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1. Giriş 

Yarım yüzyıla yaklaşan tarihi boyunca ekonomik açıdan dünyanın en 
önemli aktörlerinden biri haline gelen Avrupa Birliği’nin (AB), günümüzde 
Uluslararası İlişkilerin siyasal boyutunda da söz sahibi olmaya yönelmesi, son 
derece dikkat çekici bir gelişmedir. “Ekonomik dev”in, “siyasal cüce”liği 
aşıp, Global bir güç olmaya çalıştığını gösteren en önemli ipucu, Avrupa Birli-
ği hakkında yazar veya konuşurken, artık bir “Avrupa Güvenlik ve Savunma 
Politikası”ndan (AGSP) söz eder hale gelmiş olmamızdır. Öyle ki, ekonomik 
bütünleşme konusunda oldukça başarılı bir grafik çizmiş olan Birlik, hem Av-
rupa’da yaratılmış olan barış ve refah alanını genişletmeye, hem de bu alanın 
güvenliğinin sağlanmasında daha fazla sorumluluk yüklenmeye hazır bir gö-
rünüm sergilemektedir. Yirmi yedi Üye Devletten oluşan Avrupa Birliği, şüp-
hesiz dünyanın en başarılı ekonomik bütünleşme hareketidir. 1957 yılında ku-
rulduğunda sadece altı üyeye sahip olan, o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik 
Topluluğu (AET), bir ortak pazar oluşturmak amacıyla yola çıkmıştır. Oysa 
Batı Avrupa’nın, İkinci Dünya Savaşı öncesindeki ekonomik ve siyasal gücüne 
kavuşması için girişilen siyasal ve askeri amaçlı bütünleşme çabaları, başarıya 
ulaşamamıştır. Örneğin, Batı Avrupa Birliği (BAB) önemli işlevler edineme-
miş, Avrupa Savunma Topluluğu ise yaşama geçirilememiştir. Batı Avrupa’da 
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siyasal bütünleşme sağlamak için ilk girişimler İkinci Dünya Savaşı ertesinde 
başlamıştır. 1948 yılında Britanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, 
ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliği ve kolektif savunma amacıyla bir araya 
gelerek Brüksel Anlaşmasını imzalamışlardır.1 

2. Avrupa Birliği Tarihsel Fikri 

Avrupa’nın birlik oluşturabilme düşüncesi tezlerinin ortaya atılmasından 
önce kıtanın tarihte ki geçmişine bakılmalıdır. Kıta Avrupa’sının geçmişine 
bakıldığında ise, yüzyıllardır sonucu ağır yıkımlar getiren savaşların yaşanma-
sının olduğunu belirtebiliriz. Bu savaşların içeriklerine bakıldığında ise, kimi 
mezhepsel olmakla birlikte kimi de toprak genişlemesiyle gelen hanedanların 
savaşı olarak tezahür etmiştir. Avrupa kıtasında 1337–1453 tarihleri aralığında 
yapılan Yüzyıl Savaşları sonucu birçok insan yaşamını yitirmiş ve insanlar 
başka hanedanlıkların boyunduruğuna girmek zorunda kalmışlardır. Avru-
pa’nın kıta olarak yıllarca farklı sebeplerden dolayı kendi içerisindeki iç barışı 
ve huzuru sağlayamadığı görülebilmektedir. Yüzyıl Savaşlarının üzerinden bir 
yüzyıl geçmesine rağmen Avrupa’nın kendi içerisinde tekrar bir savaş ile yüz 
yüze geldiğini görebilmek mümkün olacaktır. Otuz Yıl Savaşları 1618–1648 
arasında yapılan bir savaşlar zinciri olmakla birlikte bu defa Avrupa’da bulu-
nan birçok devletin ve hanedanlıkların katıldığı bir savaşlar dizisine dönüş-
müştür. Otuz Yıl Savaşlarının sonucunun nihayetinde Avrupa’nın inşasında 
bir iç barış ve huzur için 1648 yılında ünlü ‘’Westphalia Barışı‘’ ile sonuç-
lanmaya çalışılmıştır. Fransız Kardinal Richeliu’nun katkısıyla 1629 tarihinde 
oluşturulup öne sürülen fikirler etrafında 1648 tarihinde imzalanacak Westp-
halia Barış Antlaşması Avrupa Kıtasının bütününe yayılacak şekilde, devlet 
ekseninde uluslararası sistem kuran bir kongre halini almıştır. Bu da Avrupa 
bütününde ve Avrupa merkezli olacak şekilde küresel sistem içerisinde dönüm 
noktalarından biri olarak sayılacaktır. Westphalia Barış Antlaşmasının sonucu 
mezhepsel mücadelelerinin son bulması, çeşitlilik gösteren inançlara saygı hü-
viyetinin garanti altına alınmışlığının yanında vicdan hürriyetinin oluşmasıyla 
birlikte düşünsel fikirlerin önünün açılmasıdır.2 

1 B. Esra Çayhan, ‘’Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve Türkiye’’, Akdeniz İİBF 
Dergisi, (3), 2002, s.43. 

2 Uğur Özgöker ve Güney Ferhat Batı, ‘’AB’nin Doğu Sınırı Balkanlar’’, İstanbul, Derin 
Yayınları, 1. Basım, 2016, s.5.    
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Avrupa kıtasının geleceğini şekillendiren iki düşünce kavramının ön pla-
na çıktığı söylenebilir. Bu düşünce kavramlarından ilki ve biri Friedrich Nau-
mann’ın düşüncesi olan Mitteleuropa (Merkezi Avrupa) olduğudur. Bir diğer 
kavramı öne süren ise, T.G. Masaryk düşüncesi olan New Europe (Yeni Avru-
pa) olduğudur. F. Naumann’ın düşüncesinde ki Avrupa’da yani ‘’Mitteleuro-
pa’’sı çekirdek oluşumunu Almanya’nın öncülüğünde, Çeklerin, Macarların, 
Avusturyalıların ve Güney Slavların olduğu birlikteliği öngörmektedir. Tabii 
ki bu iki düşünce kavramından farklı düşüncelerinde öngörüldüğünü söylemek 
mümkündür. Bunlardan biri olan da Kont Richard Coudenhove-Kalergi’nin 
(1894-1972) düşünce kavramı olduğunu söyleyebiliriz. Coudenhove-Kaler-
gi’ye bakıldığında ise, aslında Japon bir annenin çocuğu olduğu ama babasının 
Avusturyalı bir diplomat olduğu düşünüldüğünde yine de Avrupa konularına 
vakıf olduğu söylenebilir. Coudenhove-Kalergi’nin kavram düşüncesi Avrupa 
için ‘’Paneuropa’’ oluşumudur. Coudenhove-Kalergi, Avrupa için siyasal bir 
model öngörmektedir. Kont’a göre Avrupa’nın sınırlarını coğrafi ve kültürel 
olarak belirlemek mümkün değildi. Bu sebeple çözüm siyasal olmalıydı.3 

3.  İkinci Dünya Savaşı Sonrası Avrupa 

Avrupa kıtası, Avrupalı devletlerin güç mücadelesine yönelik olarak adın-
dan dünya savaşı diye bahsettiren büyük çaplı iki savaşa sahne olmuştur. Av-
rupa açısından her iki savaş da ağır tahribatlara neden olmuştur. Bu savaşlar-
la birlikte kıta sosyal, ekonomik, askeri, siyasal ve hatta psikolojik açılardan 
derin sarsıntılar, kırılmalar ve ciddi krizler yaşamıştır. İkinci Dünya Savaşını 
müteakip Birleşmiş Milletler kurularak evrensel düzeyde barışı koruma mis-
yonu ile görevlendirilmiş olsa da, savaş sonrası dönemin hiç de barışçı olma-
dığı görülecektir. Bu gergin durum kendisini en çarpıcı bir şekilde Avrupa’da 
hissettirmiştir. Oluşmaya başlayan iki kutuplu uluslararası sistem ilk etkilerini 
Avrupa’da göstermiş; hatta iki kutuplu sistemin soğuk savaşı, özellikle Avrupa 
kıtası üzerinde ve uğruna cereyan etmiştir. Avrupa “mutat Avrupalı” olmayan 
iki güç durumundaki ABD ve SSCB arasında tam ortasından “Doğu Avrupa” 
ve “Batı Avrupa” şeklinde parçalanmış ve bu iki gücün nüfuz alanı haline ge-
tirilmiştir. Siyasi ve askeri işbirliği zemininde Birleşik Avrupa’yı inşa etmenin 
isabetli bir yöntem olmadığı; bunun yerine ekonomi gibi nispeten daha sorun-

3 Neziha Musaoğlu ve Uğur Özgöker, Avrupa Kimliği Kurgusu, Çanakkale, Paradigma 
Yayınları, 3.Baskı, 2016, s.82-83. 
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suz olan alanlarda işbirliği yaparak, buralarda edinilecek olumlu tecrübelerin 
zamanla siyasi ve askeri alanlara da taşınmasının daha elverişli bir bütünleşme 
yöntemi olacağı değerlendirmesi yapıldı. Bunu müteakip ekonomik işbirliği 
doğrultusunda konseptler geliştirilmeye başlandı. Avrupa’da ekonomi eksenli 
işbirliğini başlatma arayışları ile ABD’nin Batı Avrupa’nın Sovyet yayılma-
cılığına karşı korunmasına yönelik NATO’yu kurması ve Batı Almanya’yı da 
Batı savunmasına entegre etme düşüncesiyle Almanya’nın silahsızlandırılması 
politikasını gözden geçirmeye başlaması aynı zaman kesitine tekabül etmek-
tedir.4 

İkinci Dünya Savaşı’nın, Avrupa’da bıraktığı izler yıkık şehirler, ağır ka-
yıplı geçen bir süreç olarak milyonlarla ifade edebilecek fazla insanın hayatını 
kaybetmesiyle, ülkelerin altyapılarının ortadan kalkmasıyla ve Avrupa ülkele-
rinin toplam Gayri Safi Milli Hâsılasının ortalama %25 oranında düşmesiyle 
noktalandı. Avrupa’da savaş sonrasında, ekonomik olarak olağanüstü bir enf-
lasyon yaşandı. Ekonomik ve sosyal buhranların yanı sıra Avrupa siyasi olarak 
da çok zorlu günler geçirmekte ve var olan yaşamsal hayatın dibe vurmasına 
neden olmuştur. Savaştan sonra Avrupa’daki güç dengesi, savaş öncesinde-
kinden tamamen farklıydı. Ülkeler arasında birliktelik yapılacak siyasi bir te-
mel kalmamıştı. İkinci Dünya savaşı sonrasında ABD’nin kıta Avrupa’sında 
ki ekonomik yıkımı giderebilmek ve savaş nedeniyle dibe vurmuş Avrupa’nın 
iyileştirilmesi için yardımda bulunmuştur. Tarih itibariyle ABD’nin Avrupa da 
ki ülkelere 13 Milyar Dolar yardımda bulunduğu vurgulanabilir. Bu yardım 
Avrupa’nın ekonomik hayatın canlılığı açısından önemliydi, çünkü insanların 
çalışabileceği iş sahaları oluşturularak bu işgücüne olan katılımları artırarak 
kalkınmayı beraberinde getirecekti. Ne var ki bu yardım herhangi bir plan ve 
program perspektifi gözetilmeksizin verimli olmayan alanlara kullanılmış, ya-
tırım ve kalkınma amacıyla kullanılmamış bu nedenledir ki kısıtlılık göster-
miştir. Bu nedenle ABD daha etkili ve planlı bir yardım için ABD Dışişleri Ba-
kanı George Marshall kendi adını taşıyacak bir projeyi hazırlayarak faaliyete 
geçirmiştir. G. Marshall yardım projesi önerisini 5 Haziran 1947 tarihinde ünlü 
Harvard Üniversite kürsüsünde yaptığı konuşma metninde açıklamıştır. Plan 
çerçevesinde öncelikli olarak Avrupa da ki ülkelerin kendi aralarında güçlü 
bir ekonomik konsensus kurmaları ve birbirlerine yapılacaklar konusunda yar-
dım etmeleri istenmektedir. Birbirlerine yardım konusunda kalacak eksiklik 

4 Hasan Mor, ‘’Avrupa Birliği Bütünleşme Süreci ve Sorunları’’, Gazi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2010, s.504-506. 
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ve açıklıklar için ABD’nin her türlü yardımı yapacağını belirtmiştir. ABD’nin 
Avrupa’ya yardımı iki eksende belirtilebilir:

• ABD’de satılmayan mallar devlet eliyle satın alınacak, böylece 1929 
krizine benzer bir krizin yaşanması önlenecekti. 

• Amerikan halkının kökenini oluşturan Avrupa halkına yardım edilecek, 
Avrupa’da yoksulluğun neden olabileceği çatışmalar önlenecek, liberalizm ve 
serbest mübadelenin alanı genişletecek ve ABD’nin ticaret alanı, hacmi ve or-
takları artacak, daha da önemlisi Batı Avrupa’daki komünizm tehlikesi bertaraf 
edilebilecekti.5 

4.  Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Politikaları 

1948 yılında Brüksel Antlaşması ile kurulan “Batı Birliği” ya da “Brük-
sel Antlaşması Örgütü”, 1955 yılında Almanya ve İtalya’nın da birliğe dâhil 
edilmesiyle Batı Avrupa Birliği’ne (BAB) dönüşmüştür. Ancak Batı Avrupa, 
“Avrupa Savunma Topluluğu” projesinin başarısızlığa uğramasının ardından 
Soğuk Savaş döneminde güvenliğini sağlama görevini ABD’ye devretmiş, 
NATO Soğuk Savaş yılları boyunca Avrupa’nın savunmasından sorumlu tek 
örgüt olarak kalmıştır. BAB ise bu dönemde atıl bir güvenlik organizasyonuna 
dönüşmüştür.6 1954’te Avrupa Savunma Topluluğu’nun çökmesinin ardından 
NATO, Avrupa güvenliğinden sorumlu tek örgüt olmuştur. Avrupa savunma 
ve güvenlik politikasının gelişimini birkaç faktörle açıklamak mümkündür. 
İlk olarak Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyet tehdidinin Avrupa için or-
tadan kalkması, Avrupa’nın NATO’ya bağımlılığını azaltan en önemli faktör 
olmuştur. Kolektif güvenlik ve dışarıda müdahale Avrupa savunmasının yeni 
ilkelerine dönüşmüştür. İkinci faktör ekonomik bütünleşmesini hemen hemen 
tamamlayan Avrupa’nın siyasi bütünleşmesinin de tamamlanması gerekliliği-
ni doğurmuş olmasıdır. Üçüncüsü ve belki de Avrupa’yı en çok sarsan faktör 
komşu coğrafyasında yaşanan savaşlardır. Bu savaşlarla Avrupa kendi değer-
lerinin savunulmasının ve desteklenmesinin gerekliliğiyle karşı karşıya kal-
mıştır.7 Tesisleri Paris’te bulunan Batı Avrupa Birliği Asamblesi, Avrupa kıta-

5 Uğur Özgöker ve Güney Ferhat BATI, a.g.e., 2016., s.13-14. 
6 Haydar Efe, ‘’AB’nin Gelişen Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve Türkiye’’, Gazi 

Üniversitesi İİBF Dergisi, 9/3, 2007, s.129. 
7 Aslıhan P. Turan, ‘’Avrupa Birliği Güvenlik Aktörü Olmaya Ne Kadar Yakın’’, Bilge 

Strateji, Cilt 2, Sayı 3, Güz 2010, s.32. 
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sının güvenliği ve istikrarı ile bütün hususlarda sürekli olarak ça lışmaktadır. 
Avrupa’daki bütün kurumsal değişimlere rağmen BAB Asamblesi güvenlik ve 
savunma konularını takip eden, gözleyen yegâne parlamenter asamble olma 
özelliğini sürdürmektedir. Çalışmalarına başladığı 5 Temmuz 1955 tarihinden 
beri bugün sayıları 28’e ulaşan bütün BAB ülkelerinin ulusal parlamentola-
rından düzenli bir şekilde ge lerek tartışmalara katılan parlamenterler ile Av-
rupa’nın devlet ve hü kümet başkanları, dışişleri ve savunma bakanlarının da 
davet üzerine katıldığı önemli bir tartışma platformunu oluşturmaktadır.8 

1970’li yıllara kadar, Avrupa Topluluğu için bir ortak dış politika oluş-
turma, önemle üzerinde durulan bir konu değildi. Dış politikada işbirliği ko-
nularının belirlenmesi için Ekim 1970’de toplanan Lüksemburg Zirvesinde 
‘’Davignon Raporu’’ yayınlanmış;9 Etienne Davignon idaresinde, Mart-Tem-
muz 1970’de, altıların Siyasi İşler Müdürleri’nin hazırladığı ‘’Avrupa Siyasi 
Bütünleşmesi Alanında Gerçekleştirilebilir Adımlar Üzerine’’ başlıklı rapora 
verilen diğer isimdir. Avrupa Siyasi Birliği zorluklar içindeyken, Fransa, De 
Gaulle’ün politikaları nedeniyle sürekli baltaladığı bu konuyu kendisi günde-
me getirmiştir. 22 Temmuz 1969’da Topluluk Bakanlar Konseyinin toplantı-
sında yeni bir zirve önerir. Fransa’nın bu tavır ve fikir değişikliğinde de Ga-
ulle’nin yerine 15 Haziran 1969’da Georges Pampidou’nun Cumhurbaşkanı 
seçilmesi büyük rol oynamıştır. Fransa’nın önerdiği zirve 1-2 Aralık 1969’da 
Lahey’de toplanır. Bu zirvede üye ülkelerin devlet veya hükümet başkanları 
üç temel karar alırlar. 

• Roma Antlaşmasının temeli olan gümrük birliğini tamamlayacak nite-
likle bir ekonomik ve parasal birlik yolunda çalışmalar yapmak. 

• İngiltere ve diğer üç aday ülke olan Danimarka, İrlanda ve Norveç ile 
tam üyelik görüşmelerine başlamak. 

• Dışişleri Bakanlarını, ‘’Siyasal Birliği’’ gerçekleştirmenin yollarını 
araştırmak ile görevlendirmek. 

Davignon Raporunun uygulanmasıyla yer alan toplantılar sırasında, gö-
rüş-değiş-tokuşuna konu olur. Bu toplantılar, üye devletlerin, konferansın eko-
nomik yönleriyle ilgili ortak bir görüşe varabilmelerine yaramıştır. Bu konuyla 

8 Uğur Özgöker ve Güney Ferhat Batı, Uluslararası Siyasi Askeri Ekonomik ve Sosyo-
Kültürel Örgütler, Der Yayınları, İstanbul, 4.Baskı, 2017, s.119. 

9 Meral Tecer, Avrupa Birliği ve Türkiye Sorular – Yanıtlar, Ankara, TODAİE Yayın No: 
340, 1.Basım, 2007, s.123. 
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ilgili olarak, AT Komisyonu’nun çalışmalarına katılması istenmiştir. Siyasal 
komitenin raporuna gerekli unsurları o tedarik edecektir, fakat nihai belgenin 
bu kısmının yazarı olarak gözükmeyecektir. Bu çetrefillikler, ‘’dokuz’’ların 
topluluk icraatına dökülmeden dış siyasetleri hakkında istişare etmelerinin ne 
denli zor olduğunu göstermiştir. Davignon usulünün hükümetler arası niteliği-
ni devam ettirmek için sarf edilen çabalara rağmen, mantık kadar, pratik zor-
luklar da, bakanlar, kurumlara başvurma zorunluluğunun kaçınılmaz hale ge-
tirmiştir. Kazanılan tecrübe göstermektedir ki, Davignon Raporu istenen ortak 
icraatı gerçekleştirecek dinamizme sahip değildir. Elçi Davignon’nun kendisi 
de ‘’Bu ilk çabanın, AT’nin daha şimdiden erişmiş olduğu olgunluk seviyesine 
uygun olmadığını’’ kabul etmiştir.10 

Soğuk Savaş, SSCB’nin dağılması sonucu sona ererken uluslararası alan-
da yeni bir konjonktür doğmuştur. Bu ortamda 1992’de imzalanan Maastricht 
Antlaşması ile Petersberg Deklarasyonu ilan edilmiş ve BAB’ın işlevsel tanı-
mı yapılmıştır. Deklarasyonda belirlenen Petersberg görevleri, insani yardım 
ve kurtarma görevlerini, barışı koruma görevlerini ve kuvvet kullanımını da 
içerecek şekilde kriz yönetimi ve barışın sağlanması görevlerini kapsamak-
tadır.11 Haziran 1992’de BAB’ın dışişleri ve savunma bakanları Almanya’nın 
Petersberg kentinde BAB’ın rolü ve görevlerini belirlemek üzere buluşmuştur. 
Bunun sonucu olarak BAB’ın operasyonel sorumluluklarını belirleyen ‘’Pe-
tersberg Deklarasyonu’’ kabul edilmiştir. BAB, NATO’nun görevini ortak sa-
vunma olarak teyit etmiş kendi operasyonlarını Petersberg Görevleri denilen 
barış yapma ve koruma, kriz yönetimi ve insani operasyonlarla sınırlamıştır. 
Petersberg Deklarasyonu’na göre barış yapma dahil kriz yönetimi için savaş-
çı güçlerin kullanımı iki durumda söz konusudur. İlk durumda BM Güvenlik 
Konseyi ikinci durumda BM Şartı’nın 51. maddesine dayanarak herhangi bir 
ittifaka üye olmayan bir ülkeye saldırılması durumunda kolektif savunmaya 
başvurulabileceğine atfen, BAB’ın AB adına kendisinin bir müdahalede bulu-
nabileceği belirtilmiştir.12 

21’inci yüzyılın başında AB entegrasyon süreci çok önemli bir asamaya 
ulaşmıştır. AB, Ekonomik ve Parasal Birliği’ni Avro ile bütünüyle gerçekleş-

10 Mesut Hakkı Caşın, Uğur Özgöker, Halil Çolak, ‘’Küreselleşmenin Avrupa Birliği Ortak 
Güvenlik ve Savunma Politikasına Etkisi’’, İstanbul, Nokta Kitap, 1.Baskı, Mayıs 2007, 
s.232-233.  

11 Hasret Çomak, ‘’Avrupa’da Yeni Güvenlik Anlayışları ve Türkiye’’, İstanbul, TASAM 
Yayınları, 2005, s.41. 

12 Mesut Hakkı Caşın, Uğur Özgöker, Halil Çolak, a.g.e., s.256. 
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tirmiş olsa da bu ekonomik bütünlük AB’nin savunma ve güvenlik alanında 
hem kendi içerisinde hem de kendine komşu bölgelerde barış ve özgürlüğün 
sağlanmasında yetersiz kalıyorsa, kırılgan bir yapıya sahip olunduğu gerçeği-
ni de yadsınamayacak bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu yüzden Fransa ve 
İngiltere arasında 1998 yılında imzalanan Saint Mâlo Deklarasyonu, AB’de 
Avrupa Politik Birliği yönünde ortak bir politik iradenin ortaya çıkmasından 
önce, güçlü ortak bir Avrupa savunma politikasının ortaya çıkartılabilmesi ça-
lışmalarının başlangıcı için bir mihenk taşı olmuştur.13 Ekim 1998 Avustur-
ya Pörtschach’da düzenlenen ve İngiltere-Fransa arasında yapılan ‘’St.Malo 
Zirvesi’’nin yolunu açan gayri resmi Avrupa Konseyi toplantısında Blair, sa-
vunma üzerine konuşmasında; askeri açıdan geçerli, siyasi açıdan hükümetler 
arası ve NATO’nun uygun olması durumunda Avrupa Birliği Savunma Politi-
kası’nın geliştirilmesine itiraz etmeyeceklerini belirtmiştir. 3-4 Aralık 1998’de 
Saint Malo’da ise İngiltere ile Avrupa’nın kendi savunma güvenliğini sağlama-
sı gerektiğini bastan beri savunan Fransa, önemli kararlar almışlardır. Avrupa 
Birliği’nin uluslararası sahnede rolünü tam olarak oynamak istediği, bunun 
için de ODGP çerçevesinde gelişen ortak savunma politikasını da içerecek şe-
kilde Amsterdam Antlaşması’nın ODGP ile ilgili hükümlerinin tam olarak ve 
hızla yerine getirilmesinin çok önemli olduğu belirtilmiştir. Yanı sıra “Güçlü 
ve rekabetçi bir Avrupa savunma endüstrisi ve teknolojisiyle desteklenen ve 
yeni risklere karsı hızla tepki verebilecek, güçlendirilmiş silahlı kuvvetlere 
gereksinim duyulduğu” belirtilerek AB’nin uluslararası krizlere yanıt verebi-
lecek güvenilir bir askeri güçle desteklenen özerk bir eylem kapasitesine sahip 
olmasının önemi vurgulanmıştır. Ayrıca, St.Malo’da AGSK ile ilgili kararların 
BAB tarafından değil, AB tarafından alınacağı da belirtilmiştir.14 

Güvenlik ve Savunma Politikası, Nice Antlaşmasıyla Ortak Dış ve Gü-
venlik Politikasına bütünleşmiş edilip, resmi olarak bir parçası haline getiril-
miştir. Artık ortak bir savunmayı, yani askeri boyutu da içeren ‘Ortak Dış ve 
Güvenlik Politikası’ oluşum aşamasındadır. ‘Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’ 
çerçevesinde ‘Ortak Tutum’, ‘Ortak Hareket’ ve ‘Ortak Strateji’ kararları alın-
maktadır. Bu araçlarla Birlik, sadece kendi sınırları içerisinde refah ve güven-
liğe katkı sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda sınırları ötesinde uluslararası 
ilişkileri biçimlendirmeyi amaçlamaktadır. Geliştirilmeye çalışılan Avrupa 

13 Siret Hürsoy, ‘’Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası Kıskacında Türkiye-Avrupa Birliği 
İlişkileri’’, Güvenlik Stratejileri Dergisi, 1(1), 2005, s.37. 

14 Haydar Efe, ‘’AB’nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası Oluşturma Çabaları’’, s.10.
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Güvenlik ve Savunma Politikası, askeri boyutun eklenmesiyle, Ortak Dış ve 
Güvenlik Politikasını güçlendirmiştir. Ortak Güvenlik ve Savunma Politika-
sı, insani yardım görevleri, afetlerden vs. kurtarma operasyonu, barışı koruma 
görevleri ve krizlerin aşılmasında asker konuşlandırarak barışın korunmasına 
katkı sağlamak gibi görevlerle donatılarak, AB’nin, ‘’riski düşük’’ bazı alan-
larda rol almasını hedeflemektedir. Petersburg Misyonu olarak adlandırılan bu 
görev, Batı Avrupa Birliği hükümleri çerçevesinde benimsenmişti. Daha sonra 
AB, bu hükümleri üstlenmiş ve bir parçası haline getirmiştir. AB, tüm bu iler-
lemelere rağmen, ortak bir savunmadan söz etmemektedir. Sadece AB devlet 
ve hükümet başkanları zirvesinde oybirliği ile bir karar alınması halinde, ortak 
savunma söz konusu olabilecektir. Bu da entegrasyondan çok, devletlerarası 
işbirliği niteliği arz etmektedir. Üye ülkelerden birine saldırı yapılması halinde 
AB’nin saldırıya uğramış sayılması gerektiği yönünde bir hüküm benimsen-
memiş ve bu husus üye ülkeler arasında henüz tartışılmaktadır. AB, ortaya 
çıkan veya gelecekte ortaya çıkacak krizlerin üstesinden gelebilmek için, Gü-
venlik ve Savunma Politikası çerçevesinde askeri boyutu olan bazı araç, organ 
ve mekanizmalar da ihdas etmiştir. ‘Siyasi ve Güvenlik Politikası Komitesi’, 
‘Askeri Komite’ ve ‘Genel Kurmay’ (military stab) gibi bazı birimler oluştu-
rulmuştur. Ayrıca güvenlik politikası danışma ve araştırma kurum ve mekaniz-
maları kurulmuştur. Böylece herhangi bir kriz durumunda hızlı karar verebil-
me ve müdahale edebilme imkânına kavuşulmuştur. Askeri müdahale yetene-
ğini geliştirme çerçevesinde alınan bir diğer karara göre AB, 2003’e kadar, 60 
gün içerisinde 60 bin askeri, bir yıl süreyle konuşlandırılmak üzere hazır hale 
getirmeliydi. Bu amaç 1999 Helsinki Zirvesi kararlarından biriydi.15 

2003 yılında Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Avrupa Güvenlik 
Stratejisi (AGS) AB’nin oluşturduğu askeri birliklerin ne tür niteliklere sahip 
olduğu konusunda önemli ipuçları vermektedir. Strateji Avrupa’nın karşılaştığı 
acil tehditleri beş ana başlıkta toplamıştır. Bunlar terörizm, kitle imha silahla-
rının yaygınlaşması, bölgesel sorunlar, başarısız devletler ve organize suçlar-
dır. Bunlar AB’nin artık kendisine yönelen tehditleri Soğuk Savaş döneminde 
olduğu gibi herhangi bir devlet veya devletler grubundan değil, devlet-dışı 
aktörlerin faaliyetlerinden algılamaya başladığını göstermektedir. Tehditlerin 
en belirgin hedefi olarak da Avrupalı devletler değil, Avrupa’daki toplumsal 
bütünlük ve refah olarak algılanmıştır. Zaten oluşturulması planlanan Birlik 

15 Hakkı Büyükbaş, ‘’Avrupa Güvenlik Strateji Belgesi Türkiye’’, Ankara Üniversitesi SBF 
Dergisi, 61-1, s.43-44. 
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askeri birliklerin konvansiyonel bir savaşı yürütmek üzere değil, daha çok acil 
durumlarda müdahale amacıyla kurulması gerektiği görüşü bu tehditlerin nite-
liğine bağlı olarak ağırlık kazanmıştır.16 

Batı Avrupa Birliği Asamblesi’nin 21 Mart 2000 tarihinde Lizbon’da ger-
çekleştirilen olağanüstü toplantısında Siyasi Komisyon’a Avru pa Birliği’ne 
entegrasyonu konusundaki çalışmaları yürütmek üzere yetki verilmiştir. 2000 
yılının Temmuz ayı başında Batı Avrupa Birliği Asamblesi’nin varlığı sona 
ermiş ve Batı Avrupa Birliği Geçici Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamble-
si adını almıştır. Başlıktaki “Geçici” söz cüğü Asamble’nin Avrupa Birliği’ne 
dâhil olacağı 2004 yılında yapılacak Avrupa Birliği Hükümetler arası Konfe-
rans’a kadar ulusal parlamentolar dan gelen temsilcilerin savunma konularına 
ilişkin ülkelerinin görüşlerini Avrupa Birliği kapsamında ifade etme yönte-
mi üzerinde çalışmalar de vam etmektedir. Anılan Konferans ile Batı Avrupa 
Birliği Asamblesi mis yonunu tamamlayarak yerini başka bir örgüte bırakmış 
olacaktır. Batı Avrupa Birliği Geçici Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamb-
lesi Başkanlık Komisyonu 12 Şubat 2003 tarihinde Brüksel’de gerçek leştirilen 
toplantısında Asamble’nin yeni seçilen Başkanı Hollandalı par lamenter Jan 
Dirk BLAAUW tarafından sunulan bir önerge oybirliği ile kabul edilerek 
Asamble’nin adı Batı Avrupa Birliği Parlamentolar arası Avrupa Güvenlik 
ve Savunma Asamblesi şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik Nice 
Anlaşması’nın 1 Şubat 2003 tarihinde yürürlüğe girmesiyle Avrupa Güvenlik 
ve Savunma Politikası (AGSP) ve bununla ilgili organların artık “geçici” ola-
mayacağı, bundan sonra geçici sözcü ğünün yerine “parlamentolar arası” söz-
cüğünün kullanılacağını ifade et mektedir. Gerçekleştirilen değişiklikle BAB 
Asamblesi’ndeki parlamen tolar arası modelin AB’nde ulusal parlamentoların 
çalışmalara katılım konusunda en uygun model olduğunu kanıtlayacağı vur-
gulanmıştır. Anılan değişiklik derhal yürürlüğe konulmuş, BAB-AB Konseyi 
dönem başkanlığını yürütmekte olan Yunanistan’ın büyükelçisi de bu kararı 
benimsemiş ve Asamble başkanını kutlamıştır.17 

Aralık 2008 tarihli Avrupa Güvenlik Strateji’sinin Uygulanmasına İliş-
kin Rapor’da AB Konseyi, BM Şartı ve AGİT ilkelerinin önemini vurgulamış; 
devletlerin bağımsızlığının, egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve sorunların 
barışçı yollardan çözümünün tartışılmazlığına değinmiştir. Raporda, değişen 

16 Davut Ateş, Uluslararası Örgütler Devletlerin Örgütlenme Mantığı, Bursa, Dora 
Yayıncılık, 2.Baskı, 2014, s.339. 

17 Uğur Özgöker ve Güney Ferhat Batı, a.g.e., 2017., s.120.  
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dünyanın güvenlik kaygılarına karşılık verebilmek için AB’nin kurumsal ko-
ordinasyonunu ve karar alma sürecini etkinleştirmesi gerektiği vurgulanmakta, 
Lizbon Antlaşması ile bu gelişmelerin sağlanacağı beklentisi ifade edilmekte-
dir. Tehditleri çatışmaya yol açmadan önleme stratejisinden yola çıkarak, barış 
inşası ve uzun vadede yoksulluğun önlenmesi temel hedefler olarak dile geti-
rilmiştir. Bu amaca ulaşmak için Birliğin siyasal, diplomatik, insani ve kalkın-
maya yönelik araçlarla birlikte, askeri ve sivil kriz yönetimini, ekonomik ve 
ticari işbirliğini kullanacağı; bunların yanı sıra diyalog ve arabuluculuk kapa-
sitesinin de geliştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. 2001 Laeken Zirvesi’nin 
ardından başlayan, AB Kurucu Antlaşmaları’nın reform edilmesi süreci AB 
Anayasası’nın hazırlanması ile sonuçlanmıştır. Kasım 2004’te AB Devlet ve 
Hükümet Başkanları Zirvesi’nde imzalanan AB Anayasası, Fransa ve Hollan-
da’daki referandumlarda reddedildikten sonra askıya alınmıştır. Buna rağmen, 
reform süreci sona ermemiş, Aralık 2007’de düzenlenen Zirve sonunda Lizbon 
Antlaşması imzalanarak Ocak 2009’da yürürlüğe girmiştir. AB Anayasası bel-
gesine bağlı kalınarak hazırlanmış Lizbon Antlaşması metninde bütünleşme-
nin derinleştirilmesi yönünde federasyon ilkelerini çağrıştıran düzenlemeler 
çıkarılarak, “yarı anayasal” bir sistem öngörülmüştür. Lizbon Antlaşması, de-
mokrasi, hukukun işleyişi, insan hakları ve temel hakların evrenselliği, eşitlik 
ve dayanışma gibi ilkelere dayanarak AB’nin küresel bir aktör olma yolunda, 
dış ilişkilerinde ortak amaç ve ilkeleri ortaya koyma arayışındadır. Bu çerçe-
vede Antlaşmanın 42. maddesinden başlayan İkinci Bölüm, çatışma önleme ve 
kriz yönetimi konularında sivil ve askeri kapasitesinin geliştirilerek, Birliğin 
dış eylem yeteneğinin güçlendirilmesini amaçlayan AGSP alanında düzenle-
meleri içermektedir. Antlaşmada AGSP’nin, ODGP’nin ayrılmaz bir parçası 
olduğu belirtilirken; bunun sivil ve askeri araçlara dayanarak, Birliğe operas-
yonel bir kapasite sağlayacağı öngörülmüştür. Barışın korunması, çatışmaların 
önlenmesi ve BM ilkelerine göre uluslararası güvenliğin korunması amaçları 
ile Birlik sınırları dışında da, üye ülkelerin imkânlarına göre Birliğin etkinli-
ğinin sağlanması kabul edilmiştir. Karar alma sürecinde yükümlülüklerinin de 
ASGP belirlenirken dikkate alınacağı kuralı benimsenmiştir.18 

18 Sanem Özer, Ceren Uysal Oğuz, Senem Atvur, ‘’NATO’nun AB’nin Değişen Güvenlik 
Stratejilerinin Afganistan Örneğinde Değerlendirilmesi’’, Akdeniz Üniversitesi İİBF 
Dergisi, (19), 2010, s.264-265. 
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5. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

AB’nin jeopolitik kaygı ve öncelikler geliştirmesinin temelinde Birliğin 
bir siyasi aktöre dönüşmüş olması yatmaktadır. Müstakil bir siyasi kimliğe sa-
hip bir örgüt ve aktör olarak AB kendi dış politika alanında tercih ve pozisyon 
geliştirerek siyasi süreçlere müdahale ve etki etmektedir. Bu müdahale ve etki 
zaman zaman üye devletlerin bireysel yaklaşımlarından farklılık gösterebil-
mektedir ki bu da AB’nin kendine ait bir dış politika ve güvenlik alanının oluşu 
ile yakından ilişkilidir. Diğer bir ifadeyle uluslararası siyaset ve hukukun ken-
dine özgü bir aktörü olarak AB, üye devletlerden kısmen bağımsız öncelikleri 
ile bir güvenlik politikası inşa etmekte ve siyasi adımlarını bu politikaya göre 
atmaktadır. Her ne kadar normatif bir ajanda ve tasarıma sahip bir örgüt olsa da 
AB daha çok güvenlik eksenli devletlerin dış politika tutum ve kimliklerinde 
gözlemlenen jeopolitik vurguya da sahiptir. Bu açıdan bakıldığında da Birliğin 
bildik anlamda bir devlete yakınsadığını da söylemek mümkündür. Böylesi bir 
tutum ve yönelimi başkaca herhangi bir uluslararası örgütte görmek mümkün 
değildir. Coğrafya odaklı jeopolitik kaygı ve öncelikler çoğunlukla bir devletin 
dış politika gündeminde önemli bir yer tutarken benzer bir durumun AB’de gö-
rülüyor olması Birliğin kimliği ile ilgili önemli ipuçları içermektedir. Hareket 
kabiliyeti ve hareket alanı kuruluşundan beri giderek genişleyen AB’nin, nor-
matif zemini ilgilendiren konuların dışında, büyük ölçüde jeopolitik kaygılar 
ve avantajlar ile yakından ilişkilidir. AB açısından ‘’Küresel Denklemde İç ve 
Dış Birlik’’ güvenliği hassasiyet demektir. Bu hassas dengenin her an bozu-
labilme ihtimaline karşı da dinamik bir politika geliştirilmesi ve uygulanması 
zorunluluk arz etmektedir. Bu dinamizm ve esneklik ise büyük ölçüde AB’nin 
komşuluk politikası çerçevesinde sağlanacak ve politik tutumuna etkili bir bi-
çimde yansıtılacaktır.


