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AVRUPA'DA GilVEI\LiK YAPILANMASINII\ YENi
PARAMETRELERi VE TilRKiYE'NIN DURUMU

Hasret ('OMAK"

Ozel:
Bu makalede Avrupa Birlij!i bfltiinlqmesinin bir parras1 o!an giivenlik
alanuuiaki i$biriiginin ort(rya (tkan gelb;n-.eler kar;umdaki deftitimi ve bu
1errevede 1'Urkiye'nin poziS)-'OflU degerlcndiriimektedir. Makalede lJnu
giivenNk kavrammdaki degi~imier incelenmekte, ardmdan da Avrupa'nm
gclecegi ile ilgili giivenlik iizerine iiretilen senaryolar efe almmaktadtr. Son
biili1mde ise bu geli:;me!er ve degqik yakla:jtmlar kapsammda Tiirkiye 'nin
durumu incelenmektedir_ Avropa Tiirkiye ili$kiferi, Ozellikle N4.TO, Batt
Avrupa Bir!igt ve Avrupa Giivcnlik ve Savunma Pr>Htikast baglammda
degerlendirilmektedir. Sonu<; olarak. hem kilresel teror, kaqakpllk, para
aklama gihi sorW!larm \'6zUmiindeki rotu sebebiy/e, hem de Otta Dogu,
Orta Asya gibi Oz.ellikle enerji kaynaklanmn yogun oldugu b6lgelere kom~·u
almnsr sebebiyle, lm makalede Titrkiye'nin Avrupa savunma.n a{mndan
halen qok Onemli hir yeri oldugu savunulmakradtr.

Anahtar Kelimekr:
AB, Giivenlik ve Tiirkiye, lv'ATO, Batt .4vrupa Birligi, .4vrupa Giivenlik

ve Savunnw Politikasi (AGSP). Avrupa Giivenlik ve i.ybirligi Te~kilan
(AGtn

Abstract:
This article evaluates rhe changes in senority as a part of European
integration an.d Turkey's respecti;.•e position. The article initially analyzes
the changes in the concept of securiry and then discusses security scenarios
on European Security. The [mal part examinef Turkey's position vis-a-vis
those new developments and new approaches, In this sense, EU-Turkey
relations are taken into consideration within the perspective of NATO,
Western European Union ond Europ~an Security and Defence Policy. To
·Prof. Dr., Koc-a.eli Dniversilesi iktisadi ve [dari Bilim!er Fdllltesi Dekant,
U1uslarnras1 ili~kiter BOUim Ba~kam.
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Giri~

AHtlpa Bir!ig-i Dn~i~kri Bakanlan, J Ekim 2005'de 1uun t:tr\J~J;-..alarr\i
ardmdan TUrk!ye'nin tan:. iiyc\ik mi.inkereleri ba)-latma karan a!d1. llu
ka~ann ahnmast yok ko!ay ol!n<UlW;> ise de, almo!n!rni$ 0lman Onemlidir.
Zlra bu karur, bit y0nUylc temelkri Ankura A;:tla~masma day:man TilrkiycAbJ (AB) ili?kilerinin oihai hedeJine kilirlendigini orWyd koymakta, Ote
y<:mdan da Avrupa'da giivenlik yapJ!anmnstm Dnemli 6\yiidc etkikyecek
yeni bh d\1oemin ba~lang:tc!OJ simgdemekrcdir.

Gcr;;ckte;: de BatJ Avru;:m' da lkin;;i Dlinya Savn~l' mn ertesintle ba$layan
han:ketJ, ;;e~nli 1:15ama1nrdan ge:ycrek i~ind:e bulunctugumlll
d6nemde ekonomiK ve pn~asui biittinlqme diizcyinc ula.;ml>?t::- Geni~lerr.e
i!e parallel seylr takip eden bu slirecin Oni.imindcki y!llarJa alacag1 bigim
pek <;ok faid:Drd,·n etkllenc.::::ektir. Halcn onay &$arnas;ndn bulunan Avrupa
Birli,!;:i An::.yasusmda dt;; poliiika ve g\ivenlik hayati Onem Ul~tyan konulane
ar:asmi.la saydmaktad1r. An(ty:asad<!, ortnk dt~ polihka ve g:ivcn!ik politlkast
~cm'>iyesi a{l!nd3 yiirUtUien ,;;;1b~malann nlhal hedefin!n ortal giivenlik
poli:ckac;~ oldugu Kay1t altma aJtnnHshr. bngortilt>-n luJrumsa! yeniHklerin
ba~1nda ;\vrupa D1.;;i:}!e.ri Bnkanh£1 tesis edi!mesi gelmektedir. Anaya'iada
b;_; a!ar.dakr ycniliklerin Lerne!i, asl!nda Avrupa Birliga:in jeostratejik
\lkarlarmm ve Lliinyadaki roli.inUn tamrrkt!ldtgt 2003 y.l!nda a:;tklanan
Avrupa au ..·eolik Sl~atc:jisine dayanmaktad1r. (Solana, 2003;
i~b!rligi

Bu stircc! takviye eden bit ba~ka geli~me de. Avrupa Bidigine ko~u
0lan tilkelerle yaku1 ~iyasi-ekil:-Jomik ili?ki kuruln1asJ ve diyalogun
caniar;LIJr:!masml Or.goren Avrupa KOIO';Uluk P<Jlitik:lsldtr. Gcrek Avrupa
GUv::-n!ik. Strattji"'inl n, gerekse Avrupa Kom$uluk Poliukasmm hedtfi
ayn;dJr: Smtrl&n gcni$!ey;;n Avmpa'cia sUrdi.:rUh::tnlir eko!lomik kalkmf!1fl
tVin is!ikmr ~aglamak ve AB e!raf;r:da dostluk ha!ka·q ufu}turrnak vt
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bOylece Avrupa'da degi~n patrur!etrc\er <;.erqevesinde ortak bir gtivenlik

alaJIJ kwmak.
Tilrkiye 'nin AB ilc tam U)"elik mtizakcrelerine ~lamaM, ba~ka unsurlar
yamnda Tiirki):e'nin Avrupa GUvenHk ve Savunma Politikasm~. uyu~unu
gerek:tirmektedn. Halen olwjum a~amasmda bulunan Avrupa Guvenhk ve
Savunma Politikasmm klsa stiredc NATO merkez.ti mevcut yap1lanmay1
radikal bif!imde degi,;;tirmesi beklenmemekle birlikte, gelecekte Avrupa
gtivenliginin temel dayanakJanndan biri olaca~• kesinlik kazanmt~hr.
(Sandlkh. 200 l)

Bu ;;alt~ma, soguk sava~ sonrasmda Avrupa giivenlik yaptlanmasmm
gelecegini ve Ttirkiye'nin bu siircyteki rolilnti sorgulamayt ama!Jiamaktad!r.
(:all$ma U~t bOltimden olu~maktadtr. Birinci bOltimde dilnyada ya~anan
geli~melere paralel olaruk giJvenlik kavrammm degi~n smulan ele
almmaktadlf_ ikinci bOIUmde, Batt Avrupa'da glivenlik sisteminin
gelcce~ine ili~kin senoryalar Uzerinde durulmakta ve son bt)li.irnde ise
Tiirkiye'nin degl~n ko~ullar ~~evesinde Avrupa gtivenligindekl rolti
ince.lenmektedir.

1.

Giivenlik Kavrammm Del;i~{;m Smnian

GUvenlik kavranu, glinilmiizde ulusal devletle.r arasmdaki ilL$kileri
dUzenleyen temel bellrleyici unsurlann b.a~mda geimektedir. Silrekli bir
gUvenligin tesis edil~si terne-l ama~ olmakla birlikte, giivenlik
kavrammdan ne anl~tlmaSJ gerekti!.;i. gtivenli@n Mmrlannm nerede
ba]lay1p nerede bittilti konusunda g6ril? birligi yoktur. "Siyasal ger~ekvilik"
ya da '·realist yaklaf?Jm'' olarak adlandmlan uluslarmas1 ili~kHcrin klasik
yakla?lmtnda gilvenllk, gilcUn bir uzant1s1 olarak ele ahnmakt.adtr. Gti~W
oldugunuz zaman, bir gtivenlik yapllanmas1 (pax} tesis eder ve keodinizi
giivende hissedersiniz. 1dealistler ise gUvenligi ban~m bir sonucu olarak ele
nlmaktadtr. Bu ekole gOre. gi.ivenlik, ancak hukukun ve kurumlann normlan
tesis. edildigi zarnan saglanabihr.

Bil$ka glivenlik tamrnlan da var: Arnold Wolfer'e gOre gtivenHk. "elde
edilen, sahip olunan degerlere kar~I tehdtdin yok oldugu durum"dur.
Baldwin ise t.u tantmt g:eni?letmekte ve gilvenligi, "sahip olunan degerlere
kafl?I bir 71lr<um en dil~ilk oldugu hal'' ~eklinde tatl!mlamaktadtr. Bu wmm
gil:venlik iyin sadece ba~langu;tn; ampirik ;;ah;;Imdar iyin giivenligin daha
geni$ <;er~evede irde1enmesi gerek:me};:tedir. Omegin, "Kimin gilvenli!5ini
konu}uyoruz?" sorusu tinernlidir. Analiz dtizeyi olarak devlet ~as
ahnd1gmda giivenligm asgari amac:t, toprak bil:Uinli.igtini.i ve bagtmstzhgt
korumaktu. (Baldwin. 1997)
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Oeleneksel ekollerde- gtivenlik ~avmml, dar bir ~e~eveae.l
as:keri/stratejik dtizlemde de ahnml~tJL Csteiik reali;:;t okulun gUvenlit ne:
gil:; arasmda ilinti kurmasl. sorunu daha da karma:}Ik hale getinni~ ve kendi'
i~inde ;;eli*kiler yaratm1~ttr. Zira, gii~ unsuru kul!amlarak ba~kalanrun:
aleyhine bir statUko yaraHlmast, glivenlik kavrammm kendisi ilej
~eli*mekledjr. B~kalanmn glivenligi tehlikeye dti~Unce, glivenligin varh~·,
t<lr11$mah hale gelmekte; bu ko:}ullarda snglanan statilko, riskin minimum!
diizeye lndirildigi durumu tfade. etmemcktedir.
'

Soguk sava;; th'lneminde btiyUk devlerler ar<mmlaki askeri rel;abe(uluslarara:>1 slstemin temel belirleyid ULeUigini olu;;turdugu i\in. gUvenlif
de, dogal olarak, bu parametn:ler ~cr9eve11indc ele ahnmt;>ttr. Bunurda;
birlikte, askeri ara~!ann a!fm vurguland!&l eski ulusal gtivenlik algllama!an'
gilntimUzUn kilrescl gllvenlik sorunlannm ihtiyacuu k~1lamakt.1n uzaktlr.
G~lenekse\ gtivenlik pcrspektifine gOre, gtiven!ik, devleder aras1 i:,r-fi~ ve!
~ekt$nlC 1!e J!mttlld!r. Asken tehdider ve "du$man" gelenekscl glivenlik j
anlayt;nmn ana konu1andtr,
~

Iki kutuplu ~istemin y1klldtg1 19Q1 "onnts.mda gnvenlik kavrammm:
anlanu ve kapsam1, ktir~:scl dii7eydeki g:eli~mdere paralel olarak. Onemll1
O!~tide ctegi~ikiigc ugrarnt$tlf. Soguk sava~ dOneminde gtivenlik,!
uluslararas1 politikanm stratejtk s-omnlan arasmda "birinci derece politika" ~
(high potirics) konusu olarak e!e aln:makta ve dar anlamda, yani sadece j
askeri/;:;tratejik ..;en;evede degerlendirilmektcydi. Oysa giintlmUzde "ikinci:
derece politika" {low politics,; konulan ohtrak blline.n hir~ok konu'
uluslararas1 pulitikanm kapsanu i~ine ginni~tir. Art1k kalabahk okcl
sunflan, gelir daglltmi bozuklugu, do~al :;,:evrenin yok ulrrm1. i;;~izlik,:
enerjl kaynaklannm yetersizligi gibi olgular, bir tilkenin giivcnligini ve ayru _
zamanda uluslarJrast ban$ ve glivcntigi tehdit eden faktOr!er arastnde
sa)' Jlmaktad1r.
kavramlJlm SJmrlan, 19EO'lcria ortalanndan itibaren
ba!}lamJ$lir. Dogu-Bah c;:ckl~me,tr.in yava;; yava? ort:tdan
kalkmaya ba)cladJgr bu y1llarda ulus!araras1 gtiveniik yeni tehditlerle ka.fl-l

OUvenlik

de~iymeye

kar~ty:l kalm1$; bu gcli~melerin sonucu olarak da, eko-nomik, siyasi,

to-plumsal so-nmlar ve ;;;evreyi gtivenlik kav;:am1 i~inde i:!egerlendirt.JJ
yakla)lffi!ar ortaya (_{Ikr!H$tlr. Yenl dOnemdc tehdldin boyutlanntn
geni~lemes'me paralel olarak glivenlikten nc anla~tlmast gerektigi yeniden
run1mlanme;tr. Bu evrede dikkari ~ken en Onemti dti~Unce. "ortak
gtivenlik" veya ''kapsamh giivcnlik" admt alan yakla;ttmdtr. Buna gOre,
hi~bir Ullce kendi gUvenligini aym zamanda ba~kalannm gtivenll~ioi
artttrmadan saglayamaz" B!r ba~ka ifade ile, hi<;btr li\ke, di£;er Ulkeleri kendi
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, gnvenli~i i~in tehdit olarak algtladtgt sOrece gtlvenlikte de~Hdir. Kapsam!l
. guvenlik; uluslardfas.t gilvenlige en bilylik tehdidJn, Ulkelerin kendHerinden
: de~il, Ulke iyinde veya Dlkeler arastndaki gelir dag1luru bozukluklan. y.evre
i sorunlan, nilkleer savli? gibi sorunlardan kaynaklandtgr va~aytmma
;, dayanmaktadu·.
Gtivenligin ba$ka tammlan da vaL Omegin Emma Rothschild, bu
k,:avranun uluslararast ili~kllerdeki yerini ve rolUnti farkh bir bakt~ m;m ile
irt:lelemektedlc RothS<:bild'e gOre, "giivenlik rammlan veya ilkeleri,
uluslara.ras1 siyasetin iyi dUzenleruni~ kurumlandtr." Giiwnligin 1lkeleri ve
wnmlan, kamuoyumm yOnlendiri!mesinde, hUkUmetlerin politika
beJidemesi ve uygularnasmda, pararnn ve gilclin datthmtnda b~at rol
oynamakradlf. (Rothschild, 1995}
Birle~mi~ :Vill1etler Gene! Kurulu'nun 1987 y1hnda Silahs1zlanma ve
Kalkmma Konferanst'nda yapt1g1 gtivenlik tammt lse ~u ~kildedir:
''GUvenlik, tilm uluslar iyin ba~ta gelen htr Onceliktir. Gilvenltk, aym
zamanda hem silahstzlanma, hem de kalkmma i~tin temei o1U$turmaktad!r.
GUvenligin sadece askeri yOni.i yoktur; aym zamanda siyasi, ekonomik,
iJt;ani ve ~vresel boyutlat1 bulunmaktadn."

TUm bu tammlan ve bulgulan, son y1llardaki geli~meJerle birlU..1:e
gGvenlik kavrammm ic;erigioin geni~ledigini
gQrtiyoruz. GUnlimiizde; gllvenlik. sadece savm?tan korunmak veya sava$1
engellemek olarak anla.~tlmamakra, bunun yanmda hayatta kalabi1meyi ve
refah1 etkileyecek teh!ikelerden korunmayt da il;ennektedir. Sava$tan
komnrnanm tek yolu asketi tehditlere kar}l koymak de~ldir. Olas1 sava~
nedcnlerine dikkat etmek ve ~att~malan bir s.ava~a yol a~madan Once, en
erkcn diizeyde o:;:Oz.ilme kavu9turmak gtivenligi saglamak igin dogru
de~erlendirdiginuzde

yakla~1mlardtr.

Gelenek;;el tehditler aym kalmakla bjrlikte gtintlmtizde gtivenlik, global
dlizeydeki tum geli~meletdeo etkilenir hale gelmi:>tiL Bunlann ba~mda da
dilnya ekonomikfsiyasaJ sisteminin yapisl gelmektedJr. Global dtizeyde
eskiden Dogu-Batl arasmda uz::man >;atl$ffia ekseni, bugUn Kuzey-Gliney
d,grultusuna kaymi~ttr. Bunun ba*hca ncdeni de, geli~mi-5 ve geli~mekte
olan iilkeler art~..Smdaki refah dtizeyi ve hayut tarzlanndaki derin uyurumdur,
Ote yandan dogat felaketler, mtilteci akmlan, terOr eylemteri, etnik
milliyetyiLigin yUkselmesi gibi olgutar da devletlerin gi.ivenhgini dogrudan
veya dolayh ~ekilde ilgilendirir hale gel_mi~tir.

Dar anlamda ortak glivenlik kavram1, ittifak o!u]turmayi i~ermektedir
Bu ~en;evede, devletlerin, bll§ka devletlerle giiveniik amac1yla i~birligi
yapmasmm nedenlerinin b~mda, hepsinde ortak bir amacm oluJ1masJ, fakat
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d.:v!etlerin Oz kaynaklanmn ve kapasitderinin bu amaca tek ba~lann
uht$makta yctersiz kalmzm gelmektedir. Bu ama\. statiikocu bir nlteh
ta-)lyabiteccgl gJbt, yayilmac! da olabiliL

Ayncu dev!etleL Ozkaynaklan yeterli olsa bile yine de kollektif glivenli
i\ln iuifak olusturmay1 tercih edebJ!lrler. Bunun nedeni de s6z konus
amaca ub:.*manm rnatiyt~tini azaltmak, me*ruiyct saglumak vf'ya etki alamr
gcni~letmek o!abilir. Ortak gU-..enlik, daha ger:i~ ;;cn;evede irdclendigindt
kavramw, dar anlamda ittifak o1u$turrnayJ de. ;,_;inc a!d1g1, r.uounla birlikt
gtiveniigin txilgcsel ve global dUzeyde saglanrrum anlanu Ial}!dt~
g6r"Jlmektcdir.

21'nd yi.!zy!la Avrupn yen\ gtivenlik sonmlan t!e gim1ektc ve bud
gi.ivenlik ili$kileri ve kurumsa! yaptlar d\mndan ~ok farkh hc!irlemelcri y,
geli;;meleri gU:r.deme gctirmektcdir, Bu clurum, mevcut uluslaraml
kuru!u$lann \Ognnun rol ve fonksiyon!anm degi:;;tinnekte, banlarmm yol
olmasma neden olmakta ve bunun yamnda yemlerinin yaratllmusma d
irnkan saglamaktud!r. Bu geli~me yeni. ve Q"Ok farkh giivenlik $istemini1
gelipnesine yo! a~rnoktadtr. Bu nedcnlerden dolayt Avrupa, 21 'nci yiizy1ld:
degi::;ikligln kesi~me noktasmda bulunmaktad1r. Yeni gtivenlil
yakla!ltmmdaki geli~mek1' Avrup.J'mn Jl!ni glivenlik yap1stn1 bliylik orand:
etkileyebilecektir.

Avrupa'r.m gelece£,inin in~ast, t1rgiltsel ve p0litik geli~mes-ine ili~1
birbir:ine rak:ip g6rii$lcr bulunmaktadJL Avrupa gilvenlik sistemi u~lSlndan
NATO Uasik bir ittifak niteligi mi g6sterecektir, yoks-1 yeni giivenlil
sistemine uyum <>91smdan kcndini gcli7tirecek ve, reform yapacak m1d1r'
Avrupa Birligi kendi gtivenm..: ve ..h.~ politikaswda yeni bir geli~1
gOsterecek midir? AGirtn Avrupa'daki rolU ne o!acakt1r? AGiT'in dogu
bat1 yalunla?masma etk:si ne o!abilir? Dogu-Batl <;D:tl~masmda Avrupa sava
l'ince:;i .;;ok kutuplu istikrars!Zllk ve milliyet>;i rekabetkr <v;tsmdan gcriye m
dOnecektir?

2. Avrupa i~in Glivenlik Senaryolan

11 'inc! yilzydda Avrupu'mn Ue#;l~n glivenlik yap1s1 :l!tmda v~ J~tgtnd
lJirbirinden farkh Uzcllikler ta~1)'a11 giJve11lik senaryolan telaffu
edilmektedir. Bunlann b:l~hcalan Atlantik ilke\erin Benimseye.n Avrof
SenaryoGu, Bnt1 Avrupa Savunma Toplulu~u Scnaryosu, AGiT Merkel
Gih·cnlik Senoryo))U ve son o!arak Devlet!er Avrupa~>! Senflryosu olarB
stralamnaktadiL
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2.1. Atlantik tlkelerini Benimseyen Avrupa Senaryosu

~ Bu senaryod<l; NATO, Soguk Sav~ sonras1 dilnyanm lsteklerini
;ba$M1Yla uyguladlgJ ve 21 'inci yUzyll Anupasmm merkezi kurumlanm
;geli~tirdiiti benimsenmektedir. Burada 1ttifakm Avropa gUvenlik sistemini
jJ111lhafaza aluna aldtit eski ve yeni diinya arasmda stratejik bir!igin anahtar
\jrul'Unlfilll ifadctendirilmeslni sagladtgt kabul edilmektedir.

'

Bo senaryoda, ~A TO' nun Avmpa:nm gi.ivenligine Bl*kin tarU~ma1ar ve'dam$ffi3.larda Onemli bir forum oldugu va!'Sayllmaktadtr_ Ge~eklen de
_gnnumUzde ~ATO, S3lt tiyclerin gUvenligi He ilgi!l bir forum karakteri
;

-.~ 1 mamaktadtr;

aym zamanda, Dog-u-Bah giivenlik

taru~masmm

yap!ldJgt

' forum olarak dikkatleri lizerine toplamaktud1r. Bu nedenle, BDT Uikeleriyle
-yog:un bir siyasal temasJar ug1 geli~tirilmi~tir. Bu ~ekilde battlJ i.ilkcler il;:in
: r-;ATO, kollektif savunma ve caydtrma gOrevini yapnuf? ve BDT tilkeleriyle
~ yapJCI i~birliit~nin ge-li~tirilmes1ni OngOrmii~tilc Bu senaryoya gOre, NATO
saglam ve sGrekli bir Ittifak olarak gdrillmU;; ve ~;ogulcu Avrupa gi.lvenlik
sistemi ic;inde varhg1nt si.irdOrebilecegi kabul edilmi~tir. Bu model,
Avrupamn Atlantik ilkelerini bcnimseyen bir yakla~mudtr. Bu da
NATO'nun
Avrupal1la~masJ
ve
BDT
(llkeleriyle
1~birliginin
geli~tirilmesidir.

NATO me-rkezli Atlantik ilkelerini benimseyen Avrupa kavram1,
NATO'nun yap1smda de£l~iklik olabileeegini ve Avrupa' nm yeni ~artlanna
siiratle uyum saglayabilecegini varsaymuktad!f. Bu da NATO' nun siyasal
rolilntin gU~;lenmesini i\)ennektedir. PoHtik roliinim geiieymesi yanmda,
Atlantik ilkelerini benlmseyen Avrupa modeli, NA TO'nun askeri stratejisini
ve gtio; yaptsmi gOzden geyirece£ini kabul etmekte-dir. Bu yakla*1m 22~23
Nisan 1999 Washington Zirvesi' nde dile getirilmi~tir.

Avrupa'mn giiveniigine ili!}kin bu modelde ittifakm askeri stratejisi ve
politikas\ NATO' nun glderek A vrupal1la5tmlma~a ile birliktc
saglanabilecektir. NATO iyinde daha yakm gtlvenlik birimlennin
geni~leme

geli?tirilmesi, lttifak i<;inde Avrupahlann daha tist komuta mevkiinde
bulunmalan ve ABD'nin Avrupa'daki do-£:rudan askcri ytlkiimliiliiklerlni,
azultma.k, bu modelin QngOrdUkleri Onemli esaslan:hr, lttifakm
AvrupalJla.5tmlmast iyin Fnmsu·mn NATO' nun aske-ri yap1s1 ile yahn bir
iJi~bde bulunmasL Avrupa gilvenJigi i~in gelece-kte Qnem arz etrnektedir,
Atlantik ilkelerini benimsemi!} Avrppa'd:l; NATO'nun siyasal roiilnJ.m
a:".keri olu~urmm yeniden yap1landmlmas1 ve Avrupa ayagmm
g~lendirilmesi Onemli blr gereksinim olarak degerlendirilmektedir. Bu
geli~me
BDT illkeleriyle ill1kilerin geli~tirilmesini ve daha da
yaygmla~tmlmasmt saglayabilmektedir. ittifak, ;:.; ATO bOlgesi dJ;)mda
geni~lernesi,
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mildahalclcr yap1lmasma izin vermcktcdi~. NATO rnerkezli Avru~a!
gDve~lik sistemine en biiytik engel Fran:.a, l;;panya. Yummistan ve Italya'
gibi [ttifak"a dahil bir d1zi Ulkenin tutumuduc Fn:msa OzeHikle; '"giiven]U;'
gtderek pnHtika ve ekonomiye dayahd1r ve Avrupa B.irligi, bOlgede'
NATO" dan daha Onemlidir'" g0rti$tirtil ileri si.lrmektedir.
Bu scmuyo. NATO merkezli Atlantik Hkeierini benimseyen Avrupa
gUven:igi sisiemini 6ng0rmektedir. Buna gOre NATO. Soguk Sava~ sonras1
dUzenlemenin OzUn:l olu~tuomaktadtr. Bu rr.odcl Avrupa gUvenl\gine ili;;kin
$Ut.lan OngOrmcktedir;
·

NATO merkezli A vrupa glivenlik sistemi Atlantik 1ttifakmm yap181 :

~en;evc$incle

olu~turulmahdtr.
Avrupa'nm geri kalan k!sm1 bu:
dUzenlemeden yarar saglayabilir. NATO bir istikrar fakWriidUr. Bu
yakla:}tm,
A vrup.:t'mn ban~-;1 d~vlctlerin~ herhangi bir tehdit
olu~turrnnyacakt1r.

ABD'nlnl

Atlantik ilkelerini benim:\C'yen Avrupa gtivcnltk sis<emi,
Avmpa'dakt t?lerde gliqlii bir rol Ustlcnmeslni Ongnrmektedk Avrupa'da
NATO, istikmr iyi.n OncmH blr faktOrdi.lr. AUantik ilkclcrini benirn.<:cmi.'? hit
Avn1pa. Alman gtiqleriyle geni~letilmi~ Avrupa ve Ailantik Otesi yapllari!e
bi.itti:;le~me a...;tsmdan bir gtivenlik :m:g:layabllecektir. Bu da Almanya'nm
kom:;mlan a>:;t<;mdan aqtk bir gi.ivenhk garantisi o1abilccek ve Almanya'mn
yalmzla$mamastm ~:~glayabi!ecektir.

GUncelle:}tiril;:r.i:? ve askeri olarak yeniden yap~landmlmt~ bir NATO
kolektif ~avunma planlamasm1 ve biltilnle~mi~ askeri yUnetim yapilanru
koruyabileccktir. Bu nedenle Avrupa'da savunma politik<~lannm yeniden
ulusnlla,c;ttnhnas•ndan kat;:nnlabileccktir. Bu da gi.iniimilzde 26 NATO i.iyesi
Ulkedeki savuruna ha~camaiannda kesintiter yapthaasuu ve askeri yeniden
yaptlanmzJan kolaylJ]ttrabinr. Bu geli~me ~ATCYnun mevcut askcri
komuta yapllanndan yararianmasm1 ve- Batt'mn al:~n ctl';ll ortak harckattarda
kocrdinasyon sUrec;:\i hnlundunbilir
Avrupa kttusmda gUvenlik ve istikran saglayan bir un>.ur ularak NATO,
bu k1tada kolektif savunmanm yamnda ycnl bu lu>lektif g~ivenlik sistemi
gOrcvini gcrcbilccektir_ Avr...1pa Bir!igi, Avrupa'mn <>lonomik bilytimesin:.n
b1r motoru olarak faaliyet g0sterebi1ccck1ir. Bu aoktada NATO, daha
i~bir!lb;l ve kolektif gtiYen!ik sistemine ge\i;Hc siya'\al gi.ivenin ve
ekonomik ka~;llkh bagtml.Ihgm bir -iskeletini saglayabikc.;ktir.
NATO merkezli glivenlik sisteminin dezavantajlan ~unlard1r: NATO,
bnceliklc Soguk Sava~m bir Uri.inOdtir. NATO, SSCB'yi A\·rupa'nm
dtgmda, ABD"yi i~Xinde tutm~k i<;in dilzenknmi~tir. BOyle bir Soguk Sava~
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~lsteminde~ yeni ve daha yakm bir i~birH~ini
de~ildir. \;Unkii NATO'nun, gei(mi~te ~guMBat1

ittifab, Avrupa gilvenlik
sa~lamaya

uygun

'ili$kilerinde i*birligi aytSwdan ba~anh bir fonksiyonu olamamP~:tJr. Ozellikle
'l980'1i yJllarda Batt Avropah devletler, kend1 dayam~ma politikalanna ve
'i~birligine yi:inelmiljler, savunma ve caydmna gOrevleri NATO'ya kalmwt1r.
'NATO' nun "alan d151" guven!ik ~orunla.rma uygun bir yapt olu~turamadti?t
:ileri silrtilmektedir. Avrupa'mn giivenlil?fne- iH~in pek i(Ok tehdidin,
'gelerekte
NATO
Mlgesi
dl$tndan
kaynaklanab:ilecegi
'degerlendirilmektedir. NATO' nun bOyle sorur.1.tan ~Oziimlemestne Hi~kin bir
· organizasyon olamad1gJ iddia edilmektedir. Ozellikle Almanya ve Fransa,
·NATO' nun alan dl$1 sorumlulugunun geli?tirilmesi yakla$tnumn
· utuslararast sistem tarafmdan kabul edileme,yez:e!1,ini lleri stirmektedk

'

Yeniden yaplland1nlml~ NATO; yeni gUven1ik sistemine dayanmak vc
, ABD'nin Bau Avrupa t.i:terit)de iistiinH.igtlnU hakh ktlmaktadtr. ~ATO
~indek.i ABD lidedigl, "Batt Avrupa'da daha dti~iik dilzeyde poiitik
tm~lthgt yansJUr'' vc "Batl Avropn'daki baghhgm yiiksek diizeyde
geli~mesini engeller'' gOrti~ti ileri stiriilmektedlr. Batt A vrupa, iddia
edHdi~ine gOre arttk ABD arae1hgma gereksin!m duymamaktadlf. ABD
~ikarlan, stratejik ve ekonomik sorut:lar at;Ismdan Avrupa'dan gittik9c
uzakl~maktadtc. ABD Hderll!;indeki 1tufak iie kendi kendini yOnetcn ve
dl)nil~iim sa~layan Jttifak He Bat1 A vrupa yakla~tmt bagd~mamaktad1r.

NATO merkezli Atlantik ilkelerini benimsemi~ Avrupa, Gtiney Dogu
Avrupa Ulkelerini liye, olarak kabul ctJni~ olsa bile bu tilkelerln gilvenlik
sorunlanna istenilen diizeyde saghkl! :;tlzUmler Uretemeye..:ektir. NATO
:merketJi gUven!it sisteminin, yeni Avrupa'mn k<U?daljilt<t£1 ba~hca
S(lrunlan dile getinnede i.stenilen ba!!'any1 gOsteremeyecegi ileri
sihi.Hmektedi.c NATO merkezli Atla.mik ilkelerini benimscmi~ Avropa,
biiyiik oranda Anglo-Ame-rikan ve politik olarak muhafazakar bir Avrupa
gilvenligi anlayi~tm yansltmaktadJr, Bunun ba{!hca engeti Fransa ve digcr
Batilt devlctlerin (ispanya, italya vc Yunani:;tan) muhaiefetleridir, GOz
6n\inde tutulmast gereken baz.1 sorunlardan birincisi NATO'nun Avrupa'nm
yeni giivenHk sisterrrine uygunluk ve yeterlilik arz. edip etmeye<:eg-i veya
Dogu-Batl ili;;kilerinde kaltct i~birligi saglaytp saglayamayacagtdtr.ikincisi
ABO'nin Avropa'dakt roltidi.ir. Yani At1antik 5tesi ortakhk He Batt
Avrupa'nm siyasal ba!thhi$t ite ne tlir bir dengenin kurulacagtdlr. f:~;tind.isii,
NATO alan dt~t imkan ve yetenek gOsterebi!ecek midir? Bu scnaryonun
ba$hca :z:ay1fhgJ Balkantarda gilvenHf ihtiyacm1 ~llama yetenegini ne
01\iide sag_!ayabilecegi ve 21 'inci yilzytlda yeni gUven!ik yakl.a~mJan
kar~tsmda ne OlyUde ger(ekle§tiri!ebilecegidir.
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2.2. BatJ AvrupaSavunma Toplulugu Senaryosu
Bu se-naryo, Avrupa savumna si~temine ili?kin NATO senaryosund;ij
daha radikal hir degi;;ikligi OngOrmektedic Bu senaryo ik1 varsaytnt
dayanmaktadtr. Bunlardan birincisi ask.eri-po!itik bltHk olarak NATO'n\lJ
Om:mJnde bir a1~1lmayt, ikinci~: ise politik o1arak fazla bir!e~meye day~
Avmpa Birli!t'ndc bir Batt Avmpa SavunmJ Toplulugunun ortav,
<;tkmasmt Ong6rmektedir. Bu modelde, Batt A vrupa Savunma Toplulu~
kurulmast ABD ile kar~thkl! giivenlik ve i~birligi antla~mas 1 ~
dayaodlfllmakta<ltr. Bu ycni gi.ivcnlik birimi 1950'1erin ba~mda kurulmu~ Vl
gecikmi~ olan BAB'dan Avrupa Savunma Toplulugu'nun yarattltr.asm
OngOnnektcdir. BilinCigi iizere Aralik · 2000 Nke AB Zirvesi'nde. BAB'a
i?levinin sona e:dirilmesi;;.e karar vcrilmi~tiL Bu sem:ryoda; Bah Avru~
Savur:ma Top!ulugu, Batt Avrupa'nm gUveolil1;inln temel gara..1tir
nildigindedir. Bu Topluluk daha geni~ bir Avn..:.pa gilveniik si!'terniu
sagl:ryabilecektir. Avrupa gtivenllgine i!i:;;kin bu :nodel Soguk Sava7
giivenlik sorunuoa daha gen;e-kqi bir t;57i.irn ::;aglayabilecektir. Bum~
Avrupa Savunma Toplulugu, Batl Avmpa'ya diinyada de;~~;~:~
Hi;,;Kilercte daha list dUzeyde bir ortam saglayabilecek. Batt
birle~mesim gelh;tirebilecek ve siiratlendirehiletektir. Haa A vrupa
gi.ivenli~ ve ii;ibirligi uzmanhgt gelistirecekse gittlkqe
mcrkezli
Jegi~en
UU:1yada keodi .ytkarlanna uy;gun
{Bainbridge, 200U, AHup<l Birligi, askeri bir pctansiye!e sahip
Batt Avropa glivenlik r;tkarlannm iddia edildigi gib1 ABD
~tk.:ulanyla ayn1 oldugu sOylenemeyecektir. Bu durum 1980'1i
bclirgin bir ~ekihk kendisini gi:lstermi~tir. Bu nedenle de Batt A'TUIDa.

BaH

b<~gmts>z uskeri kapasitesini, savunma ve uluslararas1 gti(f ':''~~~~~~:::·~
ar;1smdan geli~tirme!id!r. Bu ise. ABD'nl:1 askeri gUr;lerioin
g:eri r;ekilmesine kar;>l ker.Uini korumayt sag:;)yabilcceKtir. Aym za<llmJd<C
geni$letilmi~ :1Hkleer cnyduma soronuna ya~d1mC1 olabilecektir.
Batt Avrupa Savunma Toplu1ugu, Almar:ya:nm Batt'yn daha
yakmla5maHm ;,aglayabilcA:ek:ir. A1manya, Bafl A'>ntpa Savurum
Toplulut:u ile askeri olarak birk$ebilecek ve A vrupa Birligi de pohtik ve~
ekonomik a.y;dan biltilnle~me saf';hyabilecektir. Bu durum Fransa'ya
Giger ilai1 A vrupah Ulke!ere gtiv::nlik saglayabHecektir Bu
I
nmanda Almanya'nm Dogu kom:}ulan tar-uf:r:dan da lyi r l
Avrupa Bi:'
il;:: bag!amtl! Br.tl t\vr.:pr. Srr.:nma Top!uh:gu. Avrupa'daki
btikrdr ve ortu merkeEli ;;evre .)i<,temi iyin s2.glam hir Oge
· ,.Avrupa'mn bu modd~nin !Jilc~nle-ri yeni gliveniik slst;:minin geli?metline}Ol a;;abih~cektir, BstJ Avrupa'da bir gihenlik tuplulugunun saglanntllSI _
istikrarb bi:r yapllanmarHn geli.5tirilmesi ve birle~ik Avn1pa giiveolik _i
,:·
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sisteminin olu~turulmaSt daha gen;:eko;:i bir baglang:t9 olabilecekrir. Batt
Avrupa Savunma Toplulugu, dtinya ban~m1 saglayan bir go~ olabilecektic
Avrupahlar, ABD'ye loyasla bOlgesel anlagmazhklara askeri nHidahalede
buh.mmak a~tsmdan daha az egilimli olacak ve bu tiir anlagmazhklara
diplomatik ve siyasal t;Oziimler bulmaya yOneleceklerdir. GelecekteAvnlpahlara uluslararas1 krizlerde ban~~~ giic;- olma geregine dnha tyok
ihtiy~ duyulabilecektir. Bu gliyler. Bau AvTUpa Savunma Toplulugu
taraflndan daha etkin ve verirnli olarak sa~lanabilecek(lr. Bi}ylei>ine bir
s:avunma te$kilau uJuslararaSJ sistemde ve Avrupa'da istikrar i~in bir gil~
olabilecektir.
GQriinen gihyltl yOn!erine ragmen, Bat1 Avropa Savunma Toplulugu
Avrupa'da uzun dOnemli bir hanf? dUzenini yaratamayacaktlr. Bu proje
lstemneyen sonu,lan itibariyle degerlendirildiginde, riskli bir proje
niteri&inde bulunmaktad!L Batt A vrupa'mn birle~mesi ve Bau A vrupa sUper
gilcUniln f1ilen yarattlma::nyla Avrupa'mn bOH:inmesinin Onlenme~i ,anst
kaybedilebilecektir. A vrupa Birl.igi'ne snv<mm3. ve d11;1 politikaya ili,~kin
sorumJuluktann
yilklenmesi,
AB'yi
zor!ukJarla
katj!
kar$Jya
btrakabilecektir. Bu da kara Avrupasmda yeni politik ve stratejik sorunlar
yaratabilecektir. Aym:a tinerilen ortak merkezli ~evrc sisteminin birbiriyle
uyuntlu ve yaptct bir sistem saglamasJ sOz konusu olmayabilir. Onun yerine
yeni bbli.inme $ekillerine yo! ayabilecektir. Bu model aym zamanda Atlantik
Otcsi ortakh,&t da zaytflatabilecektir. Bu durum Batt Avrupa'run stratejik
birligini 50 ytlm saglad1g1 ba$af1Yl ve refah1 olumsnz yonde
etkileyebilecektir. Bu modelde NATO ile kurumsal bir baghhk
bulunmaktadJr.
Bah Avrupa Savunma Toplulujf,u, sadece Atlantik Ow-si ortakllgl

bozmakla kalmayacak, BDT'deki gih;leri de harekete geqirebilecek ve
reform siirecini 7.11y1flatabilecektiL Bah stmrlanndaki Almanya dahil olmak
Uzere yeni ekonomik, politik ve askeri gii~lerin ortaya 1flkmasJ BDT'deki
mubafazakat, mi!Hyet<;i ve ~ml~e bagll gU9leri kuvvetle:tdirebilecektir,
Bu durum aym 1amaoda Moskova'mn 91karlanm da rehdlt edehilecektlr.
BatJ Avrupah sUper gil~ sadece BDT'yi et:kilemekle ka.lrnayacak, aym
zamanda Bat1 Avrupa' daki banwt hareketleri ve radikal unsurlan da
rahatsJz eclebtlecekttr Bunlar, Batt Avrupa ntikleer gfictiniin gell~mesini;
saldn-gan ve yeni emperyalist diinya roltinti oynayacagrodan end1ljt
edebilirleL Batt Avrupa'mn ntikleer ye konvansiyonel askeri i~birliginin
21 'lnci yUzytlm ba?mda BDT, ABD, <;in ve Japonya yanmda ~ind dtinya
gilciJnii olujturacagt. zaylf ve yoksul iilkeleri yOnetecegi ileri sfiriilmektedir.
Ban Avrupa'da yeni askeri blogun yaraulinas1 ingiliz ve Franstz ntikleer
giiciintin ABD'nin yerini alacaj~J ve bunun ve Avwpa ve i.i~Unci.i di.inyayt
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riskc atacag1 ileri stiriJlmektedir. Bu ~ekilde Avrupa bi.l!gesinin yeniden :
yaratJiacagt ve kltada yeni bir silahianma yan~mtn bulanabi!ecegi iddia ·
edilmekledir.
Bat! Avmpa Savunm:; Topluh.:.gu, Avrupa'nH! gi..ivenJik sorununa bir:
~t6ztim g<:tiremeyeccktir. 01.elhklc Giiney D1)gu A.vrupa'dak! yUkscle:t:

milhyet;;iligc, politik !stikrars:zllgn vc ektr:omik yenitlen yapdanmaya. kaql
bir cevap o!u$tUramaya~.:aktJr. Dogu Avrupnl1 iilk..:lere veri len AB v-e NATO
ilyehkleri daha fula sorun y:n:Jtabikcck ve Moskova de :lgili One:n)i
somn!ar gOr.d..:me ge:;:bi!ecckti:-. Bu nedcnlc. bu senaryo i\B ve :\ATO
Cyesi Dogn Avrupa tilkelermdekl yen] demokrallk.ie~menin gereklerini ve
glivenlik .~orunLHJ'1l kar~J!amada bu~an F,nsm1 Jzalb(;aktJr. Bc~tJ Avrura
Savur:ma Tcplu!ugu, Mlgedek: ulu.sa! ve polilik farkhhklara uygun
clii~meyecektir. Ball Avntpa'daki ulusa! farkhhklar ve poli!ik aynmlar, Bat1
Avrupa'da p:i.ivenlik ve is-birliginin ge!J$X~nlmesini Onem\i derecede
.wrla~Ur:.:tbi!ecek;ir. TSl. nedenlc wrimsi1 v?. sonuyta kmlgan b(r sistem
yaratabi!eL:cktir.

2.3. Avrupa GUvcnlik ,.-c i~birHgi Tqkilutl Senaryosu

'l
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Bu senary0, kolektif gi.iverrEgin Pan-Avrupa ;;i;;temi>le dogmasm1 esas
almakta, AGiT'in kurumsa11a~ma slir<.~cini daha da ge:i:;.tirmesine, yeni
yakla*Jmbra ve ydnelimle1e dayanm::~ktad1r. AGiTin kurumsalla~ma
i5!evini !lcri dlin:yde lnr:x'>mlamast ve Avmpu gtiven:ik ve ist:krarma ili~kin
konularda daha Onemli bir rol alma~J. Avrupa'da daha gcni~ bir olu~umn
One -;1karmaktathr. Avrupa gUvenliginin bu modelinde farki: olan fl¢y,
kltantn merkezi giiven!ik yaptsmda AGlTi kapsam1r1_a alnl<:lstdir. Bu
Avmpo. 1nodelindc, Pan~ A vrupa i~birligi vc kolekti::' gtivenlik i<;in AGiT, bir _l
iist dtiJ.cyde kurumsal!a<,mw;; bir statliyc kavu:;m:rulmu~tur. <";iinkti; AGIT'in 1
Parlamen:o MccHsi, devlet ve hUkHmet ba~k:inlnnnm ve dl§i;;kri lle diget"
hakanllk\ann dLi.ren!i toplunulan Km:am 1990'da yU;UrHl~e giren '·Ycni Bir
Avr-.Jpa io:;i:: Paris Sar-:1" ile d!izenlenml$tir, Aynca, Pans S<~rtl, glivenligm
sUrdiirli!me;.;! i;;in Ozel bi::-::-rJleri ve omm da Oz.Hnde anla:;:ma:zhklarm
~;,;Clllimtine ve- kriz yOnctimine ili:;kin rnckanLTmala;: t:;ennektedlc Avrupa
ban~m! ve ban$m devaml!hj!J ir;in muhtemel olarak gbrevlendmlebilccek
gHt;ieri dUzenlernektetliL AGiT mtrkal! bu J<tPI "hit biitiin ec Ozgiir''
Avmpa'nm gtivcnlik sorunlanrun ybnetimine ve ilerlemesl::c yii-nelik bir
yap1y1 s<Jg!ayabJ!ccektir_ AGiT merke.zli '"A vrupu Giiveullk Sistemi",
Avrupu'da uzun VJdeH gu\·enligin :,aglannw-suu ve knanm soru:IIann!l'l
(,:li-ziinninti i<;ermektedir. AGlT merke£1! "A•1rupa Gii.ven(ik Sistcmmin" bu
roli.i
a'}agKia
bclirti!en
c.cdcnler:e
ycnne
~ctirilebiiec.egi
degerlendirilmektedir;

l
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BOyle bir Avrupa Giivcntik Sistemi AGiT'in en tist dtizeyde
- Kurumsalla§-masma dayunmaktadn. Bu sistem hem ABD'yi hem de BDT'yi
: i~recektir. Bn kolektif glivenJik sistemiyle ABD gii,terinin Avrupa'dan
: t;ekilmesi ileri slirUlmil5 ise de, ABD, AGJT'e kat1lmak suretiyle Avrupa
_: gilvenlik sisteminin Onemli bir unsuru olabllecektir. BDT'nin bu gtiveohk
' sistemine duhH olmas1 baz1 ~evrelerce -;ok Onemli olarak
; de~rlendirilmektedir. <;iinkil BDT'nin bu sistemin dt~mda k~masmm
doguracagl tehlikelerden ka~nmayu yardtm cdebilecektir. ACJ:~T. yeni
Avrupa gUvenlik dUzeninin ideal b!r yaptsl olarak gOriilmektcdir. Ozel!ik.le,
GO.ney Dogu A vrupa a~Jiandan bOyle bir yapmm olu~turulmmn lfOk
onemlidir. "Avrupa Gtivenlik Konseyi'ni'' de i;;eren kurumsalla;;tmlrru~
AGiT, Giiney Dogu Avrupa Ulkelerinin gUvenligine ili~kin tek kurum o!arak
gOriilmekte y·e a!g1lanmaktadJT. Soguk Sava~ sonras1 Avrupa'daki
a.11l~mazhklarm yOnetimi v~ ~ziimlerine ili~Kin mekanizmalar ao;:lSindan
diger hi~bir kurum AG1T kadar Onemli ve geli~~ bir potansiyele sahip
olamayacak!lL
AG1T. Avrupa'rnn dengcsinde istikrars1zhga yol a~maks1Zln
Almanya'nm daha geni$ Avrupa yap1s.1 ve biltUnle~mesinde bi.iyiik b-Jr
imkan saj_;!ayabltecektir. Alman~a·nm bu Avrupa modeline monte edilmesi,
hayati bir Oneme haizdir. A.ncak, bOylece Dogu-Bau t-;;birligi saglanabilecek
\'e bu yolla Almanya·ya kar$1 de~i!, Almanya'nm \evresinde yen.i bir
Avrupa han~ dtizent saglanabilecektir. Bu ko!ektif giivenhk yaptsJ
Avrupa'da ban~ ve silrekli btr kurumsal geli?mey-i saglayabilecektir.
Serbest piyasa ekonomisi ve insan haklanmn yaygm~tmlmasmt ic;eren
kolektif antla~manm kabulti, yaygmla~an demokrasiye in:kan verebllecek vedemokrasinin siireklili~ini sa~lay-abllecektir. Uzun ve tehlikeH tanhinde
biitUn ve Ozgtir A vrupa' nm in*as1 daha ger~ekt;i olarak ortaya oytkabilecektir.
Bu A vrupa GUvenlik Sisterni, ~u neden!e ele~tirilmekredir; A vrupa
gUvenlij£inde AGiT denenmi$ bir uluslararast kurulu* degildir. AGiT'in
birimleri, yOnetimsei yap1s1 ve top!antJlannm pratikte na.stl olacag-t tam
olarak aig.tlanamamt~tlr. AG1T ge~ekten bir d.::stek kazanmt~ ise de, onun
sadece bjrJik prensibine ve konsepte dayah bir forum oldugu
de~erlendirilmektedir. Pan-Avrupa'mn Wzci.isil olan ve bu temel nitelit?.i
deJ9.}tirmek ao;;1smdan iddiah bir AGiT y.asulhgm1 ve kabul edilebilirligini
zamanJa kaybedebilecektir. Bu modele llb;kin temel ele:;.tiri, onun nastl
¥all~abilecegine ytinelikt.ir. Sald1rganlara kaq1 ortak ve uyumlu hareket
nastl saglanabilecektir? Kolektif giiveOlik tilm bile$enlerinin ortak ve kabul
edilebilir davram.~a gOsterecegini varsaymaktad1r. Kabul edilebilir davrantl]
nedir? Dahas.t pek lfOk anla~ma~hk ~ok karma~1khr, soilltlun dogrulan ve
yanh~Ianyla, tarihi karma~tkhk ve belirsix oedcnseliJkler sOz konusu
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olabilmektedir. AGiT'in karar vem1e stirecl genellikl.e oybirli£H ilkcsine:
dayanmaktad!r. Eger bu ilke e:sas almma, AGtT'in kriz d0nem1erinde f::1rk1t 1
1ftkarlar at;;lsmdan durll:mu degerlendirildi£indc. karar a:rna si.ireci gittik~e ·
zorJa;:abtlecektic AGIT zorlaytct bir :nekanizmaya 5ahip degildir. i
Dolayt:>tyla bu durum kararlarmm uygulamaya nc Oh;iide ge~Jilebile;;:eglni;

gtindeme getirmektedir. AGlT merkez1i kvlektif gilvenlik yap1st, tck tip bir ·
gii<; nitcliginde degildir. <;tinkii AGiT. B:!tt Avrupa'da en giil;lti, Orta ve·
Do~u Avrupa'da daha az eml:;, Balkan!ard;J ve BDT'de zaytf bir stati.ide:.
olan kurumdw. Bunun i\in de UraUar'dan Atlant\k'e kadar tUm Avrupay1 _
kncoklayan bu tek tip ve simetrik yaptyl olu~ronntk rlsk!i gOrUlmektedir. :
c;unk\i Avrupa, onlarca ylltardun bcri pohtik olawk farkh ve stratejik olarak:
da paryalJnffil$ bir kont1mdad1r. Bu nedcnle, bu gtiven!ik yap1smtn ·
gelccegine yOnelik olarak ciddi endi§eler bulunmaktadn.

2.4. De\·Jetler AvnJpaSJ Senaryosu

Bundan bnceki sermryolnnn ortak (izdligi. Soguk $;>VU$ sonras1 Avrupa ;~
Giivenllk Si$-lCmt'nin temcl kurumsai y;;pllanna dayah oldugunu
w.r;;,ayJlmaktadtr. YeniJen yap!lE~ndmlmt? bir NATO, AB mcrkez\i bir ~
Avrupa Gilvenlik ve Savunma htifakt ve kurumsi!lla5mt? bir AGtT ~>lstemin .·.
en belirgin uluslarara~n kurulu$landJr. Bunlann hepsindc temel o1a."l ·0
i:\zellikler bul.uomaktadJc Bunlar da saglamhk, i~tikrar, d.Jyamkhbk ve · :
diizendtr. Bu senaryo; yok tarafh gtlvenlik yaplSI. askeri ittifak ve ba£1antth
bioklar olmayan bir Avrupa'yt OngOm1ektedir. Devlet!er Avrupa,<,t Oyle bir :"
Avrupa ki, "Avrupal! fikri" kururr.sal bir forumu dayanmamaktadtr. Be s
Avrupa'da birle~rnenin u!uslurticui.i forumlanna smuh bJr baghhk vardlr. ··

i

BAB'm 2000 y1hnda i~levine son vcrilmesi ile NATO, BAB'tan olduk,a .
uzakla~mJ~tu. ABO, Bat! Avrupa'mn kolektif savunrnamm her ne kadar :,
ingiltere. Almanya, Ttirkiye ve italya ile tki taraflJ gtivenlik dlizenleme!eri
yapiD3k surctiylc saglarnJ~ olsa da, art;k NATO'ya emanet etmemektedir
AB, pohtik birlik i;;,:in 1 Ocak 2002 !arihinde EURO'ya ge(j:nus. kcndi i~
pa.tanm tamarnlarnl$. 1 May1s 2004'tc 25 tiyeli olmu~, 6'nc1 geni$lcmesini -_o;
2007'de gerqekle$tirP>eyi ve 27 Uyeli olmoyJ beJeflemi~tir. 2015 ythna l
kadar Tiirkiye'yi geni$leme stratejisi i~ine alrrn~ vc bu konudaki irade
bey:mmJ ortaya koymu~t'-!L Batt Avrupu gilvenlik vc it:birlij?:t. halen u!usal ,farkhhldarla smlfh bulunmaktad!r. fikir biriigi ilkesine dayall olmas.ma
ragmen kurum~alla?rnw AGiT, kolektif gilvenligi saglamunm etkinlig-ini
gelit;tinrede pck ba~anh o!amamt')hL Bu geli~mekrin sonucn, (j:Ok paryalt
bir Avrupu ortaya )'!lkffll}tlr .. Bat~ Avrupa'da halcn nbs devlct!erin canhhgJ -vc gilcU dcvam etmcktedir. GUney Do£u Avrupa'da i:re, milliyet~i!igin

yUkse!me)i siirmektedir.
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Bu senaryonun merkezinde tarafm: bir Almanya bulunmaktad!I. NATO
ile amk biitiinle~mi~ degildir. Bal]l1mstz u!us dcvletlerinin bulundu~u bu
par~ah ve .;ok rnerkezli Avrupa'da giivenlik; cok uluslu ittifak yaptsJ veya
kolektif gilveniik anlR9malan tarafmdan garanti edilemeyecektir. Sald1rg~:n
olmayan paktlar iki ve yok tarafl1 giivenlik anla~maJanyla daha gev~k,
(iaha ak:t~kan vc saydam bir yapt olu~tunnaktad1r. Bu yeni glivenlik
dUz.enlemelerinin \Jztinde bir dizi *'Dogu Locarno AnUa~malan", yani
Aimanya ile onun dogusundaki kom~ular ara~anda diizenlemeler
bulunmak:tadtr. Aym zamanda, yeni iki tarafh ili?k.iler Almanya yevresinde

ve Almanya ile birlikte geli~tirilmelidlr, Bu da ters yOnde olmak iizere
,geleneksel ~ok merkezli 9apraz politikalar, ittifak yapt!.annm de8i$rnesi ve
kaymast, ~ok kutuplu istikramzltk ve kar~lt milliyetyilikler demektir,
Merkezl Avrupa'da, Almaoya hakimiyetinde bir Orta Avrupa ortaya
~YtkabHccektir.

Bu da Almanya'nm ekonomik hegornanyas1 ve killtUrel
etk:isinin yaygmla$mas1 aniammdadtr. Bu senaryo, BDT'de daha gevqek bir
konfederasyonu ve tckil cumhuriyctlerin b6lgesel ko~ulanyla iki taraflt
ili~kilerinin derinlc~mesini gi.indemc getirecektir. Bu kapsamda Baluk
Cumhuriyetlerinin kuzey kom.:?ulan, Ukrayna'nm
Polonya
ve
Azerbaycan·m Ttirldye ile ili,;;kilerl Onernli Ornekler o1arnk kar~unna
~Jkmaktadu. En sorunlu bOlge ise BaJkanlar olabilecektir. <;tinki.i l)u
blilgede ernik. ulusal, dinsel ve politik dU~manltklar halen devum
etmektedir. Ote- yandan biti.nen ve olagan di.i~manlar arasmda yeni
dosttuklar da ortaya t;lkabilmekte-dir. Yunanistan ve Bulgaristun arasmda
Ti.irkiye'ye ka!lt dostluk ili'$kilerinin kurulmast vr geli!jtirilrnesi bu
geli$meye en i)"J bir Omek te~kil etrnektedir. Blok d~t devletier Avrupasma
dayah Avrupa gUvenlik sisteminin De-Gaulle'cti bir manti&!- buiunmaktadtr.
Bu sistem. ulus devletinin yaranna ve stirekli ya~ama yetene~e inanan
Avrupaltiar arasmda yaygm bulunmaktad1r. Blok d1*1 ve ayn$fmlmt$
sistemin avamajlan ~unlardtr:
Aym ulus devletler uluslarilstU kurumlann suudamalan olmadan i§birligi
yaparak ulusal gtivenligi, siyasal bagmlSJzhgt ve k!tamn farkh haklanmn
kUltiirel farkhhkhmm en iyj $Ckilde s.agiayabilirler. Bu dumrn M, Thatcher
ve milliyet~i sagm Onde gelen ismi Enoch PoweU tarafmdan stk s1k
gtindeme getirilmi,tir. Powell'a gOre '·BJoklann Avrupasmm yerine.
bag1mstz hilktimran devletlerin Avrupas1 ge'i"mi~tir" ve Bau Avrupa slyasal
birimi yerine art1k "bagunstz hl.iktimtao devletler arasmda i~birligi gibi bir
yeni ve geryek~i politika" sOx konusudur. O'na ge.re, 19'uncu yUzytlm
tlt.;Urtci.i ~eyre~inde ortaya sakon Prusya emperyalizminden soma ilk defa bir
"Milletler Avrupus1'' mfimkilil olabilecek:tlr. Bu nedenle AB, "Avrupa'da
ortaya pkan diger hareketleri, Orta Avrupa'da yeniden ortaya ~tkan
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bagnns1z Mvle.tleri, Almanya ile Avrupa'ntn geri kalan Ulke!erini" izlemek
dnrumundad1r.
Yeni bir gbriJ;;c gtlre. A...-rupn'mn ekonomik reJah1 AB ile" hir politik
birlik yaratrnaya dayab dc,St!dir. Onlam gOre Avmpa'lll.'l maddl refah1
cmreJid ve mi.idahaleci potittk yap!lar olmak.Silln en iyi $tkilde. serbes.t
piyas.a kmuJlan i;yerisinde saglanabiiecektir. Bumm i~in de AB'nin bir
geni?leme konsrptine uygun olarak yeni iiyderle genil;letiimesi
gavunulmaktadtr. Bu ser:aryonun dah,:_j ;;ok yaylim1~ ve degi~en bir giivenlik
gtindemi nedeniyle St>guk Savn$ sonrast Av~upa'yo Jaha uygun geldigi
iddia edilm;;:krcd::-. Omegk. B::tlkiinl.lalak\ ::.iya:.al i~tik;·,:trstL~ik, kuzey
Afrika'daki nilfus arti$t eylerni \C Dogu A'<ru:pa\laki etnik anla:;:m<)J::hklar
gibi b6!gesel sorunlar ir!nnda. Avnsturya ve Nmve~ gcbi i.ilkeleri yok farkJ 1
~ekUde etk:Icycmeyeccktir. Bu nedcnled\r ki. bir Pan-Av;·upa veya AB ve
NATO" nun orwk s.Cylemim beklemek yanh~ olacaktn Bnnun i-;indir ki.
bO!gesel veya bdtge <1lt1 gruplu~maJar ~ok daha uygun obbilccek ve gere!Ci
oldugu zaman Avrupa dev!etlcri arasmda hUktimctkraras1 geJ_;:ici i~birligi
bi~imleri tarafmdan da ctes:ekleaebilecektir. Aym znmunda sHper giiylerin
ve blnk shte.mi stnnlamalannm ve egemealiginin d!~mdak: bir Avrupa,
bblgesd ve bO!g¢ alt1 geli:;m~nin saglanmasmda daha Uzgi.ir ;:_llabliecektir.
Rkonomik, -;iyasai, giivenlik. \evresel \·e kliltilrel i~birli!;inin yeni forurnlun
Ona Avrupa"da, BalkanlardtL GUncy Avrnpa'da ve Balttk'da
geh;,ebilc:te-ktJr. Bunun yamnda, h-er bir Avrupa dcvleti d1~ diinyn ile kendi
8zellli}kilerini geli~tirmctle :-,erbest olabilccrktir. Bu kapsamda hpanya'n;n
La1in ve ()~a Amerika ile, Fn:nsa'nm Kuzey Afrika ile gele-neksel baglan; 1
fngiltcre'nin ingi!iz Mi:tettcr Toptutugu ve ABD ile Ozcl ili$kileri sOz l
konl!s~ olup, hJ ili~kiierin dBhh da r;ok geli)ftirilmesinr gayret
edilebilecektir,

Mllij

Devletler Avrupa.Smin Almanya tarnflnd<m yOnJcndirilen AI3 tie daba
derinden bir birle;;me tehlikesinden kaymabilecegi ileri ~Hiiilmektedir. AB
iyiodeki p;:.litik ve ekc-numik karar verme ;:,i.ire:.·i, bir antamda diger 24 AB
Uye-~i Ulkenin kcndini gti;;:lii Almanya ~~konomi~im:' y6nh:ndiri:mi:;; ve o-nuu
dUmen suyuna girmi~ olnta&l Jernektir. AyncM, Dev!etlcr AvrupaSJ
sis.teminde Almnnya'mn be!irleyici bu ii!ke olmasJ. Fransa ve ingiltere
taraimdan i;,tenmem~~ktcdir. !Rvlctler Avr:Jpilsl, Soguk Sava$ Oncc;;i gi.h;ler
de:og:csinin i<:>tikrar;v:hj;ma dOnti~ anlamma gclemeyecektic <;i.:.nkti; 1914 ve
l9!9"a k1y:.~sla Avrupa'd•: kaqli!kll Jag:~ml!llk dnha yiik;ck orandad1r, btl
k::tr$thkh ba£tml:hk ekonomik o!dugtl kadar, kUIWrcl, s1yasal ve sosyal
niteliktcdir. AB-'nin geni~lcrne sUreciaJe olmas1. 2014 ytlma kadar ola~
slireo:;te 6 ·ncl ve T nci gcni]leme)i;:i 25 + 2 + 2 formatmda yapabil~
yOntinde heklentllerin olmast, Batt Avrupa U!kclen ara.::;uJda kaqtl!ki.l
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'ekonomik baglmlthgl daha <_;:ok kurumsalla~hrabilecektir. Bat! Avrupa'da
_:politik kiiltiiriin di:inii~iimii si:iz konusudur.
Giivenligin saglanmas1 ve A vrupa istikran a<;Jsmdan <;ok merkezli
-devletler Avrupas1 modeli ele~tirilmi~tir. ABD'nin Avrupa'dan askeri
.ili$kisini kesmesi ve NATO'nun <;i:ikmesi, BDT'nin Avrasya'da en biiyiik
konvansiyonel ve niikleer gii<; olarak kalabilmesi sonucunu verebilecektir.
BDT'nin yogun bir askeri potansiyel olarak politik ama<;lanm gelecekte de
gOzetmesi s6z konusu olabilecektir. Devletler Avrupas1, BDT'deki reform
siireci de dikkate almdtgmda, Avrupa'da giivenlik sisteminin yeniden
yaptlanmastm saglayamayacakttr.
Ekonomik ve politik olarak gii<;lii bir Almanya'nm konumu, kom~ulan,
dostlan ve dii$manlanm yakmdan ilgilendirmektedir. Gii<;lii bir Almanya,
iddiall ve milliyet<;i gurur g6sterisine yo! a<;abilecektir. Almanya'mn
yilcarlanm Bat! ve Doguyla bagda~tmnak gii<;liik yaratabilecektir. Bu
kapsamda Fransa - Almanya gerilimi artabilecek ve Dogu Avrupa'da
"Alman ~ovenizmi" Onemli bir tehdit unsuru olu$turabilecektir. Dinamik bir
Almanya ile daha geni~ bir Avrupa yaptsl arasmda i~birligi ve gti<; kanallan
olmakstzm Almanya'nm giicii ve etkisi kar$tsmda Avrupa'daki kararh
dengeyi saglayabilmek gii<;le~ebilecektir.
Bir

bagm1s1z

ulus Devletler Avrupast, Almanya politikasmda
Balkanla~ttrmaya veya eski harp Oncesi gii<; dengesi sisteminde t;ok kutuplu
istikrarstzhklara yo! at;abilecektir. Devletler A vrupast'nda; milliyet<_;:ilik,
dii~manhk ve giivensizlikler artabilecektir. HiikiimetlerarasJ smtrh ve
gev$ek i~birligi forumlarma dayah olmak, uzun vadeli i~birligini yaratmakta
yeterli olamayacakttr. Ortak <;ah~ma ve kolektif karar vermek i(_fin belirli
kurallara dayanan yaptlar olmaymca; Batt Avrupa'da ulusal dii~manhklar
yeniden ortaya <;tkabilecektir. Kii<;iik ve orta <_;:aptaki gii<_;:lerin Fransa,
Almanya ve ingiltere gibi biiyiik gii<;lere kar~t giivensizligi artabilecek ve bu
iilkeler hem birbirine hem de diger ikisinin birlikteligine kar~t da
giivensizlik duyabileceklerdir. Biitiin bunlarm iistiinde Almanya,
giivensizlik, kiskan<_;:hk ve ~iiphenin temel Oznesi olabilecektir. Bu durum
sava~ Oncesi d6nemle uzla~mayt k6ti.i bir ~ekilde a~mdJrabilecektir.
Avrupa'mn diger bOlgelerinde a~m milliyet<;ilik ve etnik anla$mazhklar
bulunmaktadu. Almanya ile Polonya, Yunanistan ile Tiirkiye, Strbistan Karadag ile Bulgaristan, Macaristan ile Romanya ve Romanya ile Rusya
Federasyonu arasmdaki anla~mazhklur en belirgin olanlandtr. Par<;ah ve
<;ok merkezli Avrupa'da anla~mazhklar, devletlerarast ve toplumlararast
tartt~malan yeniden yaratmaya y6neliktirler. Bu iilkelerin pek <_;:ogu
Balkanlarda bulunmaktadtr. BOlgenin ge<;mi~te oldugu gibi, giiniimtizde de
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Avrupa <;-apmda anla~mazhldann bir anlumda yogun oldui!;u b.ilimnektedh
Esld ittifak sistemi yerine, blok d1~1 ve crok merkcz1i Avtupn'ntn orta.'·
~1kmas1, silahtnnn konlrolii ve si!ahs!zlanm.< gOrtl~me!erini OnemH derecJ
karma~k hale de gelirebi!ecekti:. Viyana'da~ Avrupa konvansiyon(
lmvve! ve Avrupa'da Gii:ven ve Giiven Artt:nct Onlemler ile silahsizlanni_
konferans1 gOrtl~mGieri ittifak l)i dam~mn ve gOril~ birligini ol~turn\;
silrecini kolayl~tJrabllecektir.
Politik olarak pa;-c;alannu~ bir Avrupa'nm diplomatik olanu
Lay1tlayabilecegi i!erl S-lirillrnekteJic Gittikye daha ~ok faz!a ~ok km.uph1 bi:
dUnyada "bir eknnomik dev, fakat polillk ctke" ohuak, en h·is
oiabilt>..:ektir, Ua~unSJZ vc egeme!l ulus dev!et1eri:1 Avrupa.";t, lis!Jcndikler
konulan ve potansiyel! ya.;;ama gc.;i~:1ede b~~ans:z olabilirlc:r. BOylesi~
zaytf ve pan;ah btr Avrupa. super gu.;ierm d1.5 mtidahale v{
yOrrlendirmelerine manJZ kalabHecektir. BDT ile i*birligi ortadarr kalkau:~
onctn daha gU~hi ve saidJrgun bir tavn ortaya \lkabilc;;;ektir. Bu nedenle
Dev!etler Avrupast yakl~tmt, Avrupa'y1 zaytf ve par~ah bir hale getirecek
ve hem dt~ giivcnlik tehitkeye girecek hem de kendi i~lnde milliyet~iligin
6ng5rii!erncyen riskleri onnya ;;:ic:l.\"!iieccktir, Avrupa'mn kolektif giivenlik
si.,k'mi modelim!e oldugu gibl, bu sc:ruuyonun tanhse[ Omek vi
yapJlagdi~leri
saglanamayacaktlr. Gti~lcr dengesi dtizenlemelerinin
istikramz ve ri.-:kli o!dugu hilinmekredlr. Ne sava~ i~i ytllardaki Locamo··
Antla~.malun ne de Bismark'm savummlt:J \Ok kutuplu iuifaklar sistemi ktta
.;:apmda anla~rnazhklan engeHeycmemi~tir. Askeri vt~ S-tratej.ik w;:1dan-savcnrnn faaliyet!erine yOnelik ittifak yUktimliilUklerini SJmrlamak mthnkilil
bulunmamakt.'ldtr. Bu nedenle Devletler Avrupast'ntn i~levsel olarak etkili ·
o!"mayacag-1 ilcri stinllmekredir.

3. Avrupa'da Yeni Gilvenlik Yakla~mllan ve Tiirkiye'nin Konumu ;
Avru_pa'mn \1i.lttlniindeki giivenllk ve istikran. Ku:r.ey Atlantik '_
BOlgesi'ndeki giivenlik ve istikrarm geh$iminden ve devammdan ayn:
t'Jtmak mtlmktin degHdir. Bu ncdeole, Atlantik Oter-i bagm tUm Avrupa j\iJJ:
yeri doldurulamayacak blr gilvenlik ve istikrar yilkiim!Uitg-iir.i.i W$H1t~ ,
gOrillr:oektedir AB iilkeleriyle BDT lilkelerinm bii1Unle~mi~ ve hiir bit
Avrupa ir;in kayna~malan, kapltalizmia siyasal felsefesi vlan libera1izm, .
dt:mokrasi, insan hak\an, azmllk haklan ve halklann kcndi kaderlerini 1ayin _:·
etme hak!anm ya.}ama g;c~ir.:bildik!eri O!~iide rni.tmk:in o{acakt1r. Klta -_
r;ap1nda demokratik tophnnlann sag!3mla~tmlma':>t, korunma\J ve berhangi '
bir ~ekilde zorlaffij ve sin..:Jirme hareketinden yokMn kalmalan Helsinki
Nihai Senedi ve Pari" $artJ.ndaki yliklimlti!iikler uyarmca AGtr devletieri"'
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i\in otdugu kadar NATO ve AB'yi, AB kapsammda AGSP'yi dogrudan ve
50mut olarak Hgilendiren bir ilgi konusudur.
Bu nedenle Avrupa'da ban~m korunabilmesi ve ban~m siirekhUginin
53glanabHmesi i~in BM ve AGiT gibi ban~ koruma am~b olarak te~kil
edilen, fakat halen yaptmm g\idl istenilen dfizeyde bulunmayan uluslararas1
kurulu$lann gilntimiiz ko,;;uHannda gbrevlerini daha etkin olarak
yapabilecek bir $ekilde geii:~:tirilmesi ve bu meyanda NATO'rmn ~e~itli
jmkfln ve yetcncklerindea planh bir ~ekilde yaradandmlmast uygun
olacaktlr. 23-24 Nisan 1999 NATO Washington Zirvesi'nde kararl~tmldtgl
uzere. AGSK'mn NATO yenl stratejik konsepti kapsmrunda, Avrupa
8yagun gUvlendirebHecek bir &ekilde yeniden etkin ve efektif bir ~ekilde
Avrupa glivenliginde Onemli bir konum eide etmesi gerekmektedir. Bu
~kilde Avrupahl.ar k.endi gi.lvenlik ve :savunmal.an ic;in daha bUyUk
sorumlu!uklar l!stlenebileceklerdir. Aym zamanda 7-9 Aral:k :2000 tarihleri
arasmda AB Nice Zirvesi'nde alman larar geregince AGSP'nln 2003
yfltndan itibaren Petersberg G&revlerini AB Anlla$masmda OngOrUidUgti
~kitde yerine getirebitecek bir yapdanma ve kurumsalla~ma sUrecine
ginnesl
Avrupa
giivenligi
icyin Onemli
bir gelil}mC olarak

degedendirilmektedir.
Kuley Atlantik BOlgesinde Onlcyici diptomaslrrin, vatt~mayt 6nlemenin.
dayah gtiven1igm. demokra."i ve .insan haklanmn gelif?tirilmesinin
bir arac1 olarak AGtf'in gi.i((lendirilmesi ve mevcut kurumsal sistemine
Have olarak yeni yeteneklerin kazandmlmast Onem arz etmektedir. bzellilde
AGfT'in erken uyan, ~tati~mayl Onleme vc kriz yOnetiml alanlannda J~levsel
yeteneklerinin arttmlmas1, Avrupa guvenli~ini tehdit eden eylemlere knr{l'
Onemli bir geii§me olarak degedendirilmekteclir. GUvenlik sisteminde
geni~leme sUrecinin bOlilnmemi~ bir Avrupa'nm devamhhgmi saB;lad1it
stirece ~ok yararh olabilecegi degerlendirilmektedir. bzeUikic uluslararast
kurulu~lann geni~leme1eri, bu kurulu?lann etldnligini arttJrmast oramnda
kabul g0rebilecek1..ir. Geni:?leme, Avrupa'daki uluslararas1 kuroiuJ;>lann
temel ortak: i~levlerini oldugu kadar, ban~J kon1ma ve di~er yeni gOrevleri
icrn etme niteliginde gdi~tlrilmelidir. Bu kapsamda KATO ve AB'nin
geni~leme stirednde bOltinmemi~ b!r Avrupa'mn y.arattlmas1 olgusuna Onem
vermcnin gerckliligi aytk nlarnk ortaya 9kmtl;> bulunmaktadtr. Bu $Ckilde
AB Ulkeleriyle BDT i.iyesi Ulkelerin bUtUnle!,>ml~ ve hUr bir Avrupa iyin
kayna~malan mi.imkiln otabilecek ve bOyleHkle gliventlk ve istikrara katkt
saglanabilecekur.
i~birligine

J

AB'nin amac1, kriz y6netimi, insani yard1m ve ban~1 desteklemc
harekatlarmda kendt kendme karar verebilen ve yeterh bir asken gil~ ile

Lsteklenen bir giivenlik ve savunma kimligine kavujmak ve ortak savumna
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po!itiknst ob$:urmabr. Avrupa savunma sanayiinin geli$mesine yOne[i .:
otan bu . ~akh>$lm.m ay.m z.am~n~a ekonomik nedeulere dayand~ ·
dcgerle:~dmlmektcthr. Kriz yonetnm ve ban~t destckleme ha.rekannda ·
sorumh.1lugun AB tar::tfmd:H: yliklenilmesi NATO'mtn sodt:ce ni.ik:leer.
caydrnciltk ve :)"irtci madde gOrev!eri i~in dng6t'Ule:-, bir organlzas:ona'
dt\nii~rr.:smin dnimU a~m~.>~t!J.

Ti.irkiye, Cumhuriyer_in ktmllU?Undan g\1mimiJ7e bdar o!an dtinemdt
Bi.iylik Atat::rK'Un ";;;:t~da~ uygarltk dti?eyinc er:')me'' hedefi r.;eryevesir.de
sUrekli olarak Bau'ya y6ndik hir po:mka izlemiqtir. Ru polittkamn geregi;
,_1l:ar~k gtivt'nlik i'!i;>'lt i\inde df' ay;-<,1 yh-ndimi g0o.1ermi~ ve Titrkiye; NATO,~
AG!T vc Avrupa Kor.scy1 gibi Av:upa gUvenligini dogm(lan i\gilendiren'
uluslanrntSJ giiven:il Lrulu$1an io;imle ily~ SJL;u:y:a Qncmli roller,
listlenmt~t;r vc Ustlenmeyc devam ctrnektedir. 2l'ind yiizydcl1. Tilrkiye'ain,
ylihek idcali an.: ;;agda$1H$m<: !lcde!lt:rir.ir. be:i:-lcnmc-'>i \C bu hedeflere'
ula:;ahnas: ohnal1d1r. TU.rkiyc'nin A.!.i'ye ram ::.ydlginln gen;ekk~tirilrnesi,,
bu ana Gagdz.~!a;ana hedd1erinin b<i$lllda gclmektcdir. AB'yc tam iiyelik -~
TiJrkiyc"nin ~tratejik viLyonu!lun aynlmaz. bir pan;as1d1r. B~ hedcf, Bil)'ill: AtatUrk'Un (,:agda$ uygarhk diizc_pne eri~me ht.>defi iie uyuru.
g6stcrmektcdlr.
LluslararaM ekonomik a~1d:tn geli;1mcler deger!endirildiginde, AB'nln
Avrupa'mn ba~hca siyasi ve ekonomik bir aktOr ol:mtk i)n plana ~~kma.&l

I

ka~nulmaz _gO:rmmektedir. I3u kapwmda Avrupa'mn art1k gi<lerek AB
demek o!dugu gi.in ~~1gma \1krnakt.t{il:r. Bu nr.:denle TiirkJyc. k1~u vadeli ·
gUvcn.lik ~·tkarlannda btr bo:)Lk dogmamns1 i~in AR ile AGSP baglammda
gdi~tinbgi mebnizmalan Uaha da ileriye u,~tma!nh. E~ch olar-ak 3 Ekim :
2005'dc ba~L1ya;1 tUm Uyelik mL1zakcrelerini belirlenen tnkvim geregin;;e
titizlikle uygularnal!dtr. Ti.irkiye'nin AI3'ye tam Uye olr:--lC.SL :>onu~lan
itihariyle TUrkiye'nin NATO'dan ;.onra AGSP'ye dt' tam katJl1mm: ve bu .
surerle Avm pa GUvenliginin hlitiin!~;~titilme .. lni sag:ayabilecektir.

AGSP i~,;lnd,;: TUrk;ye'nin yerinin tarr; ve a'\1k lnr ~el,i:de belirlemnesi,
Av:upa gUveniigi :1\IStnd::-m <:;ok Onern ta~JmaktadtL Avrupa'nw yeni ·
giiv;mlik yaptlur:milil olu~urken. b:r:r::ci amac1n BAB'taki Tllrkiye·n;::_
milktesebatnnn korunma:.mrn gerek!iligi uLe:ir:de dumlmalldn. BJ
'!nglanahJldikten ~onra Avrupa'mn 2J'inci yUzy1l gUvenlik sistcmi is:inde
s61_ s:.thibi o\ahilmek i\in bu m\iktcseh:ltH\ da!la d:~ ileaye gOtGr:..:.f!!l.esi iyin
_giri$im:erin yogenla~tmlmp1n:r:. yararl1 olacag; dcgerlendirilwcktedir.
21 'inci ytiz;il!da dcgi~crl gUv~nlik yak\a~1rnlan yen;cves~:1de; Avtup&
gtivcnlik yapllanma:nnda Tiirkiye'nin bzandlftl haklan kaybctmcmesi ve
bu hakla:;n daha ileriye g()!Uriilrne"i linemliJir. Oz;:::Jikle; \\:ATO'uun
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_. &esteldeya--egi bir AB barekatmda, Tilikiye· yt karar mekanizmasma en
, tJa$-!Udan itiharen k.attlmalt, otonom bir AB harekatmda ise, Tilrkiye
, barekata katllma niyetini bildirdikten sonra karar mekanizmalannda yer
' alabiimelidir.
2I'inci yi.iz.yll, ''kilresel gii.venlik." kavrammm yaygm olarak
'k:ullamlabilecegi bilinmektedir. Bu kavram, aynt zamanda uluslararast
' giivenlikfe ilgili kurulu~tann benimsemesi ve uygu1amast gereken bir
yakla~Jmm en belirgin gi:iStergesidir. 2l'inci yi.izy1lda Avrnpa gtivenligini
- kJJresel giivenlikren aytrmak mtimktin de~ildir. Aym zamanda ktirese1
gUveniik bir anlamda Avrupa'dan kaynaklanan gUvenlikle Hgili s1kmtdan
giderme amacmt da t~tmak:tachr. Avrupa gUvenligini ise, Tiirkiye'nin
gilvenliginden ayJrmak. hi.; mtimkiln de~iJdir. 21'inri ytizytlda ki.iresel
tchditleri dege-rlendirdi&imlz.de, mil?terek giivenliginJi:te y6nellk pot:mslyei,
etnik ve politik ihti!.aflann devam cttigi gOrtilmektedir. Ozelllkte
NATO'nun kriz bOlgesi olarak adland1rdlgl 16 bOlgesel sorunun 13'U
Tilrkiye'yi dogn1dan ilgilendirdigi dikkate almtrsa, bOlgemizdeki ban~ ve
istikrara ne derecede ihtiyac bulundugu a~1k otarak gOriilmektedir. Bu
kapsamda, Tilrkiye'rrin gUvenlik yakla~tmml AGSP'den ayn olarak
d~ilnmek milmkiln degildic Gilvenlik bir b\ittin olarak tcsis edllmeli ve
yaratllmahdtr. Tiirk.iye'nin 21 'inci ytizyt! Avrupa gtivenlik sisteminde etkin
ve verimll bir konumda yer alma'a, aym zamanda 21'inci ytizyll Avrupa
gtivenlik: kurumlannm gelecegi i~inde Onemlt blr garanti olu~turabHecek ve
Avrupa gi.ivenli~ne anemli til~-tlde katktlar ve destekler saJ3layabilecektir,
21' inci yilzytlda Tilrkiye' nin giivenligi ile Avrupa gUvcnligi hir bi.ltUnh.ik
olu*turmahd1r. Ortak bir gilvenlik yaptlanmast i~erisinde bulunmak., aym
Lamanda kOresel gUvenli~in saglanmasma ve sonsuza kadar devam etmesine
irnkan saglayabil&ektir.
Sonu~

Giintimlizde A vrupa giivenliginin yeniden yaptlandmlma<;ma. ili;;:km
olarak ABD, NATO'nun yeni tehditlere uygun olaruk dOnti~timLinU
benimse-mekte. diger yandan da AB'nln AGSP olu:;;umunu Avrupa'mn
gtivenli~ io;:in desteklemekredir. Bu kapsamda ABD. AB lie NATO arasmda
silrekli bir i~birHginin ya~ama geyirilmesi konusundakl g6rii:}tinii ortaya
koymaktadtr. 2l' inci yHzytlda Avrupa gtivenlik yaptstmn olu*turulmasmda
BDT ve $~mghay l:,;birligi Te~kilati'nm konumu da dikkatle izlenmelidir.
6zellikle BDT nin geiecegi hakk.mda, Onemli belirsizlikler si::izkonusudur.
Bu kapi>amda AB ve. !\ATO, bu gUve:Olik yapthmma!art esnasmda BDT Be
ilgili geli~meieri dikkatle takip etmeli ve ()zenie incdcmelidir.
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Tilrkiye, AB'nin Avn1pa gi.ivenlik yapJ&tntn Oncmli bir kurumu olac
A?SK ile il~
yem i:?neriler gctlrcbtlmeh ve yem a\thm!ar :::aglayabilmeltdir. A.U 1
ili~:kilerinde Ozeilikle gtiverr an:tmCJ politikalnra agtrhk Yermehdlr, j
kapsamda Ttiddye, Avrupa-AUantik kurumlan iyind<!ki yeri d\;!Smdan p
ile gUvene dayanan yeni ll\thwlara ytinelmeli ve mcvcut ili,}kileri il~
ta~Jydbilecek projeler tiretebilmdidir.
1Jla~ AGs:·de etk~n b.ir rol_ alabitme~i iyin AB 'ye AGSP

:-c

4

Soguk sava~ .}onrus1 dOnemde A vrupa kltasmda guvenligi dogn1
etkile-yen tehdit unsurlan kUrcsel ter6r, in,an kw;ak!iilhgl, uyu;;tum
ka;;uk~1ltgt, <Jilah ka..;ak<;:J!lgr, kara para aklama vc enerji problemleri olan
>arulanrnaktadtc Avrupa'mn gtinUmUzde kar~t kar51ya oklugu yukan4i
blittin risk ve tehdit!<:rin onlenebiimesi ve istikrann sagl:mmasmda anahl;
Ulke big k-u~ku yok ki, TUrklye'dir. Gerek ..:ogra_fi-kiiltilrc~ hintedanu \
gerek Bah ile yakm siyasi ve ekonomtk ili$kileri nedeniyle TUrkiye'o'
Avrupa gUvenliginc s::~glayacagt katkl, OliJtilebilir tilm de-gerlendim~e!~
ilstUndedic Avrupa'nm getece~i ve giivenligi bakun:nJan hayati
t-1-,;tmaktadl[.

NATO Uye!igl nedeniyle Ttirkiyc'nin Avrupa savunma:c>tnda
ctkin askeri opera'>yonlar i<;ln ihtiy::u; duyulan altyap!swa ilave.
cografi-stratc:jik korumu da yem diinya ko?ullannda One mini knnunalila<fu
Ttirkiye; Huzar Denizi -...-e Ort.adogu'dan Av;up::~ Birligi tilkelerine
enerji ak:t~mt saglayabilecek kuv$ak bOlgede huhmmaktad1r. Ote
terOr ve il\egal Orgtitlenmeler!e mUcade-le konusunda kayda deger tecrtibe
birikime sahiptir. Orr__ak savunma doktrinleri, silah sistemierl ve egitim~·
programlan ve standartlan nedeniyle zaten Avrupa'ya uyumlu
TUrkiye'oin OnUmtizdeki ytllarda Atlantik veya A vrupa b~::~~~!~
senaryolann hangisi get;erli olursa ol'lun, Avrupa gUv~nligi
hayati i~levini koruyacagt degerlendlrilmektedir.
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