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HELSiNKi SON SENEDi, PARiS ~ARTI ve AGiT*

Prof. Dr. Jale CiVELEK**
Ozet:
Bu makalede 1975 ytlznda imzalanan Helsinki Son Senedi'nden
Paris $artz 'na kadar geli~en sure(: i(:inde Avrupa Guvenlik ve
j~birligi Te~kilatz ele alznmaktadzr. jlk bolumde Helsinki Nihai Senedi'ne
giden sure(: anlatzlmakta ve Sened'in hukukf niteligi ele alznmaktadzr. Daha
sonra izleme toplantzlarz ve Kopenhag jnsani Boyut Konferansz
apklanmakta ve Avrupa Guvenlik ve j~birligi Konferansz'ndan Avrupa
Guvenlik ve j~birligi Orgutu 'ne donu~me sureci ele alznmaktadzr.
Makale'nin bu boliimu Paris Zirvesi'nden sonraki geli~meleri hukukf
yorumlarzyla birlikte ele almaktadzr.
ba~layarak

Anahtar Kelimeler: AGIT, AGjK, Paris Sartz, Helsinki Nihai Senedi,
hleme Toplantzlarz, Kopenhag jnsani Boyut Konferansz, Soguk Sava~.
Abstract:
This paper concentrates on the Organization of Security and
Cooperation in Europe within a scope begun with Helsinki Final Act of
1975 and ended with Paris Charter. In the first part, the developments that
paved way to the Helsinki Final Act is explained and a legal interperation
of the Act is provided. Then, the follow-up meetings and the Copenhagen
meeting of the Conference on the human dimension of the CSCE is
discussed and the entire process in which the Conference on Security and
Cooperation in Europe turned into the Organization of Security and
Cooperation in Europe is examined. This part of the paper evaluates the
developments after Paris summit within a legal aspect.

* Avrupa Ara~tmnalan Dergisi Cilt: 14 Say1: 1'de yaymlanan makalenin ikinci
boltimtidtir.
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II- Zirve Toplantilan ve AGiK'ten AGiT'e
1975 Helsinki toplantlsmdan sonra, II. Zirve Toplantlsi 1990 yllmda
Paris' te yapllmi~tlr. Zirve sonunda kabul edilen "Yeni bir Avrupa i~in Paris
Yasasi", soguk sava~m tamamen sona ermi~ oldugunun ve AGiK'in
1
kurumsalla~makta oldugunun ifadesidir.
AGiK siireci neticesinde tammlanan yeni degerlerin Paris Sarti'na
ge~irilmi~ olmasi, daha once ger~ekle~mesi dii~iiniilemeyecek boyutta yeni
kurallarm da olu~masma olanak saglad1. Zirveye katllanlardan 22 devlet
Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Andla~masi'm imzaladi ve Var~ova'da
daha sonra insan Haklari ve Demokratik Kurulu~lar olarak amlacak olan
Ozgiir Se~imler Biirosu kuruldu.
1- 2. Zirve Toplanbs1: 1990 Paris Zirvesi

A- "Yeni Bir Avrupa i~in Paris Yasas1'nm i~erigi" ve Takip Eden
Geli~meler:

AGiK siirecinde 19-21 Kasim 1990'da Paris Zirvesi'nde soguk sava~I
resmen sona erdiren, Avrupa i~in bari~, temel hak ve ozgiirliikler, kar~Ihkh
anlayi~ ve i~birligine dayah, demokratik bir gelecegin ana hatlanm tescil
eden "Yeni Avrupa i~in Paris Sarti" kabul edilmi~tir. Paris Sarti ulusal
yapllanma ve uluslararasi ili~kiler bazmda temel hak ve ozgiirliikleri on
plana ~Ikarmi~; ekonomik ozgiirliik, sosyal adalet ve ~evre sorunlari
konularmda sorumlu bir yakla~Im ongormii~ ve bu ilkeler iizerine kurulacak
yeni Avrupa ~er~evesinin ana ogelerini belirlemi~; Avrupa'nm yeniden
~ekillenmesi siirecini resmi bir ~er~eveye kavu~turmu~tur.

1

ingilizce, Frans1zca, Almanca, Rus<j:a, italyanca, ispanyolca dillerinde hazulanan
Paris Sarti, saklanmak iizere Fransa'ya teslim edildi. Beige B.M. Andla~mas1'nm
102.maddesine gore kayda ge<j:irilemeyecegi i9in, B.M.'nin resmi belgesi olarak
orgiitiin iiyelerine dag1t1lmak amac1 ile B.M. Genel Sekreteri'ne ve Paris Sart1'nda
ad1 ge9en biitiin uluslararas1 kurulu~lara gonderilmi~tir.
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"Yeni Bir Demokrasi, Ban~ ve Birlik Donemi" ba~hgm1 ta~tyan
boliimde taraf devletler, <;ati~ma ve boliinmii~liik doneminin sona erdigini,
ili~kilerin bundan boyle sayg1 ve i~birligi temeline dayanacagm1, beslenen
umut ve beklentileri yerine getirirken insan haklan ve temel ozgiirliikleri ile
ekonomik ozgiirliikler, sosyal adalet, AGiK iiyeleri i<;in e~it giivenlik
temeline dayah bir refah i<;in yiikiimliiliik altmda olduklanm ifade ettiler.
Bu bOliimde yer alan "insan Haklan, Demokrasi ve Hukukun
Ustiinliigii" alt ba~hgmda, yasalarla giivence altma alman devredilemez
insan haklan ve temel ozgiirliiklerinin biitiin insanlar i<;in ge<;erli oldugu;
hiikiimetlerin temel sorumlulugunun bunlan korumak ve i~letmek
oldugunu; demokratik hiikiimetin halkm iradesine dayandtgmi ve bu
iradenin diizenli arahklarla yaptlan ozgiir ve diiriist se<;imlerle saglandtgt;
her ferdin aymm gozetilmeksizin din, vicdan, inan<;, ifade, demek kurma,
~iddete yonelik olmayan gosteriler diizenleme ve seyahat ozgiirliigune sahip
oldugu; kimsenin keyfi olarak tutuklanamayacag1, insanhk d1~1 ceza ve
davram~a maruz buakilamayacagt; herkesin haklanm ogrenme, kullanma,
ozgiir ve adil se<;imlere hakk1 bulundugu, adil olarak yargilanma, miilkiyet
hakk1 bulundugu, ekonomik, sosyal ve kiiltiirel haklara sahip oldugu ifade
2
edilmi~tir.
Gene aym boliimde "Uye Devletler arasmda Dostane ili~kiler" alt
ba~hgmda, tiim devletlerin toprak biitiinliigiine ya da siyasi bagtmstzhgma
kar~I her tiirlii tehditten ya da gii<; kullanmaktan ka<;tmlacagt konusunda
olan kararhhk; demokrasi yolunda ilerleme ve insan haklanna sayg1 ve
etkili bir ~ekilde bu haklarm kullamlmasmm devletler arasmda ban~ ve
giivenligin gii<;lendirilmesinin ko~ulu oldugu; BM Antla~mas1 ve
belgelerine gonderme yapilarak da ifade edilmi~tir.
"Giivenlik" konusundaki alt ba~hkta ise devletlerin giivenlik alanmda
kendi diizenlerini se<;me ozgiirliigiine sahip olduklan belirtilmi~tir.
"Birlik" konusundaki alt ba~IIkta, Almanya konusunda kesin <;oziim
getiren 12 Eyliil 1990 Moskova Nihai <::oziim Antla~mast'nm memnunluk
ile kar~Ilandtgmt, Almanya'nm ulusal birliginin ger<;ekle~mesinin istikrar,
bart~ ve i~birligi konusundaki sorumluluklarmm bilincinde olan birle~ik ve
Bu boliimde "Ekonomik Ozgiirliik ve Sorumluluk" alt ba~hgmda: ortak amacm
siirekli bir ekonomik geli~menin, refahm, sosyal adaletin, i~ sahalannm <;ogalmas1
ve ekonomik kaynaklann rasyonel bir ~ekilde kullamlmas1 amac1yla pazar
ekonomilerinin geli~tirilmesi gerektigi ifade edilmi~tir.
2
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istikrar i<rindeki bir Avrupa' da adil ve kahc1 bir ban~m saglanmasmda
onemli bir katk1 oldugu dile getirilmi~tir. Bu boltim, "AGiK ve Dtinya" alt·
ba~hgmda dayam~maya duyulan inan<r ifade edilerek son bulur.
Paris Sartl'mn "Gelecek i<rin Rehber ilkeler" ba~hgm1 ta~tyan
boltimtinde "insani Boyut" alt ba~hg1 altmda: taraf devletler trk, etnik kin,
yabanc1 dti~manhgt, dini ve ideolojik zultimle mticadelede kararh
olduklanm belirtmi~ler; seyahat, temas, haber alma, fikirlerin serbest<re
yayllmasmm ozgtir toplumlarda ktilttirlerin stirekli olarak geli~mesinde esas
oldugu; insan haklan ile ilgili olarak dogabilecek sorunlann ele almmas1
i<rin bu alanda uzman ki~ilerden olu~acak bir kurulun kurularak "insani
boyut" mekanizmasmm geli~tirilmesinde yardtmct olacag1 belirtilmi~tir.
Burada "Gtivenlik" ile ilgili alt boltimde, gtivenlik ve gtiven arttmc1
onlemlerle ilgili gorti~melerin stirdtirtilerek 1992 Helsinki Ana izleme
Konferanst'nda bu gorti~melerin sonu<rlandmlacagt; gtivenlik konusunda
AGiK'e katllan tilkeler arasmda daha orgtitlti bir i~birligi kurulmasmt ve
silahstzlanma ile gtiven arttlflCl onlemler konulannda ttim devletlere a<rtk
olacak yeni gorti~melerin ba~lattlacagma olan umut; kimyasal silahlarm ttim
dtinya da yasaklanmas1 ve bu karann etkili bir ~ekilde denetlenmesi i<rin
haztrlanan sozle~menin en klsa zamanda tammlanmas1 gerektigi; terorizmin
iki ve <rok tarafh dtizenlemelerle ortadan kaldmlmasma <raba gostermek
gerektigi; <rtkan her ttirlti uyu~mazhgm bart~<rt yollardan <r6ztimlenebilmesi
i<rin uluslararas1 hukuka uygun olarak ilgili mekanizmalann olu~masmm
saglanmas1 gerektigi belirtilmi~tir.
"Ekonomik i~birligi" alt ba~hgmda ise genel ekonomik i~birliginin
geli~tirilmesi, serbest te~ebbtistin te~vik edilmesi, GATT kurallarma uygun
temaslann <re~itlendirilmesi, i~sizlik sorununu <rozumu wm etkili
politikalann geli~tirilmesinin onemli oldugu, demokratik tilkelerin pazar
ekonomisine ge<ri~inin desteklenmesi gerektigi, uluslararas1 ekonomik ve
mali sistemle daha iyi btittinle~meye gidilmesinin gerektigi belirtiliyor.
"(_::evre", "Ktilttir", "Go<rmen i~<riler" alt ba~hklarmdaki temenni ve
taahhtitleri "Akdeniz" alt ba~hg1 izliyor. Burada, bolgede stiren
gerginliklerden kaynaklanan endi~e dile getirilmi~ ve <r6ziim bekleyen
sorunlara adil, uygulanabilir ve kahc1 <roztimlerin ban~<ri yollarla bulunmas1
i<rin <raba gosterilecegi; Avrupa ve Akdeniz kom~ulan arasmdaki refah
farkmm azaltllmasmda <raba harcanacagma dair soz verilmi~tir.
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"Hiikiimet-di~I Kurulu~lar" alt ba~hgmda bunlarm AGiK faaliyetleri ve
yapilarma uygun olarak katilmalart geregi belirtiliyor?

1990 Paris ~art1'nm "AGiK Siirecinin Yeni Yap1 ve Kurumlart" boliimii
ile "Yeni Bir Avrupa i9in Paris Yasast'nm Baz1 Hiikiimlerinin
Uygulanmasma ili~kin Tamamlayici Belge"de organizasyona ili~kin esaslar
ve organlar belirtilip a9Iklanrm~t1r.Belgede AGiK kurumlartna ili~kin usul
ve yontemler i9in personel diizenlemeleri ve maliyetinin nasil olacag1 da
belirtilmi~tir. AGiK'in 9al1~ma yontemleri, masraflarm dagiltm ol9egi gibi
konular ise AGiK Tiiziigii'nde gosterilmi~tir.
Aynca Cenevre'de bir de Uzla~ma ve Hakemlik Mahkemesi kurulmas1
Bu konuda boyle bir mahkemenin kurulmasma ili~kin
Sozle~me BM Antla~mast'nm uyu~mazhklarm bart~91 yollardan 90ziilmesi
konusunu ilgilendiren 2/3.mad. ile 33. madde ile AGiK siirecinde
Valetta' da uyu~mazhklartn bart~91 yollardan 96ziimii konusundaki uzmanlar
toplantlSlnm raporu ve bunu 1991 Berlin'de toplanan D1~i~leri Bakanlartnm
ongoriilmii~tiir.

3

"AGiK

Siirecinin

Yeni Yapt ve Kurumlan" boliimiinde AGiK'in
kurumsalla~masma ili~kin organlar sayllmt~; bu organlar Paris ~arh'nm "Yeni bir
Avrupa i<;in Paris Yasast'nm Bazt Hiikiimlerinin Uygulanmasma ili~kin
Tamamlaytct Belge"de "Kurumsal Diizenlemeler" birinci alt ba~hgmda detayh
olarak ele ahnmt~; ikinci alt ba~hgmda ise "Uzmanlar Toplanttlart" ve bunlann
konulan belirtilmi~tir.
Ek Belgenin "Uzmanlar Toplantllart" alt ba~hgmda "Demokratik Kurumlar
Hakkmda Uzmanlar Semineri'nin Kastm 1991 'de Oslo'da toplanacagt; Avrupa
Konseyi'nin ve "Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu"nun faaliyetleri ve
tecriibelerine dayanarak -kar~tla~ttrmah <;ah~malar da dahil- insan hak ve temel
ozgiirliiklerine ili~kin yasalar konusuna da taraf devletlerde saghkh demokratik
kurumlann yerle~mesi ve kuvvetlendirilmesinin amacmt te~kil ettigi belirtiliyor.
Oslo giindemi Paris ~artt'na konulan II.Ekte gosterilmi~tir.
Ek Belgede "Ulusal Azmhklar Hakkmda Uzmanlar ToplantlSl"nm Temmuz
1991 'de Cenevre'de yapllacagt; amacmm azmhklar konusunda gorii~meler
yaptlmasmt saglamak oldugu belirtilmi~tir.
AGiK'in kurumsalla~mast mevcut diger Avrupa kurumlarmm onemini ikinci
plana atmak amacmda degildir. Nitekim 1992 Helsinki Toplanhst'nda AGiK'in
NATO ve Batt Avrupa Birligi, B.M. gibi giivenlik orgiitleri diizeninde hareket
etmesi gerektigini vurgulamt~hr. Yugoslavya hezimetinden sonra AGiK zaten diger
orgiitlerle ili~ki halinde hareket etmesi geregini anlamt~hr. Metin i<;in bkz: Dt~i~leri
Bakanltgt, 1990.
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kabul etmi~ oldugu beige goz oniine ahnarak hazirlanmi~ olup, iiye
devletlerin imzasma (isve<; 'te) ve onayma a<;Ilmi~tlr; on ikinci onay
belgesinden sonra yiiriirliige girecekti. Stokholm Sozle~mesi olarak
adlandmlan bu beige, 1994'te yiiriirliige girdi. La Haye Daimi Hakemlik
mahkemesi omegmi hatulatan bu mahkeme, iiye devletlerin
hazulayacaklart bir listeden uyu~mazhk taraflan ve Mahkeme biirosu
tarafmdan se<;ilecek arabulucular ve hakemlerden olu~maktadtr. Sozle~me
devletlere tek tarafli olarak bir arabulma komisyonunun kurulmastm isteme
olanag1 tammaktadu.
Kasim 1990'da imzalanan Paris Sarti bir uluslararas1 antla~ma degildir,
onaylanmasi gerekmediginden kanun niteligi de yoktur. AGiK siireci i<;inde
imzalanan biitiin belgeler gibi bazi siyasi hedefleri gosterir ama bu hedeflere
imzac1 devletler i<;in hukuki baglayicthk giicii vermez.
Nitekim AGiK belgelerinde yer alan kavramlar, pozitif hukuk kurah
niteligi ta~amayacak kadar geneldir ve a<;tk degildir. AGiK belgelerinin
i<;erigine hukuki zorunluluk tanmmami~ olmasi, i<;eriginin uluslararasi
teamiil kurah haline gelebilmesini engeller.
Belgelerde gosterilen hedeflere taraf devletler kendi egemenlik yetkileri
<;er<;evesinde, kendi ihtiya<;lart ve ko~ullanm goz oniine alarak ula~maya
<;ah~acak, hukuki zorunlulugu bulunmayan bir ortam i<;inde belgelerde
tespit edilen konularda birbirleriyle dam~ma halinde olacaklard1. Dolaytsi
ile omegin AGiK belgelerinde tespit edilen azmhk haklart baktmmdan
bunlar1 Paris Sartt'nm baglayicthgmdan dogan bir uluslararas1 hukuk
zorunlulugu olarak gormek yanh~ olacaktu.
Paris Sartt'm insan haklanmn pozitif hukuka aktarth~mda onemli bir
katkl getirmi~ ya da azmhk gruplarma haklar tanmm1~ ve tedbirler getirmi~
bir beige olarak gormemek gerekir. AGiK'i kurumsalla~tlran ve Dogu-Batl
arasmdaki gorii~ farkhhklanm kaldumak isteyen bir beige olarak kabul
edebiliriz. Paris Sarti "milli azmhk" terimini ba~langt<; klsmmda ve
"Gelecek i<;in Yol Gosterici ilkeler" boliimiinde kullanm1~ ama
tammlamamt~tu. Oysa uluslararasi belgelerin yorumu yapthrken, kural
olarak bir kavramm en az aym nitelikte bir belgede tammlanmamt~ olmas1
halinde, o kavrami yorumlaytp anlam kazandirmak devletlerin egemenligi
alamna giren bir davram~ olacaktlr. Paris Sarti hukuki baglayicihgi olan: bir
beige olsa idi dahi, tammlanmam1~ kavramlan yorumlama yetkisi gene taraf
devletlerin egemen yetkisi i<;ine girecekti. DolaylSl ile Paris Sartt'nda ge<;en
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Tiirkiye'nin "milli azmhk" terimini

Bu konu aynntlh olarak ilk defa 1985 Ottawa toplantismda ele ahnmi~ti.
Tiirkiye bu toplantida ve diger benzeri belgelerin haztrlandtgi ba~ka
toplantilarda konuya ili~kin yorumunu devletin geleneksel gorii~ii olarak
ifade etmi~tir. Tiirkiye i~in 1923 Lozan Ban~ Antla~mas1 ve 1925 Tiirkiye
ve Bulgaristan Arasmdaki Dostluk Antla~mas1, azmhklarm kimler oldugunu
tespit eden uluslararas1 belgelerdir. Bu belgeler ~er~evesinde Tiirkiye'de
azmhk olarak sadece Rum, Ermeni, Musevi ve Bulgar azmhklar vardtr.
TUrk Anayasas1 ve temel belgelerinde "Tiirk" sozciigii bir uk1 degil,
devletin vatanda~hgm1 ifade eder; Tiirkiye vatanda~hgt devlet uyruklugu ile
tamamlami~tlr; dolaylSl ile Tiirk tanimi i~erisinde biitiin yurtta~lar yer ahr.
Aynca AGiK siireci i~inde Fransa, ingiltere ve italya, ABD'de "ulusal
azmhk" kavramlanna steak bakrnam1~lar; hatta Fransa iilkesinde hi~ azmhk
bulunmadtgmt belirtmi~; ABD iilkesinde farkh etnik, dil ve din kokenli bir
topluluga genel vatanda~ statlisii dt~mda bir statU tammadtgmt bildirmi~tir.
"Ulusal azmhk" kavram1 Almanya tarafmdan destek gormekte ve ancak
Orta ve Dogu Avrupa'daki uyu~mazhklardan otiirii bu iilkeler i~in bir anlam
ifade etmektedir. Bu iilkeler, bagtmstz bir devlette belirli bir millete mensup
olup, bir ba~ka devletin iilkesinde ya~ayan ki~ilerin olu~turdugu topluluklar1
azmhk olarak anlamaktadtr. Bu yorum Tiirkiye'nin yorumundan da daha
farkh, dar bir yorumdur.
Tiirkiye hakh olarak ve kendi yorum mant1g1 ~er~evesinde omegin
iilkesindeki go~men i~~ilerden rahats1z olan Almanya kar~lSlnda, statiileri
uluslararas1 antla~malarda yer alan go~men i~~ilerin, bu arada Tiirk i~~ilerin,
"ulusal azmhk" niteligine sahip oldugunu ileri siirmekte; Almanya ise bir
etnik guruba "ulusal azmhk" statiisii tanmabilmesi i~in, o topluluk
mensuplannm ya~adiklan iilke devletinin vatanda~1 olmalan ko~ulunu ileri
siirmektedir. Bu da Paris ~art1 taraf1 iilkelerin dahi "ulusal azmhk" kavram1
konusunda gorii~ birligi saglayamadtklanmn bir i~aretidir. DolaylSl ile Paris
~artt'mn Tiirkiye'de getirilen diizenlemelerin uyulmas1 zorunlu kaynag1 ve
ol~iisii olarak gosterilmesi yamlttcl olur. (Kuca, 1991)
B- 3. Zirve Toplantisi: 1992 Helsinki Zirve Toplantlsi:

9-10 Temmuz 1992'de toplanan Helsinki Zirve Toplantlst "The
Challanges of Challange" ba~hkh belgesini kabul etti. Toplanti esnasmda,
AGiK'in BM Andla~mast'mn VIII. Boliimti kapsamma girecek bir kurulu~
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olmas1 istendi ve "Ulusal Azmhklar Ytiksek Komiserligi" ile "Gtivenlik
i~birligi Formu" (FSC) ve "Ekonomik Forum" kuruldu. Aynca Yugoslavya
krizine cevap olarak taraf devletler, Yugoslav Federal Cumhuriyeti'nin
tiyeligini asktya almay1 kararla~t1rd1.
Paris Sartt'nm iyimser havas1, gecren 2 ytl icrerisinde geli~en olaylar
neticesinde kayboldu. Nitekim 1992 zirve toplantlsmda, Avrupa'nm zengin
vaitlerle dolu bir donem ya~ad1g1, aym zamanda da gtivensiz ve dengesiz
agu bir donem ya~ad1g1 vurguland1. Ekonomik ve sosyal gerilimler,
saldtrgan milliyetcrilik, ho~gortistizltik, yabancl dti~manhgt, etnik cratt~malar
bolgede dengeyi tehdit etmekte; AGiT'in taahhtit etmi~ oldugu insan haklan
ihlalleler ugramakta idi.
1992 Helsinki Toplantlst'nda kurumsal sistem konusunda kabul edilen
esaslar, AGiK'in 1975'te ba~layan stirecini yonlendirmede onemli bir aracr
oldu. Ozellikle insancll Boyut stirecinde geli~tirilen yapllanma konusunda,
bu alana giren btittin faaliyetler, "insan Haklarz ve Demokratik kurumlar
Burosu" altmda toparlanm1~ ve insancll Boyut'un temel kurumunu te~kil
etmi~tir. Bu btiro daha sonra "Azmlzklar Yuksek Kom.iserligi "nin i~levsel
temeli haline getirilmi~tir. Eski Yugoslavya topraklarmda ya~anan deh~etten
ottirti 1949 Cenevre Sozle~meleri'nin insanctl Hukuk kaideleri ile htiktim
altma ahnan sivil halkm korunmasma ili~kin kaidelerine saygt gosterilmesi
istenmi~tir.

Ttirkiye 1992 Helsinki Konferanst'na terorizm konusunda bir tasan
sundu. Tasanda, bir tilkede faaliyette bulunan terorist gruplann diger AGiK
tiyesi tilke topraklarmda siyasi ve parasal destek saglamaya yonelik
faaliyetlere destek verilmemesi onerilmi~tir. Aynca katllan tilkelerden
herhangi birinin bu kurulu~larm terorist orgtitlere parasal destek sagladtgma
inand1g1 yolunda ciddi nedenleri bulundugu takdirde, bu fonlann
uluslararas1 hareketinin izlenmesinde ba~vuran tilkeye yardtmct olunmas1
gerektigi istenmi~tir. Ttirkiye terorizm konusunun AGiK crah~malart
kapsamma almmasma craba gostermi~tir.
A- 4. Zirve Toplantis1: 1994 Budape!$te Zirve Toplanbsi:

AGiK zirve toplantdarmm dordtinctisti 5-6 Arahk 1994'te Budape~te'de
topland1 ve toplantl sonunda "Towards a Genuine Partnership in a New
Era" ba~hgm1 ta~tyan beige kabul edildi. Budape~te Zirve toplantlsmda
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AGiK'in 1 Ocak 1995'ten itibaren art1k AGiT haline donii~tiiriilecegi
kararla~tmldt. AGiT'in, BM Andla~mast'nm VIII. Boliimii anlammda bir
bolgesel antla~ma oldugu ve AGiT iiyelerinin, bolgesel diizeydeki hi~ bir
uyu~mazhgt,

BM Giivenlik
ifade edildi.

Meclisi'ne

sunmadan

~oziimlemeye

~ah~mayacaklan

Boylece art1k AGiK bir konferans siireci olmaktan ~1km1~ oldu. Sovyetler
Birligi, Yugoslavya ve ~ekoslovakya'nm bOliinmesinden sonra, iiye say1s1
art1k 55'e ula~m1~ bulunmaktadtr. Budape~te toplanttsmda, Daghk Karabag
sorunu ile ilgili olarak ~ok tarafh bir bart~ giiciiniin kurularak AGiT
idaresine konulmas1 ilkesi kabul edildi ise de, bu giiciin kompozisyonu ve
ne zaman sevk edilecegi belirlenemedi. Bu konu BM Giivenlik Meclisi'nin
karanna brraktld1. Budape~te'de kabul edilen kararlar ~ewevesinde, AGiT'e
yeni bir siyasi hamle kazandmlmak istendigi ortaya ~1kt1. 4
D- 5. Zirve Toplantisi: 1996 Lizbon Zirve Toplantis•

2-3 Arahk 1996'da Lizbon Zirve toplant1s1 sonucunda kabul edilen
"Common and Comprehensive Security Model for Europe for the TwentyFirst Century" ba~hkh belgede, iiye iilkelerin giivenlige ili~kin
degi~ikliklerini ve bu alanda i~birligi yapllabilmesine ili~kin olanaklarm ana
hatlar1 ortaya konularak, "Guvenlik j§birligi Forumu" (FSC) ve silahlann
kontrolii konusunda yaptlacak ~ah~ma ve geli~melere ili~kin faaliyetlerin
neleri kapsayacag1 belgede ifade edilmi~tir.
Zirve toplan~lSlnda kabul edilen belgede, silahh kuvvetlerin, is; giivenlik
kuvvetlerinin ve polisin siyasi denetim altmda tutulmasmm, istikrar ve
giivenligin ko~ulu oldugu; silahh kuvvetlerin sivil toplum ile
biitiinle~mesinin demokrasinin onemli bir ifadesi oldugu (20.mad);
devletlerin, bunlar iizerinde "demokratik me~ruiyete sahip anayasal
makamlann siirekli ve etkin rehberligini saglayacaklart" (21.mad); ve silahh
kuvvetler mensuplarmm temel haklanni kullanmalarm1 giiven altma
alacaklan ve siyasi baktmdan tarafstz olmalanm saglayacaklan (23.mad)
ifade edilmi~tir. ( OSCE, 2000: 13-14)
Budape~te Zirve toplantlsmda, 21. Yiizyll Avrupast ic;in ortak ve anla~tl1r bir
giivenlik modeli ortaya konularak, giivenlik konusunda, "Gtivenligin Siyasi Askeri Yonleriyle ilgili Davram~ Kodu" kabul edildi. Kabul edilen iki bildiri
metninden birinde, II. Dtinya Sava~t'nm sona ermesinin 50. Yth ilan edildi; diger
bildiri ile de Baltlk iilkelerindeki yabanc1 giic;ler geri c;ekildi. (OSCE, 2000: 13)
4
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E- 6. Zirve Toplantls1: 1999 istanbul Zirve Toplantisi

istanbul Zirve toplantlSlnda, "istanbul Deklarasyonu", "Avrupa
Giivenlik Sarti" ve "Giincelle~tirilmi~ Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler
Antla~masi" olmak iizere ii~ belge kabul edilmi~tir. istanbul
Deklarasyonu'nda, AGiT faaliyet alam i~ine giren <;e~enistan, Kosova,
Bosna, Giircistan gibi giincel sorunlann nasll ~oziime ula~tmlabilecegi
meselesi ele almmi~tlr. Deklarasyon metninde one ~Ikan en onemli konular
<;e~enistan ve Kosova meseleleri olmu~, belgede Rusya'nm toprak
biitiinliigiine saygi gosterilecegi vurgulanmi~tlr.
istanbul Zirvesi'nde, onemle tarti~Ilan bir konu, Rusya'nm engellemek
istemesine ragmen <;e~enistan meselesi olmu~tur. istanbul Zirvesi' nde bu
konuda somut karar ahnamadi ise de, Rusya'nm Batlya onemsiz bir mesele
gibi gostermek istedigi go~men sorunu, uluslararasi giindeme oturdu.
Rusya, <;e<;enistan meselesi ile ilgili olarak, bunun bir uluslararasi teror
olayi olarak tarti~Ilmasmi istiyordu; toplantiya kahlan iilkeler bunu
reddettiler. Deklarasyonda <;e<;enistan ile ilgili olarak iilkeler, Rusya
Federasyonu 'nun toprak biitiinliigiinii desteklediklerini ve terorizmi
kmadiklanm ifade ettiler. AGiT kurallanna saygi gosterilmesi gerektigini
vurgulayarak, siyasi <;oziim getirilebilecegini belirttiler.
Deklarasyonda Kosova ile ilgili olarak insani durum vurguland1.
Yugoslavya Federasyonu'nun egemenlik ve toprak biitiinliigiine saygi
gosterilerek, kapsamh otonomi ve ~ok etnikli yapiya dayah toplum
yaratmak gerektigi belirtildi ve Yugoslavya Cumhuriyeti'ndeki demokrasi
sorunlannm bolgede en temel kaygi uyandiran unsur oldugu ifade edildi.
~er~evesinde

i~in

ise, diyalogun devami ve Minsk Grubu
gorii~melerin yeniden ba~lamasi temenni edildi.

Karabag meselesi

Avrupa Giivenlik Sarti ile AGiT'in giivenlik konusundaki gorevine yon
verilmek istendi ve bu nedenle yeni kurumlar, AGiT'in bari~I koruma,
giivenligi saglama gibi gorevleri i~in gereken vasitalar getirildi. Omegin,
<;Ikabilecek kriz durumlarmm onlenmesi ve ~ati~malarm durdurulabilmesi
i~in bir operasyon merkezi ve ekibi REACT kuruldu. Bu belgede, insan
haklarma saygi, temel hak ve ozgiirliiklere, demokrasi ve hukuk diizenine
verilen onem ifade edildikten ba~ka; belgede Irk~Ihk, a~m milliyet~ilik ve
dii~iince ozgiirliigiiniin ihlalinin giivenlige yonelik tehdit oldugu belirtildi.
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Gtincelle~tirilmi~ Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antla~mas1, 1990'da
NATO tiyesi tilkeler ile Var~ova paktl tiyeleri arasmda imzalanan AKKA,
Atlantik'ten Urallara kadar olan bolgede, agtr konvansiyonel silahlann
smulandmlmas1 boltimtine ~effafhk getiren onemli bir belge oldu. 1990'11
ylllarda eski Yugoslavya'da %40'a varan indirim saglanmt~tl.
Gtincelle~tirilmi~

AKKA, yeniden uyarlanan bu antla~ma ile, tiye
iilkelerin bulundurabilecegi kadar konvansiyonel silahlar i~in azami smm
gtintin ko~ullanna gore dtizenlenmi~tir. Ama~, bir baskm sava~m1
onlemektir. Bu antla~ma AGiT ~emsiyesi altmda bir belgedir. Antla~maya
taraf 30 tilke bulunmaktadtr ve AGiT'in 55 tiyesinin hepsi taraf degildir. Bu
antla~mada, Ttirkiye'nin Gtiney-Dogu Bolgesi "alan d1~1" kabul edildi ve
antla~ma smulanna tabi tutulmad1.
Dti~tik konvansiyonel kuvvet, artan ~effafhk, daha s1k1 bir stmrlandtrma
sistemi, daha kapsamh askeri istikrar saglanmas1 arzu edilmi~tir. Rusya
Kafkasya'da limitlerini a~t1g1 i~in, gil~ dengesi yeniden saglanmak
istenmi~tir. Rusya yeni belgenin htiktimlerine steak bakmasa da, uyacagma
dair soz vermi~; <::e~enistan operasyonu nedeni ile silah miktarm1 arttlrmak
durumunda kaldtgmt ve en ktsa zamanda bu htiktimlere uyacagm1 taahhtit
etmi~tir.

istanbul Zirve toplantlSlnda gorti~tilen diger ba~hca konular ise, toprak
btittinltigtine saygt; terorizmle mticadelede sadece kuvvet yoluna
ba~vurularak mticadele edilemeyecegi esas1; ulusal azmhklann insan
haklarma saygt gosterilerek buna ili~kin yasa ve politikalarm saglanmast;
dogal afetlerde uluslararas1 toplumun zamanmda mtidahale edebilme
yeteneginin gti~lendirilmesi; <::ocuk Haklarma ili~kin Sozle~menin 10.
yllmda ~ocuk haklart; rti~vet ile mticadele; askeri konularda ~effafla~ma.
istanbul Zirvesi'nin Ttirkiye'ye saglad1g1 en btiytik kazan~ Baku-Ceyhan
petrol hattl antla~masmm imzalanm1~ olmas1 ve AB 'ye aday tiyeliginin
gorti~iilmesi dti~tintilen Arahk 1999 Helsinki Zirvesi oncesinde, ikili
temaslarm yaptlabilmesini saglam1~ olmas1du. istanbul'da imzalanan BakuCeyhan petrol boru hattl antla~mas1, Kafkas petroltintin uluslararas1
pazarlara Ttirkiye tizerinden ta~mmasm1 gtivence altma almaya yetmez. Bu
antla~ma ancak, tilkelerin bu yondeki temennilerini ifade ettikleri bir "siyasi
irade be yam" olarak kabul edilebilir. 5
5

Bu konuyla ilgili detayh bilgi i<rin bkz: Kohen, 1999; Milliyet, 20 Kas1m 1999;
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2- AGiT
A- Ongoriilen Yap• ve Karar Mekanizmas1
AGiT'in 1990 Paris Sartt'nda ongoriilen ve 1994 Budape~te
toplantlsmda tamamen degi~iklige ugrattlan yap1s1 ve karar alma stireci <;ok
karma~1k bir yaptya sahiptir. 1990 Paris Sartt'nda ongoriilen "izleme
Toplantilan"nm en fazla ti<; ay sure ile iki yllda bir yapllmas1 kararla~tmld1.
1992 Helsinki Zirvesi'nde, izleme toplantllannm zirve toplantlsmdan once
yap1lmas1
kararla~tmld1.
1994
Budape~te
Zirvesi'nde,
izleme
konferanslarmm ad1 "review conference" olarak degi~tirildi. Karar
organlar1:

* Devlet ve Htiktimet Ba~kanlan Zirvesi iki ytlda bir toplanacaktu.
* Dt~i~leri Bakanlarmdan kurulu Ba~kanhk Konseyi senede en az bir kez
toplanacak ve siyasi isti~arede bulunacak; gerekli karalan kabul edecek;
zirve toplantllanm haztrlayacak; zirvede kabul edilen kararlann
uygulamaya aktanlmasmdan sorumlu olacak. Budape~te ToplantlSl'ndan
beri AGiT'i yonlendiren karar orgam olarak nitelendirilmektedir.

* Ktdemli Konsey, Ba~kanhk Konseyi <;ah~malarm1 haztrlar. 1990 Paris
Sarti ile kurulan bu organ, 1994'ten beri diplomatlardan olu~maktadu.
Bakanlar Konseyi'ne tavsiyelerde bulunur. Siyasi konular ve btit<;e
konusunda yonlendirici bir organdtr. Hangi arahklarla toplanacag1
belirtilmeyen bu organ, olagantistti durumlarda da toplanabilir. 1991 Berlin
ToplantlSl'nda kararla~tmlm1~ oldugu tizere, "Berlin Mekanizmast" altmda
davramr; bu mekanizma ile Yugoslavya ve Karabag meselelerinde rol
oynam1~t1r.

* Devamh Konsey, bu siyasi isti~are ve karar alma orgamnm merkezi
Viyana' dadu. Kurulmas1, 1993 Roma Bakanlar Konseyi toplanttsmda
kararla~tmlmt~tl.

Milliyet Gazetesi 21 Kas1m 1999. Giincelle~tirilmi~ AKKA i~in bakz: Adaptation
du Traite sur les Forces Conventionnelles en Europe, · Octobre 1999:
www.france.diplomatie.fr/actual. CFE.DOC/2/99 19 Novembre 1999; Accord et
Acte final de la Conference des Etats Parties au Traite sur les Forces Armees
Conventionnelles en Europe.
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* Gtivenlik i~birligi Forumu (FSC) 1992 Helsinki Belgesi ile kuruldu.
AGiT'in silahlann kontrolti ve gtiven artmc1 onlemler konusundaki roltinti
geni~leten, gtivenligin askeri yonti tizerinde c;ah~an bir forumdur.
Bu karar organlannm gorti~me tart1~malan ve ula~Ilan sonuc;lar
konsenstis mekanizmas1 ile kabul edilir. AGiT kararlar1 taraf devletleri,
hukuken degil, siyasi olarak baglar. Bunun nedeni AGiT'in, taraflarm siyasi
iradelerine dayanm1~ olmastdu. Zira AGiT, bir uluslararas1 antla~ma ile
kurulmamt~tlr.

Karar almmas1 tic; a~amahdtr: Zirve toplant1lar1 AGiT'i siyasi alanda
yonlendiren en list karar merciidir. Zirve toplanttlan arasmda, merkezi karar
alma gticti, Ba~kanhk Konseyi'ne aittir. Bu organ AGiT'in siyasi
amac;lanna uyan karalan kabul eder. Devamh Konsey, isti~ari organ olup,
AGiT'in gtinltik faaliyetleri konusunda kararlar ahr. Karar olu~turma stireci
Donem Ba~kanhg1 (Chairman-in Office) tarafmdan koordine edilir.
AGiT'in diger temel organlan:
• Donem Ba~kam, AGiT'in faaliyetlerinin koordinasyonundan
sorumludur ve AGiT'i' temsil eder. Dye devletlerin dt~i~leri bakanlanndan
birisi olan donem Ba~kam, her yll degi~ir. Kendisine tic; ki~i yardtmctdtr ve
"Troika" denir. Kendilerine Donem Ba~kam Temsilcileri yardtm eder.
• Genel Sekreterlik, Viyana'dadu. Genel Sekreterin ba~kanhgmda
kendisine bagh Genel Sekreterlik Ofisi ve Uyu~mazhklann
Onlenrnesi Merkezi bulunmaktadtr.
c;ah~u,

• Demokratik Kurulu~lar ve insan Haklar1 Ofisi, demokratik sec;imlerin
ytirtittilmesinin saglanmast; sivil toplurnun gtic;lendirilmesi gibi arnac;lar ic;in
kurulmu~tur. 1990 Paris Sartt'nda, Var~ova'da Ozgtir Sec;imler Ofisi olarak
kurulan bu organm, ad1 degi~tirilerek, 1992 Helsinki toplantlsmda
Demokratik Kurulu~lar ve insan Haklar1 Ofisi olrnu~tur (ODIHR).
• Azmhklar Ytiksek Komiserligi, (HCNM), 1992 Helsinki
toplantlsmda kurulmu~tur. Gorevi bar1~1 tehdit edebilecek etnik gerilimleri
onleyebilmektir. Merkezi La Haye' de bulunmaktadtr. (Van der Stoel)
• Basm Ozgtirltigti Ternsilciligi, 1996 Lizbon Zirvesi'nde kuruldu.
• AGiT Parlarnenter Asamblesi ilk resmi toplanbsm1 1992'de
yaptl ve sekreterligi ise Kopenhag'ta kuruldu. AGiT tiye
saylSlmn 34 oldugu zarnan Asamble'nin 245 tiyesi vardt; bugtin 55 tiyeye

Budape~te'de
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sahip AGiT Parlamenter Asamblesi'nde, iiye iilkelerden gelen 315 temsilci
bulunmaktadu.
• Uzla~t1rma ve Arabu1ucu Karar Mahkemesi, 1992'de imzalanan ve
1994'te yiiriirliige giren Stokholm Sozle~mesi ile kuru1du. AGiT orgam
degildir, sozle~me <;en;evesinde AGiT ile i~birliginde bulunur. (Charpentier,
1997: 74)
AGiT'in organik yapiSI, bir uluslararas1 orgiit yaplSlmn aynlSldir. Karar,
yiiriitme ve idare fonksiyonlarmm yerine getirilebilmesi sistemine
uyulmu~tur. Kurulu~un mali bagimsizhgi bulunmaktad1r; imzac1 iilkeler
harcama1ari iistlenmi~lerdir; harcamalar tespit edilen bir bareme gore
yap1hr; bu ise tespit edilen biit<;eye katihm oram ile ili~kilidir.
AGiT'in uluslararas1 hukuk ki~isi olmas1 bak1mmdan baz1 konularda
a<;Ikhk bulunmamaktadu. Zira baz1 konulara kurucu metinlerde yer
verilmemi~tir ve baz1 konular daha <;ok yeni olan kurulu~ bak1mmdan
uygulamas1 yapilmad1gmdan sakmca yaratabilmektedir. Budape~te
Zirvesi'nde AGiT'in iki ve <;ok tarafh antla~malarm depo merkezi o1acagi
kabul edilmi~tir ve 1996 Lizbon Zirvesi'nde gene depo merci olacag1 tespit
edilirken, normatif davram~ta bulunabilecegi ve uluslararas1 alanda
6
antla~ma imzalayabilmesine olanak tamnmi~ti.

B-AGiT'in Faaliyetleri:
AGiT'i kuran belgelerde, uyu~mazhklarm <;oziimii, ban~m korunmas1,
ekonomik i~birliginin saglanmas1, insani boyut ve azmhklar konusunda
ilkeler bulunmaktadu ve kendisine davram~larda bulunma yetkisi
tamnmi~tir. (Charpentier, 1997: 74; Colliard, 1995: 274-276)
a-Uyu~mazhklarm

<;oziimii:

Bir uyu~mazhk soz konusu oldugunda, AGiT' e bu sorunu <;ozebilmek
iizere baz1 olanaklar tanmmi~tir. Bunlar; raportor tayin etmek, uzun
siirebilecek uyu~mazhklar I<;m uyu~mazhk bolgesine gorevlilerin
gonderilmesi; uyu~mazhgm <;oziimiinde Donem Ba~kam Temsilcileri
gorevlendirilmesi, uyu~mazhk bolgesine AGiT bar1~ gticti gonderilmesi.
AGiT'in stirekli kurumsal yap1smm ozellikleri, diger uluslararas1 kurulu~lar gibi
bulundugu, kendine ozgii faaliyetleri oldugu, kurucu bir belgesi
bulunmasa da, uluslararas1 bir orgiitiin sahip oldugu nitelikleri haiz bir orgiit
oldguunu savunan gorii~ ic;in bkz: Bertrand, 1998: 365-406.

6

davram~larda
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AGiK'in uluslararas1 uyu~mazhklarm ~oztimtinde yetkili olabilmesi
hususu, 1973'te isvi~re Projesi (Bindschedler Projesi) olarak sunuldu. Bu
proje taraftar bulamad1 ise de 1975 Helsinki Son Senedi'ne (Decalogue
metnine) ge~irildi. Nitekim bu nedenle 1978 'de Montreux' de uzmanlar
toplant1s1 yaplld1. Bu toplantlya ikinci bir isvi~re projesi daha sunuldu.
Buna gore baz1 uyu~mazhklar, tek tarafm ~ikayeti tizerine hakemlik yoluna
sunulabilmeli idi. Genel olarak AGiK tiyeleri arasmdaki uyu~mazhklar ise,
kar~1hkh gorti~meler ve pazarhklarla ~oztilmeli idi. Bu konuda ti~ yll
i~erisinde ~oztime vanlamad1g1 takdirde, uyu~mazhgm bir tilke tarafmdan,
arabulma ya da uzla~tlrma yoluna sunulabilmesi laz1md1r. baz1 ttir
uyu~mazhklar i~in ise, dogrudan hakemlik yoluna ba~vurulmas1 isteniyordu.
Fakat sosyalist blok, bunu bir ti~tincti merciinin mtidahalesi olarak kabul etti
ve oneri reddedildi., Konsenstise vanlamad1gmdan bir karar da almamad1. 7
1989 Viyana Kapam~ Belgesi'nde tiye devletler, uyu~mazhklarm ban~~~
yollardan halledilmesi halinde, ti~tincti bir merciin zorunlu mtidahalesini
kabul ettikten sonra, Valetta' da bir uzmanlar toplantlSlnm yap1lmas1
kararla~tmld1. Gortilecegi tizere, uyu~mazhklann ban~~~ yollardan ~oztimti
konusunda etkin bir karar almabilmesi, Dogu Bloku'nun ~okmesinden once
ahnamam1~t1r.

1991 Valetta Uzmanlar toplantlsmda, o s1radaki Korfez Sava~1'na
ragmen siyasi ortamm olumlu olmas1 nedeni ile, konu yeniden gorti~meye
a~lld1. "Uyu~mazhklarm Ban~~~ Yollardan <;oztimtine ili~kin AGiK'te bir
Yontem Kabultine dair Htiktimler" ba~hgm1 ta~1yan belge kaleme almd1.
Buna gore uyu~mazhk taraf1 devletler, AGiK'in her uyu~mazhk konusu
ile ilgili olarak bir ad hoc organ kurabilmesini isteyebileceklerdi. Ad hoc
organ arabulucu rol tistlenecek, duruma gore bir ~oztim yontemini
onerebilecekti. Boylece uyu~mazhklarm ~oztimli a~lSlndan bir pan-avrupa
modeli ongortilmti~ oluyordu. Fakat bu mekanizmanm i~leyebilmesi i~in,
taraflarm uzla~ma saglam1~ olmalar1 gerekiyordu. Siyasi nitelikli bu
mekanizma, su~lanan devletin yonteme katllmay1 ret etmesi halinde
i~lemeyecekti.

Daha sonra 1984 Atina Uzmanlar toplantlsmda, konu yeniden tartl~maya ac;tld1.
isvic;re delegasyonu uzla~may1 genelle~tiren zorunlu bir yontem, arabuluculuk
konusunda ise ba~ka bir yontem teklif etti. 0 srrada, Bah A vrupa iilkelerine misil
yerle~tirilmesi karanmn almmt~ olmasmdan otiirii, Dogu-Batl gerginligi artnn~t1.
Bu nedenle gene bir sonuca ula~Ilamad1.
7
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Uyu~mazhgm

bir ba~ka yonteme ba~vurularak ~oziimlenmek istenmesi
halinde, bu mekanizmaya ba~vurulamayacakt1. Uyu~mazhk taraf1 bir iilke,
ulusal giivenlik, iilke biitiinliigii, ulusal egemenlik gibi konulan ileri siirerek
ad hoc organm faaliyetini durdurabilecekti. Bu bo~luklar nedeni ile Va~etta
Siireci etkin olarak i~leyemezdi.
Ekim 1992 Cenevre ToplantlSl'nda, dart beige kabul edildi. Valetta
Prosediirii'niin geli~tirilmesi; AGiK biinyesinde Uzla~tuma ve Arabulucu
Mahkemeye dair Sozle~menin kabulii (Sozle~meyi 1992 'de 29 iilke
imzalad1; 1994'te yiiriirliige girdi); AGiK ~er~evesinde bir Uzla~hrma
Komisyonu kurulmas1 ve Uzl~tlrma Kornisyonuna dair hiikiimler.

+ Valetta Prosediirii' niin geli~tirilmesine iii~kin beige, ozellikle
Stokholm Sozle~mesi ile baglanmayan iilkelere uygulanacaktl. 8
+ Sozle~me ise bir mahkeme kurulmasm1 ongoriiyor, hukuki bir
mekanizma kurmak istiyordu. Sozle~me uyu~mazhklann ~ozumu
bak1mmdan, iki yontem getirmektedir: Uzla~ma ve arabulma.(Leben, 1996:
135-148)
Uzla~ma

Yontemine gore, uyu~mazhk gorii~meler yolu ile halledilemez
ise, bir uzla~ma komisyonu tarafmdan ~oziimlenecektir. Sozle~menin
ongordiigii
yontem,
uyu~mazhklarm
siyasi
yoldan
~ozumu
dogrultusundad1r. Yani aranan ~oziim, hukuki kaidelerin uygulanmas1 ile
~oziime ula~tmlmayabilir. Eger taraflar, Komisyonun buldugu ~oziimii
reddeder, yahut yontemi uygulamaktan vazge~erlerse, AGiT Meclisi, siyasi
etkinligini kullanabilecektir. Hakemlik Yonternine gelince, hakemlik
mahkemesine ba~vurmak ihtiyaridir.

+ AGiT'in bir Uzla~hrma Komisyonu Kurabilmesine ili~kin Hiikiimleri
i~eren Belgeye gore; (ingiliz teklifidir) her uyu~mazhk durumuna ili~kin
ayn bir ad hoc komisyon kurulacaktu. Bu da siyasi bir yontemdir.
Komisyonun faaliyette bulunabilmesi uyu~mazhk tarafmm nzasma baghdu;
iki devlet arasmdaki uyu~mazhklarda uygulanabilecektir.

+ Onerilen uzla~maya ili~kin hiikiimleri i~eren 4. beige, ABD teklifidir.
iki tarafl1 uyu~mazhklar durumunda, AGiT Bakanlar Konseyi taraflara,
mant1kl1 bir siire i~erisinde <;ozemedikleri uyu~mazhkta, uzla~maya
Sozle~me i~in bkz: Convention Relative ala Conciliation eta l' Arbitrage au sein
de la CSCE et Protocole Financier Etabli Conformement a l'article 13 de la
Convention. in: Journal Officiel de la Republique Fran~aise, 6 Avril1995, s.3-7
8
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gitmelerini onerebilecektir. Bu durumda taraflar ya Sozle~menin kurdugu
yonteme, ya da AGiT Uzla~tirma Komisyonuna ba~vuracaklardu.
Cenevre' de kabul edilen bu dort belge, Arahk 1992 Stokholm Bakanlar
Konseyinde teyit edildi: "AGiT Biinyesinde Uyu~mazhklann Ban~c;1
Yoldan <;oziimiine dair Stokholm Paketi".
Uyu~mazhklann c;oziimiinde AGiT'in yetkili tart1~ma ve karar organlan

olarak, Devlet ve Hiikiimet Ba~kanlar1 Zirve ToplantlSl; Bakanlar Konseyi;
Devamh Konsey; kontrol organlan olarak ise, Donem Ba~kant; Genel
Sekreter ve Sekreterlik ongoriilmii~tiir. Giivenligin tehlikeye girmesi
halinde, uyu~mazhgm c;ozumu 19m 1992 Stokholm Paketine
ba~vurulabilecegi gibi, diger ba~ka yontemlere de ba~vurulabilir. Diger
ba~vurulabilecek yardtmct vas1talara ise: Onleyici Diplomasi (Diplomatie
Preventive) ve 1992 Helsiki Belgesi'nde belirtilen soru~turma komisyonlan
kurmak; Raportor tayin etmek, uzmanlann tayini; ad hoc gruplann
olu~turulmas1 gibi. (Caflish, 1993: 2-37)
AGiT, uyu~mazhklann c;oziimiinde oldugu gibi faaliyet alanma giren
biitiin konularda da diger uluslararas1 kurulu~lann yardtmmdan yararlantr.
Nitekim i~birligi halinde bulundugu en onemli kurulu~ BM'dir.
Uyu~mazhklann
c;ozumu ac;lSlndan, BM'nin yardtm ve teknik
tavsiyelerinden yararlanu. Uluslararas1 ban~m korunmas1 alanmda BM,
NATO, Bah Avrupa Birligi ve Bagtmstz Devletler Toplulugu'nun lojistik
destegini kullanabilmektedir. Uluslararas1 uyu~mazhklann ban~c;1 yollardan
c;oziimii, BM'nin temel gorevidir. Bu nedenle hic;bir diger bolgesel
kurulu~lar gibi zaten BM'nin bu konudaki kontrolii dt~ma c;tkamaz.
Nitekim AGiT I BM ili~kileri, bu konuda 1993'te yapllan bir i~birligi
antla~mas1 ile tespit edilmi~tir. 1994 Budape~te Zirve Toplantisi, bu
ili~kilerin giic;lendirilmesini vurgular. SSCB 'nin ylkllmasmdan sonra
Avrupa'da meydana gelen uyu~mazhklann c;oziimiinde AGiT I BM
aralannda gorev daglltmt yapm1~t1r. AGiT, BM Genel Kurulu toplanttlanna
gozlemci stfati ile kat1lmaktad1r. 1994 Budape~te Zirvesi esnasmda kabul
edilen esasa gore, acil bir durum halinde, AGiT uyu~mazhgm gotiiriilecegi
ilk merci olacaktir; BM Giivenlik Meclisi'ne ise istisnai durumlarda
ba~vurulacaktu. Uyu~mazhklann c;oziimii ve kriz yonetimi konusunda
AGiT I BM i~birligi, ikisi arasmda bir i~ boliimiine donii~mii~tiir. Bu i~
boliimii, hem eski SSCB'nin siyasi alan1, hem de eski Yugoslavya alan1
ic;erisinde gerc;ekle~mi~tir. Eski SSCB alanmda ki bolgelerde. ya~anan
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krizlerde, Yukan Karabag, Gtircistan (Osetya, ve Abhazya), Moldovya ve
Tacikistan <;e~itli durumlar yaratm1~t1. Yukar1 Karabag'da AGiT, BM'nin
manevi destegi ile hareket etmi~tir. Gtircistan-Osetya'da, dolayh ban~m
korumas1 (peace-keeping) rolti; Abhazya' da BM arabulucu (peace-making),
· AGiT ise gozlemci rol oynami~tlr. Eski Yugoslavya'da, Avrupa Birligi,
uyu~mazhgm yonetiminde on planda idi; 1992'den itibaren BM, NATO ile
i~birligi yaparak on plana <;Ikml~tlf.
AGiT I BM ili~kileri, eski SSCB ve eski Yugoslavya'dan sonra otaya
<;tkan kriz ve uyu~mazhklann yonlendirilmesi ile uygulamaya ge<;irildi. Bu
i~birliginin mahiyeti bir uyu~mazhktan digerine degi~ir. Omegin, Moldavya
ve Karabag uyu~mazhklannda AGiT on plandadu; BM'nin manevi ve
siyasi destegi ile bar1~m tesisine <;ah~Ir. Omegin, Tacikistan durumunda,
AGiT ban~m tesisi (peace building);BM ise ban~m korunmas1 (peace
keeping) ve yaptlandmlmasi (peace- making) alanlannda rol almt~lardu.
AGiT I NATO ili~kisi, Sovyet Blogunun ylktlmasmdan sonra zorunluluk
kazand1. Avrupa gtivenliginin saglanmasmda, Frans a ve ABD arasmdaki
gorti~ aynhklan nedeni ile AGiT I NATO arasmda bir rekabet ortaya
<;tkmt~tlr. Fransa, ABD'nin Avrupa'daki aguhgm1 zaylflatmak ve BAB'a
bir gelecek saglamak amac1 ile, AGiT I NATO stirekli i~birliginin
kurulmasma kar~1 <;tkmi~tlr. ABD ise AGiT'in gti<;lendirilmesini istememi~,
zira AGiT'e mtidahale yetkisi verilmesinin NATO'nun varhgm1 ortadan
kaldtrabileceginden endi~e duymu~tur. AGiT I NATO arasmdaki
i~birliginin gti<;lendirilmesi konusunda ise, 1992 Helsinki ToplantlSl'nda
AB, NATO, Bagtmstz Devletler Toplulugu ve BAB'm destegi ile, AGiK'in
ban~m korunmas1 konusunda mtidahalede bulunabilmesi esas1 kabul
edilmi~tir. 1994 Budape~te ToplantlSl'nda, iki kurulu~un birbirlerinin
faaliyetlerini zedelemeden, i~birliginde bulunabilmeleri hususu teyit edildi.
AGiT I NATO i~birligi, eski Yugoslavya uyu~mazhgmda uygulamaya
konuldu. BM'nin bu tilkeye uyguladtgi mtieyyidenin kontrolti ve
Balkanlar'da silah kontrolti AGiT I NATO i~birligi ile sagland1.
NATO'daki IFOR ve SFOR, Bosna Hersek'te AGiT'e destek saglad1.
Kosova'da AGiT / BM i~birligi NATO'nun hava kontrolti ile tamamland1.
AGiT I BAB ili~kisi de Yugoslavya meselesi ile ba~lad1. BM'nin
Yugoslavya'da uyguladtgt mtieyyideyi kontrol ·etmek tizere i~birliginde
bulundular. Tuna'da kontrol gorevini beraber yapttlar ve BM Polis Giicti
Destek Grubu'nun gorev siiresinin sona ermesinden sonra birlikte kontrol
gorevi yapttlar. Amavutluk'ta AGiT genel koordinasyon gorevi
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<_;er<_;evesinde <_;ok uluslu polis gticti gorevi yaparak:, AGiT I BAB
Amavutluk'a yardtmct oldu.
AGiT, Bagtmstz Devletler Toplulugu ile de ili~kilerini 1992 Helsinki
Zirvesi'nden sonra geli~tirdi. Moldavya, Tacikistan, Gtiney Asya,
Gtircistan; <;e~enistan, Rusya konulannda i~birliginde bulunmu~ olsalar da,
ili~kileri s1kl bir dtizeye kavu~amamt~tlr.
b- insani Boyut:
AGiT'in bu konudak:i rolti 1975 Helsinki Son Senedi'ne dayamr. Son
Sened Decalogue'nun 7. ilkesi, insan hak: ve ozgtirltiklerinin, dti~tince,
inan<_;, din ozgtirltikleri de dahil, hi<_;bir trk, renk, dil ve din aymm1
yaptlmak:stzm korunacagm1 ifade eder. Bu ilke Son Sened'in U<_;tincti Sepeti
ile de gti<_;lendirilmi~, insani ve diger a~anlarda i~birligi ilkesi kabul
edilmi~tir.

Dogu-Batl gorti~melerinde insan hak:lan konusunun ele almm1~ olmas1,
Soguk Savafm sona erdirilmesinde onemli rol oynad1. Madrid ve Viyana
Toplantilan'nm onemle tizerinde durulan konusunu te~kil etti ve
toplanttlarda insani boyut gti<_;lendirildi. 1989 Viyana Konferanst'nda
"AGiK ve insani Boyut Konferanst"nm toplanmas1 kararla~tmldt. Bu
konudaki konferans ti<; a~amah olarak:, 1989 Paris, 1990 Kopenhag, 1992
Moskova'da toplanabildi. Kopenhag ve Moskova'da insani boyut
konusunda yeni ilkeler benimsendi ve konunun i~i~leri meselesi olmadtgi
hususu benimsendi. 1990'dan itibaren AGiK, bu konudak:i mekanizmalan
gti<_;lendirip te~vik etmek i<_;in davram~larda bulundu. Yugoslavya'nm
par<_;alanmasi ve SSCB'nin ytkllmast, AGiK'in insan haklart konusundak:i
roltintin yeniden tammlanmasm1 gerektirdi. 1990'da kurulan Ozgtir
Se<_;imler Btirosu, Demokratik Kurulu~lar ve insan Hak:lart Ofisi oldu
(Var~ova); Azmhklar Ytiksek Komiserligi (La Haye) ve 1998'de Basm
Ozgtirltigti Temsilciligi (Viyana) kuruldu. Demokratik Kurulu~lar ve insan
Hak:lart Ofisi, Avrupa Konseyi ile de stkl i~birligi i<_;ine girdi. Dye tilkelerde
1991 'den beri 80 'den fazla se<_;im ve referanduma yardtmci oldu.
Basm Ozgtirltigti Temsilciligi'nin kurulmas1, 1996 Lizbon Zirve
ToplantlSl'nda kararla~tmlmt~tl. ~iddet ve terorizm konusuna kan~an hi<_;bir
kurulu~ ve ki~iy1e i~birligi yaparak haberle~me kuramayacagt esas1
benimsenmi~tir. Kurum, Demokratik Kuru1u~lar ve insan Hak:lan Ofisi'nin
<_;ah~malanna destek saglamaktadtr." Avrupa Konseyi ve BM'nin konuya
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ili~kin

uzman kurulu~lan ile i~birligi i<;erisindedir. Balkanlar. Orta Avrupa,
Kafk:asya meselelerine yogunla~nn~tir.
AGiT'in insani Boyut konusundaki faaliyetlerinin temel dayanaklan
~unlardu: insan hak ve ozgiirliiklerinin, dii~iince, inan<;, din ozgiirliikleri de

dahil, herkesin Irk, renk, din, dil farki gozetilmeksizin saglanmas1 ( 1992
Helsinki); hukuki, ekonomik, siyasi, sosyal ve kiiltiirel alanlarda herkese
e~it haklar saglanmas1 (1989 Viyana); Kopenhag belgesi (1990) ve
Hukukun iistiinliigiine dayah, demokratik ve adil bir toplumda, ger<;ek
anlamda, kadm-erkek e~itliginin saglanmas1 (1991 Moskova) belgeleridir.
insani boyut ya da insan haklartm korunmas1, diplomatik bir gozetim
mekanizmas1 ile saglanmaktadu. Bilgi degi~imi, bir ba~ka ifadeyle bir
devlet diger bir devletten diplomatik yoldan a<;tklama isteyebilir; bu
durumda o devlet bunu kendi i<; i~lerine bir miidahale olarak goremez. insan
haklanmn ihlali soz konusu oldugu durumlarda, somut olaylarla ilgili olarak
ikili toplantilann yaptlmasi, diger iilkelere bilgi verilmesi ve AGiT'in
uyardmas1 gerekmektedir. Bu mekanizmaya Vaclav Havel'in tutuklanmasi
olaymda ba~vurulmu~tur.
c- Azmhklar Yiiksek Komiserligi:

AGiT'in azmhklar konusunda faaliyet gostermesi, 1992 Helsinki
ToplantlSl'nda Azmhklar Yiiksek Komiserligi'nin kurulmas1 ile
yogunla~tmld1. 1992'de merkezi La Haye'de kurulan Yiiksek Komiserligin
gorevi, iilkeler arasmda dostluk ili~kilerini geli~tirmek, diizeni bozarak
ban~I tehdit edebilecek etnik gerilimlerin <;tkmasi halinde bunlan <;oziime
kavu~turmaktir. "Ulusal azmhklar ombudsman"! gibi ya da insan haklanmn
ihlali halinde soru~turmac1 gibi hareket edemez. Arnavutluk, Htrvatistan,
Estonya, Macaristan, Kazakistan, Kugtzistan, Letonia, Romanya, Slovakya,
Ukrayna, Makedonya'da da faaliyet yapnn~t1r
Amac1 gerilimi ilk safhasmdan itibaren sona erdirmege <;ah~mak, eger
miimkiin ise gerilimin altmda yatan sorunu bulup <;ozmektir. Yiiksek
Komiserligin faaliyetini yaparken devletin destegine ihtiyac1 vardu.
inceledigi konuya ili~kin rapor ve tavsiyesini, AGiT Daimi Meclisine ve
ilgili iilkeye iletir. Tarafs1z davranmak zorundadu; <;ah~malannm gizliligi
esas1 vardtr; Ulusal azmhk tamnn yapamaz. Bilgi toplar, terorizm ve ~iddet
durumlannda faaliyetlerini bu kimseler konusunda yapamaz. Gorevi
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A vrupa' da ban~ ve glivenin saglanabilmesinde prevantif diplomasiye
katlada bulunmaktu. 9
d- Giivenligin Saglanmas1:

AGiT'in "Gtivenlik ve i~birligi Forum"u (FCS), silah kontrol daimi
kurumudur. Silahlann kontrolli; silahstzlanma ve gliven artmc1 onlemler;
glivenlige ili~kin konularda i~birligi yapmak; uyu~mazhk risklerinin
azalttlmasi ve btitiin bu konularda alman kararlann uygulam~m1
saglamaktu.
Bu organ 1992 Helsinki Zirve ToplantlSl'nda kuruldu. 1994'ten beri
tespit edilen ~ah~malan ~er~evesinde, belgeler kabul ederek faaliyetlerini
stirdtirmektedir. Ama~; askeri faaliyetlerde, ~effaf ve a~tk olunmasm1 te~vik
ederek, kar~thkh glivenin saglanmastdtr. Gtiven Artmc1 Onlemler rejiminin
temeli Helsinki Son Senedi'nin I. Sepetine dayamr. Buradan itibaren
gozden ge~irilen rejim geli~tirildi. Madrid izleme Konferanst'nda Gtiven
Artmc1 Onlemler ve Silahstzlanma konusunda ongortilen Konferans, 19841986'da Stokholm'de toplandt ve kabul edilen belgede tespit edildi. 19861989 Viyana izleme Konferanst'nda, Avrupa Konvansiyonel Kuvvet
Antla~masz (AKKA), bu konferansa paralel olarak hazuland1. "Gtivenligin
siyasi-askeri Yonleri ile ilgili Davram~ ilkeleri Kodu" 1994'te Budape~te
Zirvesi'nde kabul edildi. Helsinki Son Sened'ini teyit eden bu belgenin
haztrlanmast 1992 Helsinki Zirvesi 'nde tasarlanmt~tt. 10
Bolgesel silah kontrol antla~malanna gelince, 1995 Dayton Ban~
Antla~malan, AGiT' e Bosna Hersek ile ilgili olarak bazt belgelerin
hazulanmast gorevini verdi. Bu belgeler, Bosna Hersek'te Gtivenlik ve
9

Omegin, Azmhklar Yiiksek Komiserligi, ulusal azmhklarm dil ve egitim haklan
ile ilgili olarak, giindelik ya~ama etkin katllnru i~eren, onlemleri tespit etmi~, dil
haklan ile ilgili rapor yaymlam1~, omegin giri~imleri sonucu Slovakya azmhk
dillerini resmile~tiren bir yasa haz1rlmru~; ulusal azmhklarm kamu ya~amma daha
etkin kat1hmm1 saglamak i~in "Lund onerileri"ni kabul etmi~tir (isve~'te bir kent).
AGiT'in temel ilkelerinden biri toprak biitiinliigiine saygmm saglanmas1d1r; kendi
kaderini tayin fikri, aynlmaya yol a~ar ve AGiT ilkelerine aykmd1r.
10
Kod, taraf devletlerin AGiT kaideleri ve kararlannm ihlali halinde dayan1~ma
i~inde davranacaklanm; birbirlerinin siyasi bagims1zhg1 ve toprak biitiinliigiine
kar~1 zor kullanan ya da tehdit eden iilkeye kar~1 yard1m etmeyeceklerini;
demokratik toplumlarda silahh kuvvetlerin roliine ili~kin kurallan i~eren bir
belgedir.
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Artmc1 Onlemler Antla~mas1, · Alt-Bolgesel Silah Kontrol
ve Eski Yugoslavya i<;in Uygulanacak Bolgesel Slah Kontrol
Antla~mas1' dtr.
Giiven

Antla~mas1

AGiT'in kabul ettigi diger onemli bir beige olan Avrupa Konvansiyonel
Kuvvet Sozle~mesi; Hava Sahalan Giivenligine ili~kin Sozle~me (Open
Skies Treaty), taraf devletlerin iilkeleri iizerinde silahstz u<;u~ yapdmas1
rejimine ili~kindir. Bu giri~imin kaynag1 Eisenhower'in fikrine dayamr.
1990'da Kanada ve Macaristan giri~imi ile Ottawa'da, NATO ve Var~ova
Paktl iilkeleri arasmda teklif edildi, 1992' de bir antla~manm kabulii ile
sonu<;landt. Hava Sahalannm Giivenligine Xonelik Dam~manhk Grubu bu
<;er<;evede gorev almak iizere kuruldu.

E- AGiT'in <;oziimii ile Ugra~tig1 Konular:
AGiT'in ugra~t1g1 konulardan hi<;biri digerine benzem~z. Ugra~hgt
konulardaki ortak amac1, uyu~mazhgm <;oziilmesi ve AGIT iiyelerinin
geli~imlerden haberdar olmas1, <;oziimiin insani boyut, hukukun iistiinliigii
ve demokrasinin saglanmas1 dogrultusunda ba~ardabilmesidir. Gorev
alanlar1 Bosna Hersek, Huvatistan, Estonya, Giircistan, Kosova, Sancak ve
Voyvodina, Letonya, Makedonya, Gozlem Misyonu-Uskiip, Moldova,
Tacikistan, Ukrayna gibi bolgelerdir. Daimi Konsey ve kabul eden iilkelerin
onay1 ile diger yerlerde de gorevleri vardu. Diger bolgesel faaliyetleri ise
~oyledir: AGiT Amavutluk Temsilciligi, Beyaz Rusya Dam~man ve
Gozlemci Grubu, Minsk Konferans1 Sozle~mesi, Alma Ata, A~kabat ve
Bi~kek AGiT Merkezi, AGiT <::e<;enistan Yardtmct Grubu.
AGiT'in 1992'de ilk rol aldtgt uyu~mazhk Nagorno-Karabag
meselesidir. Toplanmas1 dii~iiniilen Minsk Konferans1 toplanamaymca,
Konferansa katdacak iilkelerin kurdugu Minsk Grubu, BM'nin 1993'te
konuya ili~kin olarak kabul etmi~ oldugu (822, 853, 874, 884) dort karan
<;er<;evesinde sorunu <;oziimlemege <;ah~tdar. Getirilmek istenen <;oziimler
uyu~mazhk taraf1 iilkeler tarafmdan kabul gormedi. AGiT'in bu
uyu~mazhktaki roliine bakmak gerekir. 1992'den itibaren bu uyu~mazhgt
<;oziime ula~tuabilmek amac1 ile yapt1g1 davram~larda, AGiT ba~anstzhgt
ugramt~hr. Bu sorunu siyasi yoldan <;oziimleyebilmek, sorunun kendi
niteliginden otiirii zordur. AGiT taraflann giivenini kazanarak bart~<;I
<;oziimii saglamaya <;ah~mt~tlr. Ate~kesin saglanmas1 AGiT'in ba~ans1
degilse de, ate~kese uyulmasm1 saglamak iizere <;ok <;aha harcam1~, <;abalart
sonucunda BM Giivenlik Meclisi 4 karar kabul ederek, Azerbaycan'm iilke
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biitiinliigiintin, Ermenistan tarafmdan <;ignenmi~ olmas1m kmamt~tlr. AGiT
taraflara bir diyalog <;er<;evesi sunmu~ ve bart~m korunmas1 i<;in bir askeri
gii<; kurulmas1 garanti edilmi~ olsa dahi bu ger<;ekle~memi~tir. AGiT
idaresine konulmak istenen bu giiciin kompozisyonu ve ne zaman sevk
edilecegi belirlenememi~; konu Giivenlik Meclisi kararma btrakilmi~tlr.
AGiT'in bu olayda ba~anstz olmasmm nedenleri vardrr: Uyu~mazhgm
i<;erik ve potansiyeli yanmda, taraflarm AGiT'ten beklentileri kendi
<;tkarlart dogrultusunda idi. Bunun yanmda, AGiT'in kolektif giivenlik
gorii~ii; kurumsal esnekligi; smuh faaliyet kapasitesi; konsensiise bagh
karar mekanizmas1; btit<;esi de onemli etkenlerdir. Bolgesel bir kurulu~
olarak AGiT'in amac1 kolektif giivenliktir, zorlama tedbirlerine ba~vuramaz
ve uyu~mazhk taraf1 devletleri dogrudan kar~lSlna almaktan ka<;tmr (bunun
istisnas1 1992'de Yugoslavya'nm iiyeliginin asktya ahnmas1 olmu~tur).
AGiT, iiye devletler arasmdaki uyu~mazhklarda caydmc1 davranarak, arac1
olmayt arzu eder, bu durumda ise olumlu sonu<; alabilmesi, uyu~mazhk
taraflarmm iyi niyetine baghdtr. Taraflar iyi niyet gostermedikleri takdirde
AGiT'in zorlaytci tedbir alabilme ve miieyyide getirebilme yetkisi yoktur.
Karabag meselesinde, amac1 uyu~mazhgm temelindeki sorunu
<;ozebilmekti. Ban~m tesisi (peace making) i<;in <;aba gosterdi, bunu
yaparken de ban~m korunmasm1 (peace keeping) ihmal etti. Bu
yakla~tmmm ele~tirilmesinin nedeni, bart~m saglanmas1, uyu~mazhgm
artmasmm onlenmesi i<;indir ve taraflarm arac1 bir kurum vas1tas1 ile global
uyu~may1 saglamay1 arzu etmelerine endekslidir. Karabag meselesinde bu
ko~ullar saglanamad1. Ban~m korunmasma ili~kin tedbirlerin bulunmamas1
halinde, kim durumun stabilize edilebilmesini garanti edebilecektir, kagtt
iizerinde de olsa ban~m saglanmasmda kim ban~m siirekliligini garanti
edebilecektir?
Aynca uyu~mazhgm <;oziimii i<;in onerilen Minsk Konferanst'nm genel
<;er<;evesi, konunun <;oziimtine uygun bir ortam olu~turmuyordu: Beyaz
Rusya misafir eden iilke olup Troika ise, c;ekoslovakya, Almanya ve isve<;
idi. Bu iilkeler konuya tam hakim iilkeler degildi. Diger bir husus
uluslararas1 hukuk alamm ilgilendirir: Smtrlarm degi~mezligi ilkesi ve
kendi mukadderatlm kendi tayin ilkesi. Bu ilkeler hukuki i<;erikleri yanmda
siyasi konulardtr ve duruma gore degi~iklik arz edebilmektedir. Bu iki
ilkeyi bir olayda bagda~t1rarak dengeyi saglamak ise <;ok zordur. Karabag
uyu~mazhgmm <;5ziimtinde bu iki ilke AGiT davram~lanm bloke eden
unsurlar olarak kabul edilebilir. Nitekim BM Giivenlik Meclisi aym
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donemde, tereddiitsiiz "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabag Bolgesi
Ermenileri" terimlerini kullamyordu (Giivenlik Meclisinin 4 karan). 1996
Lizbon Zirvesi'nde ancak AGiT Karabag Statiisii'nden resmen bahsetti.
Sonu~ta AGiT altematif arayt~ma yonlendi; Rusya'ya ~atl~malann
durdurulmasm1 saglamak ve -ii~iincii bir mercie gerek olmadan- konsensiise
vanlabilmesi i~in Devlet Ba~kanlan diizeyinde pazarhklar yapilmasmi
kabul ettirdi.
AGiT'in Karabag sorunundaki siire~te ba~ans1z olmasmm en onemli
etkenlerinden biri Rusya'nm roliinii bu konuda ihmal etmi~ olmazsmdan
kaynaklamr. Ancak 1994 Budape~te Zirvesi'nde AGiT, arabuluculuk
~abalanm Rusya ile birle~tirmi~ ve Minsk Konferans1'nda Rusya'ya
AGiT'e yardtmci ba~kan olmas1 olanagmt saglamt~tu. 1994'te ate~kesin
saglanmasmdan sonra AGiT'in ba~anstz olmasma neden alan bir diger
faktOr ise Rusya'nm bar1~1 saglama ba~ansmdan sonra AGiT ~er~evesindeki
giri~imlerini htzlandtrmastdtr. ABD ise konuya ~ok ge~ ilgi gostermi~,
temsilcisi Talbott'u ancak Ekim 1999'da Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve
Tiirkiye ile temaslarda bulunmak iizere bolgeye gondermi~tir. AGiT,
Azerbaycan topraklarmm, AGiT ilkelerinin ihlali olarak, Ermenistan
tarafmdan i~galine bir ~oziim getirememi~tir.

Sonu~

AGiT biinyesinde uluslararas1 uyu~mazhklann ban~~~ yollardan
~oziimii, AGiT'in gosterdigi kurumsal geli~im ve Avrupa giivenliginin
yapllandmlmasmdaki yeri ihmal edilerek ele ahnamaz.
Dogu-Batt ili~kileri doneminde, Helsinki Siireci Avrupa 'da tartt~mastz
olarak tek ba~ma hiikiim siiriiyordu. Komiinizmin ~okmesi bu monopoliine
son verdi ve diger bolgesel kurulu~lann iddiah rekabeti ile kar~1 kar~tya
kalan AGiT'in, Avrupa giivenligi i~erisindeki yeri sorgulanmaya ba~land1.
ABD, NATO'nun gelecegini korumak i<;in AGiK'in gii<;lendirilmesini
istemiyordu. Avrupa iilkeleri kendi giivenlik sistemlerini olu~turmak
istiyordu. Rusya'mn niyeti ise AGiK'i Avrupa'nm tek giivenlik mercii
yapmakt1. Bu durumda AGiK, uzun bir siire bu gorii~ farkhhklarma rehin
oldu.
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AGiK'in AGiT'e donii~iimii c;ok ideal bir ~ekilde geli~medi. 1990'da
Paris Sartt'nm temeli atddtgmda AGiK, BM Antla~mast'nm VIII. Boliimii
c;erc;evesinde "bolgesel anla~ma" oldugunu ilan etti. 1994'te de "bolgesel
kurulu~a" haline donii~tii. AGiT'in bu donii~iimii, Yugoslav drammm
baskls1 ve eski SSCB bolgesinde meydana gelen c;at1~malar nedeni ile taraf
devletlerin AGiT'i kurmalan, sm1rh bir c;erc;evede oldu.
Komiinizm sonras1 Avrupa sorunlannm karma~Ikhgi, kurumsalla~an
AGiT'e potansiyel ve mevcut kapasitesini a~an sorunlar yaratt1. Helsinki
siireci iki kutuplu Avrupa'da ba~larm~ ve dengeli saydabilecek iken, AGiT
ongoriilmezler altmda c;ok kutuplu ve dengesi olmayan bir ortamda
kurumsalla~m1~t1. A vrupa giivenliginin tesisindeki iyi tammlanmarm~ rolii,
nitekim kurumsal zay1fhg1 ile de baglantihdu. Boyle olunca AGiT
uyu~mazhklann c;oziimiinde etkin vasttalar da geli~tiremedi. Bolgesel bir
kurulu~a donii~en AGiK VIII. Boliim yetkilerine sahip olmakla birlikte
uyu~mazhklann c;oziimiinde pazarhk ve arabuluculuk gibi siyasi yollar1 ya
da hakemlik veya hukuki c;oziim yollarm1 elinde bulundurmaktadir. Valetta
yonteminden beri uluslararas1 uyu~mazhklan c;ozme yetkilerine ve onleyici
diplomasiye de sahipti. Biitiin bunlarla birlikte, kendi organlanm c;oziim
yollarm1
saglamada
geli~tirmi~
olmasma
ragmen
uluslararas1
uyu~mazhklara c;oziim bulmada teori ve pratikte onemli smulamalar vardu.
AGiT'in elindeki olanaklar siyasi yontemlerdir; kendisi ne bir c;oziim
onerebilir, ne de dayatabilir. Taraflan ancak c;oziime dogru yonlendirerek,
kendilerinin c;oziimii saglayabilmesine yard1mc1 olmaya c;ah~u. Bu
yontemde hukuki bir taraf yoktur.
AGiT katiltmci iilkelerin 91karlannm c;ati~tlgi bir forum niteligindedir.
Erken uyan mekanizmasm1 kullanarak, sorunlan te~his etmekte, fakat bu
sorunlan bertaraf edebilecek bir mekanizmas1 yoktur. Omegin Kosova,
Sancak ve Voyvodina'ya, Yugoslavya'da sava~ yeni pkhg1 zaman AGiT
bir gozlem misyonu gondermi~ti. Fakat ancak 7 yil sonra yapdan NATO
askeri harekatmdan sonra bolgeye girebildi.
AGiT, sonuca ula~abilmek ic;in de diger uluslararas1 kurulu~larla i~birligi
halinde c;ah~mak zorundad1r. Zira kendisine ozgii bir askeri giic;
olu~turabilme olanag1 bulunmamaktad1r. Su anda uyu~mazhklarm ban~91
yollardan c;oziimiine ili~kin AGiT'in etkin bir olanag1 yoktur.
AGiT'in, Karabag, <;ec;enistan, Tacikistan gibi uyu~mazhklarda
olmas1, siyasi kredisi bak1mmdan da kendisi ic;in zararhd1r.

ba~arlSlz
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Bununla beraber Avrupa Konseyi, AB gibi bolgesel kurulu~larla
kar~Ila~tmldtgmda, kttada biitiin iilkeleri biinyesinde toplamas1 nedeni ile
bir avantaj saglar. Bu avantaj kendisine ileride Avrupa giivenligini garanti
altma alan kurulu~ olma niteliginin yam sua eski SSCB bolgesinde de
giivenligi garanti altma alma ~ansm1 getirebilir. Bu ise, potansiyelini iyi
i~letip i~letememesine baghdtr.
Baz1 yazarlar AGiT'in klasik bir uluslararas1 kurulu~un biitiin
niteliklerini haiz olmadtgmt da ileri siirerler. Zira AGiT'in kurucu bir
belgesi bulunmamaktadu. Nitekim Helsinki Son Senedi ve Paris Yasas1
uluslararas1 antla~ma degildir. Devletler arasmda uzun siiren. pazarhklardan
sonra kabul edilmi~, kar~Iltkh ili~kilerini ve davram~lanm yonlendiren ama
hukuki degeri olmayan belgelerdir.
AGiT proje yiiriiten ve finansal kaynak saglayan bir kurulu~ da degildir.
Hukuki yaptmm giicii yoktur ve tavsiye niteliginde davram~larda bulunur.
<;ah~malan arasmda ekonomik ve c;evre konulanna yer verilmi~ olsa da
AGiT'in siyasi ve askeri aktiviteleri on plandadtr. Uyeleri arasmda ekonomi
ve c;evre konulannda ancak bilgi ah~veri~i ve i~birligini destekleme
c;ah~malan yapar. Bunun ic;in de AB, Ekonomi Komisyonu; Diinya Bankas1
ve Uluslararas1 <;ah~ma Te~kilatl ile c;ah~malarda bulunur. 1992 AGiT
Bakanlar Konseyi Prag toplantlSlnda alman kararlar dogrultusunda, piyasa
ekonomisine gec;i~ yapan iilkelere, sava~tan ekonomileri bozulan iilkelere
ekonomik diizenin kurulmast ic;in, kar~Ila~ttklart sorunlan a~abilmelerinde
yard1mc1 olur; organize sue; orgiitlerinin demir perde iilkelerinde korkunc;
boyutlara varan yolsuzluklan ile miicadele eder. Bu nedenle bir Ekonomik
Forum, 1992'de Prag'da kurulmu~tur.
Doktrin alanmda AGiT, ozel bir durum olarak kabul edilmekte, "karma
belge" olarak adlandmlmaktadtr. Konvansiyonel olmaytp devletlere gorev
yiikleyen hiikiimler ic;eren bir belge niteligindedir. Bu gorii~lere dayanarak
AGiT'i sadece siyasi bir olay olarak kabul etmek zordur. Bununla birlikte,
belirli bir donemin uluslararas1 ili~kilerine bagh bir . olgu olarak da
nitelememek gerekir. 1975'ten beri uluslararas1 durumdaki geli~meler
c;erc;evesinde ~ekillenmi~tir. "Soft law"un bir iiriinli oldugu soylenebilir.
AGiT'in kural koyma yetkisi de bulunmaktadtr. Bir uluslararas1
antla~manm haztrlanabilmesine uygun c;erc;eveyi olu~turur. Omegin
1990'da Konvansiyonel Kuvvetler konusunda haztrlanan antla~ma;
Hakemlik ve arabulma konusundaki Stokholm sozle~mesi ya da AGiT
biinyesinde devletlerin iki tarafh taahhiit altma girecekleri antla~malardaki
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1990 Bonn Almanya-Sovyet Rusya iyi kom~uluk i~birligi
1991 Fransa-Polonya Dayam~ma ve Dostluk Anla~mas1 omek
olarak verilebilir.
gibidir.

Antla~mas1;

1975 Helsinki ve 1990 Paris'te Devletler gen;ek<;ilik ve strateji a<;lSlndan
antla~ma yapmak istememi~ler. Zira ger<;ek bir antla~mamn kaleme
ahnabilmesi miirnkiin olamayabilirdi. Dogu iilkeleri insan haklan a<;lSlndan
taahhiide girmek istemiyordu. Batt iilkeleri BM'nin roliinii azaltabilecek bir
yap1 kurmak istemiyordu ve komiinist Bloga kar~1 karar ahnamtyordu.
Bulunan <;oziim belki de Avrupa'mn giivenligini saglanabilmesi i<;in ilk
adtm ve de tek vastta olacakt1. Antla~ma yaptlmamt~ olmas1 devletlerin bir
orgiit kurmak istemedigini gostermez. Hatta amaca ula~mak iizere
bulduklan bir yontem olmu~tur. Nitekim 1994 AGiT adlandtrmast bu
gorii~ii teyit etmektedir.
Paris Sartt'mn imzalanmas1 yeni bir demokratik ve ban~<;l Avrupa'nm
zaferi olarak kabul edilirken, AGiK'in etkin rolii iizerinde <;e~itli sorular da
giindeme geldi. Uygulanabilmeleri taraf devletlerin iyi niyetine bagb hukuki
i<;erigi bulunmayan belgeleri kabul eden bir makineye benzetilmi~tir.
Omegin 1991 'de acil durum mekanizmas1 Yugoslavya krizinde i~lememi~ti.
1975'te Helsinki Son Senedi'nin kabuliinde iki tezat ama<; bir araya
gelmi~ti: Sovyetler Birligi ikinci Diinya Sava~t'ndan sonra bir ban~
antla~masmm yaptlmamt~

olmasmdan otiirii bu siirecin Avrupa' da siyasi ve
toprak statiikosunun garantisi olmasm1 ama<;hyordu. Batthlar ise boyle bir
siirecin Pan-Avrupa konferansma donii~erek giivenlik ve temel haklar
konusundaki gorii~lerini savunmada yararh olacagma inamyorlard1.
1990'dan beri geli~en olaylar stmrlann hukuken dondurulmasma ve
muhafaza edilebilmesine olanak tammad1. Polonya krizi ve Sovyetler'in
Afganistan' a miidahalesi donemindeki zor ~artlar altmda Madrid
ToplantlSl'nda umut edilen neticeler ortaya pkanlamad1 ise de, Paris
ToplantlSl iki Avrupa'nm uzla~tmlm1~ olmas1 baklmmdan onemli olmu~tur.
Nitekim Paris Toplant1s1 Kastm 1990'da Avrupa Konvansiyonel Kuvvet
indirimi Anla~mast'mn (AKKA) imzalanabilmesine olanak yaratm1~t1r
"AGiT Avrupa giivenliginin tek ve temel kurulu~u olabilecek yahut
NATO'nun yerini alacak mtdtr?" sorular1 zaman zaman sorulmu~tu. Oysa
NATO Dogu'ya dogru geli~irken, AGiT giivenlik kurulu~una
donii~tiiriilemedi. 1990' dan beri yaptsal olarak tamamlanmaya <;ah~Ilmt~tlr.
Viyana'da "Uyu~mazhklann <;oziimii Merkezi" kurularak taraflann askeri
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bilgileri degi~ toku~ etmelerine olanak tammi~tlr. Bakanlar aras1 toplanblar
ve izleme konferanslanmn <;ah~malanm diizenleyecek teknik sekreterlik
Prag'ta kurulmu~tur. Avrupa'da giivenlik ve i~birligini saglamla~tumak
amac1 ile isti~ari Parlamenter Asamble 1992'de kurulmu~tur. Bununla
beraber Avrupa'daki artan dengesizlik yeni te~ebbiislerde bulunulmasm1 da
gerektirmi~tir. Fransa'nm teklifi ve Almanya'mn destegi ile A vrupa
Uzla~ma ve Hakemlik Mahkemesi 1994'te kurulmu~tur. Almanya ve o
tarihte (:ekoslovakya BM'de oldugu iizere "mavi bereliler" olu~turulmasm1
teklif etmi~tir.
Yaptlan diizenlemeler acaba AGiK'i aksak durumundan kurtarmaya
yetecek midir? Yugoslav sava~1, ozellikle de bir iilkenin i<; i~lerine
kan~Ilmamas1 ilkesi dahilinde, yetkilerini ve smulanm gosterdi. 1991 'de
Konsey tarafmdan kurulan kriz mekanizmas1 <;ok az i~e yarad1.
Yugoslavya'da arabuluculuk yapma teklifi i~e yaramad1 ve bu giri~im
Avrupa Birligi'ne buaktldt. 1990'dan beri geli~en olaylar; Yugoslavya
krizi, Slovenya ve Huvatistan'm (15 Ocak 1992) A.B. iiyeleri tarafmdan
tamnmas1, smulann ihlal edilmesinin yasaklanmas1 ilkesinin, ne olursa
olsun uygulanamam1~ oldugunu gosteriyor. 1991 'de Var~ova Paktl'mn
ytktlmasmdan sonra Dogu ve Orta A vrupa iilkeleri herhangi bir giivenlik
siteminin dt~mda kaldtlar. Bagtmstz Devletler Toplulugu iilkeleri ile AGiK
biinyesinde bir araya geldilerse de AGiK <;er<;evesi giivenlik konusunda
yeterli kabul edilmedi. Bu nedenle bu iilkelerden bir ktsmt NATO'nun
kaptsmi <;aldtlar ve NATO'da 1991'den itibaren kendileri ile ili~kilerini
geli~tirme karar1 ald1. Zira kendilerine bir giivenlik <;er<;evesi teklif etmek
Orta A vrupa i<;in dengenin saglamla~tmlmasmt garanti edecekti. NATO ve
bu iilkelerin toplanttlan Kuzey Atlantik i~birligi Konseyi (KAiK)
<;er<;evesinde geli~ti.
1996 AGiT Lizbon Zirvesi'nde Avrupa'da "yeni bir giivenlik
yaptlanmast" ortaya konulmu~ ve bu konudaki dii~iinceler <;arpt~mi~tu.
ABD "giivenlik yaptlanmasmda NATO'ya agtrhk" tamrken, Rusya ve
Avrupa Birligi AGiT'i one <;tkaran tezler iiretmi~ ve giivenlik konusunda
yeni yaptlanma siirprizler yaratmaya baf?lamtf?tlr. Ote yandan AGiT'in
ekonomik boyutunda ise Avrupa'mn yiikselen ekonomik giicii kar~lSlnda
ABD ile Rusya gorii~ birligine itmi~tir. Azmhk haklarma kart~mak isteyen
ABD kar~lSlnda ise bunu her iilkenin bir i<; sorunu olarak kabul eden iilkeler
(Tiirkiye, Estonya, Bulgaristan) yer almaktadtr. Dolaytsi ile her konuda
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gelmi~.

Terorizmle miicadele konusunda ise

Biitiin <;ah~malara ragmen bugiin Avrupa giivenlik sisteminin
yenilenmesi tamamlanamami~tlr. Avrupa giivenliginin Pan-Avrupa boyutu
omegin pek ikna edici olmasa da Dayton Anla~malart'nm uygulam~m1
iizerine alan AGiT'in gii<;lendirilmek istenmesi ile geli~me kaydetmeye
<;ah~Ilmi~tl. Esas geli~me Ban~ i<;in Ortakhk (BiO), Kuzey Atlantik i~birligi
Konseyi (KAiK) ve AGiT arasmda NATO'nun geli~tirilmesi siireci
<;er<;evesinde ili~kilerin htzlandmlmasi ile olabilecektir.
AGiT'e bir donem Pan-Avrupa'nm giivenlik kimliginin taslagt
goriiniimii kazandmlmak istendi. Krizlerin ele ahm~mdaki rolii giderek
onem kazanmaktadu: Yukan Karabag, <;e<;enistan, Bosna, Amavutluk gibi.
Fakat AGiT'in karma~Ik yaptsi, mekanizmasmm pek a<;Ik olmayt~I,
ar~ivlerine ula~abilmenin zorlugu roliinii indirgemektedir. Her ~eye ragmen,
silahh <;atl~malarm yonlendirilmesi, ekonomik boyut (uygulanabilmesi
ger<;ekle~memi~tir), insani boyut gibi konularda etkinlik gostermege
<;ah~maktadu.

AGiT,
onleyici
diplomasi
(diplomatie
preventive)
alanma
oturtulabilecek; dolayh yoldan ban~m korunmasm1 (peace-keeping)
uygulayan bir kurulu~tur. AGiT'in organik karma~a i<;inde oldugu, baz1
organlarmm gorevleri konusunda da belirsizlik bulundugu goriilmektedir.
Bu belirsizlikler bir oturumdan digerine degi~iklik gostermektedir. Tart1~ma
organlarmm yap1s1 tam smuh degildir ve idari organlar1 <;e~itli
cografyalarda yer almaktadu. Sekreterlik Prag'ta iken Viyana'da; insan
haklar1 ve demokratik kurulu~lar biirosu Var~ova'da, Ulusal Azmhklar
Yiiksek Komiserligi La Haye'de, Parlamenter Asamble Kopenhag'tad1r.
Organlan konsensiis ile karar almakta ve uyu~mazhklar bu yontem karar ile
<;6ziimlenmektedir.
AGiT giivenlikten ve i~birliginden sorumludur, ger<;ek anlamda bir
"allians" degildir. AGiT, mevcut uluslararas1 kurulu~lar i<;erisinde en
mutevazi tablo <;izen bir kurulu~ omegidir. bmegin 1994 rakam1 ile biit<;esi
25 milyon Dolar idi. Bu rakam BM'nin 5 giinliik faaliyetlerinin kar~thgtdtr.
Bugiin itibariyle bu rakam 200 milyon Dolar seviyesine gelmi~ olsa da
halen <;ok dii~iik diizeydedir. Yaptmm tedbirleri kabul edemeyen, insani
boyutu kriz yonetimi ile bagda~tuabilen, onleyici diplomasiyi on plana
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~1karan, ozgiir se~imlerin yapllmasmda gozetim rolii oynayan AGiT'in
~abalanm,

oir ol~iide de kii~iimsememek gerekir.
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