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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
21’‹NC‹ YÜZYILDA AVRUPA G Ü V E N L ‹ ⁄ ‹ N E
‹L ‹ ﬁK‹N S E N ARYOLAR VE AVRUPA G Ü V E N L ‹ K
S‹STEM‹’N‹N GELECE⁄‹
21’inci yüzy›la Avrupa yeni güvenlik sorunlar› ile girmiﬂ ve bu da güvenlik
iliﬂkileri ve kurumsal yap›lar aç›s›ndan çok farkl› belirlemeleri ve geliﬂmeleri
gündeme getirmektedir. Bu durum, mevcut uluslararas› kuruluﬂlar›n ço¤unun
rol ve fonksiyonlar›n› de¤iﬂtirmekte, baz›lar›n›n yok olmas›na neden olmakta
ve bunun yan›nda yenilerinin yarat›lmas›na da imkan sa¤lamaktad›r. Bu geliﬂme yeni ve çok farkl› güvenlik sisteminin geliﬂmesine yol açmaktad›r. Bu nedenlerden dolay› Avrupa, 21’inci yüzy›lda de¤iﬂikli¤in kesiﬂme noktas›nda bulunmaktad›r. Yeni güvenlik yaklaﬂ›m›ndaki geliﬂmeler Avrupa’n›n yeni güvenlik yap›s›n› büyük oranda etkileyebilecektir.
Avrupa’n›n gelece¤inin inﬂas›, örgütsel ve politik geliﬂmesine iliﬂkin birbirine rakip görüﬂler bulunmaktad›r. Avrupa güvenlik sistemi aç›s›ndan; NATO klasik bir ittifak niteli¤i mi gösterecektir, yoksa yeni güvenlik sistemine
uyum aç›s›ndan kendini geliﬂtirecek ve reform yapacak m›d›r? Avrupa Birli¤i
kendi güvenlik ve d›ﬂ politikas›nda yeni bir geliﬂme gösterecek midir?
AG‹T’in Avrupa’daki rolü ne olacakt›r? AG‹T’in do¤u-bat› yak›nlaﬂmas›na etkisi ne olabilir? Do¤u-Bat› çat›ﬂmas›nda Avrupa savaﬂ öncesi çok kutuplu istikrars›zl›k ve milliyetçi rekabetler aç›s›ndan geriye mi dönecektir?
21’inci yüzy›lda Avrupa’n›n de¤iﬂen güvenlik yap›s› alt›nda ve ›ﬂ›¤›nda
güvenlik senaryolar› incelenecektir. Bu senaryolar›n amac›, Avrupa’n›n bugünkü güvenli¤ine iliﬂkin muhtemel sonuçlar›n› ortaya koymaktad›r. Bu ﬂekilde, Avrupa’da güvenli¤inin tesisini etkileyen temel sorunlar ortaya konmaya
çal›ﬂacakt›r. Senaryolar›n amac›, mevcut yap›sal dinamikler ve Avrupa’n›n
karmaﬂ›k ve karﬂ›l›kl› iliﬂkilerinin uzun vadeli etkilerini ayd›nl›¤a ç›karmak ve
Avrupa’n›n güvenlik sisteminin geliﬂtirilmesine katk›da bulunmakt›r.
I. NAT O ve AT L A N T ‹ K ‹ L K E L E R ‹ N ‹ B E N ‹ M S E M ‹ ﬁ AVRUPA
(A SENARYOSU)
Bu senaryoda; NATO, So¤uk Savaﬂ sonras› dünyan›n isteklerini baﬂar›yla uygulad›¤› ve 21’inci yüzy›l Avrupas›n›n merkezi kurumlar›n› geliﬂtirdi¤i
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benimsenmektedir. Burada ‹ttifak›n Avrupa güvenlik sistemini muhafaza alt›na ald›¤› eski ve yeni dünya aras›nda stratejik birli¤in anahtar kurumsal ifadelendirilmesini sa¤lad›¤› kabul edilmektedir. NATO burada daha çok bir Avrupal› ittifak niteli¤i taﬂ›maktad›r. Çünkü So¤uk Savaﬂ y›llar›ndan beri Avrupa’n›n ekonomik gücünü geliﬂmesini ve siyasi olarak bir araya gelmesini yans›tmaktad›r.
Bu senaryoda, NATO’nun güvenli¤ine iliﬂkin tart›ﬂmalar ve dan›ﬂmalarda önemli bir forum oldu¤u varsay›lmaktad›r. Bugün 26 ‹ttifak üyesi devletin
güvenlik tart›ﬂmas›n› de¤il, ve ayn› zamanda Do¤u-Bat›’n›n güvenlik tart›ﬂmas›n›n yap›ld›¤› bir yetkili birimdir. Bu nedenle, BDT ülkeleriyle yo¤un bir
siyasal temaslar a¤› geliﬂtirilmiﬂtir. Bu ﬂekilde bat›l› ülkeler için NATO, kollektif savunma ve cayd›rma görevini yapm›ﬂ ve BDT ülkeleriyle yap›c› iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesini öngörmüﬂtür. Bu senaryoya göre, NATO sa¤lam ve sürekli bir ‹ttifak olarak görülmüﬂ ve ço¤ulcu Avrupa güvenlik sistemi içinde
varl›¤›n› sürdürebilece¤i kabul edilmiﬂtir. Bu model, Avrupan›n Atlantik ilkelerini benimseyen bir yaklaﬂ›m›d›r. Bu da NATO’nun Avrupal›laﬂmas› ve BDT
ülkeleriyle iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesidir.
NATO merkezli Atlantik ilkelerini benimseyen Avrupa kavram›, NATO’nun yap›s›nda de¤iﬂiklik olabilece¤ini ve Avrupa’n›n yeni ﬂartlar›na süratle uyum sa¤layabilece¤ini varsaymaktad›r. Bu da NATO’nun siyasal rolünün
güçlenmesini içermektedir. Politik rolünün geliﬂmesi yan›nda, Atlantik ilkelerini benimseyen Avrupa modeli, NATO’nun askeri stratejisini ve güç yap›s›n›
gözden geçirece¤ini kabul etmektedir. Bu yaklaﬂ›m 22-23 Nisan 1999 Washington Zirvesi’nde dile getirilmiﬂtir.
Avrupa’n›n güvenli¤ine iliﬂkin bu modelde ittifak›n askeri stratejisi ve
geniﬂleme politikas› NATO’nun giderek Avrupal›laﬂt›r›lmas› ile birlikte sa¤lanabilecektir. NATO içinde daha yak›n güvenlik birimlerinin geliﬂtirmek, ‹ttifak içinde Avrupal›lar›n daha üst komuta mevkiinde bulunmalar›n› sa¤lamak
ve ABD’nin Avrupa’daki do¤rudan askeri yükümlülüklerini azaltmak, bu modelin öngördükleri önemli esaslard›r. ‹ttifak›n Avrupal›laﬂt›r›lmas› için Fransa’n›n NATO’nun askeri yap›s› ile yak›n bir iliﬂkide bulunmas›, Avrupa güvenli¤i için gelecekte önem arz etmektedir.
Atlantik ilkelerini benimsemiﬂ Avrupa’da; NATO’nun siyasal rolünün geniﬂlemesi, askeri oluﬂumun yeniden yap›land›r›lmas› ve Avrupa aya¤›n›n güçlendirilmesi önemli bir gereksinim olarak de¤erlendirilmektedir. Bu geliﬂme
BDT ülkeleriyle iliﬂkilerin geliﬂtirilmesini ve daha da yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› sa¤layabilmektedir. ‹ttifak, NATO bölgesi d›ﬂ›nda harekatlara izin vermektedir.
NATO merkezli Avrupa güvenlik sistemine en büyük engel Fransa, ‹spanya,
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Yunanistan ve ‹talya gibi ‹ttifak’a dahil bir dizi ülkenin tutumudur. Fransa
özellikle; “güvenlik giderek politika ve ekonomiye dayal›d›r ve Avrupa Birli¤i, bölgede NATO’dan daha önemlidir” görüﬂünü ileri sürmektedir.
Bu senaryo, “NATO merkezli Atlantik ilkelerini benimseyen Avrupa güvenli¤i sistemini” öngörmektedir. Buna göre NATO, So¤uk Savaﬂ sonras› düzenlemenin özünü oluﬂturmaktad›r. Bu model Avrupa güvenli¤ine iliﬂkin ﬂunlar› öngörmektedir;
NATO merkezli Avrupa güvenlik sistemi Atlantik ‹ttifak›n›n yap›s› çerçevesinde oluﬂturulmal›d›r. Avrupa’n›n geri kalan k›sm› bu düzenlemeden yarar
sa¤layabilir. NATO bir istikrar faktörüdür. Bu yaklaﬂ›m, Avrupa’n›n bar›ﬂç›
devletlerine herhangi bir tehdit oluﬂturmayacakt›r.
Atlantik ilkelerini benimseyen Avrupa güvenlik sistemi, ABD’nin Avrupa’daki iﬂlerde güçlü bir rol üstlenmesini öngörmektedir. Avrupa’da NATO,
istikrar için önemli bir faktördür. Atlantik ilkelerini benimsemiﬂ bir Avrupa,
Alman güçleriyle geniﬂletilmiﬂ Avrupa ve Atlantik ötesi yap›lar ile bütünleﬂme
aç›s›ndan bir güvenlik sa¤layabilecektir. Bu da Almanya’n›n komﬂular› aç›s›ndan aç›k bir güvenlik garantisi olabilecek ve Almanya’n›n yaln›zlaﬂmamas›n›
sa¤layabilecektir.
Güncelleﬂtirilmiﬂ ve askeri olarak yeniden yap›land›r›lm›ﬂ bir NATO kolektif savunma planlamas›n› ve bütünleﬂmiﬂ askeri yönetim yap›lar›n› koruyabilecektir. Bu nedenle Avrupa’da savunma politikalar›n›n yeniden ulusallaﬂt›r›lmas›ndan kaç›n›labilecektir. Bu da günümüzde 26 NATO üyesi ülkedeki savunma harcamalar›nda kesintiler yap›lmas›n› ve askeri yeniden yap›lanmalar›
kolaylaﬂt›rabilir. Bu geliﬂme NATO’nun mevcut askeri komuta yap›lar›ndan
yararlanmas›n› ve Bat›’n›n alan d›ﬂ› ortak harekatlarda koordinasyon sürecini
h›zland›rabilir.
Avrupa k›tas›nda güvenlik ve istikrar› sa¤layan bir unsur olarak NATO,
bu k›tada kolektif savunman›n yan›nda yeni bir kolektif güvenlik sistemi görevini görebilecektir. Avrupa Birli¤i, Avrupa’n›n ekonomik büyümesinin bir
motoru olarak faaliyet gösterebilecektir. Bu noktada NATO, daha iﬂbirlikçi ve
kolektif güvenlik sistemine geçiﬂte siyasal güvenin ve ekonomik karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n bir iskeletini sa¤layabilecektir.
NATO merkezli güvenlik sisteminin dezavantajlar› ﬂunlar oldu¤u ileri sürülmektedir; NATO, öncelikle So¤uk Savaﬂ›n bir ürünüdür. NATO, eski
SSCB’yi Avrupa’n›n d›ﬂ›nda, ABD’yi içinde tutmak için düzenlenmiﬂtir. Böyle bir So¤uk Savaﬂ ‹ttifak›, Avrupa güvenlik sisteminde; yeni ve daha yak›n bir
iﬂbirli¤ini sa¤lamaya uygun de¤ildir. Çünkü NATO’nun, geçmiﬂte Do¤u-Bat›
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iliﬂkilerinde iﬂbirli¤i aç›s›ndan baﬂar›l› bir fonksiyonu olamam›ﬂt›r. Özellikle
1980’li y›llarda Bat› Avrupal› devletler, kendi dayan›ﬂma politikalar›na ve iﬂbirli¤ine yönelmiﬂler, savunma ve cayd›rma görevleri NATO’ya kalm›ﬂt›r.
NATO’nun “alan d›ﬂ›” güvenlik sorunlar›na uygun bir yap› oluﬂturamad›¤› ileri sürülmektedir. Avrupa’n›n güvenli¤ine iliﬂkin pek çok tehdidin, gelecekte
NATO bölgesi d›ﬂ›ndan kaynaklanabilece¤i de¤erlendirilmektedir. NATO’nun
böyle sorunlar› çözümlemesine iliﬂkin bir organizasyon olamad›¤› iddia edilmektedir. Özellikle Almanya ve Fransa, NATO’nun alan d›ﬂ› sorumlulu¤unun
geliﬂtirilmesi yaklaﬂ›m›n›n uluslararas› sistem taraf›ndan kabul edilemeyece¤ini ileri sürmektedir.
Yeniden yap›land›r›lm›ﬂ NATO; yeni güvenlik sistemine dayanmak ve
ABD’nin Bat› Avrupa üzerinde üstünlü¤ünü hakl› k›lmaktad›r. NATO içindeki ABD liderli¤i, “Bat› Avrupa’da daha düﬂük düzeyde politik ba¤l›l›¤› yans›t›r” ve “Bat› Avrupa’daki ba¤l›l›¤›n yüksek düzeyde geliﬂmesini engeller” görüﬂü ileri sürülmektedir. Bat› Avrupa, iddia edildi¤ine göre art›k ABD arac›l›¤›na gereksinim duymamaktad›r. ABD ç›karlar›, stratejik ve ekonomik sorunlar aç›s›ndan Avrupa’dan gittikçe uzaklaﬂmaktad›r. ABD liderli¤indeki ‹ttifak
ile kendi kendini yöneten ve dönüﬂüm sa¤layan ‹ttifak, Bat› Avrupa yaklaﬂ›m›
ile ba¤daﬂmamaktad›r.
NATO merkezli Atlantik ilkelerini benimsemiﬂ Avrupa, Güney Do¤u Avrupa ülkelerini üye olarak kabul etmiﬂ olsa bile bu ülkelerin güvenlik sorunlar›na istenilen düzeyde sa¤l›kl› çözümler üretemeyecektir. NATO merkezli güvenlik sisteminin, yeni Avrupa’n›n karﬂ›laﬂaca¤› baﬂl›ca sorunlar› dile getirmede istenilen baﬂar›y› gösteremeyece¤i ileri sürülmektedir. NATO merkezli Atlantik ilkelerini benimsemiﬂ Avrupa, büyük oranda Anglo-Amerikan ve politik
olarak muhafazakar bir Avrupa güvenli¤i anlay›ﬂ›n› yans›tmaktad›r. Bunun
baﬂl›ca engeli Fransa ve di¤er Bat›l› devletlerin (‹spanya, ‹talya ve Yunanistan)
muhalefetleridir. Göz önünde tutulmas› gereken baz› sorunlardan birincisi
NATO’nun Avrupa’n›n yeni güvenlik sistemine uygunluk ve yeterlilik arz edip
etmeyece¤i veya Do¤u-Bat› iliﬂkilerinde kal›c› iﬂbirli¤i sa¤lay›p sa¤layamayaca¤›d›r. ‹kincisi, ABD’nin Avrupa’daki rolüdür. Yani Atlantik ötesi ortakl›k ile
Bat› Avrupa’n›n siyasal ba¤l›l›¤› ile ne tür bir dengenin kurulaca¤›d›r. Üçüncüsü, NATO alan d›ﬂ› imkan ve yetenek gösterebilecek midir? Bu senaryonun
baﬂl›ca zay›fl›¤› Balkanlarda güvenlik ihtiyac›n› karﬂ›lama yetene¤ini ne ölçüde sa¤layabilece¤i ve 21’inci yüzy›lda yeni güvenlik yaklaﬂ›mlar› karﬂ›s›nda
ne ölçüde gerçekleﬂtirilebilece¤idir.
II. BAT I AVRUPA SAVUNMA T OPLULU⁄U (B SENARYOSU)
Bu senaryo, Avrupa savunma sistemine iliﬂkin A senaryosundan daha radikal bir de¤iﬂikli¤i öngörmektedir. Bu senaryo iki varsay›ma dayanmaktad›r.
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Bunlardan birincisi askeri-politik birlik olarak NATO’nun öneminde bir azalmay›, ikincisi ise politik olarak fazla birleﬂmeye dayal› Avrupa Birli¤i’nde bir
Bat› Avrupa Savunma Toplulu¤unun ortaya ç›kmas›n› öngörmektedir. Bu modelde, Bat› Avrupa Savunma Toplulu¤u kurulmas› ABD ile karﬂ›l›kl› güvenlik
ve iﬂbirli¤i antlaﬂmas›na dayand›r›lmaktad›r. Bu yeni güvenlik birimi 1950’lerin baﬂ›nda kurulmuﬂ ve gecikmiﬂ olan BAB’dan Avrupa Savunma Toplulu¤u’nun yarat›lmas›n› öngörmektedir. Bilindi¤i üzere Aral›k / 2000 Nice AB
Zirvesi’nde BAB’›n iﬂlevinin sona erdirilmesine karar verilmiﬂtir. Bu senaryoda; Bat› Avrupa Savunma Toplulu¤u, Bat› Avrupa’n›n güvenli¤inin temel garantisi niteli¤indedir. Bu Topluluk daha geniﬂ bir Avrupa güvenlik sistemini
sa¤layabilecektir. Avrupa güvenli¤ine iliﬂkin bu model So¤uk Savaﬂ sonras›
güvenlik sorununa daha gerçekçi bir çözüm sa¤layabilecektir. Buna göre; Bat› Avrupa Savunma Toplulu¤u, Bat› Avrupa’ya dünyada devletleraras› iliﬂkilerde daha üst düzeyde bir ortam sa¤layabilecek, Bat› Avrupa’n›n birleﬂmesini
geliﬂtirebilecek ve süratlendirebilecektir. Bat› Avrupa bir güvenlik ve iﬂbirli¤i
uzmanl›¤› geliﬂtirecekse gittikçe çok merkezli ve de¤iﬂen dünyada kendi ç›karlar›na uygun gerçekleﬂtirebilmelidir. Avrupa Birli¤i, askeri bir potansiyele
sahip olmal›d›r. Bat› Avrupa güvenlik ç›karlar›n›n iddia edildi¤i gibi ABD güvenlik ç›karlar›yla ayn› oldu¤u söylenemeyecektir. Bu durum 1980’li y›llarda
belirgin bir ﬂekilde kendisini göstermiﬂtir. Bu nedenle de Bat› Avrupa, kendi
ba¤›ms›z askeri kapasitesini, savunma ve uluslararas› güç projeksiyonlar› aç›s›ndan geliﬂtirmelidir. Bu ise, ABD’nin askeri güçlerinin Avrupa’dan geri çekilmesine karﬂ› kendini korumay› sa¤layabilecektir. Ayn› zamanda geniﬂletilmiﬂ nükleer cayd›rma sorununa yard›mc› olabilecektir.
Bat› Avrupa Savunma Toplulu¤u, Almanya’n›n Bat›’ya daha çok yak›nlaﬂmas›n› sa¤layabilecektir. Almanya, Bat› Avrupa Savunma Toplulu¤u ile askeri olarak birleﬂebilecek ve Avrupa Birli¤i ile politik ve ekonomik aç›dan bütünleﬂme sa¤layabilecektir. Bu durum Fransa’ya ve di¤er Bat› Avrupal› ülkelere güvenlik sa¤layabilecektir. Bu yaklaﬂ›m ayn› zamanda Almanya’n›n Do¤u komﬂular› taraf›ndan da iyi karﬂ›lanabilecektir. Avrupa Birli¤i ile ba¤lant›l› Bat› Avrupa Savunma Toplulu¤u; Avrupa’daki istikrar ve orta merkezli çevre sistemi için sa¤lam bir öge olabilecektir. Avrupa’n›n bu modelinin bileﬂenleri yeni güvenlik sisteminin geliﬂmesine yol açabilecektir. Bat› Avrupa’da bir
güvenlik toplulu¤unun sa¤lanmas› istikrarl› bir yap›lanman›n geliﬂtirilmesi ve
birleﬂik Avrupa güvenlik sisteminin oluﬂturulmas› daha gerçekçi bir baﬂlang›ç
olabilecektir. Bat› Avrupa Savunma Toplulu¤u, dünya bar›ﬂ›n› sa¤layan bir
güç olabilecektir. Avrupal›lar, ABD’ye k›yasla bölgesel anlaﬂmazl›klara askeri müdahalede bulunmak aç›s›ndan daha az e¤ilimli olacak ve bu tür anlaﬂmazl›klara diplomatik ve siyasal çözümler bulmaya yöneleceklerdir. Gelecekte
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Avrupal›lara uluslararas› krizlerde bar›ﬂç› güç olma gere¤ine daha çok ihtiyaç
duyulabilecektir. Bu güçler, Bat› Avrupa Savunma Toplulu¤u taraf›ndan daha
etkin ve verimli olarak sa¤lanabilecektir. Böylesine bir savunma teﬂkilat› uluslararas› sistemde ve Avrupa’da istikrar için bir güç olabilecektir.
Görünen güçlü yönlerine ra¤men, Bat› Avrupa Savunma Toplulu¤u Avrupa’da uzun dönemli bir bar›ﬂ düzenini yaratamayacakt›r. Bu proje istenmeyen
sonuçlar› itibariyle de¤erlendirildi¤inde, riskli bir proje niteli¤inde bulunmaktad›r. Bat› Avrupa’n›n birleﬂmesi ve Bat› Avrupa süper gücünün fiilen yarat›lmas›yla Avrupa’n›n bölünmesinin önlenmesi ﬂans› kaybedilebilecektir. Avrupa Birli¤i’ne savunma ve d›ﬂ politikaya iliﬂkin sorumluluklar›n yüklenmesi,
AB’yi zorluklarla karﬂ› karﬂ›ya b›rakabilecektir. Bu da kara Avrupas›nda yeni
politik ve stratejik sorunlar yaratabilecektir. Ayr›ca önerilen ortak merkezli
çevre sisteminin birbiriyle uyumlu ve yap›c› bir sistem sa¤lamas› söz konusu
olmayabilir. Onun yerine yeni bölünme ﬂekillerine yol açabilecektir. Bu model ayn› zamanda Atlantik ötesi ortakl›¤› da zay›flatabilecektir. Bu durum Bat› Avrupa’n›n stratejik birli¤ini 50 y›l›n sa¤lad›¤› baﬂar›y› ve refah› olumsuz
yönde etkileyebilecektir. Bu modelde NATO ile kurumsal bir ba¤l›l›k bulunmaktad›r.
Bat› Avrupa Savunma Toplulu¤u, sadece Atlantik ötesi ortakl›¤› bozmakla kalmayacak, BDT’deki güçleri de harekete geçirebilecek ve reform sürecini zay›flatabilecektir. Bat› s›n›rlar›ndaki Almanya dahil olmak üzere yeni ekonomik, politik ve askeri güçlerin ortaya ç›kmas› BDT’deki muhafazakar, milliyetçi ve geçmiﬂe ba¤l› güçleri kuvvetlendirebilecektir. Bu durum ayn› zamanda Moskova’n›n ç›karlar›n› da tehdit edebilecektir. Bat› Avrupal› süper
güç sadece BDT’yi etkilemekle kalmayacak, ayn› zamanda Bat› Avrupa’daki
bar›ﬂç› hareketleri ve radikal unsurlar› da rahats›z edebilecektir. Bunlar, Bat›
Avrupa nükleer gücünün geliﬂmesini; sald›rgan ve yeni emperyalist dünya rolünü oynayaca¤›ndan endiﬂe edebilirler. Bat› Avrupa’n›n nükleer ve konvansiyonel askeri iﬂbirli¤inin 21’inci yüzy›l›n baﬂ›nda BDT, ABD, Çin ve Japonya
yan›nda beﬂinci dünya gücünü oluﬂturaca¤›, zay›f ve yoksul ülkeleri yönetece¤i ileri sürülmektedir. Bat› Avrupa’da yeni askeri ittifak›n yarat›lmas› ‹ngiliz
ve Frans›z nükleer gücünün ABD’nin yerini alaca¤› ve bunun Avrupa ve üçüncü dünyay› riske ataca¤› ileri sürülmektedir. Bu ﬂekilde Avrupa bölgesinin yeniden krizler yarat›laca¤› ve k›tada yeni bir silahlanma yar›ﬂ›n›n h›zlanabilece¤i iddia edilmektedir.
Bat› Avrupa Savunma Toplulu¤u, Avrupa’n›n güvenlik sorununa bir çözüm getiremeyecektir. Özellikle Güney Do¤u Avrupa’daki yükselen milliyetçili¤e, politik istikrars›zl›¤a ve ekonomik yeniden yap›lanmaya karﬂ› bir cevap
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oluﬂturamayacakt›r. Do¤u Avrupal› ülkelere verilen AB ve NATO üyelikleri
ileride sorun yaratabilecek ve Moskova ile ilgili önemli sorunlar gündeme gelebilecektir. Bu nedenle, bu senaryo AB ve NATO üyesi Do¤u Avrupa ülkelerindeki yeni demokratikleﬂmenin gereklerini ve güvenlik sorunlar›n› karﬂ›lamada baﬂar› ﬂans›n› azaltacakt›r. Bat› Avrupa Savunma Toplulu¤u, bölgedeki
ulusal ve politik farkl›l›klara uygun düﬂmeyecektir. Bat› Avrupa’daki ulusal
farkl›l›klar ve politik ayr›mlar, Bat› Avrupa’da güvenlik ve iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesini önemli derecede zorlaﬂt›rabilecektir. Bu nedenle verimsiz ve sonuçta k›r›lgan bir sistem yaratabilecektir.
I I I . AVRUPA G Ü V E N L ‹ K V E ‹ ﬁ B ‹ R L ‹ ⁄ ‹ T E ﬁ K ‹ L AT I
(OSCE/AG‹T) VE PAN-AVRUPA K O L L E K T ‹ F G Ü V E N L ‹ K
S‹STEM‹ (C SENARYOSU)
Bu senaryo, kolektif güvenli¤in Pan-Avrupa sistemiyle do¤mas›n› esas
almakta, AG‹T’in kurumsallaﬂma sürecini daha geliﬂtirmesine dayanmaktad›r.
AG‹T’in kurumsallaﬂma iﬂlevini tamamlamas› ve Avrupa güvenlik ve istikrar›na iliﬂkin konularda daha önemli bir rol almas›, Avrupa’da daha geniﬂ bir
oluﬂumu öne ç›karmaktad›r. Avrupa güvenli¤inin bu modelinde farkl› olan ﬂey,
k›tan›n merkezi güvenlik yap›s›nda AG‹T’i kapsam›na almas›d›r. Bu Avrupa
modelinde, Pan-Avrupa iﬂbirli¤i ve kolektif güvenlik için AG‹T, bir üst düzeyde kurumsallaﬂm›ﬂ bir statüye kavuﬂturulmuﬂtur. Çünkü; AG‹T’in Parlamento
Meclisi, devlet ve hükümet baﬂkanlar›n›n ve d›ﬂiﬂleri ile di¤er bakanl›klar›n
düzenli toplant›lar› Kas›m 1990’da yürürlü¤e giren “Yeni Bir Avrupa için Paris ﬁart›” ile düzenlenmiﬂtir. Ayr›ca, Paris ﬁart›, güvenli¤in sürdürülmesi için
özel birimleri ve onun da özünde anlaﬂmazl›klar›n çözümüne ve kriz yönetimine iliﬂkin mekanizmalar› içermektedir. Avrupa bar›ﬂ›n› ve bar›ﬂ›n devaml›l›¤› için muhtemel olarak görevlendirilebilecek güçleri düzenlemektedir.
AG‹T merkezli bu yap› “bir bütün ve özgür” Avrupa’n›n güvenlik sorunlar›n›n
yönetimine ve ilerlemesine yönelik bir yap›y› sa¤layabilecektir. AG‹T merkezli “Avrupa Güvenlik Sistemi”, Avrupa’da uzun vadeli güvenli¤in sa¤lanmas›n› ve k›tan›n sorunlar›n›n çözümünü içermektedir. AG‹T merkezli “Avrupa Güvenlik Sisteminin” bu rolü aﬂa¤›da belirtilen nedenlerle yerine getirilebilece¤i de¤erlendirilmektedir;
Böyle bir Avrupa Güvenlik Sistemi AG‹T’in en üst düzeyde kurumsallaﬂmas›na dayanmaktad›r. Bu sistem hem ABD’yi hem de BDT’yi içerecektir. Bu
kolektif güvenlik sistemiyle ABD birliklerinin Avrupa’dan çekilmesi ileri sürülmüﬂ ise de, ABD, AG‹T’e kat›lmak suretiyle Avrupa güvenlik sisteminin
önemli bir unsuru olabilecektir. BDT’nin bu güvenlik sistemine dahil olmas›
baz› çevrelerce çok önemli olarak de¤erlendirilmektedir. Çünkü BDT’nin bu
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sistemin d›ﬂ›nda kalmas›n›n do¤uraca¤› tehlikelerden kaç›nmaya yard›m edebilecektir. AG‹T, yeni Avrupa güvenlik düzeninin ideal bir yap›s› olarak görülmektedir. Özellikle Do¤u Avrupa aç›s›ndan böyle bir yap›n›n oluﬂturulmas›
çok önemlidir. “Avrupa Güvenlik Konseyi’ni” de içeren kurumsallaﬂt›r›lm›ﬂ
AG‹T, Do¤u Avrupa ve Balkan ülkelerinin güvenli¤ine iliﬂkin tek kurum olarak görülmekte ve alg›lanmaktad›r. So¤uk Savaﬂ sonras› Avrupa’daki anlaﬂmazl›klar›n yönetimi ve çözümlerine iliﬂkin mekanizmalar aç›s›ndan di¤er
hiçbir kurum AG‹T kadar önemli ve geliﬂmiﬂ bir potansiyele sahip olamayacakt›r.
AG‹T, Avrupa’n›n dengesinde istikrars›zl›¤a yol açmaks›z›n Almanya’n›n daha geniﬂ Avrupa yap›s› ve bütünleﬂmesinde büyük bir imkan sa¤layabilecektir. Almanya’n›n bu Avrupa modeline monte edilmesi, hayati bir öneme haizdir. Ancak, böylece Do¤u-Bat› iﬂbirli¤i sa¤lanabilecek ve bu yolla Almanya’ya karﬂ› de¤il, Almanya’n›n çevresinde yeni bir Avrupa bar›ﬂ düzeni
sa¤lanabilecektir. Bu kolektif güvenlik yap›s› Avrupa’da bar›ﬂ› ve sürekli bir
kurumsal geliﬂmeyi sa¤layabilecektir. Serbest piyasa ekonomisi ve insan haklar›n› içeren kolektif antlaﬂman›n kabulü, yayg›nlaﬂan demokrasiye imkan verebilecek ve demokrasinin süreklili¤ini sa¤layabilecektir. Uzun ve tehlikeli tarihinde bütün ve özgür Avrupa’n›n inﬂas› daha gerçekçi olarak ortaya ç›kabilecektir.
Bu Avrupa Güvenlik Sistemi, ﬂu nedenle eleﬂtirilmektedir; Avrupa güvenli¤inde AG‹T denenmiﬂ bir uluslararas› kuruluﬂ de¤ildir. Henüz pek çok kimse AG‹T’in birimlerini ve yönetimsel toplant›lar›n›n pratikte nas›l olaca¤›n›
tam olarak alg›layamam›ﬂt›r. AG‹T gerçekten bir destek kazanm›ﬂ ise de, onun
sadece birlik prensibine ve konsepte dayal› bir forum oldu¤u de¤erlendirilmektedir. Pan-Avrupa’n›n sözcüsü olan ve bu temel niteli¤i de¤iﬂtirmek aç›s›ndan iddial› bir AG‹T yasall›¤›n› ve kabul edilebilirli¤ini zamanla kaybedebilecektir. Bu modele iliﬂkin temel eleﬂtiri, onun nas›l çal›ﬂabilece¤ine yöneliktir. Sald›rganlara karﬂ› ortak ve uyumlu hareket nas›l sa¤lanabilecektir? Kolektif güvenlik tüm bileﬂenlerinin ortak ve kabul edilebilir davran›ﬂ› gösterece¤ini varsaymaktad›r. Kabul edilebilir davran›ﬂ nedir? Dahas› pek çok anlaﬂmazl›k çok karmaﬂ›kt›r, sorunun do¤rular› ve yanl›ﬂlar›yla, tarihi karmaﬂ›kl›k
ve belirsiz nedensellikler söz konusu olabilmektedir. AG‹T’in karar verme süreci genellikle oybirli¤i ilkesine dayanmaktad›r. E¤er bu ilke esas al›n›rsa,
AG‹T’in kriz dönemlerinde farkl› ç›karlar aç›s›ndan durumu de¤erlendirildi¤inde, karar alma süreci gittikçe zorlaﬂabilecektir. AG‹T zorlay›c› bir mekanizmaya sahip de¤ildir. Dolay›s›yla bu durum kararlar›n›n uygulamaya ne ölçüde geçilebilece¤ini gündeme getirmektedir. AG‹T merkezli kolektif güvenlik yap›s›, tek tip bir güç niteli¤inde de¤ildir. Çünkü AG‹T, Bat› Avrupa’da en
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güçlü, Orta ve Do¤u Avrupa’da daha az emin, Balkanlarda ve BDT’de zay›f
bir statüde olan kurumdur. Bunun için de Urallar’dan Atlantik’e kadar tüm Avrupay› kucaklayan bu tek tip ve simetrik yap›y› oluﬂturmak riskli görülmektedir. Çünkü Avrupa, onlarca y›llardan beri politik olarak farkl› ve stratejik olarak da parçalanm›ﬂ bir konumdad›r. Bu nedenle, bu güvenlik yap›s›n›n gelece¤ine yönelik olarak ciddi endiﬂeler bulunmaktad›r.
IV. D E V L E T L E R AVRUPASI (D SENARYOSU)
Bundan önceki senaryolar›n ortak özelli¤i, So¤uk Savaﬂ sonras› Avrupa
Güvenlik Sistemi’nin temel kurumsal yap›lar›na dayal› oldu¤unu varsay›lmaktad›r. Yeniden yap›land›r›lm›ﬂ bir NATO, AB merkezli bir Avrupa Güvenlik ve Savunma ‹ttifak› ve kurumsallaﬂm›ﬂ bir AG‹T sistemin en belirgin uluslararas› kuruluﬂlar›d›r. Bunlar›n hepsinde temel olan özellikler bulunmaktad›r.
Bunlar da sa¤laml›k, istikrar, dayan›kl›l›k ve düzendir. Bu senaryo; çok tarafl› güvenlik yap›s›, askeri ittifak ve ba¤lant›l› bloklar olmayan bir Avrupa’y›
öngörmektedir. Devletler Avrupas› öyle bir Avrupa ki, “Avrupal› fikri” kurumsal bir foruma dayanmamaktad›r. Bu Avrupa’da birleﬂmenin uluslarüstü forumlar›na s›n›rl› bir ba¤l›l›k vard›r. BAB’›n 2000 y›l›nda iﬂlevine son verilmesi ile NATO, BAB’tan oldukça uzaklaﬂm›ﬂt›r. ABD, Bat› Avrupa’n›n kolektif
savunmas›n› her ne kadar ‹ngiltere, Almanya, Türkiye ve ‹talya ile iki tarafl›
güvenlik düzenlemeleri yapmak suretiyle sa¤lam›ﬂ olsa da, art›k NATO’ya
emanet etmemektedir. AB, politik birli¤e do¤ru düzenli bir ilerleme kaydetmiﬂ, 1 Ocak 2002 tarihinde EURO’ya geçmiﬂ, kendi iç pazar›n› tamamlam›ﬂ,
1 May›s 2004’te 25 üyeli olmuﬂ, yeni üyeleri içeren geniﬂlemesini 2007’de
gerçekleﬂtirmeyi ve 27 üyeli olmay› hedeflemiﬂ ve 2015 y›l›na kadar Türkiye
dahil geniﬂleme stratejisini kabul ederek, bu konudaki irade beyan›n› ortaya
koymuﬂtur. Bat› Avrupa güvenlik ve iﬂbirli¤i, halen ulusal farkl›l›klarla s›n›rl›
bulunmaktad›r. Fikir birli¤i ilkesine dayal› olmas›na ra¤men kurumsallaﬂm›ﬂ
AG‹T, kolektif güvenli¤i sa¤laman›n etkinli¤ini geliﬂtirmede pek baﬂar›l› olamam›ﬂt›r. Bu geliﬂmelerin sonucu, çok parçal› bir Avrupa ortaya ç›km›ﬂt›r. Bat› Avrupa’da halen ulus devletlerin canl›l›¤› ve gücü devam etmektedir. Güney
Do¤u Avrupa’da ise, milliyetçili¤in yükselmesi sürmektedir.
Bu senaryonun merkezinde tarafs›z bir Almanya bulunmaktad›r. NATO
ile art›k bütünleﬂmiﬂ de¤ildir. Ba¤›ms›z ulus devletlerinin bulundu¤u bu parçal› ve çok merkezli Avrupa’da güvenlik; çok uluslu ittifak yap›s› veya kolektif güvenlik anlaﬂmalar› taraf›ndan garanti edilemeyecektir. Sald›rgan olmayan
paktlar iki ve çok tarafl› güvenlik anlaﬂmalar›yla daha gevﬂek, daha ak›ﬂkan ve
saydam bir yap› oluﬂturmaktad›r. Bu yeni güvenlik düzenlemelerinin özünde
bir dizi “Do¤u Locarno Antlaﬂmalar›”, yani Almanya ile onun do¤usundaki
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komﬂular aras›nda düzenlemeler bulunmaktad›r. Ayn› zamanda, yeni iki tarafl› iliﬂkiler Almanya çevresinde ve Almanya ile birlikte geliﬂtirilmelidir. Bu da
ters yönde olmak üzere geleneksel çok merkezli çapraz politikalar, ittifak yap›lar›n›n de¤iﬂmesi ve kaymas›, çok kutuplu istikrars›zl›k ve karﬂ›t milliyetçilikler demektir. Merkezi Avrupa’da, Almanya hakimiyetinde bir orta Avrupa
ortaya ç›kabilecektir. Bu da Almanya’n›n ekonomik hegomanyas› ve kültürel
etkisinin yayg›nlaﬂmas› anlam›ndad›r. Bu senaryo, BDT’de daha gevﬂek bir
konfederasyonu ve tekil cumhuriyetlerin bölgesel komﬂular›yla iki tarafl› iliﬂkilerinin derinleﬂmesini gündeme getirecektir. Bu kapsamda Balt›k Cumhuriyetlerinin kuzey komﬂular›, Ukrayna’n›n Polonya ve Azerbaycan’›n Türkiye
ile iliﬂkileri önemli örnekler olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. En sorunlu bölge
ise Balkanlar olacakt›r. Çünkü bu bölgede etnik, ulusal, dinsel ve politik düﬂmanl›klar halen devam etmektedir. Öte yandan bilinen ve ola¤an düﬂmanlar
aras›nda yeni dostluklar da ortaya ç›kabilmektedir. Yunanistan ve Bulgaristan
aras›nda Türkiye’ye karﬂ› dostluk iliﬂkilerinin kurulmas› bu geliﬂmeye en iyi
bir örnek teﬂkil etmektedir. Blok d›ﬂ› devletler Avrupas›na dayal› Avrupa güvenlik sisteminin De-Gaulle’cü bir mant›¤› bulunmaktad›r. Bu sistem, ulus
devletinin yarar›na ve sürekli yaﬂama yetene¤ine inanan Avrupal›lar aras›nda
yayg›n bulunmaktad›r. Blok d›ﬂ› ve ayr›ﬂt›r›lm›ﬂ sistemin avantajlar› ﬂunlard›r;
Ayn› ulus devletler uluslarüstü kurumlar›n s›n›rlamalar› olmadan iﬂbirli¤i yaparak ulusal güvenli¤i, siyasal ba¤›ms›zl›¤› ve k›tan›n farkl› halklar›n›n
kültürel farkl›l›klar›n› en iyi ﬂekilde sa¤layabilirler. Bu durum M. Thatcher ve
milliyetçi sa¤›n önde gelen ismi Enoch Powell taraf›ndan s›k s›k gündeme getirilmiﬂtir. Powell’a göre “Bloklar›n Avrupas›n›n yerine, ba¤›ms›z hükümran
devletlerin Avrupas› geçmiﬂtir” ve Bat› Avrupa siyasal birimi yerine art›k “ba¤›ms›z hükümran devletler aras›nda iﬂbirli¤i gibi bir yeni ve gerçekçi politika”
söz konusudur. O’na göre, 19. yüzy›l›n üçüncü çeyre¤inde ortaya ç›kan Prusya emperyalizminden sonra ilk defa bir “Milletler Avrupas›” mümkün olabilecektir. Bu nedenle AB, “Avrupa’da ortaya ç›kan di¤er hareketleri, Orta Avrupa’da yeniden ortaya ç›kan ba¤›ms›z devletleri, Almanya ile Avrupa’n›n geri
kalan ülkelerini” izlemek durumundad›r.
Yeni bir görüﬂe göre, Avrupa’n›n ekonomik refah› AB ile bir politik birlik yaratmaya dayal› de¤ildir. Onlara göre Avrupa’n›n maddi refah› emredici
ve müdahaleci politik yap›lar olmaks›z›n en iyi ﬂekilde serbest piyasa koﬂullar› içerisinde sa¤lanabilecektir. Bunun için de AB’nin bir geniﬂleme konseptine uygun olarak yeni üyelerle geniﬂletilmesi savunulmaktad›r. Bu senaryonun
daha çok yay›lm›ﬂ ve de¤iﬂen bir güvenlik gündemi nedeniyle So¤uk Savaﬂ
sonras› Avrupa’ya daha uygun geldi¤i iddia edilmektedir. Örne¤in, Balkanlardaki siyasal istikrars›zl›k, kuzey Afrika’daki nüfus art›ﬂ› eylemi ve Do¤u Av-
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rupa’daki etnik anlaﬂmazl›klar gibi bölgesel sorunlar ‹rlanda, Avusturya ve
Norveç gibi ülkeleri çok farkl› ﬂekilde etkileyemeyecektir. Bu nedenledir ki,
bir Pan-Avrupa veya AB ve NATO’nun ortak söylemini beklemek yanl›ﬂ olacakt›r. Bunun içindir ki, bölgesel veya bölge alt› gruplaﬂmalar çok daha uygun
olabilecek ve gerekli oldu¤u zaman Avrupa devletleri aras›nda hükümetleraras› geçici iﬂbirli¤i biçimleri taraf›ndan da desteklenebilecektir. Ayn› zamanda
süper güçlerin ve blok sistemi s›n›rlamalar›n›n ve egemenli¤inin d›ﬂ›ndaki bir
Avrupa, bölgesel ve bölgealt› geliﬂmenin sa¤lanmas›nda daha özgür olabilecektir. Ekonomik, siyasal, güvenlik, çevresel ve kültürel iﬂbirli¤inin yeni forumlar› Orta Avrupa’da, Balkanlarda, Güney Avrupa’da ve Balt›k’da geliﬂebilecektir. Bunun yan›nda, her bir Avrupa devleti d›ﬂ dünya ile kendi özel iliﬂkilerini geliﬂtirmede serbest olabilecektir. Bu kapsamda ‹spanya’n›n Latin ve
Orta Amerika ile, Fransa’n›n Kuzey Afrika ile geleneksel ba¤lar›; ‹ngiltere’nin
‹ngiliz Milletler Toplulu¤u ve ABD ile özel iliﬂkileri söz konusu olup, bu iliﬂkilerin daha da çok geliﬂtirilmesine gayret sarf edilebilecektir.
Devletler Avrupas›n›n Almanya taraf›ndan yönlendirilen AB ile daha derinden bir birleﬂme tehlikesinden kaç›nabilece¤i ileri sürülmektedir. AB içindeki politik ve ekonomik karar verme süreci, bir anlamda di¤er 24 AB üyesi
ülkenin kendini güçlü Almanya ekonomisine yönlendirilmiﬂ ve onun dümen
suyuna girmiﬂ olmas› demektir. Ayr›ca, Devletler Avrupas› sisteminde Almanya’n›n belirleyici bir ülke olmas›, Fransa ve ‹ngiltere taraf›ndan istenmemektedir. Devletler Avrupas›, So¤uk Savaﬂ öncesi güçler dengesinin istikrars›zl›¤›na dönüﬂ anlam›na gelemeyecektir. Çünkü; 1914 ve 1919’a k›yasla Avrupa’da karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›k daha yüksek orandad›r, bu karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›k ekonomik oldu¤u kadar, kültürel, siyasal ve sosyal niteliktedir. AB’nin geniﬂleme
sürecinde olmas› ve 2014 y›l›na kadar olan süreçte Türkiye dahil 25+2+2 format›nda geniﬂleme stratejisini benimsemesi, Bat› Avrupa ülkeleri aras›nda karﬂ›l›kl› ekonomik ba¤›ml›l›¤› daha çok kurumsallaﬂt›rmaktad›r. Bat› Avrupa’da
politik kültürün dönüﬂümü söz konusudur.
Güvenli¤in sa¤lanmas› ve Avrupa istikrar› aç›s›ndan çok merkezli devletler Avrupas› modeli eleﬂtirilmiﬂtir. ABD’nin Avrupa’dan askeri iliﬂkisini kesmesi ve NATO’nun çökmesi, BDT’nin Avrasya’da en büyük konvansiyonel ve
nükleer güç olarak kalabilmesi sonucunu verebilecektir. BDT’nin yo¤un bir
askeri potansiyel olarak politik amaçlar›n› gelecekte de gözetmesi söz konusu
olabilecektir. Devletler Avrupas›, BDT’deki reform süreci de dikkate al›nd›¤›nda, Avrupa’da güvenlik sisteminin yeniden yap›lanmas›n› sa¤layamayacakt›r.
Ekonomik ve politik olarak güçlü bir Almanya’n›n konumu, komﬂular›,
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dostlar› ve düﬂmanlar›n› yak›ndan ilgilendirmektedir. Güçlü bir Almanya, iddial› ve milliyetçi gurur gösterisine yol açabilecektir. Almanya’n›n ç›karlar›n›
Bat› ve Do¤uyla ba¤daﬂt›rmak güçlük yaratabilecektir. Bu kapsamda FransaAlmanya gerilimi artabilecek ve Do¤u Avrupa’da “Alman ﬂovenizmi” önemli
bir tehdit unsuru oluﬂturabilecektir. Dinamik bir Almanya ile daha geniﬂ bir
Avrupa yap›s› aras›nda iﬂbirli¤i ve güç kanallar› olmaks›z›n Almanya’n›n gücü ve etkisi karﬂ›s›nda Avrupa’daki kararl› dengeyi sa¤layabilmek güçleﬂebilecektir.
Bir ba¤›ms›z ulus Devletler Avrupas›, Almanya politikas›nda Balkanlaﬂt›rmaya veya eski harp öncesi güç dengesi sisteminde çok kutuplu istikrars›zl›klara yol açabilecektir. Devletler Avrupas›’nda; milliyetçilik, düﬂmanl›k ve
güvensizlikler artabilecektir. Hükümetleraras› s›n›rl› ve gevﬂek iﬂbirli¤i forumlar›na dayal› olmak, uzun vadeli iﬂbirli¤ini yaratmakta yeterli olamayacakt›r. Ortak çal›ﬂma ve kolektif karar vermek için belirli kurallara dayanan yap›lar olmay›nca; Bat› Avrupa’da ulusal düﬂmanl›klar yeniden ortaya ç›kabilecektir. Küçük ve orta çaptaki güçlerin Fransa, Almanya ve ‹ngiltere gibi büyük
güçlere karﬂ› güvensizli¤i artabilecek ve bu ülkeler hem birbirine hem de di¤er ikisinin birlikteli¤ine karﬂ› da güvensizlik duyabileceklerdir. Bütün bunlar›n üstünde Almanya, güvensizlik, k›skançl›k ve ﬂüphenin temel öznesi olabilecektir. Bu durum savaﬂ öncesi dönemle uzlaﬂmay› kötü bir ﬂekilde aﬂ›nd›rabilecektir.
Avrupa’n›n di¤er bölgelerinde aﬂ›r› milliyetçilik ve etnik anlaﬂmazl›klar
bulunmaktad›r. Almanya ile Polonya, Yunanistan ile Türkiye, S›rbistan-Karada¤ ile Bulgaristan, Macaristan ile Romanya ve Romanya ile Rusya Federasyonu aras›ndaki anlaﬂmazl›klar en belirgin olanlar›d›r. Parçal› ve çok merkezli Avrupa’da anlaﬂmazl›klar, devletleraras› ve toplumlararas› tart›ﬂmalar› yeniden yaratmaya yöneliktirler. Bu ülkelerin pek ço¤u Balkanlarda bulunmaktad›r. Bölgenin geçmiﬂte oldu¤u gibi, günümüzde de Avrupa çap›nda anlaﬂmazl›klar›n bir anlamda yo¤un oldu¤u bilinmektedir. Eski ittifak sistemi yerine,
blok d›ﬂ› ve çok merkezli Avrupa’n›n ortaya ç›kmas›, silahlar›n kontrolü ve silahs›zlanma görüﬂmelerini önemli derecede karmaﬂ›k hale de getirebilecektir.
Viyana’daki Avrupa konvansiyonel kuvvet ve Avrupa’da Güven ve Güven
Artt›r›c› Önlemler ile silahs›zlanma konferans› görüﬂmeleri ittifak içi dan›ﬂma
ve görüﬂ birli¤ini oluﬂturma sürecini kolaylaﬂt›rabilecektir.
Politik olarak parçalanm›ﬂ bir Avrupa’n›n diplomatik olarak zay›flayabilece¤i ileri sürülmektedir. Gittikçe daha fazla çok kutuplu bir dünyada “bir
ekonomik dev, fakat politik cüce” olmak, en iyisi olabilecektir. Ba¤›ms›z ve
egemen ulus devletlerin Avrupas›, üstlendikleri konular› ve potansiyeli yaﬂa-
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ma geçirmede baﬂar›s›z olabilirler. Böylesine zay›f ve parçal› bir Avrupa, süper güçlerin d›ﬂ müdahale ve yönlendirmelerine maruz kalabilecektir. BDT ile
iﬂbirli¤i ortadan kalkarsa, onun daha güçlü ve sald›rgan bir tavr› ortaya ç›kabilecektir. Bu nedenle Devletler Avrupas› yaklaﬂ›m›, Avrupa’y› zay›f ve parçal› bir hale getirecek ve hem d›ﬂ güvenlik tehlikeye girecek hem de kendi içinde milliyetçili¤in öngörülemeyen riskleri ortaya ç›kabilecektir. Avrupa’n›n kolektif güvenlik sistemi modelinde oldu¤u gibi, bu senaryonun tarihsel örnek ve
yap›lageliﬂleri sa¤lanamayacakt›r. Güçler dengesi düzenlemelerinin istikrars›z
ve riskli oldu¤u bilinmektedir. Ne savaﬂ içi y›llardaki Locarno Antlaﬂmalar› ne
de Bismark’›n savunmac› çok kutuplu ittifaklar sistemi k›ta çap›nda anlaﬂmazl›klar› engelleyememiﬂtir. Askeri ve stratejik aç›dan savunma faaliyetlerine
yönelik ittifak yükümlülüklerini s›n›rlamak mümkün bulunmamaktad›r. Bu
nedenle Devletler Avrupas›’n›n iﬂlevsel olarak etkili olamayaca¤› ileri sürülmektedir.
V. AVRUPA G Ü V E N L ‹ K S ‹ S T E M ‹ N ‹ N G E L E C E ⁄ ‹ V E ‹ L K E L E R ‹
Gelecekte Avrupa’n›n güvenlik yap›s›nda ve yap›land›r›lmas›nda üç uluslararas› kuruluﬂun önemli bir rol oynayaca¤› de¤erlendirilmektedir. Bunlar,
AB, NATO ve AG‹T’dir. Bu üç kuruluﬂ, bu rollerini Avrupa Konseyi ile iﬂbirli¤i yaparak yürüteceklerdir. Yeni Avrupa güvenlik yap›lanmas›nda AB, NATO ve AG‹T aras›ndaki görev bölüﬂümü belirleyici olabilecektir. ﬁüphesiz bu
üç kuruluﬂ, gelecekte güvenlik ihtiyaçlar›na göre de¤iﬂebilecek, fakat bunlar
aras›ndaki iliﬂkiler yeni Avrupa’n›n genel düzen ve yap›s›n› belirleyici olabilecektir. Yeni Avrupa düzeninin bilinçli bir yap›sal plan›n›n sonucu veya yerel
stratejik yönetim ﬂemas› olamayacakt›r. Yeni Avrupa’n›n gelecekteki biçimi,
büyük bir oranda kriz, problem ve tehditlere karﬂ› ad hoc ve eylemsel bir dizi
tepkilerin sonucunda oluﬂabilecektir. Di¤er bir deyimle, Yeni Avrupa düzeni
parçal› ve artan ﬂekilde çeﬂitli yollar› deneyerek geliﬂmeye yönelebilecektir.
Bir çeﬂit özel piyasa kurumlar› olabilecek ve bunlar özel sorunlar› çözmeye en
uygun kurumlar olduklar›n› ispat etmek için rekabet yapabilecek ve çal›ﬂabileceklerdir. Bunun en aç›k örne¤i AG‹T ile Avrupa Konseyi aras›ndaki rekabet
ve AGSP’nin Avrupa güvenli¤inin ç›karlar› için gösterebilece¤i giriﬂimler olabilecektir.
Avrupa’da yeni güvenlik sisteminin temel denemesi Körfez Krizi ile de¤il, Balkanlarda ortaya ç›kabilecek krizlere karﬂ› kriz önleme sistemlerinin ne
derecede etkili ve efektif olabilece¤ine ve baﬂar›s›na ba¤l› olacakt›r. SSCB’nin
çöküﬂü ile ortaya ç›kan milliyetçilik ve etnik çat›ﬂmalar 21’inci yüzy›lda da
önemini korumaya devam edecektir. BDT’deki devletlerin pek ço¤u Balkanlaﬂt›r›lmadan çekinmektedirler. Bu güvenlik boﬂlu¤unun yeni Avrupa güvenlik
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sistemiyle giderilmesi, öncelikli bir süreç olarak önemini korumaktad›r. Özellikle politik, ekonomik ve güvenlik iliﬂkilerini etkileyen bir dizi temel faktörler yeniden de¤erlendirilmeli ve bir araya getirilmelidir. 21’inci yüzy›lda Avrupa’n›n politik, ekonomik ve stratejik yap›s›nda ortaya ç›kabilecek geliﬂmelerin önlenmesine yönelik olarak yeni konseptlerin geliﬂtirilmesi zorunlulu¤u
bulunmaktad›r. Bu kapsamda 21’inci yüzy›lda BDT’nin gelece¤i Avrupa güvenlik sisteminin en büyük bilinmeyen bir faktörü olma niteli¤ini taﬂ›maktad›r. BDT’nin Avrupa’n›n bütünleﬂmesi d›ﬂ›nda tutulmas›, bu toplulukta k›rg›nl›klar› ve k›r›lganl›klar› artt›rabilecektir. Hatta bu toplulukta önemli bir istikrars›zl›k ve düzensizlik de yaratabilecektir. Bu geliﬂme, Avrupal›lar›n ç›karlar› ile de ba¤daﬂamayabilecektir. Bat›n›n karﬂ›laﬂt›¤› en önemli sorun, BDT’yi
Bat› ile bütünleﬂtirmek ve bu toplulukta bulunan ülkelerin demokratikleﬂme
sürecine önemli katk›lar sa¤lamak olmal›d›r. Bat›, içinde bulundu¤umuz yüzy›lda güvenli¤in sa¤lanmas›n› ve BDT ile iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesini, Avrupa’n›n bütünleﬂmesini zay›flatmayacak ﬂekilde gerçekleﬂtirmek ve geliﬂtirmek
zorundad›r.
Yeni Avrupa güvenlik sisteminin en önemli ilkelerinden birisi de ortak
güvenlik kavram›d›r. Her ne kadar karﬂ›l›kl› veya ortak güvenlik kavram› Bat› ve Do¤u aras›ndaki sistemli anlaﬂmazl›k ba¤lam›nda geliﬂmiﬂ ise de, bu kavram›n temel mesaj› ﬂimdiki Avrupa için geçerlidir. Ortak güvenlik kavram›
21’inci yüzy›lda Avrupa güvenlik yap›s› için bir dizi önemli görüﬂe ve varsay›ma dayanmaktad›r. Bu varsay›mlardan birincisi, bir ulus devlet veya ittifak
taraf›ndan bir düﬂmana karﬂ› tek tarafl› bir güvenlik sistemi sa¤lamas›, kendi
kendine yenilgiye düﬂmek anlam›ndad›r. ‹kincisi ise, Avrupa’n›n güvenlik
problemi sadece askeri-teknik bir çözüm niteli¤inde bulunmamaktad›r. Yani,
güvenlik sorunu basit bir askeri denkleme indirgenemeyecek; bu sorunun çözümü bir konvansiyonel ve nükleer silahlar›n bir kar›ﬂ›m› ile garanti edilemeyecektir. Güvenlik, uluslararas› sistemde politik garantilere dayanmaktad›r.
Üçüncüsü ise, geniﬂ çapl› bir güvenlik kavram›na ihtiyaç vard›r. Bu da Avrupa’n›n güvenli¤ini etkileyen tüm faktörlerin içermesi ile mümkündür. Bu faktörler askeri, ekonomik, politik, sosyal ve kültürel nitelikte olanlard›r. Böylece 21’inci yüzy›lda ça¤daﬂ Avrupa güvenli¤i için di¤er hayati etkenleri de dikkate alarak geniﬂ ölçüde içerikli ve kapsaml› bir güvenlik kavram›n›n geliﬂtirilmesine zorunluluk bulunmaktad›r.
Yeni Avrupa güvenlik sisteminin bir di¤er ilkesi, kurumsallaﬂt›r›lm›ﬂ karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›k ihtiyac›d›r. Karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›k, dünyan›n tümünü içeren sistemin önemli bir özelli¤idir. Özellikle 21’inci yüzy›lda Avrupa’da dile getirilmektedir. Karmaﬂ›k karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›k, ayn› zamanda 21’inci yüzy›l›n uluslararas› iliﬂkilerinde önemli bir olgu olarak güncelli¤ini korumaktad›r. Bu kav-
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ram, yak›n uluslararas› iﬂbirli¤inin ekonomik ve siyasi temelini oluﬂturabilecek farkl› ülkeler ve uluslararas›ndaki yap›sal ba¤lar› güçlendirebilecektir.
E¤er karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›k devletleraras›nda yak›n iﬂbirli¤ini ve bar›ﬂç› rekabet
sürecini kolaylaﬂt›rabildi¤i ölçüde kurumsallaﬂabilecektir. AB deneyiminde
gösterdi¤i gibi bu yolla ortaklar›n 21. yüzy›ldaki beklentilerine ve taraflar›n
tutumlar›na yard›mc› olabilecek ve bu ﬂekilde taraflar›n bir ortak uluslararas›
rejime destek yönündeki beklentilerine ve tutumlar›na yard›m etmek mümkün
olabilecektir. Kurumsallaﬂt›r›lm›ﬂ karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›k yoluyla Avrupa’da
21’inci yüzy›lda yeni bir iﬂbirlikçi güvenlik rejiminin tesis edilmesi ve tesis
edilen bu rejimin sürdürülebilmesi mümkün olabilecektir. Bu da Avrupa’da
devletleraras› iliﬂkilerin giderek askersizleﬂtirilmesine katk›da bulunabilecektir.
Yeni Avrupa güvenlik sisteminin bir di¤er ilkesi de, Avrupa güvenli¤inin
tek ve üniter yap›s›n›n reddidir. Üniter yap›n›n di¤er kurum ve birliktelikleri
yok edilebilece¤i ileri sürülmektedir. AG‹T’in bu yüzy›lda da Avrupa güvenli¤ine iliﬂkin bütünsel bir kurum oldu¤u kabul edilmektedir. Bu iddia, Almanya’da ve özellikle Bat› Avrupa’n›n baﬂka ülkelerinde yayg›n bir görüﬂtür. Ancak tek güvenlik sistemi tüm Avrupa’y› kucaklar fikri, kesinlikle k›sa ve orta
dönemde geçerli bir önerme olarak kabul edilmemektedir. Bunun uzun dönemli amaç için ak›lc› bir yaklaﬂ›m oldu¤u da tart›ﬂmal›d›r. Herkesi kucaklayan bir güvenlik sistemi, Avrupa’n›n mevcut yap›lar› ve gelecekteki güvenlik
gereksinimlerine cevap veremeyece¤i de¤erlendirilmektedir. Ancak bu görüﬂ,
AG‹T’in yeni Avrupa güvenlik sistemindeki rolünün marjinal ve konu d›ﬂ› olarak kabul edilebilmesi anlam›nda yorumlanmamal›d›r. Bu görüﬂün tam aksi
olarak AG‹T’in 1990 Paris Zirvesi’nde; Avrupa bütünlü¤ü, diyalo¤u ve iﬂbirli¤i konusunda önemli bir rol oynad›¤› görülmektedir. Mevcut sorunlar kurumsallaﬂm›ﬂ olan AG‹T’in kurumsallaﬂma sürecini daha da ileriye götürmesinden kaynaklanmaktad›r. Ayn› zamanda AG‹T’in etkili bir zorlama mekanizmas› aç›s›ndan yetersiz bulunmas› önemli bir faktör olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bu nedenle AG‹T, Avrupa’da tek ve herkesi kucaklayan kolektif güvenlik sistemi için uygun bir uluslararas› forum niteli¤inde bulunmamaktad›r. Avrupa güvenli¤inin tek ve üniter yap›s›n›n reddi ilkesi, bundan sonra aç›klayaca¤›m›z üç ilkeye de yön verecektir.
Yeni Avrupa güvenlik sisteminin bir di¤er ilkesi, kurumsal hiyerarﬂi olmadan birbirine ba¤l› ve üstüste gelen bir sisteme dayal› olma ilkesidir. Avrupa güvenli¤i için; bir üniter sistem kurmak yerine, daha ço¤ulcu ve çok tabakal› bir sistem geliﬂtirilmesinin bu yüzy›lda öneminin daha çok oldu¤u de¤erlendirilmektedir. Bu da ittifak sistemleri, karﬂ›l›kl› güvenlik garantileri, çok ve
iki tarafl› savunma antlaﬂmalar› ve çapraz güvenlik rejimleri a¤›n› gerektir-
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mektedir. Böyle bir kurumsal bütünlükte; görev ve sorumluluklar farkl› organlar ve düzeyler aras›nda da¤›t›lmal›d›r. Di¤er bir deyimle, güvenlik sisteminin
tüm düzeylerinde ço¤ulculuk ve yayg›nl›k Avrupa’da sa¤lam bir bar›ﬂ düzenini en geniﬂ ﬂekilde sa¤layabilecektir. Bu da gücün bir dizi kurum ve bir grup
devlet aras›nda aﬂ›r› merkezileﬂmesini engelleyebilecektir. Böyle çok katmanl› yap›da, AG‹T, Avrupa bütünlü¤ünün güvenli¤i için bir diyalog çat›s› sa¤layabilecektir. Balkanlardaki ulusal ve etnik anlaﬂmazl›klar›n çözümü için
AG‹T, önemli bir uluslararas› bir forum niteli¤inde bulunmaktad›r. NATO, Bat› Avrupa’n›n kolektif savunmas›n› sa¤layabilir. Di¤er yandan AGSP de ba¤›ms›z Bat› Avrupa güvenlik ve iﬂbirli¤i için önemli bir forum ortam› yaratabilecektir. Ayn› zamanda AB, güvenli¤in ekonomik ve sosyal yönleriyle ilgilenebilecektir. Ayn› zamanda mevcut s›n›rlar› tan›yan ve Avrupa içi güç kullan›m›n› reddeden bir dizi iki tarafl› anlaﬂmalar ile çok yap›l› güvenlik sisteminin di¤er unsurlar› da temin edilebilecektir. Birbirleriyle kesiﬂen ve üstüste gelen daireler ve yap›lar ayn› zamanda, kurumsal hiyerarﬂiye dayanan sisteme
k›yasla, 21’inci yüzy›l Avrupas›n›n özel dinamiklerine ve geleneklerine cevap
verebileceklerdir.
Yeni Avrupa güvenlik sisteminin bir di¤er ilkesi, Avrupa güvenlik sistemi içindeki iﬂlevsel çeﬂitliliktir. ‹ki kutuplu, Do¤u-Bat› anlaﬂmazl›¤›ndan ileri
giderek Avrupa’da çok daha de¤iﬂik bir güvenlik gündemi ortaya ç›kabilecektir. Güvenlik risklerinin ve tehditlerinin gittikçe art›ﬂ›; farkl› ekonomik, politik
ve diplomatik veya askeri sorunlara çok farkl›laﬂt›r›lm›ﬂ bak›ﬂ aç›lar›n› gerektirmektedir. Farkl› kurumlar›n ve ortamlar›n varl›¤›, çok ayr›nt›l› güvenlik
gündeminin esnek ve etkin yollar› ile sa¤lanabilecektir. Örne¤in, yasa d›ﬂ›
göçmenlere ve ekonomik dürtülerle hareket eden s›¤›nmac›lara iliﬂkin sorunlar, NATO’dan çok, AB taraf›ndan en iyi ﬂekilde ele al›nmaya devam edecektir. Di¤er taraftan stratejik sorunlara askeri ittifaklar belki de AG‹T arac›l›¤›yla çare bulunabilecektir. Avrupa güvenlik sistemi içinde üst düzeyde bir iﬂlevsel çeﬂitlili¤in, bir yap›sal zay›fl›l›k olarak görülmesi gerekli de¤ildir; bu çeﬂitlilik 21’inci yüzy›l›n Avrupa güvenlik sisteminde önemli derecede bir esneklik ve etkinlik kayna¤› olarak iﬂlev görebilecektir. Yeni Avrupa güvenlik
sisteminin bir di¤er ilkesi, Avrupa’da bölgesel farkl›laﬂma ilkesidir. Avrupa’da
So¤uk Savaﬂ döneminde temel güvenlik sorunu, Do¤u-Bat› anlaﬂmazl›¤›d›r.
Her iki taraf›n da önceli¤i sosyalizm ve kapitalizm aras›nda sistemli bir düﬂmanl›¤a ba¤l› bulunmakta idi. Bu da Avrupa’da iﬂbirli¤i ve karﬂ›l›kl› güven geleneksel kal›plar ile önlenebiliyordu. Bu eski anlaﬂmazl›klar, fakat yine de zaman zaman kendini gösterebilmektedir. Avrupa’da bu dönemde, geleneksel iﬂbirli¤i ve z›tlaﬂma örnekleri tekrar ortaya ç›kabilmektedir. Avrupa’da yeni güvenlik sisteminin kilit özelliklerinden birisi de, bölgeler ve alt bölgeler aras›n-
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da birbirini etkilemenin daha üst derecede ortaya ç›kabilecek olmas›d›r. Farkl› bölgesel güvenlik rejimleri Avrupa’da ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Yeni Avrupa güvenlik sisteminin bir di¤er ilkesi, Avrupa güvenlik sisteminde askeri yap›lar›n önceli¤inin olmamas› ilkesidir. So¤uk Savaﬂ döneminde iki askeri ittifak, NATO ve Varﬂova Pakt›, Avrupa güvenlik sisteminin hayati bir unsuru olarak iﬂlev görmekte idi. Bat›da AB, geniﬂleme politikas›na
uygun olarak iﬂlevini yürütmektedir. Çünkü Atlantik ‹ttifak›n›n sa¤lad›¤› stratejik himayeden yararlanabilmektedir. Ayn› ﬂekilde sosyalist toplumun kurumsal temeli, da¤›lan Comecon de¤il, da¤›lan Varﬂova Pakt›d›r. So¤uk Savaﬂ›n
ortadan kalkmas›yla, NATO gibi askeri ittifak›n göreli öneminin AB gibi kurumlara k›yasla azalabilece¤i ileri sürülmüﬂ, ancak önemi daha da artm›ﬂt›r.
NATO gibi askeri yap›lar ve AGSP, Avrupa güvenli¤inin bütünsel sistemi içinde daha önemli bir rol oynayabilecektir. Fakat bunlar art›k geçmiﬂte oldu¤u gibi, merkezi bir konumda ve rolde olamayacaklard›r. Askeri yap›lar bundan
böyle Avrupa güvenli¤inin kurumsal temeli olarak görülemeyecek, fakat bir
ö¤esi olmaya devam edeceklerdir. Bu da Avrupa’da derinleﬂen karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›klarda askeri gücün azalan yarar›n› gösterebilmektedir. Bu yaklaﬂ›m›n,
güvenli¤in silahlardan farkl› bir sorun oldu¤unu gösterebilmektedir.
Yine Avrupa güvenlik sisteminin bir di¤er ilkesi, askeri gücün yeniden
yap›land›r›lmas› ve bu kapsamda karﬂ›l›kl› savunma üstünlü¤ünün yarat›lmas›d›r. Her ne kadar askeri yap›lar art›k Avrupa’da güvenlik sisteminin baﬂl›ca
ö¤esini oluﬂturam›yorsa da, askeri güçlerin kendilerini genel güvenlik denkleminin tamamlay›c› bir faktörü olarak kalmaktad›rlar. Konvansiyonel kuvvetlerin yo¤unlaﬂmas›, AKK Antlaﬂmas› ve tek tarafl› indirimler sonucunda
önemli derecede azalabilmiﬂtir. Fakat k›tada istikrarl› bir denge sa¤lanabilecekse, di¤er silahl› güçlerin savunma amaçl› olarak yeniden yap›land›r›lmalar› önem taﬂ›maktad›r. Burada amaç, karﬂ›l›kl› savunman›n üstünlü¤ünün sa¤lanmas›na yöneliktir. Bu üstünlü¤ün sa¤lanmas›, tüm askeri güçlerin veya ittifaklar›n Avrupa’da yap›sal olarak stratejik düzeyde büyük çapl› sald›r› harekatlar›na iliﬂkin yeteneklerinin olmamas› demektir. Geniﬂ çapta silahlar›n kontrolü, silahs›zlanma ve bilgilendirme sistemi sürekli ve sürdürülebilir bir bar›ﬂ
düzeni için sa¤lam bir temel oluﬂturabilecektir ve ayn› zamanda oluﬂturmal›d›r.
Yeni Avrupa güvenlik sisteminin bir di¤er ilkesi ise, Avrupa’da nükleer
cayd›rma iﬂlevidir. Asgari nükleer cayd›rma, savaﬂmak yerine, savaﬂa engel
olmaya esas almas› nedeniyle, stratejik belirsizlik döneminde istikrar›n sa¤lanmas›n›n güçlü bir unsuru olabilecektir. Avrupa’n›n, So¤uk Savaﬂ sonras›nda karﬂ›laﬂt›¤› güvenlik problemlerine ﬂüphesiz nükleer silahlar bir çözüm sa¤-
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layamayacakt›r. Özellikle milliyetçili¤in komünizm sonras› toplumlarda yükselmesinin yaratt›¤› sorunlara veya k›tan›n do¤u ve güneyindeki ekonomik ve
sosyal problemlere bir çözüm sa¤layamayacakt›r.
Yeni Avrupa güvenlik sisteminin son ilkesi, Avrupa’n›n bütünleﬂmesidir.
Uzun vadede Avrupa’da sürekli bar›ﬂ ve düzeni sa¤lamak için en iyi yol, Avrupa’n›n bütünleﬂmesi sürecini yayg›nlaﬂt›rmak ve derinleﬂtirmektir. Bat› Avrupa’da bütünleﬂme, bir güvenlik toplumunun geliﬂtirilmesiyle kolaylaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Burada askeri faktörler, art›k bölgelerdeki devletten devlete iliﬂkilerde
önemli bir rol oynayamayacakt›r. Avrupa güvenli¤i, her bir devlet karﬂ›l›kl›
olarak kurumlarla birleﬂirse geniﬂleyebilecektir. Burada ulusal egemenlik herkesin ortak ç›kar havuzunda birleﬂti¤i bir ortam olabilecektir. Bat› Avrupa’n›n
yeni bir güvenlik sistemi aramas› nedeniyle, özellikle önemlidir. Savunma politikas›n›n yeniden millileﬂtirilmesi, bir Avrupa bar›ﬂ düzeninin kurulmas›n›
engelleyebilecektir. Avrupa’da savunma politikas›n›n yeniden millileﬂtirilmesi, bölgedeki askeri ve politik gerilimi ﬂiddetlendirmezse, yeni bölgesel veya
Pan-Avrupa güvenlik yap›s› acil bir gereksinim olarak önemini koruyabilecektir.
VI. YEN‹ GÜVENL‹K YA K L A ﬁ I M L A R I
Avrupa’n›n bütününde güvenlik ve istikrar›n›n Kuzey Atlantik Bölgesi’ndeki güvenlik ve istikrar›n›n geliﬂiminden ve devam›ndan ayr› tutmak
mümkün de¤ildir. Bu nedenle, Atlantik ötesi ba¤›n tüm Avrupa için yeri doldurulamayacak bir güvenlik ve istikrar yükümlülü¤ünü taﬂ›d›¤› görülmektedir.
AB ülkeleriyle BDT ülkelerinin bütünleﬂmiﬂ ve hür bir Avrupa için kaynaﬂmalar›, kapitalizmin siyasal felsefesi olan liberalizm, demokrasi, insan haklar›,
az›nl›k haklar› ve halklar›n kendi kaderlerini tayin etme haklar›n› yaﬂama geçirebildikleri ölçüde mümkün olacakt›r. K›ta çap›nda demokratik toplumlar›n
sa¤lamlaﬂt›r›lmas›, korunmas› ve herhangi bir ﬂekilde zorlama ve sindirme hareketinden yoksun kalmalar› Helsinki Nihai Senedi ve Paris ﬁart›’ndaki yükümlülükler uyar›nca AG‹T devletleri için oldu¤u kadar NATO ve AGSP’yi
do¤rudan ve somut olarak ilgilendiren bir ilgi konusudur.
Bu nedenle Avrupa’da bar›ﬂ›n korunabilmesi ve bar›ﬂ›n süreklili¤inin
sa¤lanabilmesi için BM ve AG‹T gibi bar›ﬂ› koruma amaçl› olarak teﬂkil edilen, fakat halen yapt›r›m gücü istenilen düzeyde bulunmayan uluslararas› kuruluﬂlar›n günümüz koﬂullar›nda görevlerini daha etkin olarak yapabilecek bir
ﬂekilde geliﬂtirilmesi ve bu meyanda NATO’nun çeﬂitli imkan ve yeteneklerinden planl› bir ﬂekilde yararland›r›lmas› uygun olacakt›r. 23-24 Nisan 1999
NATO Washington Zirvesi’nde kararlaﬂt›r›ld›¤› üzere, AGSK’n›n NATO yeni
stratejik konsepti kapsam›nda, Avrupa aya¤›n› güçlendirebilecek bir ﬂekilde
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yeniden etkin ve efektif bir ﬂekilde Avrupa güvenli¤inde önemli bir konum elde etmesi gerekmektedir. Bu ﬂekilde Avrupal›lar kendi güvenlik ve savunmalar› için daha büyük sorumluluklar üstlenebileceklerdir. Ayn› zamanda 7-9
Aral›k 2000 tarihleri aras›nda AB Nice Zirvesi’nde al›nan karar gere¤ince
AGSP’nin 2003 y›l›ndan itibaren Petersberg Görevlerini AB Antlaﬂmas›nda
öngörüldü¤ü ﬂekilde yerine getirebilecek bir yap›lanma ve kurumsallaﬂma sürecine girmesi Avrupa güvenli¤i için önemli bir geliﬂme olarak de¤erlendirilmektedir.
Kuzey Atlantik Bölgesinde önleyici diplomasinin, çat›ﬂmay› önlemenin,
iﬂbirli¤ine dayal› güvenli¤in, demokrasi ve insan haklar›n›n geliﬂtirilmesinin
bir arac› olarak AG‹T’in güçlendirilmesi ve mevcut kurumsal sistemine ilave
olarak yeni yeteneklerin kazand›r›lmas› önem arz etmektedir. Özellikle
AG‹T’in erken uyar›, çat›ﬂmay› önleme ve kriz yönetimi alanlar›nda iﬂlevsel
yeteneklerinin artt›r›lmas›, Avrupa güvenli¤ini tehdit eden eylemlere karﬂ›
önemli bir geliﬂme olarak de¤erlendirilmektedir. Güvenlik sisteminde geniﬂleme sürecinin bölünmemiﬂ bir Avrupa’n›n devaml›l›¤›n› sa¤lad›¤› sürece çok
yararl› olabilece¤i de¤erlendirilmektedir. Özellikle uluslararas› kuruluﬂlar›n
geniﬂlemeleri, bu kuruluﬂlar›n etkinli¤ini artt›rmas› oran›nda kabul görebilecektir. Geniﬂleme, Avrupa’daki uluslararas› kuruluﬂlar›n temel ortak iﬂlevlerini oldu¤u kadar, bar›ﬂ› koruma ve di¤er yeni görevleri icra etme niteli¤inde geliﬂtirilmelidir. Bu kapsamda NATO ve AB’nin geniﬂleme sürecinde bölünmemiﬂ bir Avrupa’n›n yarat›lmas› olgusuna önem vermenin gereklili¤i aç›k olarak ortaya ç›km›ﬂ bulunmaktad›r. Bu ﬂekilde AB ülkeleriyle BDT üyesi ülkelerin bütünleﬂmiﬂ ve hür bir Avrupa için kaynaﬂmalar› mümkün olabilecek ve
böylelikle güvenlik ve istikrara katk› sa¤lanabilecektir.
Rusya Federasyonu’nda sa¤lam demokratik kurumlar›n geliﬂtirilmesi ve
bu konuda gereken çerçevenin oluﬂturulmas›, Avrupa güvenli¤i ve istikrar›
için önemli bir geliﬂme olarak de¤erlendirilmektedir. Özellikle demokrasi, pazar ekonomisi, reformcu bir d›ﬂ politikaya yaklaﬂ›m›n›n geliﬂtirilmesi dikkate
de¤er konular aras›nda bulunmaktad›r. Bu nedenle Rusya Federasyonu’ndaki
bu geliﬂmelere destek verilmesi, Avrupa güvenlik ve istikrar›n›n süreklili¤i
için bir zorunluluk arz etmektedir.
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SONUÇ
AB’nin amac›, kriz yönetimi, insani yard›m ve bar›ﬂ› destekleme harekatlar›nda kendi kendine karar verebilen ve yeterli bir askeri güç ile desteklenen
bir güvenlik ve savunma kimli¤ine kavuﬂmak ve ortak savunma politikas›
oluﬂturmakt›r. Avrupa savunma sanayiinin geliﬂmesine yönelik olan bu yaklaﬂ›m›n ayn› zamanda ekonomik nedenlere dayand›¤› de¤erlendirilmektedir.
Kriz yönetimi ve bar›ﬂ› destekleme harekat›nda sorumlulu¤un AB taraf›ndan
yüklenilmesi NATO’nun sadece nükleer cayd›r›c›l›k ve 5. madde görevleri
için öngörülen bir organizasyona dönüﬂmesinin önünü açabilecektir.
Türkiye AB’ye tam üye olana kadar AGSP kapsam›nda oluﬂturulacak yeni güvenlik sistemi içerisinde ulusal güvenlik ç›karlar›n›n AB taraf›ndan sürekli bir biçimde dikkate al›naca¤›n› garanti eden somut bir mekanizma içerisinde yer almak istemektedir. Bu nedenle Türkiye’nin, NATO üyeli¤inden ve
kilit jeopolitik konumundan yararlanmak suretiyle, AB’nin bu boyutunda görüﬂlerini yans›tabilece¤i bir mekanizmaya sahip olmaya çal›ﬂmas› önem taﬂ›maktad›r. 21’inci yüzy›lda bar›ﬂ› kurma ve kriz yönetimi alanlar›nda bir yetenek kazanmay› arzulayan AB’nin kolektif güvenlik giriﬂimini ortak savunma
alan›na da yayg›nlaﬂt›rabilece¤i de¤erlendirilmektedir. Türkiye’nin AB’ye tam
üye olaca¤› tarihe kadar geçecek sürede bu alanda AB ile ciddi etkin bir iletiﬂim içinde bulunmas› gerekmektedir. Avrupa güvenli¤inin geneli ve ayr›ca
Türkiye’nin ulusal ç›karlar› için bu yönde yaklaﬂ›m zorunlu görülmektedir.
Türkiye, Cumhuriyetin kuruluﬂundan günümüze kadar olan dönemde Büyük Atatürk’ün “ça¤daﬂ uygarl›k düzeyine eriﬂme” hedefi çerçevesinde sürekli olarak Bat›’ya yönelik bir politika izlemiﬂtir. Bu politikan›n gere¤i olarak
güvenlik alan› içinde de ayn› yönelimi göstermiﬂ ve Türkiye; NATO, AG‹T ve
Avrupa Konseyi gibi Avrupa güvenli¤ini do¤rudan ilgilendiren uluslararas›
güvenlik kuruluﬂlar› içinde üye s›fat›yla önemli roller üstlenmiﬂtir ve üstlenmeye devam etmektedir. 21’inci yüzy›lda Türkiye’nin yüksek ideali ana ça¤daﬂlaﬂma hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaﬂ›lmas› olmal›d›r. Türkiye’nin AB’ye tam üyeli¤inin gerçekleﬂtirilmesi, bu ana ça¤daﬂlaﬂma hedeflerinin baﬂ›nda gelmektedir. AB’ye tam üyelik Türkiye’nin stratejik vizyonunun ayr›lmaz bir parças›d›r. Bu hedef, Büyük Atatürk’ün ça¤daﬂ uygarl›k düzeyine eriﬂme hedefi ile uyum göstermektedir.
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Uluslararas› ekonomik aç›dan geliﬂmeler de¤erlendirildi¤inde, AB’nin
Avrupa’n›n baﬂl›ca siyasi ve hatta askeri bir aktör olarak ön plana ç›kmas› kaç›n›lmaz görülmektedir. Bu kapsamda Avrupa’n›n art›k giderek AB demek oldu¤u gün ›ﬂ›¤›na ç›kmaktad›r. Bu nedenle Türkiye, k›sa vadeli güvenlik ç›karlar›nda bir boﬂluk do¤mamas› için AB ile AGSP ba¤lam›nda baz› somut mekanizmalar geliﬂtirmeli, ancak esas hedef olarak AB’ye tam üyelik yolunda 3
Ekim 2005 tarihinde baﬂlayan müzakerelere öncelik ve a¤›rl›k vermelidir. Türkiye’nin AB’ye tam üye olmas›, sonuçlar› itibariyle Türkiye’nin NATO’dan
sonra AGSP’ye de kat›l›m›n› ve bu suretle Avrupa güvenli¤inin bütünleﬂtirilmesini sa¤layabilecektir.
AGSP içinde Türkiye’nin yerinin tam ve aç›k bir ﬂekilde belirlenmesi,
Avrupa güvenli¤i aç›s›ndan çok önem taﬂ›maktad›r. Avrupa’n›n yeni güvenlik
yap›lanmas› oluﬂurken, birinci amac›n BAB’taki Türkiye’nin müktesebat›n›n
korunmas›n›n gereklili¤i üzerinde durulmal›d›r. Bu sa¤lanabildikten sonra Avrupa’n›n 21’inci yüzy›l güvenlik sistemi içinde söz sahibi olabilmek için bu
müktesebat›n daha da ileriye götürülmesi için giriﬂimlerin yo¤unlaﬂt›r›lmas›n›n yararl› olaca¤› de¤erlendirilmektedir.
21’inci yüzy›lda de¤iﬂen güvenlik yaklaﬂ›mlar› çerçevesinde; Avrupa güvenlik yap›lanmas›nda Türkiye’nin kazand›¤› haklar› kaybetmemesi önemlidir. Özellikle; NATO’nun destekleyece¤i bir AB harekat›nda, Türkiye’yi karar
mekanizmas›na en baﬂ›ndan itibaren kat›lmal›, otonom bir AB harekat›nda ise,
Türkiye harekata kat›lma niyetini bildirdikten sonra karar mekanizmalar›nda
yer alabilmelidir.
Günümüzde Avrupa güvenli¤inin yeniden yap›land›r›lmas›na iliﬂkin olarak ABD, NATO’nun yeni tehditlere uygun olarak dönüﬂümünü benimsemekte, di¤er yandan da AB’nin AGSP oluﬂumunu Avrupa’n›n güvenli¤i için desteklemektedir. Bu kapsamda ABD, AB ile NATO aras›nda sürekli bir iﬂbirli¤inin yaﬂama geçirilmesi konusundaki görüﬂünü ortaya koymaktad›r. 21’inci
yüzy›lda Avrupa güvenlik yap›s›n›n oluﬂturulmas›nda BDT’nin konumu da
dikkatle izlenmelidir. Özellikle BDT’nin gelece¤i hakk›nda önemli belirsizlikler sözkonusudur. Bu kapsamda AB ve NATO, bu güvenlik yap›lanmalar› esnas›nda BDT ile ilgili geliﬂmeleri dikkatle ve özenle incelemelidir.
Türkiye, AB’nin Avrupa güvenlik yap›s›n›n önemli bir kurumu olacak
olan AGSP’de etkin bir rol alabilmesi için AB ile olan iliﬂkilerini geliﬂtirmeli
ve bu iliﬂkilerinde özellikle güven artt›r›c› politikalara a¤›rl›k vermelidir. Bu
kapsamda Türkiye, Avrupa-Atlantik kurumlar› içindeki yeri aç›s›ndan AB ile
güvene dayanan bir iliﬂki geliﬂtirmelidir.
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21’inci yüzy›l, “küresel güvenlik” kavram›n›n yayg›n olarak kullan›labilece¤i bilinmektedir. Bu kavram, ayn› zamanda uluslararas› güvenlikle ilgili
kuruluﬂlar›n benimsemesi ve uygulamas› gereken bir yaklaﬂ›m›n en belirgin
göstergesidir. 21’inci yüzy›lda Avrupa güvenli¤ini küresel güvenlikten ay›rmak mümkün de¤ildir. Ayn› zamanda küresel güvenlik bir anlamda Avrupa’dan kaynaklanan güvenlikle ilgili s›k›nt›lar› giderme amac›n› da taﬂ›maktad›r. Avrupa güvenli¤ini ise, Türkiye’nin güvenli¤inden ay›rmak hiç mümkün
de¤ildir. 21’inci yüzy›lda küresel tehditleri de¤erlendirdi¤imizde, müﬂterek
güvenli¤imize yönelik potansiyel, etnik ve politik ihtilaflar›n devam etti¤i görülmektedir. Özellikle NATO’nun kriz bölgesi olarak adland›rd›¤› 16 bölgesel
sorunun 13’ü Türkiye’yi do¤rudan ilgilendirdi¤i dikkate al›n›rsa, bölgemizdeki bar›ﬂ ve istikrara ne derecede ihtiyaç bulundu¤u aç›k olarak görülmektedir.
Bu kapsamda, Türkiye’nin güvenlik yaklaﬂ›m›n› AGSP’den ayr› olarak düﬂünmek mümkün de¤ildir. Güvenlik bir bütün olarak tesis edilmeli ve yarat›lmal›d›r. Türkiye’nin 21’inci yüzy›l Avrupa güvenlik sisteminde etkin ve verimli
bir konumda yer almas›, ayn› zamanda 21’inci yüzy›l Avrupa güvenlik kurumlar›n›n gelece¤i içinde önemli bir garanti oluﬂturabilecek ve Avrupa güvenli¤ine önemli ölçüde katk›lar ve destekler sa¤layabilecektir.
21’inci yüzy›lda Türkiye’nin güvenli¤i ile Avrupa güvenli¤i bir bütünlük
oluﬂturmal›d›r. Ortak bir güvenlik yap›lanmas› içerisinde bulunmak, ayn› zamanda küresel güvenli¤in sa¤lanmas›na ve sonsuza kadar devam etmesine imkan sa¤layabilecektir.
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