus, hem de Avrupa Birligi'nin diger uye devletlerinin aksine ve onlan
beklemeden Hrrvatistan ve Slovenya'yi ilk taruyan devlet olarak ortak dt~
politika

ve

guvenlik

pontikasi

adma

bir

basarrsizhk

olarak

adlandmlabilecek geli~melere yol acrmstrr,

Ba~langu;ta, Almanya ile ilgili endiseler basta Fransa olmak uzere diger
tum ulkelerde ya~anmaktayd1. Fransa Almanya'nm ekonomik olarak
saglad1g1 gucu, siyasi olarak ta ortaya koyabileceginden ceklnlrken:
kitarun

ortasma

. s1k1~m1~

Almanya

da

Fransa'ntn

kendisini

9evreleyebilecegi endlsesinl tasrmaktayd! Ancak her iki ulkenin tarihsel
endiieleri ve Onyargtlan bir sure sonra yerini daha tltmlt du,uncelere
brrakrrusur. Fransa guylu bir Almanya'yt Birlik i9inde tutmantn daha yararlt
olabilecegini anlarms, Almanya da cografi bir taktm yetersizliklerin ancak
yevre Olkelerle iibirligi yolu ile a,11abilecegi yOnOnde adtmlar atmaya
ba,1am,,t1r. Zaten Fransa da 90k daha Onceden kurulan Fransrz -Alman
ortak tugay1yla ortak savunmaya yOnelik iibirliginde yeni bir adtm atrmstr.
Maastricht'ten yakla,,k iki ay once, 16 Ekim tarihli ortak bildiride, bu iki
Olke NATO ile Bat, Avrupa Birligi arasmdaki ve kendi aralanndaki
savunma ve govenlikle ilgili i'birliginin artmasi gerektigini belirtmekteydi.
Bu

aciklarna zirve

kararhhklannrn bir

oncesinde iki
i,areti

olarak

Olkenin siyasi
yorumlanmrstrr.

birlik yolundaki
Bunun

yanmda

Maastricht'in basansrzlrkla sonuclanmast her iki Olkede, birtesrneye umut

baglam,~ yOneticilere kar,, muhaliflerin eline koz verebilirdi.
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Ancak yine

de halen, AB icinde, basrm Almanya'nm c;ektigi "Kuzey" ile Fransa'nm
c;ektigi "Goney" rekabetinin sOrdOgO de ge>zden kacmamaktadrr. Nitekim
Almanya ile Fransa'ntn geni,teme ve diger stratejik konularda Onemli
ge>ro, aynltklan vardtr. AB'nin uygulamaya koydugu geni,leme program,
daha cok Alman crkarlanna uygun dusrnektedlr. Zira, bu durumda
Almanya, tom srrurlartrn Birlik Oyeleri ile c;evreleyerek ulusal gOvenligini
saglam1a,t1rm1~

olacaknr.

Bunun yantnda,

geni,leme

Almanya'nm

Doguya dogru geni~leme (Ostpolitik) stratejisine de uygun do,mektedir.
Fransa'nm

stratejik crkarlan ise, Akdeniz

Havzasma yonelik

bir

geni,temedir. Bu kapsamda Fransa 1980'1erde Tunus, Cezayir ve Fas'm
AB adaylrklanru dahi gOndeme getirmi~. ancak daha sonraki geli,meler
bu dOfOnceyi gOndemden do,ormo~tor. BugOn iyinde TOrkiye'nin tam
Oyeliginin Alman hakimiyetindeki Merkezi ve Dogu Avrupa etkisini,AB
ic;inde "Goney Kanat'm lehine dengeleyebilecegi dO~Oncesi, Fransa ve
Goney

Olkelerinin

olusturmaktadtr.

TOrkiye'yi

desteklemelerinin

esas

nedenini
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Baz, gor0,1ere gore de, Maastricht Antlafmas, sonuclan, yani ortak d,,
politika ve gOvenlik politikasma yOnelik ufak ad1mlar lngiltere'ye verilen
tavizlere ragmen oldukca tatminkar sayilmaltdir.73 Zira, Fransa'nm
"Avrupa" gOrOJO nedeniyle fazla bir beklenti de yoktur. Fransa ic;in
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Avrupa; kendisinin Fransiz Devriminden beri savunageldigi, bunlarrn
dOnyaya yayrlmasmt kendisine misyon edindigi dusunce ve degerleri
benimsernis bir Avrupa idi. Yani, yeni Avrupa daha bOyOk bir Fransa
olacaktr. Bunun i9in gereken on kosul, bu sOrece katilacak Olkelerin belirli
bir dernokratiklesme dOzeyine ula~m,~ olmalarr idi. De Gaulle'On diger bir
beklentisi de kendi kararlarrm kendisi alacak "Avrupali" bir Avrupa idi. Kita
d1~1 etkilere kapalr olunmahydr. Bu yOzden, Amerika'ya ve onun krtadaki
"Truva Atr" olarak gordOgO

lngiltere'ye soguk bakan De Gaulle,

lngiltere'nin Ortak Pazar'a girmesini de ilk basta engellemi~tir.

Fransa, Avrupa'nrn Avrupaltlar i9in Avrupahlar tarafmdan savunulmast
taraftandrr. Ayrrca, ortak d1~ politika ve gOvenlik politikasmm yOrOtOlmesi
ile ilgili olarak Fransa halen ~u ikilemle ka~, kar,1yad1r: Ya, Almanya'y1
AB'ye baglayarak kendi egemenliginden kaybetmeyi gOze alacak; ya da
gev~ek bir dOzenlemede direterek Almanya'mn geni~ bir hareket sahasi
kazanmasma neden olacaknr. 74

C) BOSNA-HERSEK VE KC>RFEZ SAVA$1 C>RNEKLERi

l)BOSNA-HERSEK SA'VA$l
Avrupa Birliginin "ortak dtf politika" gOdememe defosu Sosna- Hersek
savas: ile ortaya 91km1Jt1r. Ger~kten de AB'ye kattlma hayalleri kuran
Hrrvanstan ve Slovenya'nm AB'den ayrr olarak ve ondan once Almanya
tarafmdan tarunrnast ve bu durumun Yugoslavya'nm parcalanmasrru
74
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v.d.
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hizlandrrmasi AB'nm ortak d1, politika konusunda daha alacag1 cok yol
oldugunu gOstermi,tir.

Yugoslavya'mn etnik yap1s1 ve Kuzeyi lie gOneyi arasmdaki ekonomik
ucurum, Sosyalist dOnyada yasanan devrimlerin etkileri ile bhtesince
Yugoslavya cozOlmo, ve Avrupahlar krtarun ortasmda yasanan bu savasa
mudahale edip etmeme konusunda goro,

aynhklan yasanuslardir.

Nitekim mevcut goro, aynhklanmn tepkiyi geciktirmesi, savasm ABO
destegindeki NATO operasyonlan ile bitmesine neden olrnustur.

AB Olkeleri ilk Once, Cumhuriyetlerin aynhk taleplerine ka111 Federasyon
bOtOnlugOnOn korunmast yolunda faaliyetlerde bulunmuslardrr, 7 Temmuz
1991'de Brioni'de toplanan oc AT temsilcisi bakan ile S1rp, Htrvat, Sloven
ve Federasyon yetkililerinin bag1ms1zhk taleplerinin bir sore ertelendigine
dair ac1klamalarmm ardmdan, AT taraflar arasmda uzlasma yollan
bulabilmek amacryla lngiltere eski dtJiJleri bakant Lord Carrington'u
gOrevlendirmiJtir. Bat, Olkeleri ve uluslararas, OrgOtler, 1991 y1lmm
sonuna kadar Yugoslavya sorununa ban,01 cozom bulunmasi ve Olkenin
toprak bOtOnlOgOnon korunmas, yOnOndeki cabalanru sOrdOrmOJlerdir.
Ancak daha sonra "birtik-bOtOnlOk" politikas, terlcedilmit ve AT, ko,ullarm
olusmasi

halinde 15 Ocak 1992'den itibaren Yugoslavya'dan aynlan

Cumhuriyetleri tamyabilecegini ac1klam11t1r. Ancak Almanya AT'den Once
23 Arahk 1991 'den once bag1ms1zhk ilan eden Slovenya ve Huvetistam
tarurrus, tarurna icin AT'nin gorevlendirdigi Badinter'in raporunu dahi

beklemernlstir. Diger AT Olkeleri bu Olkeleri Almanya'dan daha sonra 15
Ocak 1992'de tanrrmsnr. 75

Almanya ortak bir d1~ politikanm olusturulmasi yonunde basansizhk
olarak addedilebilecek geli~melerden ilkine bu ,ekilde neden olmustur.
Ekonomik olarak AT icinde basat konumda olan Almanya diger AT
Olkelerinde ayn ve onlardan Once bu iki cumhuriyeti taruyarak olaylarm
gidi,atm1 h1zland1rm1,t1r.

BOylece AT Olkeleri

birlikte hareket etme

yetilerinin henuz geti,medigini de ortaya koymuslardtr.

AB Olkeleri, krizin basmdan beri Yugoslavya sorununda ortak tavrr
sergileyememi,lerdir. Farkh

jeopolitik gOro,tere sahip olduklarmdan,

aralannda mOdahalenin yap1hp yap1lamayacag1, yapuacak olsa bile bi9imi
konusunda anlasamamrslardrr." Kriz, Avusturyalllar gibi Slovenya ve

Hnvatistan'rn tarunmesmdan yana olan Almanlar ile, bu oldu-bittiye kafll
91kan Frans1zlar arasmda aynhklara yol a9m1,tir. lngiliz ve Fransizlar
Alman yay1lmac1gma kar,1 Srrbistan'r bir mOttefik olarak yanlannda
tutmak istemi,terdir.77

Ozellikle sa~a, srrasmda mOdahale edilip edilmemesi konusunda birbiri
ile 9eli,en

gor0,1er Avrupa gOndemini i,gal

kararsizhklar Avrupa'mn

75

hala bir

etmi,,

konuya ili,kin

politika dogrultusunun

olmad191

lrfan Kaya Olger,Yugoslavya'nm Par~anmasmda Uluslararas1 Toplumun Rolu,
Turkiye Gunlugu, Say1 36, Eylul-Ekim 1995 s.55.
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rt SOleyman GOnduz, Hacer 0. GOndOz, ABD-AB-Bosna- Hersek Ekseninde Cenevre
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yonundeki mulahazalan guc;lendirmi,tir.

Bu baglamda Sosna konusunda

birbiri ile celisen iki farklt gOrO~On oldugu sOylenebilir.78 GOrO~lerden ilki
savasin ilk y1llannda taraftar bulrnus bir gOrO~tor. Buna gore Avrupa'nm
Dogusundaki

catrsmatann

kaynaqrnda

ekonomik

ve sosyal bir takrrn

sorunlar oldugundan, bu sorunlann c;OzOmO de askeri degil, ekonomik ve
sosyal iyerikli reformlarla rnumkundur.

Bu baglamda Avrupa'nm

Sosna

konusunda askeri rnadanalede buiunmasr, sorunun cezurnune yonelik bir
adirn degildir.

Nitekim savasm

ilk yrllannda

bu goro, dogrultusunda

Avrupa Sosna konusunda hareketsiz kalrrustrr. Ancak savasm sonlarma
dogru yapilan mudahaleler askeri goro, taraftarlarmm
sekilnde yorumlanabilir.

Buna gore Dogu'da yasanan causrnatar Avrupa

ic;in ileride tehlike olarak addedilebilecek geli,melere
engel

olabilirdL

agirhk kazand191

Bu sekllde

kar,,t

bir

savundugu

yol ac;abilir ve Birlige

ideolojinin
degerlere

gOc;lenmesine yol

ac;abilecek c;atitmalar

AB'nin

de ters dOfebilir.

BOylece Art1k Avrupa,

bolgede c;1kabilecek bunahmlarm

batlang1cmda

harekete gec;ilmesi gerektigi inancrru benimsemis ve "Bunallm YOnetimi"
(crisis management)

uygulamayt kararlasnrmrsttr.

GOrOldOgO gibi, ciddi uluslararasi krizler konusunda Avrupa Birligi ic;inde
halen

karJ1t

gor0,1er

arasmda

gidif-geliJler

yafanmakta,

Avrupa'mn atacagt adrrnlan geciktirrnekte ve goc;te,tirrnektedir.
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bu

da

-K6RFEZ SAVA$/
Agustos 1990'da lrak'm Kuveyt'i i,gali ile baslayan kriz, Avrupa Birligi drf
politikasmda onemll kararlara neden olmustur. Her ne kadar Topluluk
cabucak saldmy: kmayip, lrak'a kar,, bir petrol ambargosunda anlasip,
BM Kararlarmt desteklediyse de Topluluk Oyeleri askeri harekatm
baslarnasryla.dlplomatik bir cevap verme konusunda kararsiz kalmtflardtr.
lngiltere, kuwet kullarurruna taraftar oldugundan, M. Thatcher acrk bir
bicimde George Bush'u htzlt bir kontratak konusunda ikna etmek icin
anahtar rol oynarmstrr. lngiltere, askerlerini ABO'nin kumandast altma
vermis ve ABO'den sonra ikinci bOyOk askeri donamrrn saglam,,t,r.

Fransa da genif bir askeri taahhOtte bulunmus, fakat diplomatik kararda
daha cok vurgu yapm11t1r . Fransa; Arap petrol Oreticileri ile iyi m,kiler
iyinde olma gayretindeydi. Oort milyon Arap g09meni kizdrrmamak ve
silah pazananm korumak niyeti vardt. Ocak 1991'de mottefiklerin kontraatagm, takiben Fransa lrak ile bag1ms1z olarak ban, gOrOJmelerini
izlemeyi denemiftir. BOylece Arap problemlerinin tarttftlabilecegi daha
geniJ bir forum ivin ateJkes saglanacagm, ummustur,

Sava, Almanya'ntn ne yapmas1 ve ne yapmamast gerektigi ozerine
tartrsmalara da sahne olmustur. Sonuy olarak bir uzlasrnacr yolla
Almanya KOrfez'e maytn temizleyiciler gOndermif ve ABO' ye 6.5 milyar
dolar ve lngiltere'ye 500 milyon dolar mali destek saglanm,,t,r.

Bazrlanna gore; Korfez
Politikas,

olusturrna

Krizine gOsterilen
umutlarmm

ardmda

tepki, ortak bir Avrupa 01,
yatan

mant1gm yanlt~ltgm1

bOtonOyle vurqularmstrr. Jacques Delors'a g6re; savas AT'nin sirnrtrhklan
Ozerine onemli bir ders vermistir. Luxemburg

o,, l~leri Bakaru Jacques

Poos; AT'nin tepkisinin Avrupa'ntn politik onemsizliginin alum c;izdiginden
yakmm,~t,r. Belc;ika01~ l~leri Bakam Mark Eyskens'e gore, AT'nin tepkis1,
AT'nin ; ekonomik bir dev, siyasi bir cOce ve askeri baktmdan da bir agac;
kurdu oldugunu gOstermi~tir. Digerleri de; krizin Toplulugu haztrnkstz
yakalad1gm1ve AT' nin ekonomik gOcOnOn tamamlanmasi ve gOc;lenmesi
ic;in acil bir sekllde; ortak d1~ ve gOvenlik politikasmtn olusturulmastmn
gerekliligini gOsterdigini belirtmi~lerdir.79 Bir gOrO~e gore, Avrupa savasta
askeri guc; olarak yeterince temsil edilmemistlr, lngiltere'nin 45.000 ki,ilik
katihrru, diger bOtOn Avrupa devletleri iyinde en fazla olamydr, Bu bile
ABD'nin gOsterdigi cabanm ancak %68'i nispetindeydi. Avrupa savasta ne
seyirci kalmrs, ne de oyuncu olabilmisnr. Avrupalllarm kendisi de
tepkilerinin yetersiz oldugunu idrak etmiJ ve bu da Avrupa Savunma
Kimligi

olusturulmasi

yOnOndeki

hareketin

ivme

kazanrnasrm

saglam,,t,r. 80
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Sir Michael Alexander "Avrupa Govenligi AGIK, NATO ve BAB"(Qeviren:Qagn Erhan)
Uluslararas, lti~ilerde Olaylar ve Yorumlar Ocak 1992
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SON UC
1990'11 yillarda, Almanya'nm birlesmesi, Sovyetler Bir1igi'nin cokmesi ve
Dogu Avrupa'daki geli~meler sonucu uluslararasi alanda ortaya crkan
gorOnOme Maastricht Antlasmasi

ile geli~tirdigi yeni dOzenlemelerle

uymaya 9all~an Avrupa Birligi'nin bu cabasi: ayrn zamanda ekonomik
bir1igi bir hayli iler1eten bir entegrasyon omeginin siyasi alanda da
birlikteligi saglamaya yonelecegi seklindeki mantrksal sonucun da bir
ifadesidir.

Maastricht Antlasrnast ile ongOrOlenve Amsterdam Antlasrnast ile daha
da geli~tirilen "Ortak 01~ Politika ve GOvenlik Polinkasr" dOzenlemelerinin;
"guvenlik" kavrammm tarumrrun degi~mesi ve ekonomik -siyasi bir 90k
faktoru

kapsar

hale

gelmesi

sonucu

bir

90k

yenilik

getirmesi

beklenmekteydi. Ancak Bosna-Hersek ve KOrfez SavaJlannda ya,anan
tecrObelerle AB'nin

ekonomik gOcOne paralel

bir siyasi yetkinlik

gcsteremedigini ortaya 91karm1~t1r. Bu durum AB i9in bir basanstzhk
olarak

kabul

edilmektedir.

Nitekim;

Antta,malannda OngOrOlen "Ortak

\

o,,

Maastricht

ve

Amsterdam

Politika ve GOvenlik Polltikasr"

hOkOmlerinin "hOkOmetleraras1"bir yap1 olusturmasr ve temel olarak
"oybirligi" prensibi Ozerine oturmasi AB'nin bu alandaki batanstzltgmm
Onemli bir nedeni olarak gOrOlmektedir. Ancak

oybirligi

prensibi

Amsterdam Antlasrnasmda bir nebze yumusaturmstrr. Bunun yanmda; bu
alandaki duzenlernelerin bir cok kurumsal eksiklik ic;ermesi de basan
olas1hgm1 azaltmaktadrr. Daha da Onemlisi, Oye Olkelerin farkh kOltOrel,
siyasi ve ekonomik dOzeyde olmalan ortak bir "kimlik" olueturmada g09IOk
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yaratmakta, ciddi uluslararasr krizterde farkll bak1~ acuan nedeniyle Oye
Olkelerin davraruslanru hesaplarnayt g09le~tirmektedir. Bu bakrmdan AB
Oyesi Olkelerde, d1~ politika baglammda halen "ulusal crkar " kavrammm
onde geldigini soylernek mOmkOndOr. Czellikle AB iclnde hakim durumda
bulunan Olkelerin farklt bak1~ acuanna sahip olmalan durumu daha da
crkrnaza sokmaktadrr.

Zira, bu Olkelerin uluslar-OstO bir entegrasyon

hareketi olan AB icinde dt~ politika dOzenlemelerine de bu ozelligi
kazandtracak bir yap, ongormek istememeleri, basansizhkta onernli bir
unsurdur. Bunun yanmda "Ortak Dt~ Politika ve GOvenlik Politikasi"
alarunda demokratik denetimi lmkansiz hale getiren dOzenlemelerin
olmasi da dikkate deger bir baska konudur. Nitekim, Avrupa Birligi Adalet
Divant bu alandan tamamen d1~lanm1~tir.

Soguk Sava~ sonrast otusan cografi- ekonomik bloklar, teorik bir
yaklasrmla, ekonomik antamda belli bir oranda yakalanan basanrun "spillover" etkisiyte siyasi alana da yanstmastm gerektiren bOtOncOI goro,on
uygulamaya ge9irilmesiyte tam anlarm ile basanh olabilirler. AB'nin bu
alandaki ba,ans1zhgmm ekonomik alanda yansimalanrn bulacagm1

\

soylemek mOmkOndOr. Bu acrdan, d1, politika ve gOvenlik potitikas:
atanmda da utustar-Osto (supranasyonal) bir dOzenleme ongOrOlrnesi
AB'nin ekonomik atanda daha da ilerlemesini sagtayabilecektir. Bu
bagtamda Komisyon gibi hukumetlerarasr degil utuslar-Osto niteligi ag1r
basan kurumtara bu atanda daha fazta yetki verilmesi "ortak" hareket
etme cabelanna ivme kazandirabllecektir.
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GOvenlik alanmda AB'nin silahll gOce sahip olmad1g1 yOnOnde Ozellikle
Bosna-Hersek Sava~1 srrasmda yapilan elestiriler, Avrupalrlan harekete
ge~irmi~tir. Son geli~melerle birlikte AB silahl1 gOce sahip olmak amaci ile
onemli adimlar atrmstrr. Nitekim Helsinki Zirvesinde AB; "Kriz YOnetimi"nin
bizatihi kendileri tarafmdan saglanmasm1 istediklerini dile getirmi,tir.

Bu

baglamda ozellikle Avrupa GOvenlik ve Savunma Kimligi seklinde ifade
edilen olusurn cok bOyOk enem kazanrrustrr. Bir mOdahale ekibi kurulmas,
ancak bu olusumun askeri bir birim degil, daha cok siyasal bir birim
olmasi karara baglanm,,tir. Bu arnacla, Avrupa OncOIOgOnde yaprlacak
operasyonlarda kullamlrnak Ozere 2003 yilma kadar Oye Olkelerce elli ila
altmi!J bin civarmda bir kuwetin olusturulmasma karar verilmi!}tir. Bu
kuwet Petersberg gorevlerini yerine getirmek Ozere olusturulacaknr.
Zirvenin sonuc bildirgesinde haztrlanmast planlanan bu kuwetin "Avrupa
Ord usu· olarak alg1lanmasmaifaret edilmittir.
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CilWolume:6,

OZET:
1989 yrlmdan sonra, Sovyetler Birligi'nin dag1lmasrn1 takiben Varsova
Paktr'nm

ortadan

kalkmast,

Orta

ve

Dogu

Avrupa

Olkelerinin

demokratlklesme ve serbest pazar ekonomisine geyi!} cabalan, bununla
eszamanh olarak iki Almanya'nrn blrlesmesi Avrupa'daki dengeleri
tamamen degi!}tirmi!}tir. Bunun yanrnda 1991 y1lmda Yugoslavya'da bir
steak

savas

yasanmast

ve

1993

y1lmdan

itibaren

de

Rusya

Federasyonu'nun yakm cevresl ve otesindeki Olkelerde daha iddialr bir dt!}
politika izlemesi sonucunda 1990'1artn Avrupasmda artik istikrarlt gOvenlik
kosullanndan soz edilememektedir.

Beklenmedik gelifmelere

hazrrhksrz yakalanan Avrupa

Birligi, bu

istlkrarsiz ortama Maastricht Antlasmasrnda getirdigi dOzenlemelerle
uymaya ~11,m,,t,r. Amsterdam Ant1a,mas1'nda daha da genifletilen
Ortak Dtf Politika ve GOvenlik Politikas, boyutu , aynr zamanda ekonomik
----- -----

birligin belli bir asamasmcan sonra, dtf politika da dahil olmak Ozere
siyasi birligin saglanmas, gereginin kacmumaz bir sonucudur.

Maastricht Antlasmas: ile ongorOlen ve Amsterdam Antlafmas, ile daha
da geli~tirilen "Ortak Dtf Politika ve GOvenlik Politikasi" dOzenlemelerinin;
"gOvenlik"kavrammm tarurmnm degi!}mesi ve ekonomik -siyasi bir cok
faktoru

kapsar

hale

gelmesi

sonucu

bir

yOk

yenilik

getirmesi

beklenmekteydi. Ancak Bosna-Hersek ve Korfez Sava!}larmda yasanan
tecrObelerle AB'nin

ekonomik

\

--

-

·•

gOcOne

paralel bir siyasi

yetkinlik

gosteremedigini

ortaya 91karm1~trr.

olarak

edilmektedir.

kabul

Bu durum AB ic;in bir ba~aris1zl1k

Nitekim;

Maastricht

ve

Amsterdam

Antla~malannda ongorOlen "Ortak D1~ Politika ve GOvenlik Politikas1"
hukumlerinin "hukumetlerarasi "bir yap1 ofusturmasi ve ternel olarak
"oybirligi" prensibi Ozerine oturmasi AB'nin bu alandaki ba~ans1zltgmm
onemli bir nedeni olarak gorulmektedir. Bunun yanmda; bu alandaki
duzenlemelerin bir 90k kurumsal eksiklik icermesi de basan olas11tg1n1
azaltrnaktadrr. Daha da onernllsl, Oye Olkelerin farklt kOltOrel, siyasi ve
ekonomik duzeyde olmalan ortak bir "kimlik" olusturmada guc;IOk
yaratmakta, ciddi uluslararast krizlerde farkll bak1~ acilan nedeniyle Oye
Olkelerin davraruslarrru hesaplamayi gOc;le~tirmektedir. Bu bakirndan AB
Oyesi Olkelerde, d,, politika baglammda halen "ulusal 91kar " kavrammm
onde geldigini soylemek momkOndOr.Ozellikle AB ic;inde hakim durumda
bulunan Olkelerin farklt bak,, acilanna sahip olmalan durumu daha da
91kmaza sokmaktadir.

Zira, bu Olkelerin uluslar-Osto bir entegrasyon

hareketi olan AB iyinde du; politika dOzenlemelerine de bu Ozelligi
------ kazandiracak bir yap, Ongormek istememeleri, basansuhkta Onemli bir
unsurdur. Bunun yarnnda "Ortak

o,,

Politika ve GOvenlik Politlkasr"

alarunda demokratik denetimi lmkansiz hale getiren dOzenlemelerin

olmasi da dikkate deger bir baska konudur. Nitekim, Avrupa Birligi Adalet
Divaru bu alandan tamamen d1,tanm1,tir.

Soguk Sava,

sonrast olusan cografi- ekonomik bloklar, teorik bir

yakla~1mla,ekonomik anlamda belli bir oranda yakalanan basannm "spillover" etkisiyle siyasi alana da yansunasuu gerektiren bOtOncOI goro,on
<,

--

uygulamaya
alandaki

ba,ans1zl1gmm

soylemek
alanmda
AB'nin

ge9irilmesiyle

mOmkOndOr.

ekonomik
Bu acidan,

da uluslar-ustu
ekonomik

tam anlarm ile basanl: olabilirler. AB'nin bu

alanda

alanda

d1, politika

(supranasyonal)
daha

yanstmalanru
ve govenlik

polltikasi

bir dOzenleme ongorulmesi

da ilerlemesini

baglamda Komisyon gibi hukumetlerarast

bulacag1n1

saglayabilecektir.

degil uluslar-ustu

Bu

niteligi agir

basan kurumlara bu alanda daha fazla yetki verilmesi "ortak" hareket
etme cabalanna ivme kazandtrabilecektir.

Guvenlik alanmda AB'nin silahh guce sahip olmad1g1 yonOnde Ozellikle
Bosna-Hersek

Sava,,

srrasmda yapuan elestiriler Avrupalilan

gegirmi,tir. Son geti,melerle

harekete

birlikte AB silahll goce sahip olmak amaci ile

Onemli adimlar atrmsnr. Nitekim Helsinki Zirvesinde AB; "Kriz YOnetimi"nin
bizatihi kendileri tarafmdan saglanmasm1 istediklerini dile getirmi,tir.
baglamda Ozellikle Avrupa Glivenlik

ve Savunma Kimligi ,eklinde

edilen olusum 90k bOyOk Onem kazanrmsnr. Bu baglamda

Bu
ifade

bir mudahale

ekibi kurulmasi ancak bu olusumun askeri bir birim degil, daha 90k siyasal
bir birim olmas, karara baglanm1,t1r. Bu amacla,
yapilacak

operasyonlarda

kullamlmak

Avrupa OncOIOgOnde

Ozere 2003 y1hna kadar Oye

Olkelerce elli ila altm1$ bin civarmda bir kuwetin olu1turulmasma karar
verildi.

Bu

kuwet

Petersberg gorevlerini

yerine

getirmek

Ozere

olusturulacakttr, Zirvenin sonuc bildirgesinde hazmanrnas: planlanan bu
kuwetin "Avrupa Ordusu" olarak alg1lanmasmaisaret edilmittir.
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SUMMARY:

In the late 1980s, the balances changed radically after the collapse of
Soviet Union and uniting of Germany. Also, stabilized security conditions
were not exist any more in Europe in 1990s after the war in Yugoslavia in
1991 and the pretentious foreign policy actions followed by Russia
Federation.

The unexpected events have caught European Union unprepared and
the Eurocrats tried to adapt to the changes by the arrangements of
Maastricht Treaty. "Common Foreign and Security Policy" dimension is
also the inevitable result of the necessity of the ensurra·n·ceof political unity

..,
including foreign and security policy, after procuring unity in economic
unity's a certain stage.

The experiences on Bosnia- Herzegovina and Gulf Crisis had shown the
~

deficiencies of European Union's policies in foreign and security field.
The important causes of this failure are the "inter-govermental" character
and the "unanimity" principle of the arrangements made in Maastricht and
Amsterdam Treaties. But it can be said that the unanimity principle is
softened in Amsterdam Treaty by some arrangements. But, The
institutional

deficiencies of "common foreign and security policy"

provisions still decrease the probability of EU's actions' success. Most
important of all,it makes difficult to constitute a "common identity" and to
calculate the members' attitudes about serious international crisis

-·-~_---

-

.. ..

because of the differences between the member states' economic, politic
and cultural levels.. Hence, it is possible to say that the "national interest"
comes first for the member states about foreign policy issues. Especially
the dominant member states' different point of views drags the situation to
a deadlock. The unwillingness of these states to transfer their own
authorities to the supranational EU institutions is an important factor in
failure. Also, the externality of European Court of Justice from this field
makes the democratic control impossible about "Common Foreign and
Security Policy" . The arrangements made in Amsterdam Treaty about
"Common Foreign and Security Policy" are expected to bring innovations
in this field. Also in Helsinki Summit, in December 1999, a European Army
is planned to be established until the year 2003.

With a view to the reciprocal interaction, it is not difficult to say that the
EU's failure in political field will have side effects in economic field. From
~

this point of view, a supranational arrangement in "Common Foreign and
Security Policy" will ensure an improvement in economic field. Moreover,
with its supranational character, the "Commission" may help to eliminate
the institutional deficits of this field's arrangements.
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KISAL TMALAR:

AAET-Avrupa

Atom Enerjisi Toplulugu

AB -Avrupa Birtigi

AET-Avrupa Ekonomik Toplulugu

'
AGiK-Avrupa Govenlik ve l~birligi Konferansr
AGiT-Avrupa GOvenlik ve l~birligi Teskllatt
AGSK-Avrupa GOvenlik ve Savunma Kimligi
AKCT-Avrupa KomOr ve Celik Toplulugu
AST-Avrupa Savunma Toplulugu
BAB-Batt Avrupa Birligi
BMGG-BirleJik MOttefik GOrev Gaea
ECHO-Avrupa Toplulugu lnsani Yardirn Ofisi
EUROCORPS-Avrupa Ordusu
NATO-Kuzey Atlantik h;birtigi Te,;kilat,
}

OECD-Ekonomik lfjbirligi ve Kalkmma OrgOtO
ODPGP-Ortak
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